
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΑΝ 

ΙΝΤΕΟΒΌΛΤΊΙΟΝ 

ΤΟ 

ΤῊΝ ΤΕΧΊΤΑΙ, ΟΒΙΤΙΟΙΒΝ, ἘΤῸ. 

ΟΕ 

ΤΗΝ ΝΗ ΤΗΜΤΑΜΈΝΤ, 



ΤΌΝΌΟΝ: 

Ῥρειηϊοὰ ὮΥ ΡΟΤΤΙΑν ΟΟΣΩΕ ἃ Οὐ. 
Νον.9ἰγοοῖ- ΝηΌΔΤΓΟ, 

ὧν: 



ς 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΒΊΟΥ ΑΝῸ ΚΝΟΥΠΕΡΟΝ 

ΠΟΥ ΒΟΒΙΡΤΤΙ ΒΕ ΒΝ, 

ΒΥ 

ΤῊΣ ΒΕΥ, ΤΗΟΜΑΒ ἨΛΆΤΨΕΙ, ΠΟΆΝΕ, Β.}. 
ΟΥ̓ ΒΑΙΝῪΨΡ ΧΟΗΝΒ ΟΟΙΠΈΘΕ, ΟΑΜΒΕΙ͂ΡΠΟΞ ; 

ὮΙ). ΟΡ ΤῊΒΕ ΥὙΝΙΡΕΕΒΙΤῪῚ ΟΡ ΡΕΝΝΒΥΙΨΑΝΙΑ; 

ἘΙΒΌΤΟΙΝ ΟΥ ΤῊΝ ὈΝΙΤΕΌ ῬΑΒΙΒΗ͂ΕΒ ΟΥ ΔΑΙΝῪ ΞΟΜΟΧῸ ΤΗΝ ΚΙΠΟῸ ΑΧΌ ΜΑΤΥΕ 
ΑἸΧΌ ΒΑΙΧῪ ΧΝΙΟΗΟΙ,Α8 ΑΟΟΧΆ, ΣΟΥΒΑΕΙ ΒΈΝΕΕΥ; 

ῬΕΕΒΕΧΌΛΕΥ ΟΥ ΒΑΙΧῚ ῬΑσῦτ ᾽κ. 

ΤΕΝΤΗ ἘΘΙΤΊΙΟΝ, 

ἘΒΥΙΒΕΒῸ, ΟΟΒΒΒΟΤΕῈΡ, ΑΝ ΒΕΒΟΟΘΟΘΗΥΤ ὉΟῪΝ ΤῸ ΤΗ͂ ῬΒΕΒΒΝΊ ΤΙΜΕ. 

ἙἘασυλοη ΓΚ 

ἸΒΒΕ ΒΕΥ͂. ΤΗΟΜΑΒ ΠΑΒΤΥΨΕΙΙ, ΠΟΒΝΕ, Β.0. 
(ΤΕ ΑΥὐΤΉΟΣΕ); 

ΤῊΕ ΒΕΥ͂. ΒΑΜΌΕΞΕΙ, ΘΑΥΙΏΌΒΟΝ, 2)..Ὁ. 
ΟΡ ΤΉ ὈΝΙΥΕΚΒΙΤΥΟΥ ΒΑῚ1,Σ, ΑΧῸ 1.1... 

Αὐτὸ ΟΡ ΚΑ ὙΒΕΔΊΙΕ ΟΝ ΒΙΒΙΛΟΑΣ, ΟΚΊΤΙΟΙΣΜ,  δτο. 

ΑΣΧΡΌ 

ΞΒΑΜΤΓΣΞΙ, ΡΕΙΌΕΑΙΣΧ ΤΕΕΟΕΙΙῈΝ, 1.1,.2. 
ΑΥΤΉΟΝ ΟΥ " ἈΕΜΛΕῈΚΒ ΟΣ ΤῊΣ ῬΕΙΧΤΕΡ ἸΈΧῚ ΟΥ ἸΠΕ ΟΕΕΕΚ ἩΒΞῊ ἸἘΚΒΊΑΜΕΚΊ, ̓  ΚΤΟ. 

111 ΌΒΤΒΑΤΕΡ ὙἹΙΤΗ ΜΑΡΒ ΑΝ ΒΒΑΟΒΙΜΙΓΕΒ ΟΒ ΒΙΒΊΙΙΟΑΙ, ΜΑΝΟΌΒΟΕΙΡΊΤΒ, 

ΥΟΙΌΜΕ 1Ὁ. 

ΠΟΝΘΡΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΒΕΟΥ͂Ν, ΟΕΕΕΝ, ΤΟΝΟΜΑΝΡ, ἃ ΒΟΒΕΕΊΞΡ. 

ΜΟΟΟΘΟΙΥΓΥ.. 

Τῇὴορ γἱρλὲ 07 ἰγαῊ δἰαίίοη ἰ6 γερογοεῦ. 





ΑΝ 

ΙΝΤΒΟΟΌΟΠΟΝ 
ΤΟ 

ΤῊΝ ΤΈΧΤΌΛΙ, ΟΝΒΙΤΊΟΙΝΝ 

ΟΣ 

ΤῊΝ ΝΕ ΤΕΤΑΜΕΝΤ: 
ΨὝΙΤΗ 

ΑΝΑΓΎΒΕΒ, ΕΤῸ., ΟΕ ΤΗῈ ΒΕΒΡΕΟΤΙΥΕ ΒΟΟΚΒ, 

Α ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ͂, 17 ΟΕ ΒΟΙΤΙΟΝΗ͂ΟΡ Τ7ῊΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒΊΙΝ ΤῈΕ ΟΒΊΟΘΙΝΑΙ, 

ΤΕΈΧΤΒ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΑΝΟΙΕΝΊ ΥΕΒΒΙΟΝΗ. 

ΒΥ ΤῊΞ 

ΒΕΥ͂, ΤΗΟΜΑΝ ΒΑΒΊΨΨ ΕΠ, ΒΟΆΒΝΕΙΗ͂, 8,2}, 

ΠΕ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, ΡΑΒΈ ἘΒ- ὙΕΙΤΤΕΝ ΑΝῸ ΤΗῊΕ ΒΒΜΑΙΝΌΕΒ ΒΕΥΙΒΕ. ΑΝῸ ἙἘΡΙΤΕΌ 

ΒΥ 

ΞΑΜΌΕΙ, ΡΕΙΌΒΑΌΣ ΤΕΡΕΘΕΙΖ ΕΒ, 1.1.0. 

ΠΟΝΘΌΟΝ: 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΟΒΕΕΝ, ΤΟΝΟΜΑΝΒΡ, ἃ ΒΟΒΕΕΤΞΕ. 

ΜΡΟΟΟΟΚΥ͂Ι. 

Τλο γἱρλί οΥ ἐγανδἰαΐίον ἰθ γοθογοσά. 



Ὀο θα Ὁγ (ὡοοφίς 



ΡΗΝΑΟΘΙ 

ΤΟ ΤῊΚ 

ΙΝΤΕΒΟΘΌΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΝΕ ΤΕΝΤΑΜΕΝΤ, 

ΤῊ15 γνοϊυμλθ ᾿οηϑιβίβ οὐὗἩἨ {ῃ)δ6 ρᾶγίϑ, σῇ] ἢ ἼΘΙ. 6 οοη- 

ΒΙ:6γβα βεραγδίεϊυ. 

Τῇ ἤγδὲ 18. δὴ [ηἰτοάαοίϊοῃ ἕο {π6 7Τοτίμαὶ Οὐ οΐδηι ἀπα 
Θίυαγ οὗ {86 Νὸν Ταϑίδιηθηῦ : ἴον {818 1 δὴ ὙΠΟΪ]Υ͂ ΓΘΒρΟι- 
51|016; ἴον, τι ὑΠ6 δχοορίϊοη οἵ ρογξϊοῃβ οἰϊθα ΘΧΡΥΓΘΒΘΙΥ 

ἔγοιη {μ6 ον. Τ. Η. ἤοσγπο, Ὁ μᾶ8 Ῥδθθὴ θηθ γον ργοραγοά 

ἴου {818 νοϊαπηθ. [ὑ νγου]ά, ἱπάθοα, αν Ῥθθὴ ϑᾶϑὺ ἰο ἢᾶγβ 

Δ Κη {ῃ6 τηδίουιαὶ ΔΙΌ οχιβύϊησ οἡ ἰῃ6 βυ)]εοΐ οὗ {6 

Μ5., γ ΓΒ η8, ὅζτο. ὅο.,) οὗ ἴὍπη6 Νξὺν Τ δαϊαυηθηΐ, ἃ8 υυτἐθη ὈῪ 

Μγν. οτῃο, δη4 ἰο ᾶνα δη]αγροὰ 1ὖ Ὀγζ ἃ ἔονν δα ἀϊτοηβ, δά 

ἴο δαᾶγα πη γοάαςοά {86 πηϑηζοη οὗ ΠΘ ]γ-αἸβοονοσοα Μ 55. ἴῃ 

8. ΒΤ] ΤῊΔΏΠΘΙ ; 70 ΓΘΔΒΟΏΒ, ΠΟ ΘΥΘΙ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ τνοῖρσἢῃ θά 

ἢ τὴ ἴῃ ρίνίηρ ἰο [818 ρογίϊοη οὗἩ {π6 γοϊυπηθ 118 ργθβθηΐ 

ἴοστη. 

Τοχίυδὶ ΟΥ̓] οῖϑη πα8 ὈΘΘῚ ΤῊΥ ΘΒρΘΟΙΔ] βίαν ἴῃ οοι- 

ἠθοϊΐοη ὙΠ ὑῃ6 ἀγροῖς Νονν Τοβίδιηθηῦ [ῸΓ ΤΠΔΗΥ γ6818: 

8Δη4 {π8 ἰὑ Δρροαγοα ἴο ΡῈ τἱρῃύ ἴο ἰγοαὺ {Ππ6 [ορὶςβ ποτὰ 
Ἰπἀθροηἀθητ]ν ὑμδῃ 1 οου]ὰ πᾶνε ἄοῃθ, παὰ 1 βουρῃΐύ ἰο δοὶ 

πιϑγοἶψ 88 ΔῊ δαϊΐοῦ δ ηα δηποίδίου ; [0. ΘΠ ΔΠΥ βοῇ ]αν 

88 ὈΘ6Π 8Δῃ ἱπυθϑι σαίοῦ ἴῃ ΔΗΥ͂ ἀθραγίμηθηΐ οὗ βίυαν, ἴὑ 18 

ΟἾΪΥ παίυτδὶ ἐμαὶ ἢ ϑῃουϊά Ὀ6 1π 801ὴ6 ΤηΘΔΒΊΓΘ ΘΒρΘοΐΆ]]Ὺ 

αὐδ]ῆρα ἴον βρθβκίηρ ἴον. ᾿ἰπη561, ἀπά σοπηπηιπίοαίϊπρ {Π|6 
Α 4 



Ὑ}} ῬΒΕΒΑΟΘΕ. 

6818 οὗἨ ἢ18 βίυαϊθϑ ἴο οἴμοσβ. ἀπα {}]18 1οδα8 τὴβ ἰὸ {π6 
Βθοοῃά οἵ (6 ΥΟΆΒΟΠ8 ΤΟίοΡΓθα ἴο ΔΌΟνΘ. 

Τὴῃ δχϑηιπίηρσ' (μ6 γΠ0]6 ϑυὈ)θοὐὺ οὗὁἨ Ταχίμαὶ ΟΥ̓ (Ἰοἴϑιη, δηά 

1η οδὐδιηἰηρ' 8ῃ δοαυδιηύδησοο Ὑτ ἢ ὑΠ6 ΒουγΓΟ68 Οὗ δου άθηοθ 

(Δ55.,, νϑυβίοηβ, δηα δαῦ]ν οἰαί]οη5), ποὺ ἃ 110016 85 Δοοσαμηα- 

Ἰαϊθβα οἡ τὴῦ ἢδηά8, γ]Οἢ 18 σανίδι αν ποῦ δοοθββι0]6 ἴο 8]]}. 

ΒΙΌ]1Ο] ΒΟ ΟΪΑ ΓΒ; δηα δ᾽ ὑπουρἢ οὐ μ 8. πᾶν ἔγθοὶν υϑοα δπὰ 

ἤανγα ρα] ]8η6α τι πουύ Ὠἰπάογθηοα τοὶ ὑμαὺ 85 Ὀθθη οο]- 

Ἰροΐβεα ὈΥ τῃθ, γεὺ 411 ὑῃ18. μι88 ουπηϑα 8 ραγύ οὗ νμδὺ 1 μᾶνς 

Ἰοηρ ἐμουρμὺ ταϊρῃῦ θ6 ῥγοβύαθ!υ ρα] Βη6α αὐ βοιὴβ ἔαΐατα 
αν, 88 8 οοῃυγυύοη ἰο ὑπ6 δοουσαίθ Κηοπ]θάρα οὗ Νον 

Τεβίδιηθηῦ οὐ (Ιοἰϑη. ΤἼθθ6 ὑμίηρΒ, ὑμθη, Ὀαΐηρ 80, 1 νγ88 

δἰαά ἰο αν {Π6 ὁρροσίι τυ οὗ ὑΠ18 τρακίηρ βοίμθ ργθδοηΐ 

1.86 οὗ ἰῃ6 Τ680}8 οὗἩἨ ΙῊΥ δι αϊθβ, 8ο ὑμαὺ ὑΠ6Υ ΤΥ Ὀ6 8Υ81]- 

ΔΌΪς ἔον 6 Ὀοῃμοδὺ οὗ οὐμβοῦβ. 1 μᾶγα ἰδ, 'π βρϑακίηρ οὗ 

ΜΌ5., νϑυϑίοῃϑ, ὑμ6 Ηἰβδύοσυ οὗ 6 Τοχί, δηά βοὴθ οὐῇδὺ 

ΤΟΡΙΟ8, ρἴνθηῃ δὖ Ἰϑαβϑὺ 8ῃ οὐίζγι6 οἵὗἨἁτὴν οὐσῃ ᾿ἰηγοϑίϊ σαί! 8 οἡ 

{Ππ686 ϑυ ]6ο8Β.Ύ. Α ϊηὐ νγἃ8 οοησηπηϊοαίθα ἰο τὴ 8116 ὑΠ6 

ψοΪα 6 Υγ88 ραβδί ηρ ὑμγουρ ἢ {Π6 ΡῥΓοΒ8, ὑμαὺ {818 ρογίζοη δὰ 

Ὀδθη ὑπαυὶν οχίθηαθα: Ὀαΐ 848 {πὸ ρι Ὀ] 1806 8 οοἰποϊἀ6α τὶ ἢ 

Τὴ6 ἴῃ σΟΠΒΙ ΔΘ ηρ ὑῃαὺ ὕοο τη 0} ΘΟΙΊΡΓ βϑίου ου]α ἴῃ ἰμαύ 

ρατὺ Ὀ6 ᾿1π]ααϊοϊουβ, ἢ ρογίϊοη οὗ ψηδῦὺ ῃδα Ῥδθθὴ τὺυιύθη 
γγἃ8 οπι θα. [0 τηυϑὺ Ὀ6 τππἀογβίοοα, Πονγανοσ, ὑπ8ὺ Οὐ 

οἢ {μ6 βουγοθδ οὗ οὐ ὑ]οΐϑυη ΤΏΔΩΥ 80 0]6οἱβ ἃγ6 ταύμον 1η6]- 

οαἰθα [μ8π δηΐογθα ἰηΐο ἴῃ ἀοίβ)}] ; δῃηουρῇ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, [88 

Ῥδθῃ ρίνϑη ἰο αἰγθοὺ {Π6 βύμἀδηΐ ἴῃ ἸΘΔΥΗΪηρ' [Ὁ Εἰ ΠΊ861}, 

Τὸ τὴ6 ἰύ 18 ἃ δα ϑίδοίοη ἰο αν Ῥθθὴ 800]6 ἰο βρϑαϊς ὑῃπ8 

ἴὰΥ οἡ {8686 8] 6οἶβ, ὑποὰρῇ [ τηϊρῃύ συ ]8}} ὑπμαὺ 1Ὁ δά "6 δη 

ῬΟββ1016 ἴο ἴᾶνβ δῃίεγθα Σῃογ6 τηϊησίοὶν ἱπίο ὑπ86 πίον παϊ 

οπαγαοίογ δί28 οἵ 86 δηοϊοηῦ ΜΆ Ν., 8η4 {6 ΒΕΥΘΓΆ] γΘΥΒΙΟΏΒ, 

ΔΠαὰ ἴο ἤαγα ἀϊβουβθοα {110 {86 ραΐγβίϊο οἰἰαύίοηβ. Βαΐ 

50}} {Π18 νοϊυμηθ, δῃα οὔθ ΜὨϊοΝ Δρροαρθα ποὺ Ἰοηρ δρῸ ἢ, 

᾿ς Αῃ Αοσοουῃί οὗ [86 Ρυγϊηίοά Τοχί οὗ [86 αἀτϑοκ Νὸιν Τοϑίδπιοηϊ, νὴ (ἢ 

Το ΔΓ 8 οἱ (5 Βονυϊβίοι ἀροῦ Οτἰοαὶ ῬΣΙΩΟΙ 168. Βαρδβίον : 1854. 



ῬΒΕΒΑΟΕ. ἹΧ 

ΤΊΔΥ 8 {06 10Υ {Π6 ῥγδϑθηῦ ῸΓ οοταμλαηϊοαιϊηρ' ἰο οὐμ6 γ8 {86 

Γ6Β0]8 οὗ ΤὯΥ ΟὟ Βίιαϊοβ, τ Ὡ]οὴ Βᾶγθ Ὀθ6η σαΥΓΙ θα οἢ 

{ΓΟ ΤηΔΗΥ ἰοηρ᾽ γθ8γ8. [1 οὐυρῦ, ρορμδαρϑ, ἰο 844, {παὺ 1 

Ϊ δἴὼὴ οὐδοῦ 8016 ἴο Ἔχ 10 ἔ}}Ὺ ὑμ6 Ταβ}}8 οὐὨἨ ΤΩΥ βίιϊθϑ ἴῃ 

(18 ἀοραγίπιθηῦ οὗ ΒΙ0]164] Ἰθαγηΐηρ ἴῃ ἃ σοι ηθα δηά 

πηϊοα ἔογηι, 1 οδῃ 866 0 ῥτοβρθοῦ οὗ 18 θοίηρ' ροβ810]6 ἴῸ Ὁ 

ΒΟΨΘΟΓΆΪ ὙΘΔΥΒ δὺ θαϑῦ, ἃ ρουϊοα Ὑγϊοῖ ἈΡΡΘΑΥΒ ἀΟΟΌΪΥ ὑποθῦ- 

δῖ ἴο [8οβ6 ὙΟ ΘΟηβι 6 {Π6 1518 01}1{Υ οἵ 411 τη υπάδησδ δὴ ἃ 

δυτηδη {μίηρβ. ΤῊ 1Πἀ 6 ἢ 106 688 οὗὨ ΔΩΥ͂ Βιοἢ ῥτοβρθοῦ 8 Κ68 

ΤῚ6 811 ὑμ6 Τηογ6 ρ]δα ὑπαὺ 1 ἤανο Ὀθθῃ 8Ὁ]6 ἴο ραύ {86 ρογίϊο ἢ 

οὗἩἨ [18 νοϊαπλθ, το τσοϊαίθβ ἰο Ταχίυδὶ Οὐ υἰοΐϑηαι, Ἰηἴο 108 

ΡῬτεβοηὺ ἀοβηϊία ἴΌσ. [ΤῊΔΥῪ ΤἸΡὮΓΥ δα 6, ὑμαῦ ἴῃ {ῃ18 ἀ6- 

ἰοΥΠλἰ παί!οη, δηα 1ῃ {ἢ 6 ΤΠΒΏΏΘΡ ἴῃ ὙὙὨΙΟΘΝ Ὁ ἢΔ8 Ὀ66Π ΟΔΙῈ θα 

ουαἱ, 1 Ὦδνα Παὰ {6 8εὐϊδέδοίίοη οὗ ὑπ6 δρρτοναὶ οἵ {88 ὃν. 

Τ. Η. ογῃθ. [ᾧ οὔἱΚ τϑαυΐτοβϑ, ἴῃ βία {Π18, ὑμαὺ ἰύ 
Βῃου ἃ Ὀ6 ὈΟΓΩΘ 1 τηϊηα ἰπαὺ ἴῸΣ 41] ογεοαΐ ορίπίοηϑ 6Χ- 

ΡΓΘΒδϑά, 1 8]ὁῃ6 δῖη γθβροῃβὶῦ]6. 

θη 1 τϑιθη θ᾽ ΠΟΥ αἰ ΓΘ βοὴθ ΠΟΥ ΤΟρΑΤ 

Οὗ 1681 ῥΥΪποῖρ]65 ὑο ταῦ νγὰ8 ὕΠ 6 886 ΘΟ ρΡΑΓ ΘΙ ἔδνν 

ΥΘΔΥΒ ΔΡῸ, [ οαπηού 40 οὔποῦ μη [66] {μδηϊίαϊ ὑπαὲ τϑϑα 8 

βῃου]α 80 [Ὁ ἤᾶνθ Ῥθθὴ αἰΐξαϊηθα. ΤΘΠΟΥ γθαγβ ΔΡῸ ἰδ ἔπ ρ9 

ὙΘΙΘ Ὡοὺ 80 ΓΕρΡΆΡΑΘα 1η {8 ΘΟΠΕΓΡΥ 88 18 0Π8 6886 δὖ ᾿ΓΘ- 

Βοηΐ; {π6 ὈΥΠοΙρ]6 οὗ τϑοῦτγθηοα ἰο (ἢ θδρ] θϑὺ δῃα Ῥαϑὺ 
Δ ΒΟΥ 0165 18 ὁη6 ἰῃ ΜΏΪΟΝ ΤΩΔΠΥ πᾶν6 ΠΟῪ δοαυϊθβορα ; 8δηα 

116 οοηϊηυοα οἴἴογίβ, τηδᾶθ θοῇ ἴῃ ρυϊναῖθ δηᾶ ρυ}}]}]ς, 

μαναὰ Ὀθθὴ {88 [ὯΓ οἵ 86, ὑΠ6 οΥἹρΡΊηΔ] δυο 0168 ἢαγα ὈΘΘη 

αὖ ἴῃΠ6 βδῖη6 {ἴπη6 Τ6-Οχδιηϊηθα; ΜΏ. αν Ὀθθὴ Π]ΟΓῸ δοοῦ- 

Γαΐ] οο]]αίρα ; {μ6 ἰαχίβ οὗἨ τἤϑην ἕδνα Ὀθθὴ ρυ ] 18π64 ὈΥ 

ΤΙβομβοηαογῆ; 6 ϑῃηοϊθηῦ νΘΥΒΊ ΘΒ ἤδυθ ΘΟ ΙΏΟΓῈ 8001:- 

Τα ἰηναβιϊραίοα, δῃα ἐῃ6 ραύγιβῦϊο οἰζαι!ομ8 ἤᾶνθ Ὀθθῃ 

ἸΏΟΓ6 βιμαϊοα. ΤὨυΒ μοῦ 88 θθὴ ἴῃ {ῃ6 Ἰαϑὺ ὑθητΥ 

ΥΘΔΓΒ ἃ Β᾽ 110] 8 6018 ΔΡΡΙΘΒΘΉΒΙΟη οὗ ΟΥ108] Ρῥτ] ΠΟΙ 68, δμὰ 

οὗ [86 ἔδοίβ ἴο ΤΏΙ (ΠΟΥ ΤΏΔΥῪ Ὀ6 ΔρΡ]16 ἃ. 1 Ὀε]ανα ἐπα 1 

ἼΔΥ͂Θ ΠΟ ΟΟΟΔΒΙΟΏ (ο ΒΑΥ͂ ΠΟΤῈ 88 ἰὸ ὑδα Ηγβὺ ραγὺ οἵ {18 



Χ ΡΒΕΕΑΟΕ. 

γοϊαταθ, ὑπ οσοηίοηΐβ οὗ ΜΕΘ. ΤΔΥῪ ΒΡΘΔΪΚ ἴῸΓ ὑμοιηβοῖγοϑ, 

Νοὸ οὔθ 111, 1 Ὀ6Ίανθ, οοπβίαν ἰμδὺ 1 ἢᾶνο ρίνθῃ ὑπάμρ 

ῬΓΟΙΆΪΏΘΩΘΘ ἴο ΤΥ ΟὟ ἰηγοϑί! σα  ΟΉ 8, Ὑγῆ0 18 ἀυγαγα οὗ ὑῃ6 

σμδηρα οὗ ὑπ ἴοπθ οἵ ἱπουρῃῦ 848 ἴο ἸηΔ}Υ οΥ [104] ροϊη(β 

διαοηρϑὲ ( ἰϑύϊδη ΒΟ ΟἾΔ ΓΒ. ἴῃ (ἢ 18 σουηΐγυ, ἰο οἴἴδοῦ σι βιοῃ 

ἸῺῪ ΟἸἴουίβ αν Ῥθθὴ οοπδίϑη  υ αἰγθοίθα [Ὁ τηοσα μδη 

ὑσθηὐΥ γϑαγβ, δηα (Παύ πού τιὐμοαῦ 80,16 ΒιλοΟ 688. 

ΤὨ6 δοοοηά ρογίίοη οὗἉ {818 σοϊυμηθ ΘΟ β81508 οἵ [ηὐγοα οὐ] 08 

ἰο ὑμ6 τοϑρθοῦνγα Ὀοοκβ οὗ ἰῆ6 Ναὺν Ταϑίδμηθηύ. ἀπὰ πεῖ 1 

δὴ ποὺ δαῦμοῦ, θαὺ Β᾽Ρ]Ὺ οαϊΐοσ, Ἦρτγα [60 ὑμαύ 1 βίοοα 

ΟἹ ΥΕΘΙῪ αἰ ορθηῦ στουπα ἴγοιῃ ὑμαὺ ψ ῖοἢ 1 μδα οοοαρ!οὰ 

ΜΠ τορᾶτα ἰο {86 Ταχύίυαϊ ρογίϊοῃ οὗ ὑπ6 νοϊατηθ. 1 διδά 

ποῦ 80 τσοῃ ἴο σοηβίαον ον 7 Βμου]α πᾶν ὑγοαίθα ἐῃ6 

8 υ] οὐδ, ἃ8 νῃαῦ δααϊ]οη τηϊρῦ ΡῈ πθϑαία], ἴῃ ΘΟΠΒΘαΘΠ66 

οὗ ποθ ΓΟΒΘΔΙΌἢ, ἰο ταύ {π6 ον. Τ. Η. ογῃβ μα Ὠϊιη- 

561 βίαίθβα. [Ὁ γγὰ8 ἢοῦ [Ὁ πὴ ἴο ρὰ]}} ἀοσχῃ οὔδ δάϊῆοθ ἴῃ 

ΟΥΘΟΙ ἰο ογοοῦ δῃοίῃμου ἴῃ 18 βίθαα : ἰο (ὁ {815 ἴου ὑῃ6 Τηθῦ8 

ΒΆ Κα οὗ οἴδηρθ, σου] ΡῈ {ΠΚ6 σϑῃγονίηρ' 8ῃ ο]4 Ἰδηοῦ Ὠου86 

ἴο ΤΏ ΤΌΟΙᾺ [ῸΓΡ 8 ἰτἴτα [ἰ4]]14ῃ ν1]]. 

Βαυῦ 88 οδαἀϊίοῦ 1 ἤᾶγα υβοα ΠΥ ΠΙΌΟΡΟΥ : 88 ἴο {ῃο86 Ῥοοϊ(8 

οὗ (μ6ὸ Νον Τοβίατηθηί, (ῃ6 δυὐμονιν, ὅο., οὗ ψ ]1οΪχ μᾶ8 

ὍΘΘΠ ΒρΘΟΙΔΠΥ αἰβραίοα, 1 μᾶνο δα ἀρὰ σπβαί Δρρθαγοα ἴο πι8 

ἩΘΟΟΘΘΘΑΡΨ; 1 ἤᾶνα Τοτηουθα πνῆδὺ βθοιηθα ἀουθί Ὁ], οΥὁἩ τυ ]ιαῦ 

ἢδ85 ποὺ Ὀοτηθ (6 ἰδϑὺ οὗ οἱοβθ δχδιῃϊηδίίϊοῃ, δηὰ 1 ἤἢδνα 

βΒουρηῦ ἰμαῦ [ῃ6 Θνυϊάθηοα ἴῃ ἕδνουν οὗ ὑῃ6 τοβρϑοίϊνα Ὀοοκϑ 
οὗ {16 βδογβὰ γοϊυτηθ τοὺ 6 βυ!ηιοϊθηῦ Ὁ {86 ραγροβα οὗ 

{ηὴ6 ρΈΠΟΙΆΙ βίμαοηΐ. 

σΟΙ6 ΟΪα ἤλγο ψ]5η6α (δύ (Π6 αιιοίαἰ!οη8 οὗὁἨἁ δαυ] ον 

ΥΓΙΟΥΒ. ρίνθη ὈΥ Νν. ἤονπο βῃου]αὰ 6 οτηϊίρα ; ἰο ἀο {18 

Ϊῃ βΘΠΘΡΑΙ 88, ΠΟΘΙ, ΘαΌΔΙΥ Τορροβοα ἰο τὴν ἡμασηιθηὲ 

δηα ἡποίχαϊομ ; ἴου ἘΏΘΓ6 γα 6 Υ ὑβίηρβ ἴο ΜΏΙΟΝ Ὁ ἰβ ΠΟΥ 

ΤΊΟΤ6 ΠΘΘα ΠῚ] ἰο αἰγοοῦ {π6 αὐξοηίίοη οὗ γουηρ ΒΙΡ]1οαὶ 8ἰι- 

ἀρηΐβ ἰῆδῃ ἰμαὺ ὑμοῦο ϑῸ γα 1Ό]108] βοῇ  αβ Ὀοΐοσα {ῃοβ88 

ὙΠῸ Πᾶνα ᾿ἰγεαὰ δηὰ πυϊίθη ἀασίηρ {6 Ἰαβὺ {ΠΙΡΟΥ γθδ 8. 



ῬΒΕΕΕΑΟΘΕ, χὶ 

᾿ ΤῸ ΤΩΔΠΥ ΠΟΝ {Π6 ἱπνθϑυϊ ρα ϊοηβ οὐὨ βιιοῖι ἐογθίσῃ 18 58 ΕἸΟἢ- 

ΠοΙη δπᾶ Μ|0}86115 βθϑῖὰ ὑβίηρϑ αἰπχοϑύ ἀηΚΠο η ; δηα 5060 ἢ 

5661Ὼ ΠΟΟΙΒΟΙΟΙ8 ὑπαὺ τ ουοῦ ῃδα ΒΙΌ]16 6] ΒΟ ο] 8 Υ5 ἴῃ ΟἿΓ 
ΟΠ ΘΟΥΠΟΓΥ. ΤῸ 806} ὑΠ6 Ὠδιηθβ οὗ 1 ΡΠΟΡ ἃπα οὐ ῦ8 

ΔΙῸ ὑπΙΆΓΑΙ]ΠΔΥ, ἅμα ὑπο} ΟΡ Δ. δἰμηοϑὺ ΟὐὁἩ αυϊΐ8 υη- 

Κποῦγῃ. [δπὶ ὑβεγείοσε ρα {ῃπαὺ βοῇ οἰζαί! ΟΠ ΤΟΙΆΔΙ ἢ 88 

ρσίνεῃ ὈΥ Μι. Ἠουπο, ἀμὰ 1 μορα ἰμαῦὺ ὑΠ6Ὺ τᾶν Ὀ6 {16 

Τη68}8 Οὗ αἰγοοίϊηρ' ΒοΙηθ βίιπαθηΐβ ἰο (86 ΟΡ ΚΒ οὗ ἔῃοβ σψῆο 

Ἰινθα Ὀοϑίογα {886 ργθϑεπὺ ρσϑηθγαίίΐοη. Πδαὰ ὑμογα ποὺ Ὀθοῃ 

ΒΟ ἢ δὴ Ἰρῃοῦίηρ οὗ ψμαὺ οὐμουβ να ἀοηα Ἰοηρ ἃρῸ, δῃὰ 

ΒΟἢ ΟὈΪΙΥ]ΟΌΒΏΘ65Β 858 ο ὑδ6ὶ" ΟΥΚΆ, τὸ οι] ποὺ πα 80 

ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟῪ (Οἰϊϑοουθη108 ταϑὰβ 88 ἴο ροϊηΐβθ Ἰοηρ' ΔρΡῸ ἰηγοϑι1- 

ραίθα δῃὰ Κποσῃ. [0 18 π6 ραγύ οὗ σίβαοπι, ἔῸΓ 80 ῇο]α 8 

ΠΟῪ ἴο σοΙαρῖηα 811] ὑμαῦ 18 ἐγμθ ἴῃ τϑοθηῦ Το βοαγοῖ ] ἢ (Π6 

ἀϑοογίαϊηοα ζαοίβ οὗἉ ΘΑΥ ΘΙ ἸΠΟΌΙΓΥ. 

10 18 ὕσαθ ὑμαῦ τδην οὗ {6 οὈ]θούϊοη8 γαϊϑθα δρδϊηβϑύ {ῃ6 

ῬοοΚβ οὗ [86 Νενν Ταβίαπηθηΐ, ΜΏ10ἢ ὑγογῈ ποίϊοοα Ὀγ ΜΡ. 

ἤοτῃο, Ὀοδϊοηρ, τη ἐδ6 ἤογηι βδἰαἰθα, ἰο ἃ. Ῥαϑὺ ροπονγδίίοη ; Ὀαΐ 

{π158 ἀο68 πού ΤΟ Πα 6. {Π6 πὶ ΟΥ̓ ἢ ΠΟῪ νοἱα οὗ δρρ]Ἰοαίίοη ; [ῸΓ 

10 18 γΧ06}} ἐμαὺ βύυἀοηΐβ βῃου]α 6 ἀσαρα ὑμαῦ τη ἢ 'ῃ {6 

ὙὙΑΥ οἵ οὐ]θούϊοη [ἢ αὖ 15 δανδηῃοθα 88 πδιῦ 18 ΟὨΪΥ Βοπια οἹ] 

δτρυμηθηῦ ρΡαὰῦ ἴῃ 8 ΠΟῪ ΟΥ658, ΟΥ δάδρίβα ἰο βοὴ θουο] 

τηοάδ οὗ ΡΠ γΆβθοορσυ. [0 18 (8 γγΧ8}} (ο 866 ὑῃαῦ {ῃ6 οΡ]66- 

[ἰοὺ 8 Ῥδθὴ {}]}Ὺ απϑισογϑθα, οὐθὴ Ὀαΐοσ ἰἢ8 βυρροβεοῖ 
ΒΟΏΘΙΩ6 οὗ ΡΒΠ]ΟΒΟΡΩΥ ο ψΏΙΟΩ 10 18 ποῖῦ δἀαρίαα ἢ Ὀθθη 

Βαασα οὗ. Αδβοϊαίβ θυϊαάδηοθ ἴο ἰῆ6 δι ῃουν οὗ {ῃη6 Νοῖν 

Τ᾽ οβίδιηθηῦ ῬΟΟΪτ8. ΓΘ 81Π8 ὑπ 6 Β81η6, ουθὴ ὑμουρῇ ἰξ 18 ποῖν 

1Π6 [ἈΒὈ1Οη τυ} βοῖηθ {ὈΥΤῚ8 οὗ ρβθ 4 0- ΡΠ]ΟΒορν ἰο Ἰσποτα 

[818 88 τα οἢ 88 ροβϑίθ]6, δηά ἰο βι)θοὺ 411 ἰθβυπηοην ἴο {ΠῸ 
ΔΡΡΙΙοαύϊοπ οὗ βοῖμθ βῃρροβθα ρυῖποῖρῖθ, οὐ ἰο ἐπα βιιθ]θείϊνο 
βοϊηρ οὗ Θδοὴ πα ΓΟΥ. 

1 αγα ποὺ ροπα ουὖ9Φὗ τὴν ΜΑΥ ἰο βίαίε ὑΠ 686 ἔΌΓΙη8 οὗ 

οδ]θούλοι ; ὑΠ6 0 γΑΡῪ σοηἐ ΠΏ. 4}]Υ, ἀπ ὑπο Βῃαροθ. ομδηρθ 

88 οἴΐβθη 8ἃ8 ὑπαὶ οἵ ὑπ6 οἱου 8 νιοὶ ἢ᾿ῦ ΔΟΓοβΒ ἰμ6 5βΚγ. [Ὁ 



ΧΙ ῬΕΕΕΑΟΘΕ. 

1 ΚΗΟΥ οἡ {π6 ουϊάθησα οὗὨ ΤΥ 88η868 μα ἰδ 8} 18 ἐΐθγ6, 
{86 ναυγίηρ Κἰμ 8. δπα οοηβίϑίθποῖθϑ οὗ οἱουὰ δῃηά τηϊβὺ {μα 
ΟὔὈβουΓο 818 Ὀτρ ὔμθδβ ἀο ποίμίησ ἰο οἴἴμοβ ἔγοτη τὴν τηϊπά 

ὑμαὺ Κπονσῃ βού. Ηδᾶ οβ]θούϊοῃ δϑϑαπιθαᾶ βοῖημα οπθ ἀθβηϊ8 

Βτουπα οὗὨ ἀγρυϊηθηῦ, 1 τηϊρηῦ μαννα νγ086}} ποίϊορα 0; Ὀαΐ 

ΔΌΒοΙ αἰ ον άθηοθ, 1 ΔΡΡγθμθηαοᾶ, 18 βυ δῆ οϊοπὶ 0 ΔΏΒΥΤΟΡ 
ἴΠ6 βυθ)οοίίνθ ποίϊοηβ ΜΪοΝδ ἀγα ραῦ ἴῃ οοχηροίϊίοη 

διραϊηβύ 10. 

Οἱ β8οιηδ ΟΟΟΔΒΊΟΉ8, 8η4 0} οογίαϊῃ βυυιἀθηΐδβ, 1Ὁ 18 γ76}}, πο 

ἀουδί, ἴο πιϑβοὺ δηὰ σϑἤχίβ βοθρίϊοδὶ ὑμθουῖθϑ, ἀπα ἰο αἰ βοιι88 

ΟὈ] οἴ οη8 δηα αἰ ΒΊου} 0168 ὁπ ὈῪ οπο: Ὀαὺ {818 18 ποὺ {88 

ΟὨΪἷν ἐπίηρ ἰο πΒΙΟἢ Τηἰτοάαοίίΐομβ ἐο {86 Νονν Ταβίατηθηί 

Ῥοοκβ ββου]ὰ θὲ ἀθνοίβα. Α γουηρ βέυμἀδῃηΐ τηδῪ γγ6}] σθοθῖγα 
1Π6 ᾿πργοβϑίοῃ (1 (818 6 {6 Ῥγοιαϊπθηὺ δηα ρυϊηοῖραὶ ἐμῖηρ) 

ὑπαὶ 411 ὑμαῦὺ οδὴ Ὀ8 βαϊὰ δρουὺ {6 Νεῖν Ταβίδιηθηξ 15 ἴο 
ΒΠΟΥ͂ [ἢ ΒΟΥ͂Σ ΤΩΔΠΥ͂ ΜΦΥΒ ἰὔ ἸΏΔΥ 6 Δ8881164, Δηα ΠΟΥ͂ ΟἸΘΥΘΓ 
186 τηϑῃ τηυϑύ Ὀ6 ΜῺΟ 86 Βα Οἢ ἱΠΡΘΠΟΙΥ [ἴῃ ΤΑΙϑίηρ Οὔ- 

Ἰθοίομβ. [ἡ {818 ὝΑΥ ἃ ἰθῃθ ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ 6 οοπηταπηϊοαίθα ἴο 

86 τηϊπᾶ οὗ {Π6 βίιαδηΐ, ἔγοπι ἰοο στοδὺ Ῥγο 6 η06 ὈΘΙηρ' 

σίνϑῃ ἴο ἔου"ηΒ οὗ οδ]δοίίοῃ, ὑγ ]οἢ 18 ΠΔΓΑ]Υ͂ ον γδαϊοαίαθα ; 

Ἶυδὺ 848 {ῃ 8 ΒΡΘΟΙΠΊΘη8Β οὗὨ 8186 8ρΡ6]]1π0ρ’ ἴῃ Π1Π6]ὸν ΜΙ ΌΓΑΥ 8 

ΘΧΘΙΟΪΒ68 ἢδνο οὔθ 80 [Δ111140]1864 {6 Ἔγα68 οὗἁἩ οἰ] άσθη τ ἢ 

Μ αὐ 18 ἱησογγϑοῦ, ὑμαῦ {Π6Υ ΠΟνῸΡ αυϊΐα ονοσοομια 86 οἴἴροίβ 

οὗ ἰδαὺ τηοϑὺ ἱπ)ααϊοίουβ τηοάθ οὗ ἰθδοιϊηρ οΥ̓ΠΟρΡΤΑΡὮΥ. 

ΤῊΘ το] Ῥγοαμπορα 18 1ϑὺ {Π6 ΘΟΠΟΓΑΓΎ οὗἨ ὑμαὺ ψ ῖοΐ νγὰ8 

Ἰηἰθηααά. 

ΑἹ] λοΐβ δὰ δυρυϊχηθηΐβ βίαϊθα Ὁ Μυ. Ἠογῃδ ᾶγὸ γοίαϊπϑα 

ὙΠ ἀπ ῬΓΟΙΆΪΏΘηΟ6. [10 ψγὰ8 ποὺ ΤᾺΥ Ὀυ81Π688 88 Θαἰ ΓΟ ἰο 

Ἰηξουοσα υχιὺ ὑῃ 656, ασθὴ ὑμπουρῇ ΤΥ Οὐ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠ 18 ἔγθοὶν 

δααρα ψμογα ποραΐξα!. 

Το λίγα ρΡατί, οὐ ΒΙ ΡΠ] Ορταρ θοαὶ ΑΡΡομαΙΪΣ, οομίδ! 8 βυοῇ 

Ρογίϊομϑ οὗ Μίγ. Ηογῃθβ 1,180 48 τοϊαίβ ἰο ὑμ86 δου! ρύιγεθ ἴῃ 

{86 οὐἱρῖμαὶ Ἰδηρῦδρθϑ πα ἴῃ {Π6 δποϊθηύ γϑυϑι οη8, ὙΠῸ Β 0 ἢ 

ΔἸ Ἰοἢ8 848 δρρβαγβᾶ ἴο τὴ ἴο Ὀ6 ΠΘΟΘβΒΑΤΥ. ϑΌτη6 οὗ {686 



ῬΒΕΕΑΟΘΕ. ΧΙ 

816 οἷά ψόοσκβ; Ῥαὺ {ῃ6 ργθαίθιῃ ρασὺ δ΄Ὸ ϑο ἢ 88 ἤδᾶύθ 80- 

Ρεδγοὰ ἴῃ {16 Ἰαβὺ ἰβῃ γθ88. 

Τῃ οοπμοϊυδβίοη, Ἰοὺ στὴ6 ΤΟΙ Ϊηα 84]}1} βίυαἀοηΐβ δηα τα 6 18 

{δῦ (6 Ναὸν Τοβίδμηθηΐ 18 ποὺ ρίνθῃ 8 88 ὑμαΐ οῃ ψΒΊοἢ 

ΟὟ 1η 6] δου] [Δ οΌ 0168 ΒΙΤΏΡΙΥ ἅγα ἴο Ὀ6 Θχϑῦοϊϑοα, Ὀαὺ 88 

[86 τανεϊδύϊοῃ οὗ ἀοά, ᾿πϑρίγρα ὉΥ {π6 Ηο]γ Ομοϑί, ἰο ἰβθαοῇ 

1ῃ6 ΜΑΥ οὗ βαϊνδίϊοη ὑπτουρ [τ ἴῃ ΟἸτῖβῦ οσυοιβϑά. 

5. ΡΒΙΘΕΑΌΧΣΧ ΤΕἈΕΘΕΙΓ[ΈΕΝ. 

ΡΙγταοῦΒ, ϑαορίθα ρον 18. 1866. 



ΕΒΒΑΤΑ. 

Ραρο 108. "πὸ 95. γεαα “ μοϊοηδηη. 

» 108.,, 82. γεαά “ Τταυὰΐθαδ.᾽» 
», Ι08.., 88, 86. γεαα “ Ἐπςο]651156 δῦ Ἡφτοιο δ. 
ν. 09....,, 2. γχεαΐά “ ρχησῃάαδχζοίυτγ. 

»,. Ι09..,,), 6. γεαΐ “ ὑηᾶο ἃ ΠΟΡἰΒ.᾽ 
.. 181. Τοοϊποίο, γεαὰ ““ Μοηεοχιϊδαὶ.» 
» 1856. Ἰοοϊηοίο, γεαά “ 177. 

»,» 204, ]πη6 88, γεαὰ “ 188. 

» 240. "πὸ 80, χεαὰ “ 187." 
» 281. 11π6 17. γεαά ““ π0]18. 
» 283. 1οοϊποίο, ἰαϑὲ 11η6, χεαά " ΒΌ ΒΟ Ρίοη.᾽ 
», 345, ]1η6 18. γεαά ““Μαί!, ἱ, 18----95.᾽ 

».,. 670. ομηἱϊ “ Ομδρίοσ 1," 



ΑΌΘΕΝΘΑ ΑΝῸ ΟΟΒΒΙΘΈΝΏΛ. 

ΟΝ ΤΗΕΒ 

ΕΒ ΟΜ ΘΟΒΟΙΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΕΠΟΒΕΝΤΙΝΕ ΟΟΥΧΌΙΙ,. 

ΙΝ Ρ. 108. 186 σοττεϑροηάθηοο Ὀδθίνγθοη Εὐγαϑίηυ8 δηὰ ϑορυϊνοᾶάα 18 σὰ - 

[ογσοᾶ ἴο ἰῃ σοηποοίϊϊοη ἢ ἐῃ6 αυθσϑέίοη ὙΒΟΙΠΟΥ ατοοῖς ΜΘ. σογα 

ογάδοσοα ὈΥῪ 186 ΕἸογθηῖπο Οουῃς}] ἠο 06 οογγθοίβα Ὁγ {86 1,δἱη. Βαΐ 85, 

ἴῃ 116 ςο]]οοοα ψοτκϑ οὗ Εγαβηλυβ, Ὀὰΐ 110}16 οὗἁἨ 16 σογγοβρομάθῃοο θθίνγθθη 
Ηἷπὶ δηὰ ϑβαρυϊνοᾶα 18 σίγθη, βοῖὴθ ροϊῃηΐβ ἃγ8 ἰϑίξ 1 οὈβουΓΙ ἐγ. 

ποθ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, [88 ραβ88ρ6 ΡΟΥΘ ΘΠ ΠΟ 6α νγὰ8 ῥτϊηΐθα, [Π6 ποσκϑ οὗἹ 
Βορυϊνοᾶς ᾿ παν Ὀθθη δἀάρα ἴο ΤΥ βίυαγ, δηᾶ ὑμοῦθ [86 Ἰοἐίθγβ ἃγθ ρίνϑθῃ 
ΜΒΙΘὮ ΔΓ ομλϊἐοἃ «ηοηρϑί ἴμο80 οὗ Ετγαβπλυϑ. ΔΙ ουογβίρμῦ οὐ ἔμ686 
Ἰοϊέαγβ {11} ποὺν νὉ}}} ποῖ θὰ ΒΑΓΒΏΪΥ Ἰυᾶρσοα ὈΥ {μο86 ΜΜῈΟ ΓΟ 6 Γ δαί 

116 βάτὴα δὰ Ὀθθη οοτησηξι6α Ὀγ Βο56 ἡ 0 ψτοίθ ὈΘ[ΌΓΘ πι6 οἡ [ἢ 18 βΒυ δ] θοΐ, 
δηα γ80 οὔϑογνα (δ. 1 πιγ861 ππνα ἄγαν δεθη [100 ἴο ΠΥ ΓΟΤΤΊΘΙ ΟΙΩ 8810. 
Το ,3,γ8ὲ οὗ ἴῃ686 ἸοίύαΓβ (ΥὙ0]. 11}. Ρ. 77.) 18. ἔγουι ϑδρυϊνθάα ἴο Εἰγαϑγλυϑ, 

ἀαιϊοὰ ΑΡΓΊ] 1. 1522, ἴῃ Μ᾿ ΏΙΟΒ ΒΘ ΒρΡ68Κ8 οὗἉ [86 δηποίδιίοηβ οἵ ϑέιμηϊοα, ΤῸ 
118 ΕΓΑϑηὰΒ το ρ] ἃ (Ρ. 78.}, οα. 186 ΠΙΟΓΓΟῪ οὗἩ [86 Αββυτηρίίοη οὗἉ {116 
Ὑιγρὶη ἴῃ 186 βδίῃβ γϑᾶσ. ὙὉμὲ (μἰτὰ Ἰοίίον ἴῃ [16 86Γ168 18 ἔγοτα ϑ'βρυϊνϑάβ 
ἰο ΕΤΑΒΙΆΒ, ἀδίοα ἐμ6 1468 οὗ Οοίοδοσ, 4180 ἱη 1δ22. 

ΤΌΘ ἴουγί (ρ. 81.) 18 ἐμαὺ ἴγοτα ϑϑρυϊνθᾶα ἰο Εγαβῆχαβ, ἀδίθᾶ Νον. 1]. 
1634, νηΐ ς ἢ 18 ποιοοα 1 [Π18 νοϊυτηθ (ρ. 108.), 88 ηοΐ Ἔχ  βίϊηρ διηοηρβὺ {}|6 
Ἰεέίοσβ οὗ ΕἸ 8018 ΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΟ [μδὴ 8 ΓΕΡΙΥγ. [Ι͂ἡ 11 ϑαρυϊνθάβ ἐμ 18 Τη ΘΠ 10 ἢ 8 
{π6 Ὑεϊΐοδη Μ5.: “ δεϊῖο Ὄχϑιρ σία ασθοδ, φυς ἰὰ βοουΐιβ 68 ἴῃ Νονο 
Ταβίατηοηίο, ρΡ]ο 5416 ΣΩΘη 18 6886 ἀσργανδίδ, Δ 81} 018 γο 18, 781 801118 
ογαϊϊοηΐ υΒ βΒι 0 [4[18, δυξ νἱοϊϑϑίτη σοἀπηδαηίῦυβ. Οὐυοά δοΐαπιὶ 6886 ΤΘΟΣ 

ουἷΐρα ᾿ΙΡΓΑΓοσΌτΩ, αὐθυδ ΟΙΤΆΠΑΙ ΟΟΟΔΒΙΟΏ ΘΠ ργεὈυθΣὶηΐ 80} 0118 φυςάδηι 
ἱπηροσίυηθ αὖ δρῸ δβοΪβί, α αυϊθυδάδπι δια ]οϑὶβ 1η 1 ὈΤΟΓ ΤΑ ΤδΥρὶ Σὰ 8 
ϑοσὶρίαα []Τίδαυο 1ἃ τηϑ]υπι, ΒΘΠΔ6] ΘΓ ΘΙΤΟΥΈΠῚ 8 ΠΟΠΏ1]118 Δ} ΒΘ), 
ἴδτῃ ἰδἴθ, υὐ νἱάθο, Ῥουτ  ηΥ, αὖ ΠΟῚ ΒΟΪυτη ΘΧΟυϑὶ ΟΠΔΠ68 ΌΤΙ οὐχ 68 
ΟΥΤΆ[8 ΟἸΓΟΌΤΑΥΔΗΤΌΓ, Βοα απάβηι οὐδ τυδηυϑοῦρία ΘΟ ΧΟΡ] σα Ὁ δΐ8 
ΤΩ Ὠ 18 ΠΟ ΔΌΒοσσθδηῖ. Ουο πιΐηυ8 ἀσὈθοὺ τηϊγατῃ ν᾽ ἀθῦὶ οσυ]ρίδα), (6 ἀσπὶ 

1 7Ζοαπηΐβ ἰοποδὶὶ ΒΕΡΌΙΨΕΡΩΣ Οογάυθοη 81:8 ΟΡασα, σα οα 8 ἔα ἱποαϊία. Δοουγαηίο 
Τορία Ηἰδιοτίςς Αςδάοιηΐα, Μαίσιεὶ, 1780. 4 γτοΐβ. 410. 



ΧΥΪ “Δαάοπάα απὰ Οογγίφοπάα. 

ΟΏ6008 864 ΠΟΥ 18, Δα ΘΔ Βά6Π 58] ὈΓΔΒ ΟΠ αἾδθθ. 1:95ὲ ἐπῖπι ατωοιηι ὀσοηιρίαν 
απέϊφεβδίηιεηι ἐη ΜΒιδιίοίλοοα Ῥαξίσαπα, ἱπ φμο αἰ ισοπεϊδείηιε δὲ ἀασοιγαξὶ8- 
δίηιο {ἰἐογὶδ πια)δουὲδ σοπδοτίρέμηι κίγεχμο 7 ἐδέαπιοηέμηι οοπέϊποξμν ἴοπσο 
αϊυογϑηι α υμἰσαξὲβ οασοπιρίαγίδιυϑ. ΜΙΏΣ δηΐμὰ οὐτὰ 8ΔῸ δίυπίοα [1 886πὶ 
δὐἀὐτηοηϊα8, ΓΟΠΔ ΡΟΓΒΡίοσσΘ, οὗ ᾿ΣΌΤΟΒ ΘΟΠΟΥΤΘ οὐγ ἴα. Ηοῦ δαυΐοτι 
ΘΧΘΙΏΡΙΑΥ ΟΙΏΠἾ.Πὶ 6886 ΘΙΩΘΏ ΔΑ 188: 1, συ 608 δης]αυ]848 ἀθοϊαγαῖ, οἵ 
ἸΙΡΓΑΓΙΣ Προ τῖα, ἑὰτα αυοα τηυ]έυτι σοηγ θη οὑπὶ νούογα ποδέστα ἰγ8 Π518- 
τ0η6, ααϑῷ ἀυὈΙΓΔΡΙ ΠΟ ἀρθαῖ, ααϊῃ ΟΣ ΘΙ ΘΔ 0188: 0 αυοαυθ οχθρ δὶ 
οομνοσβα, οἱ ἐγϑαϊία ΠΟΌΪ8 811 ἃ τλδ) οσῖθα8. Οὐπὶ Ἰρίταν δὰ 1118 ΘΧΘΙΩΡ]8Γ18 
βάσπηι οἵ αυλδὲ Ποτιδηι ΟΘΙΟΥΙ [1ΌΤῚ 8[ηὉ ΘΙ  Παἀδηαὶ 86 αἰσροπάϊΐ, αυἱὰ ορυβ 
[λοῖο 81}, 'ρΡ86. ΘΟηΒΙ ΟΡ ΌΪ8: 86 δῃΐπὶ Ὠδρθίο, σατο νυἱραίδιη Οτοογύτη 
οἀϊἰοηθτα 8 συϑίουὶ {ὙΠ 8] Δ ΟΠ 6 ὨοΒίΓἃ ἀἰΒΟΓΈΡΔΓΟ, ἀἰβογοραΐ δυΐθμι, αἱ ποϑίϊ 

Βεδρ  ββϑῖπλθ, αὖ ἃ ψαίίοδηο 1110 ΘΧΘΙΩΡΙΑΡΙ Ποη ἀἀβθοηϊδί. 6 Ὧ6 ἔβῃθϑῃι, 
ἰΓΘΟΘΠΠΒ βοχαρίηΐα αὐυΐηαυθ ἰοςΐβ Βοσὶ ρίαγο αἰ γογϑι δίθαι δαποίδνἑ 08.᾽ 

ΤὨο 1181 οὗ [π6 865 ρΙδ668 18 ποῖ ρίνοϑη ἴῃ ἴΠ6 ρῥγἱπίθα Ἰο ῖογ. 
Το [818 Ἰοῖοσ Εγαϑῃυϑ τΟρ]1οα Ὁ οη6 ἀαίαα ΕΘΌΓΌΔΥΥ 17. 1684, ἴῃ ψΒ]ΟΝ 

6 88γΥγ8: ““Ουοά βου ]1]8 46 Οοάϊοθ ατθοο, φθθπι ποῖα 68 ἴῃ ΒΙΌ]]οΙΘοα 
Ῥοπιϊῆςϊα ἰδηΐορογο οὐτὰ Ὑυϊραία οαϊοπθ δοηβοηίθηῖθ, νἱὰθ Ὧ6 ᾿ῆϑηθ 1 

ΟΡΟΓδὰ 8.188. ΟὐὈπβίδι θηΐτα, οὔτα ἀὐχϑοοὶ ἔοοἂυβ ἱπίτθπῦ οὰτὰ ΕἸΟΟΙ6βῖδ 

Ἐοιηδηδ, αποιηδατηοάυτα ἰοϑίαίυν Μείϊα, αὐοὸ ἀἰϊοϊζαν “γεα, Ὦος αυοαὰθ 
[υἶδ86 ΘΟ ρυθμθηδυμα ἴῃ αγίϊου 18, υὐ Οτοογυτα Οὐ ο68, ρεθβοσίτα ἔνδη- 

σοϊϊοὶ, ὦ Βοπιδηδπι Ἰοούομοτα Θηλθηἀβγθηΐυτ, οἵ ἱῃ 81 }1168 οοά 668 'ρ86 ἱποὶ- 
ἄογϑι, οὑπὶ Ὀσϊταυπι δἄσθγοι Νοναπὶ Τοβίδιηθηΐαη. υΔΙῸ ΟΧ ͵ϑίο σοΟα 66 
ὨΪ811] οδῖ, αυοα ροβϑδϑὶ8 Ἰυάΐοαστθο. ϑ'οὰ ἀγφοογυση Ἰθοῖῖο ρϑίθπαα οδῦ ὃχ 
ατφοῖβ δυοίοσϊ θα8, ΑἸΒδηδϑῖο, Β881}10, ΟτἹρθηθ, ΟΒγγβοβίομιο, ΝΙΝ αζίδῃζΖθῃο, 
Ογεῖ]ο.ἢ 

10 ἰΒ ραγὶ οὗ [86 τϑρὶγ οὗ ϑερυϊνοᾶα ἰο ἐλὲβ Ἰϑι ον Ἡ ΒΙΟΒ 1 μανθ ρίνϑῃ ἰπ 
Ρ. 108. ', ἴῃ το ΒΘ βῃονβ {πὲ 80 δα Αμτα δᾶ οοπίαϊ θα πὸ βυοῖὶ 
οἴδυδο, δπα ἰμαῦ πὸ ἄθογθα οὗ [86 ΕἸογθηιηθ Οουῃοῖ! οοκία ΔΡΡΙΥ ἴο ἂπ 
δηοίοης ΜΆ. Κα (86 Οοάοχ Ψαοδηυ8. 

Ιῃ ἘΤΔΒΙΩ 88 ΔΏΒΥΓΟΣΙ (0 ϑδορυϊνοᾶδ, “Υ. Νοη. ὅυη. 1684," 6 88γ8 : 
«Ουοὰ δἀάποὶβ Ῥομηβοῖϊθ ΒΙΒ]]ο Πθοθθ δυοσίοσι δίθτη, δοοῖροσοίῃ; πἶβὶ 

ΘΧΘΙΩΡΪΑΓ, αὐοα Βοουΐὰβ οδύ ΕὙΑΠοϊβουβ ΣΧ ΙΊτηθηΐυβ Ηΐδρδη. Οὐασά. τι ββυπ 
οϑϑοῖ ἐσ Ῥομιῆςβ ΒΒ] ΟΊ 6οα ἰδηηαῦδη σοσηδηυη. Αἰαυΐ Ποσ ἴδσο ςοῃ- 
γϑηΐί ουτῃ ΘΧ ΑΓ 8 τη6]8Ίι. Βδιείζαηι αὐἰγοαηὶ ἨδῸ ἴρ86 υἱαϊ. Οὐμέδοτγένδ 
Ἐρίβοοριμς 7)εἶηιοπδὶβ υἱν ἀρρτίηιο ἀοοίμδ τηϊλὲ πατταυϊέ οσμὲ ογοαϊαϊ. 1)6 οοΥ- 
τοοϊΐοηθ σοάϊήῆουχμῃη ΠΟῚ αἰχὶΐ 6886 ἱπ Ὀυ]]18, δβοὰ αἱοῦδίς 1ἄθτλ τα δι 61 

ατωοοσαστα Οοάϊουτα 6886 ἰλοΐαπι. Ὑ]1ΔῚ οὐ 'ρ86 οοἀΐςσοιι Εὐνδηρο]ϊοσατα 6 Χ 
ΒΙΒΙούμθοα Οδρηϊοπὶβ [1 Ενδηρθ]οσυμ,, δ6.7, αἱ ΡΟῈΓ οπηΐα σοῃβοιτ δὶ 
Πποβίγσγϑ δαὐτ τ οὴὶ 1,Δ 11} 88, γ ΘΓ ατα ἰ8 οσδί ΓΘΟΘΏ ΟΣ." 

ΤὮ18. Ἰ οστδίοη Ἡ ΙΟΝ ΕΓΘΔΕΙΔΌΒ τϑοοὶνοα τιυδύ μᾶνα Ὀθθὴ ψ ἤθη ἢ6 

1 Βαυΐῦ [Π6γῖ0 δτθ βοζὴθ υεγδαὶΐ υατίαϊίοπς ὈοΐοΘη [δὲ ἰῃ ΕΓΑΒΙλῸ8᾽ 8 ΌΣΚΒ δηὰ [Πδἱ ἰῃ 

ϑορυϊνοάα. Τα, “ Π8Πὶ ἀθποϊηοᾶο Ροίοσγϑῃϊ "ἢ ἴῃ ΕΥ̓ΒΒΙΏΠΒ, 18 “ ΠΟΙ Οἂο Θηΐπη Ροίοσγαῃὶ " 
ἴῃ Θοραϊνγοάδ; “ ἃ δοίοἰ δ 80 0118 ββερο οὕσωῃ βϑογίρίγὶβ ΘΟ ΔΘ. ΡῸΒ " ἴῃ ΟΠ, 8 “ ραγιπι 
ἀοο(ὶ 5 50 0118 δϑὸρ6 οὑπτῃ ϑογίρέμγα σΟὨπη ἀο ΕΠ 5; δηᾶ [Π6 ἀδίο ἴῃ βϑριϊνοᾶα 8 ἀσοοτάϊηρ 

ἴο 16 Ζοηιαπ ΟΔ]οπδγ, “ Χ, [Κα]. 56." ἘΤᾺΏΒ ΘΔΒῚΪ ἀἰὰ ναγίοιιδ γοα αἴτια ΑΥΪΘ6. 



Αἀαεπάα ἀπά Ουττίσεπάα. ΣΥΙ 

τυτοῖθ δ18 Δ ΠΟΙ ΙΟἢΒ [ῸΓ 8 ἐπϊγτὰ οἀ! ΐοη. ΤΉυΒ, ἔΒοη, οτἱρὶ παίοᾷ [μ6 ποϊΐοη 
οὗ 186 αάμδ σμπὶ Οταοὶς ἴὰ δὴ ἱποοσγοοῦ οδδβυλὶ στοδτκ οὐ Ουὐθοσί 
Τουβ.1}}, ΒΊΘΠΟΡ οὗ υγἤδιῃ ; δηὰ {18 Εἰπὲ {π8 σον οὐδ ἢα8 Βδυπίοα 

(86 ἀοταδίπ οὗἁ ογι οἴβαι 1Κ6 ἃ Ρῃμδηΐοσω, 50 {μδὲ δέίδσ ἴγϑα μυηάγοα (ΠΣΓῚΥ 
δ [Π͵ῸΘ ὙΘΆΓΒ 1ΐ 8{}}} Βθθῖῃβ ἴο ροββθβ8 ἃ υἱίδ τ πο ψουϊὰ πού μαᾶνθ 
ὈΘΘῺ ΡΟΒΒ1016 1 186 Θοσγθθροπάθποθ Ὀούπϑοη ϑαρυϊνεᾶδ ἀπὰ Εγαϑιηυδ δᾶ 
Ὀ6ΘΏ ΣΊΡΒΕΥ δἰἰθηαοά ἰο. 

Ῥ. 188. ᾿ἴπο 28. τοδὰᾶ, “" ΤΏο ἢσγβί δηὰ (ϊγὰ οὗἩ [686 δα 0.8 ἢαγθ δὲ {Π6 

Θῃα ἴβ0108 οὗ [86 νυ δῦϊοῃβ :" [ὉΣ 1 8θϑῖὴβ (δ {818 180]68 18. ποὶ σὶρ ΒΥ 
δἀάρα ἰο μ6 δοοοπά: ἴῃ6 1|68 δῃα οοῃίοηΐβ οὗὨ {μ6 πὰ, πότον ΟΣ, ἃΓ6 τυ ἢ 
οοπέμδβρά. 

Ῥ. 160. ,οοέ-ποίθ. 10 Βῃουϊὰ ὈῸ6Ὸ τηϑθηθδοηρα ἐμαὶ (δ Ἡσίϊοῦ ἢ88 ΠΟΝν 
δϑοοσίδι πο ἐπΠδΐ Ὁ 88 ποὺ ἴγοσῃ Ὀθηθα ἢ (86 Μίοβαυθ οἵ Ομλδγ δὖ ογυβαίθιη 
τῃδι [06 ἐγαρτηθηΐ οὗ (6 ῬΡοῃμίδίθυοιι οδῖηθ, Ὀυΐ Τσοτη θομθϑὶ ἢ {86 Μοβαυθ οὗ 

“γοι αἱ Οαῖτο. Τῃθ ΟΥ̓ΤΟΣ Δ.Ο56 ἴγζοΙη 8 σοῃξιδβίοη οὗἩ [Π6 ἔννο Π8Ό168. 

Ῥ, 296, ῶο. Το {86 ΤΘθαϊο ἔγαρτηθηΐβ ταϑηἰὶοηθα, 6σο ββουϊὰ Ὁ6 
αὐάοα {παΐ ἴῃ ΖοορδΒ “ Οδίδϊοσυβ Οοάΐοιπι Οορίϊοοτατα Μδηυβοσίρίογυπι 
αΐ ἴῃ Μυβοο Βογρίϑῃο Υ δἰ 1ὑγ18 δἀβογυδηΐασ, βοιηθ ἔγαριωθηίβ οὗ μ6 Αρο- 
ΟΔΙΥΡΒΘ γα ῥσίηἰθα ; 8180 {8670 ἃγὸ ΤΒΘθαῖο ἔγαριιχθηίβ ἱπίγοἀπορά ᾿ηΐο [Π6 
Ἐργριίδῃ ἀσασοαῦ οὗ ΤΌΚ1ι8. 
ΤῊ σποσκ οὗ Ζοθρᾶ 4180 ΒΠΟΥ͂Β {παΐ ἴΠΘΓ6 Θχἰδίβ δηοίμου ἐγαρτηθηΐ οὗὨἩ Τ' 

Οὗ 16 Θο8ρ6]8, ποὺ βαἀϊοὰ οΥ οο]]α θα, οοηῃίαϊηϊηρ ρατέ οὗ 5:. Τὰ κοΒ αο8ρ6] 
ἴῃ Οσθοὸκ δηᾶ Τμθθαῖο ; δπα ἐπαῦ {8198 ΟΥ̓ 8οη6 ΟἾβοσ Τμοῦδϊς ΘΟΡΥ (065 
οοπίδίη 0Κ6 χχὶ!. 42, 43, ΘΟΙΙΙΊΟΩΪΥ Βαϊ ἴο Ὅ6 Δοβαηὶ ἔγομι {μαῦῷ ὙΘΓΒΊΟΏ. 

ΨὙΟΙ,. ΙΝ. ἃ 





ΟΟΝΤΕΝΤΕ 

ΟΡ 

ΤῊΗΒΕ ΕΟ ΒΤΗ ΨΟΙΌΜΕῈΕ. 

ΟΟΝΤΕΝΊΘΒ ΟΕ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΞΒ ΤΕΧΤΊΌΑΙ, ΟΕΙΤῚ- 

ΟΙΒΜ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕῊῪ ΤΕΒΊΤΑΜΕΝΤ. 

ΟΒΔΑ». 1, --- 7λε Οδ)εοίδ ργοροδοά ἱῃ αἩ ]πἰγοαμοίίοη ἐὸ Τεχίμαϊ Ογἰοΐδηι 
απὰ ϑίμαν - - - - - - Ῥαρο] 

Ῥοδηϊοῦβ, 1. ῬΧΘ ΤΑ ΠΉΤΥ διπάϊοθ, 4ά. Οὐνιδίοηβ οὗ ϑυθ)οοία, 6. 

ΟΒΑ». Τ|. --- Σαπομασε φ λὲ ει Τερίαρμεης - “ - 8 

Ομβιαδσδοίεσίδιςδ οὗ ἄτστθεκ, 8. Ὀἰδιβίοη, 8. Οοσαπιου Τ δ]θοί, 10. Αἰες ατοοῖς, 10. 

ΟἘῈΔΡ. Π1. --- (λαταοέεοτιδεϊοδ 0. ει Τεδίαηιοεηέ ατοελ - Ξ 12 

ΧΙ ΟΎΆΡὮΥ, 12. ας Ττδοο8, 18. ΜοδηΐηρΒ οὗ Ὑοσάβ, 18. ἘΌστηβ, 18. ὅγτο- 
Ομιδιάδὶς δηὰ 1δέυ ͵ογάδ, 14. ατδιωχηδίοδὶ Ῥϑομ δυι98, 15, ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΩΥ, 18. 
Οτοοῖς Οὗ Ι,ΧΧ., 18. Οιἰδοῦ Ῥρου]αγιοθ, 20θ. Τα “ Ηδθ]]οηἰβῖο," 21. )15- 
ουδδίοῃβ οὰ Νονν Τοδίδιηθηὶ ατγοοκ, 21. 

σΒμν. ΙΥ͂.--- Οἡ ἐδλε Τεχέ 90 ἐδε Ν,εισ Τεοείαηιοηΐξ, ἵπ ἐξ Ἐχίονπαϊ ΖογΉι, 
Τὲευϊείοη:, Ματᾷ 97 ̓ιδεϊποέξίοη, δ0. - - - 24 

της Μαιοσίαιβ, 324. Βοοῖκβ οὗ Νοῦν Τοδίδσηθης ἩΒΘῺ ΟΟἸ]οοΙοἃ, 256. ΕΌΣτα οὗ 
Μ55.,, 256. Μοὰο οὗ Ὑτϊτίηρ, 25. Ιηϊογρυποίοη, 26, ΑΕ ΟΒοτηθίσυ, 26---29, 
Ῥαυποϊυδεομ, 29. Ὠϊγνίδίου οὗ οτάβ, 80. βοοιίοῃβ οὐ Βοοῖβ, 806. Αοορηΐβ, 88, 
Μοάεχῃ Ομδρίοεβ, ϑ4ὅ. Ὑοσβεδ, 84. Ψαοδη Οδδρίοσβ, 86.Ὺ 1 οι ομδσίοβ, 86. 

ΟΕ». Υ͂. --- ἡ ἐδε Ηϊείοτν 9 ἐλε Τεχὲ ἐΐδεῖ, οβρεοϊαϊἧ ἐο ἐδε ΖΛ 

(επέωτν 3 - - - - - - 87 
ἙΔΑΥΙ͂Υ Ἡἱϊδίοτγ, 87. Μασοΐϊοηβ Οὐττυρίίομϑ, 38. Μοίδρμγαβοα, 398. Ταιίδη 9 Ὠϊδ 

Ἴοδβδσου, 40. ΑΙ Ωαοίδιϊοηβ, 40. Ὑοτείοηθ, 40. Τοχὶ ἰῃ ἴΠ6 ΤΙτὰ Οδηΐατγ, 
42. Τη ἴ)0 Εουσδ, 43. Φοχου)ο β ΤΔΌΟυΣΕ, 44. ΤΥΔηβι οι Τοχί, 44. Βοοοηὶ 
Ἰοχί, 46. Μαασαίου οἵ Οορίρδ, 47. 

Δ 3 



ΧΧ ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΟΕ 

ΘΗ». ΥἹ. --- Οἡ ἐὖδο υατίομδ Ποααίηςς - - - Ῥαρθ 48 

Οδῦθο8 οὗ ατγίδιίοη, 48. Τη οσομδηρο8 οὗἩ Ὑ οννο]8, δ0. ΘῈ ὈϑΕ πο η8, 582. Οτάοσ, 52. 
Οομβοοηβ, 54. ὉΠ ου ἶ69, δ4, ΑΑΒδἰτΪἸοηβ, δ64. Ιπδουϊίοηβ, ὅ56.Ύἁ Τωουχὰ 

ῬΥΔΥΟΙ, δθ. ΑἸΡΠΗοΔοηΒ, 56. Οοηβδίθ Εθδάϊηρα, 606. Οπμβαίοῃηβ, 60.ἁ Οοῦ- 
τοοίομβ, 62. ὅρογδάαϊο Ἐρδάϊηρβ, 64. 

ΟηΑρ. Υ1: --- Οἡ ἐδε ϑυεβίοπιαξίε ΟἸαδεοὶποαξίοπ οΥΓ Ζοσιμηιοπέξ --- δ η- 
φεῖξ, Ονγιοβδαολ᾽ 5, απὰ Πιισ᾽ς Τλεοτγὶοδ οΥΓ ̓ ἰοθΉδίΟΉ 8 - 66 

ΑΜ 165 οὗἨ Ὠοσυχηοηίβ, 6θ6.ἁ. ΒΟΠρΟΙ 8 ϑγείοιη, 67. οσωϊοσ οὐ ἘΘΟΘΒΑΙοηΒ, 70. 
Οτοβῦδο Β Ἰποοσίοθβ, 71. Μαδιθδὶ οὐ Ἐθοθη βίου, 76. ΜΊΟΒΔΟΙΒ, 7. Ηρ 

ϑγβίομι, 78... Οὐ οδῦθο ἢ Β Μοϊοϊοιηβία, 84. ἘΠ ΠΒοστι, 87. 

Οπαρ. ῪἼΠΠ. ---- δι δοιιϑϑίοηδ οὐ ΤδορηΒ, 008 ---- Τλοογὶθ8 διεδεοχιμεοηΐ ἐο ἐλοδα 
οΓ᾽ ατἱοοδαοῖ απὰ υρ - - - - - 88 

ΓΔΌΤΘΏΟΘ ΟἹ ΟὙΘΒΌΔΟἢ Β βιγβίοιη, 88. βου ΥΌ ΠΟ, ΟἹ δύτοποο, 91. Νοΐδη, 92. 
ϑΟΠ 012 8 ϑιγβίδθιμι, 94, ϑοσίνθῃηου οἱ ἥοποῖσ, 102. Βίποκ, 108, Ἐοθ118 οὗ Ὠ)᾿5οπ8- 

ΒΙΟΏΒ, 104. 

(ΠΑΡ. ΤΙΣ. .--- Οη ἐδ ὅλατγρο ἐλαὲ ατεοὶ Μ᾽ 5. λαῦο δοοπ αἰξεγεα ἤγοηι ἐδ 
7 αξἴη ---- Ῥεϊοσίαη Πεααὶησε - - - - « 1017 

Τα ηϊσίηρ βιρροδίοα ἘΥ Εγαβτηιβ, 107. Ὑοϊοζίδη Βοδάϊηρβ, 111. Βασθογίηὶ ΒοδάϊηρΆ, 
112, Οὐοάΐοο8 ατοο-Ἱ, δε ηὶ, 118. Οη 1,διηϊχίηρ ΜΗΜ,, 114. 

ΟΒμρ. Χ..-- ἡ ἐλ Ἡϊβίονν 90 ἐδε Τεχὲ 9. ἐδλε Οατεολ οι Τ᾽ δέαηιοημέ, αϑ 
»γὶπίοα, ἐο ἐλ Τίμι 0 Βεηπφεῖ - - - - 116 

ἘταβτατιΒΒ ΕἸ Οη5, 117. ΑἸάΐπο, 118. ΟομρΙπἰοπεΐδῃ, 119. ΟΟἸρΡ]υἱοπβίδη ΜΩΆΒ, 

120, ΟΟἸ ποου8᾽ 5 ΕΔ οη, 123. ΙΟΡΉΘΗΒΒ, 128.( ΒοΣΔΒ, 124. ΕἸΣΟΥΓ, 124. 

Ἰοχίυβ Ποοορίπβ, 194. Οὐγοο ]δοα8᾽ 8 Ἐκ τοηΒ, 1924. ὙγΔΙίου, 124. Ἐπ8]Ὶ, 125. 

ΜΙΊΠ,12δ. Ἐύμβίον, 126. Ὑ7,ο118, 126. ΒΘΠΙΟΥ, 127. Μδοο, 128. 

Οπλαρ. ΧΙ, --- Πιίονν Ὁ ἐλε Ῥυγίημξοα Τοχέ ὕγοηι Βεοησοῖ οπισαγὰ - 128 

ΒοηροΙ ἢ Εδιιίοη, 128, Ὑ͵ειδιοί ΒΒ, 129. Οὐ ΒΌΔΟΒ Β ἢγβί, 1591. Βγο ἢ Β ΟΟἸ]δ θη 8, 

131. ΑἸ ΟΣ, 181. Μαιδδὶ, 181. Οὐίοβραοι, 132. Ηἱἰἴ8β8 ϑϑοοομῃᾶὰ Ἑδίμοη, 132. 

΄ΟΒΟΙΖ, 1832. ἸδΟδιμδηη, 138. ΤΊΒΟΠοηἀοΥΓΒ, 138.0. ΤἸτορο] 108 8,139. ΑἸ σὰ, 
142. ἘΠΙοοῖ, 144. ον μου 8 Οὐ] αἰ 5, 145. 

Οπαρ. ΧΙ] --- Οἡ ἐδο ϑοιιγοοβ ὁ Τεχίμαϊ Ονοίδηι ἐπ σοπογαὶ - [47 

ΜΗ8., Ὑοτγοίοῃβ, δηὰ Οἰξδιοηβ, 147. Οὐπηραγζδξῖνο Οὐ ἰοίϑηι, 148. 

Οηαρ. ΧΙΠ. --- Οτοοῖ ΜΜῖ 8.5. Γ᾽ ἐλο πιοδὲέ “ἀποίοηξ Οἴαβϑὲ οοπέαϊπέπσ ἐλ 
Οοεροῖε, τοέἐλ ον τιοϊέλομὲ ολον ογέϊοηϑ 9 ἐδε ει 7Τοβίαπιεπέ 15] 

Α. 1δὅ2. ΒΒ. 158. Ο. 166. Ὁ. 169. 

σπμαρ. ΧΙ͂Υ. -- γασηιοηίς 97 Μ|8 5. οὗ ἐλ6 ηιοδὲ Αποίοπξ Οἷα85 οοπίαϊπὶπς 
Ῥρονεϊοηϑ ὁ ἐλε Οοβρεῖς - - - - - 177 

Ν. 177. Ῥ. 179. Ὁ. 179. ὙΤ΄ 180. τας, Ἡγοϊά, 1806,οΘ Ζ 180. ΒΕ. 188. 11. 84. 



ΤῊΕ ΕΟΌΕΤΗ ΨΟΙΜΕ. ΧΧῚ 

σπαρ. ΧΥ͂. - 3, 5.5. Γ᾽ ἐλο »ιοϑὲ Αποϊοηξ ΟἼαδς εολίολ ἀο ποέ οοπέαϊη ἐλο 
Οοϑρεΐς - - - - - - Ῥαρο 186 

Ἑ. (Δεῖ), 187. Ὁ. 190. Ε. (ΞΡρ.), 193, Η. 194. 

Οπμλρ. ΧΥ͂Ὶ. --Ἔ Σαΐον Ὁποϊαὶ Μὴ 8. Γ᾽ Ῥεοιΐαν Ππηροτίαποο - 194 

Ι,. 194. Χ, 1956, Δ. 196. Ε΄. 197. 6. 199. 

σηαρ. ΧΥΙ].--- Τ΄ε οὐδεν ἰαίεν ὕὐποίαΐς οοπέαϊπέης (δε Οὐδρεῖς - 200 

Ἑ,. 200. Ἐ. 200. 6.201. Η.20]. Κί,901. Μι 202. 8. 202. ὕὉ. 302, Ὑ. 308. 

Γ. 2035. Δ. 208. Ψαγοῦδ ΕὙδρτηθηίδβ, 904. 

σηαρ. ΧΥΊΠΠ. --- 776 οὐδεν ἰαίον ζδιοίαϊς ἀμουϑδο, ἐδα “οἷς, Ἐρίδέζοα, ον 
“ροοαΐγρεο - - - - - - 20ὅ 

Ἡ, 205. Ἐ. 2056. Ο.. 206.(Ὀ. .Κὶ, 2δ. ΒΒ. 206. ΤΘΏΡΔΟΙ ΕἸδρτηθηΐ, 306. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΣ, --- Ππηροτίαπε 8 δ. ἐπι ομτδῖθε Ζοίέογ8 - - 207 

(.), 308. (38), 309. (69), 210. (88, Αρος.), 321]1.0. ΤΊΡΟΠοη δον 8 ΜΒ. οἵ εἷο 
Αεῖδβ, 311. (18), 312. (82), 312. (209), 212. Οοὰ, Μοπίζοτί., 316. Οοά. 
Οἰορθοπίδπαυβ, 317. Οὐοὰ, Βαυϊδημβ, 218.Ἅ Οὐᾶ. Νοδρ. Βορίυβ, 3918.Ὀ Οοά, 
ΕΠΟΣΔΏΏ8, 319. 

ΟηΑρ. ΧΧ..-- ,Χ5.8. οοπέαϊπίησ 7, οοξοπατίο8 - - - 221 

Τεχὶ οὗ οι οπδσίοθ, 222, Οοά, Ἡβδυ]οίδημβ, δ598., 324. 

(μαρν. ΧΧΙ. --- ἡ ἐλ Αποίοηξ Ῥεγϑίοηϑ ἵπ φεπογαΐ α8 ϑοιγοο8 00, Τεχίμαϊ 
Οὐἱεοέδηι - - - - - - - 228 

γαϊυο οἵ (μεῖς Τοβεαοηγ, 225. Ὠομϊοα ὈΥ βοσίνοποσ, 226. Μ|1}᾿8 96 οὗ Ὑ᾽ ἐγείοῃβ, 229, 

σηαρ. ΧΧΗ͂..--- 716 Αποϊοπέ Ζαξη Ῥεγδὶοη8 ῬΡΕΥ ἔο ἐδ6 Ῥωϊραίο 
7ΕΤΟ 6 - - - - - - 280 

Ὑοεχαίου σηδᾶθ ἰη Αὐτίοβ, 380. ὙΝἸθοσλδη [ηγοδβιριίοη, 3381. Οἠθ ΤΥδηβδεΐοῃ, ποὶ 
ΤΩΔΗΥ͂, 233. Αὐρτιδιΐπο, 284. Φετοτιθ, 2356. “1Α414,᾽ 235. ΜΗ5. οὗ [π6 (ο8ρ6]8 
οὗ 1πὸ οἱὰ 1δέΐη, 237. ΟΥ̓ [πὸ Αοἰβ, 2406, ΟΥ̓ δι. Ῥβῃ} 8 ΕΡρίδεῖοθ, 241. Ο]αβεί- 

βοδἕου, 3241. Ἐονϊδίοῃ ορροβϑά ἰῇ Αἰτοδ, 242. 

παρ. ΧΧΊΙΠ  .-.- Το ᾿πουϊδίον Φ' ἐδε 7, απ ἐν Φ7ογΟΠΙΘ --- 1λὲ μί- 
σαίε - - - - 4248 

Ὕοτκ πηδοσίδκοη ὮΥ Φοοπηο, 248. Ηἱΐ8 οσῃ Αοοουηΐ, 244. Ηἰΐ ὝοΥκ Ὀγουρὰῦ ἰηΐο 
Ὧ86, 346. (ὐδδδβίοάοστιβ, Οτορουυ 1.,ὄ 246. ατδαάπδὶ Οοτγσιρίίομα, 247. ΑἸσαίΐη, 247. 
Οοττοοίοτία, 248. βίορμ θ᾿ 8 Εἰ οη8, 349. Οὐπηο1] οὗ Ττομῖ, 249. ἩδηϊοηΐαΒ, 
[λιοδδ Βσιροηβίβ, 249. Βἰχίίπο Ἐκ ἰου, 250. ΟἸαπιοηπο ἘΜ τοη, 251. Μαραΐο 

8 ἃ ὅουτος οὗ ΟΠ ἴβη, 253. ἘΝῚ τ οη8, 253. ΜΒ, 258---255. Βίχιίηο δἀπὰ (]6- 

τηςηπηο Ν᾽ Αγ διίουϑ, 256. 
8 8 



ΧΧΙΪ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ 

σπμαρ. ΧΧΙ͂Γ. -- 7Τ.ὲ οαγίν ϑυγίαο Κγδίοηε: ἐδ Ρεαλίίέο, απα ἰδὲ Ομτγο- 
ἐοπίαη Τοχί Γ᾽ ἐδ Οαοερεῖς - - - - ΡῬαᾶαρὸ 2869 

Α ϑ'γτίδο Ὑ οσβίοῃ ἱῃ 2πὰ οθηί., 2588. Ἡδροβίρραβ, ΕΡΆσοσω, 3658. Ῥοβῖο Νοὸν Τοδίδ- 
τηθηῦ Ὀγοῦρῃΐ ἰοὸ ΕσοΟΡΟ, 269, Ῥγίηϊεᾶ, 2606, ΜΗ͂Κ., 364. ΟΥ͂ο4] [7086 οὗ 116 
Ψεγβίου, 364. Ουτοίοπίδη Αι γτίας, 267. 

πάρ. ΧΧΥ͂ -- Τὴε Ῥλιίϊοποπιαη Ἔν ΠΡΟΣ απα ἰΐἰ5 Πουϊδίο ὃν 
Ζλοριαδ 9" αγλεΐ - - - - 4269. 

Τοῦ ϑγτῖδο, βσϑὲ τηθηϊοηοᾶ, 3207. ῬΆΙΟΧΟΙτΒ δπὰ ῬοΟΪγοδγρ, 270. ΤῊ Μογβίοι 
ποϊοοα Ὁ ῬοζοοΚο, 271. ΜΗ5,. βοηΐ ἴο Εηραηᾶ, 271. ἘΙάΪΟΥ, 271. ὙΒΟΙΊΔ8 οὗ 

ΠΔΣΚΟΙ τουΐϑοβ (18 Ὑογθίοη, 272. Βοση δύο Β ΤΏΘΟΙΥ, 274. ΒΔΓ ΗοΡτεβ, 275. 
ὝΕΣ ϊο 8 ἘΠ θυ, 276. Βοπηδίοϊπ Β Κι. Φοῦπ, 277. Οὐἱεἰὶς8ὶ 86, 277). 

σηαρ. ΧΧΥ͂Ι. -.-- 7Τὴε ϑδυτγίαο Ῥογβίοη οΥ Ῥογέοηβ αὐάεα ἐο δοπιε Ἐσήίομ5 
9 ἐλ Ρεελίίο - - - - - 2178 

Ἁ ῬροῦοΣ, 3 δηὰᾷ 8 δοδη δηᾶ πο, 328. ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΟ, 280. Φοδη Υἱϊ!. 1--11., 282. 

ΟΕλρ. ΧΧΌΎΥΤΙΙ. --- Το “ογιδαΐοηι ϑυγίαο Ῥονδίου - - 284 

Αἀ]οΣ» ἙΧΑσηϊηδιίοα, 384, Δβϑοιηδηὶ, 2386. Ἐοβάσηρθ, 287. 

ΟΗλρ. ΧΧΥΤΠ. .-- 7λὲ Ἡεριρλίδο Ῥεγείοη - - - 287 

ἙδΥΪγ Ἐχίδίοηοο οἵ Εργρείδῃ Ὑ οσβίοῃβ, 2388. Μίδα 41}᾽8 ΟΟἸ]δοπβ, 289. ὙΠ Εἰ ἢ 58 
Ἑάδϊοη, 389. ϑομιυγασίζοβ, 9390. Βοοίοδοσ, 3292. 1οάογ᾿Β, 293. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧΣ, .-- 711Ὺὲ Τλοδαὶο Ῥεγδίο - - - - 29ὅ 

Ὑ͵οἱ 68 Τηγεδισαίίομδ, 295. ΜίηρδτοΙ, αἱογαῖ, Μυηίον, 295. Ὑ͵οὶά6᾽8 ΟοἸ]]εοἰΐοι οὗ 
Ἐτασταθηίβ, 9296. ἙἘΔ᾿ιοὰ ὉΥ Εοτά, 296. Ζοορα, 397. Αποίδμες Εργρίδῃη Υ᾽ ὀσείοσι, 
298. Ζοοχδ, ΕὨρΟΙ ὑγοίδ, 998. 

Ομαρ. ΧΧΧ....-. 722 Οοἰἱλίο ογβίοη . - - - 209 

Ασοουπὶ οὗ ἴπ6 αοίδα, 299. {ΠΡὮ1168, 300. Μογβίοῃ. ποιοοά, 801. Οοᾶοχ Ατὐρθῆ- 

(ει, 801. Ἑαϊοηβ οἵ Οοθρεῖβ, 802, ΕὙδρτηθηΐδ οὗ [86 ἘΡί8ι1.8, Ἐπ 6], 808. 
Μαὶ δπὰ Ῥαὶ τη ρβοϑίβ, 804. Βοοοιὶ ἘΔ ΠΟ, 307. 

σμαρ. ΧΧΧΙ...-- 7}2λ6ε Αγηιοηίαρ Ῥογβὶο" - - - -. 3809 

Μιοστοῦ δπὰ 86 ΤΥδηβίαἱΐοι, 3810. ὕύθοδη β ΕΔ ΐου, 311. ΖΟΙΓΑΡΒ ἘΝΛΙΠΟΠ8, 311. 

ΒτοάοηΚαιρ ΟΟἸ]αίζου, 811. Ηΐοπ᾿ ΟοἸ]]δἰίοη, 312. ΜΒ8. πο 1διηἱζοὰ, 512. 

σΒαρ. ΧΧΧΤΙ.-.-- 1Ὺλὲ “Ειλιορὶο Ῥενγβίοη. - - - “ 818 

Ἐτυσηοηα8, 8156, ΖΕ ορίο Νον Τοδίδιηοηϊ, ἢγβὲ ΡΌ]ἰβμοά, 316. ῬΊαὐ 8 ΕΔ οη, 317. 
ΗΙ8 Οο]]αομθ, 817. Ῥτγεονοβιβ Οὐ] ]διίοη, 318.(. ΖΕ Βορίς ΜΆ8. ἀοβοσί θεά, 821. 

βαρ. ΧΧΧΊΙΠ.-- ΤὴἊε Αταδίο απὰ οἵλον ἰαέεν Κογβίοϑ - - 828 

Αταδὶς Ψεγβίομβ, 824. δίουσ, 824. ΨΦυγηθοῖ!, 826. Κ' Βοος, 3926. ϑ:᾽΄ αᾳαγοπὶς Ὑοζβίοῃ, 
326. ΟΥγ]]ὰ8, 326. ΜΒ8, ἀπὰ Ἑάίτίοηβ, 827. Ῥεγβίο Οοβρεΐβ, 828. ΤΟΘΕΜΕ 
Ψογβίοη, 328. 



ΤῊΕ ἘἙΟΘΕΤΗ ΨΟΙΌΜΕ. ΧΧΙΪ 

σπαρ. ΧΧΧΙ͂Υ. --- ξανῖὶν Οἰδαξίοη3, α58 ϑομγοῦθς 9 (νι οῖδηι - Ῥαρα 829 

Μοΐάοςβ οἵ Οἰιδίίοη, 880. ατθοῖκ ἘΔΙΒοΥΘ, 332, Ἰωϑῖη Εδίμοσα, 386. Ξὄγτίδς,--- 
ἘΡΆσοπι, 836. Οὐδ ΟΏΒ, ΠΟΥ (0 86, 337. 

σηκρ, ΧΧΧΥ͂.---Οπ ἰλο «ρρίϊοαξίοη οΥΓ Μαίοτίαῖς ον Οἱ - 842 

Οὐἱεςδὶ Ῥυίῃοῖρ!οδ, 8343. ἘΣ ΧΔΙΏΡΙ68, 845. 

σβμαρ. ΧΧΧΥ͂Ι.--- Ἣπ ἐλ Ποααϊΐπρ οΥ 1 “οδλη, υ. Ἴ. - - ϑ88δὅ 

ἘοΤΙΩΒ ἴῃ το ἢ (ἰδ6 Τοχί βἰδη 8, ΜΗΒ,, 356, ὙΨοΙΒίομΒ, 357. ἘΔ ΟΕ, 8358. Οομ- 

Ῥἰοηβίδη, 83860,χ ὙΙΒοτλδπ οίοθησο, 868. ΜΙΙομΔο]15, 378, ᾿ ΗΟΙΒΙΟΥ, 874. 
Νοπίοῃ, 876. Ξ.ΓΩΤΏΔΓΥ, 3880, ΑΡΡοπάϊχ ἴο οἢ, χχχυὶΐ,, οὐ οἱ [86 δι )θεί, 384. 

σπαρ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ..--- ἡ ἐῆο Αρριϊοαίϊοη ο΄ δοηιο 9 ἐδι6 Ἰξεδυϊίς 9. Τοχέμαϊ 
Οὐγιεοίδηι - - - - 889 

βουρίατο Ααἰμοσὶγ, 889. Τηδρίγαιϊίοη, 3938, Ιηϊογργοίδίίοη, 394. ῬΏΙΟΪΟΡΥ, 8395. 
Ουοϊδεϊοηβ, 397. ἈΠ ου Ἶ68, 898. ΔΟΙδοτθθ, 400. 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΞ ΟΕ ΤΗΕ ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝΚ ΤῸ ΤΗΕ ΒΕΒΡΕΟΤΙΝΕ 

ΒΟΟΚΡ,. ΟΕ ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ῬΒΕΣΙΜΙΝΑΒΥ ΟΕΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ - «- - ῷᾷ -. 403 

παρ. 1.--- (Ἱαϑεὶοαίίοπι φῇ ἰλ6 Βοοὶε οὶ ἐδιο ΠΥειο Τερίαπιεε - 404 

Οπηκαρ. Π.--- Τῇο Ναηιο απὰ Δμηιδον 9 ἐδε Οαποπῖοαϊ αοθρεῖς - 407 

1. Το Αρροϊδίϊοπ Θοϑρεθὶϑ, 407. 11. βοορθ οὔ ἴμο Οὑοβρεῖβ, 408, ΠῚ, Ὑμοὶγ 

Ναμαδοσ, 408. ΕΥ̓͂. ΙἹπιροτίδηοορ, 409. 

σπαρ. Π|.---- Οἡ ἐδε Οαοβρεῖ ὃν δι. ακίλειο - - - 410 

Ι. ΤΊ, 410. Π|. Απίμοτ, 410. 1Π|. Τ)αΐς6,411. ΤΥ. Τδηρταρο, 416. Υ. Οεππΐπο- 
πθ88 απὰ Αὐἱδοηιεῖγ, 420. ΥἹ, ΔΟΙΠΟΙ ΟΣ οὗ ΟΒΔΡ5. ἷ. ἀπά 11.,421. ὙΠ, ὅσορθ 
429. ΨΠΙ. Κγποροίβ οἵ Οουίοηίθ, 4380ὅ. ΙΧ, δ.}16, 432. 

ΟΒμρ. 17.--- πὶ ἐδλε Οοεβρεὶ ὃν 5ι. Ματὰ - - - - 482 

Ι. ΤΊΕ16,432. Π. Απἰδον, 432. 1ΠΠ. Οὀπαΐποηοβδ δπὰ ΑπἰβοπιοἰΥ, 433. ΤΥ. δία, 

486. Ὑ. Οερδβίοα δῃᾶ ὅοορο, 486. ΥἹ. Γδηρυδρο, 487. ΥἹΙ, ΕΥπορϑὶβ οὗ 

Οοπίοηϊα, 4388. ὙΠ]. Ἀϊὰ δι. Μαῖκ δυσίάρο δὲ, Μδίμον ἢ 489. 8.0], 442. 

(ΒΑΡ. Υ.---- Οἡ ἐδε Οοβροῖ ὃν δι. Χμῖλ - -᾿ - - 442 

1. Το, 442.0. Πι, Αὐΐδον, 442. ΠῚ. Οδηυίηοπεβα, ἴ80, 444. ΙΝ. Ῥαῖο, 45]. 

Ψ. Εὸν σπῆοτα πτιίοη, 452. ΥἹ. Οορςεδβίοη ἃπὰ ὅθορε, 458. ὙΠ. Κγπορϑβιβ, 45δ, 

ΨΙΠ. Οὐβεγυδιϊοηβ οὐ ([μἷ8 (ἀὐο8ρ0], 459. 



Χχὶν ΟΟΝΤΕΝΤΗ ΟΕ 

παρ. Υ͂Ἱ. --- Οκ ἐδα αοβροῖ ὃν ϑι. Ψοδη - - - Ῥαρο 460 

1. Το, 460θ.{.ἀ. ΤΠ, Αὐΐδοτ, 400.{Ὀ ΠῚ. Τ)αίο, 462. ΙΥ̓. ασδηπίηθηο088, ὅο., 465... (Οὴ 

Οὔδρ. χχὶ. 462. Οη Υἱῖ. δ8.---Υ" } 0. 1]., 465.) ὙΥ΄.. Οοοδβίοη δπὰ Ἰοβίρη, 467. 
ΑἸΑΙγβὶβ, 471. ΥὙἹ, ΘΌΡΡΙΟΘΏΑΥΥ ΟΒδγδοίοσ, 4756. Υ11, ϑιγῖο, 476. 

ΟΗΑΡ. Ὑ11.---- Οὐ ἐλὲ «“οἱ5 ὁ ἐλε “4ροεἶε5 - - - - 476 

Ι, ΤΊΠ6, 476. 11. Αὐἰδον, 477. ΠΙ. Οσδηυΐποηοβα, ὅτο., 477. ΙΨ΄. ὅοορο, 478. 

Ὑ. ΟΒγοποίορυ, 479. ὙΊ]. Αμδγβὶβ, 480. ὙΠ]. Κ:γ71]16, 482. ὙΨΙ11. ᾿προγίδῃοθο 
οὗ [00 Βοοκ, 488. 

Ομαρ. Υ1Π|..--- “Ἵοοιηξ ΟΥ ἐλε “ροείϊο Ραμ - - - 484 

Ι. Βίγίῦ, ΕἘδαοσδοη, δηἃ Οοηγογβίοῃ, 484, 11. ὙΥΔΥΘΙΒ ὯΡ ἰο 818 Βοοοηὰᾶ 81 [0 

Ζογαβδίοση, 490ϑ. 1Π. Τωδῦουγβ ἴο ἷ8 ΕΟΌΤΙΝ Ὑ δὶς ἕο 96 ΣπΒδ]θ), 491. ΤΥ͂. Τὸ δΪ8 

ΕἸΔῚ Ὑ δῖε, 493, Ὑ΄. Τὸ ἢἷ8 ΕἸχϑὶ Ἱπιργβοητηρηΐ αὐ Βοπιο, 494. ὙἹ. δυρθοαπθοηΐ 
18 δηὰ Ματγίγσγάοῃ, 495. Ὑ 11. Οδαγδοίου, 496. Ψ1Π. ὅ.]ο, 498. 

ΟἨΗΔΑΡ. ΙΧ. ---- Οὐδογυαξίοηδ ΟἩ ἐδ ἀμ εὐ ἑη ΕΠ ΤΕΣ απὰ ἐΐοδα 
οὗ 8. αμῖ ἱπ ρατεομῖαν - - δ06 

Ι. Τιηροτίβηοο δηᾶ Ναίασο οὔἰδὸ ἘΡ 8168, δ06. Π, ΝΌΣΩΡΟΣ δπὰ Οσάοσ, 509. ΠῚ. Οὁ- 
[Πο]Ϊς ἘΡί8ι168, 611. Ι΄ Ῥίδῃ οὗ (16 ἘΡΙ51108,511. ὙΨ. Οδαδοβ οὗ ΟΡβουγίι νυ, 512, 

ΟΗΑΡ. Χ. .---  Οἡ ἐλὸ Ἐρίδέϊο ἐο ἐλε Ζέοπιαη8 - - - 818 

Ι. Ὠαῖο δῃὰ ΡῬίδοο, 518. 1ἴ. Οὐδῃυΐποηοϑθ, ὅ14. ΠΙ Τηο ΟἸυτΟῦ δἱ Πόσο, 514. 
ΙΝ. Οεςδβίοη δηὰ ὅοορο, ὅ16. Ὑ΄. ϑιδίο οἵ {86 Ββοσαδὴ ΟΒυγοῖ, 616. ὙἹ, ὅ.ορο, 
δ18. ὙΠ. ϑ'γπορθὶβ οὗ Οοπίθηίθ, 5618. ὙΠ. ΟΡ ϑογυδίϊοῃβ οἡ 119 ΕἸ ρἰβ8ι16, 621. 

ΟΗΔΑΡ, ΧΙ. --- Οἡ ἐδ γε Ερίϑεϊο ἰο λ6 (οτὶπελίαη8 - - 52] 

Ι. ΟοΥπι δα ΟΒυτοῖ, 521. Π. Οοοδβίοη οὗ τῃς ΕἸΡί8ι1.6, ὅ22. ΠΙ|Ι. ὅοορε δπὰ 

ΔΠΑΙγϑΒ, δ28., ΙΨ΄. Παῖο δπὰ Οδῃυϊηθηθδβ, δ24. Ὗ΄. 18 δὴ ΕΡ β:16 ἰο {π0 Οο- 
ΤἸΓ ΠΐΔη8Β Ἰοϑὲ ἢ 625. 

ΟΒ.4». ΧΙ]. -- Οἡ ἐδλε ϑοοοπα Ἐξ δίϊο ἐο ἐδε Οογὶπίλίαηβ - - δ27 

Ι, Ὠαῖθ ἐμὰ Ῥίδοο, 527. Π. Οοοββίοῃ, 5272. Π]Ι. ὅοορο, ὅ28. ΙΥ͂. βϑ'γῃορείβ, δ28. 

Ψ. Οὐϑοσυδίζοῃϑ οὐ 186 ΕἸ ρ βίο, ὅ29. ὅδ, Ῥδὺ] 8 Υ 8118 ὑο Οοσίη, δ29. 

ΟἨΔΡ. ΧΠ]ΠΠ[οΠβ.--- ΟΝ ἐλε Ἐρϑϑεϊο ἐο ἐδε αϊαΐϊαηβ - - - δδ0 

Ι. (αἰδίίδη Ομ ασοθ68, 580. Π. Τ)αῖο, δ80ϑ. 111. Οοπυ θη 688, ὅζ6., 563. ΙΝ. ΟςἼοδ- 

βίου πὰ ὅθορο, ὅ381. Υ΄. Κ'γῃορϑβίβ, ὅ8382. ΥἹ, ΟΡβοσγδίζοῃβ, 688. 

ΟΒαρ. ΧΙΥ͂. .--- Οἡ ἐδ Ἐρίβίϊο ἐο ἐλ Ἐρλοβίαηθ - - - δὅϑ84 

1, Οδυτοῖ δὲ Ἐρμοδαθ, ὅ8ϑ84. 1Π. Οὐο πα ΠΟΉ 688, ὅζτο., οὗἩ (μὲ Ἐγίδι]α, ὅ35. ΠῚ. Ἰ)αίο, 
δὅ87. Ι΄. Οοροδδβίοῃ δηα ὅοορο, 537. Ὑ. ϑ'γῃογβίβ, 5388. 71, 688. 

(ΗΑ. ΧΥ͂..--- ἡ ἐλο Ἐῤρίβιϊο ο ἰλε Ῥλιϊμρίαηβ. - - - 88 

1. Ομυσοῖ δὲ ΤὨΠρρί, ὅ838, 11. Ὁαίο, 689. 111. Οοραβίοῃ, 5389, ΙΥ̓. βοορο δπὰ 
ΞΥΠΟ 58, 589, 



ΤῊ ἙΟΠΒΤῊ ΨΟΣΌΜΕ. ΧΧ, 

σΗἊρ. ΧΥ͂Ι.--- Οἡ ἐλοὸ Ἐρὶδέϊο ἐο ἐδς (οἱοβδίαηθ - - Ῥᾶρο δ4] 

1. ΤῊ ΟΒυγοι δὲ Οοϊοββα, 541. Π|, Ὁδίο, 542. ΠῚ. Οοοδδίοη, 542. ΙΥ̓, βοορ9 
δηἃ ΑῃδΙγϑίβ, 648. 

Οηαρ. ΧΥΤΙ. --- ἡ ἐλ ΕἸγδέ Ἐριδείο ἐο ἐδε Τἠοεδαϊοπίαη3 - δ44 

Ι, ΟΒΌΣΟΝ εἰ ΤΉ ΘΒΒΔΙοὨΐοα, δ44. ΠῚ. Οὀἠπΐ6η688, 544. ΠΙ, Οὐοοδδίοῃ, 545. Απᾶ- 

᾿γεὶβ, 545. 

βαρ. ΧΥΠΙ. .-- ἡ ἐλὸ ϑεοοπα Ἐρίβεϊο ἐο ἐδλε Τἀεεδαϊοπίαπ - δ4δ 

Ι, Ῥαῖο, Οοοδβίοῃ, πὰ βοορο, δ45. Π, ΑΠΑΙγβῖ8, δ46.{ 1Π]1|., ΟΡϑογνδζίοῃβ, δ47. 

ΟΗΔΑΡ. ΧΙΣ, .-- Οἡ ἐδ ΕἾγϑέ Ἐρέδεϊο ἐο Τὶπιοίδ᾽ - - - δ47 

Ι, Αοοοαπηὶ οὗ ΤΟΥ, δ47. 11, Τθαῖο, 648. 1Π1, σηπίῃοποβϑ οὗ [16 ἘΡ15311 68 ἴοὸ 
ΤΠΩΟΙΩΥ, δδ0. ΙΥ͂. ὅοορο δηὰ ΑἸ πορϑβίβ, δδῶ. Ὑ΄ Οὐδβοσυδίίοῃβ οὐ ἰδ6 Ῥαϑίοσζαὶ 
ἘΡΊ δι:168, 558. 

βαρ. ΧΧ. ..-.ὄ θη ἐδε ϑεοοπα Ἐριβεϊο ἰο ΤΊ εοέλδν - - - ὅὄὅδ4 

1, Ῥδῖο, 5ὅ6ὅ4. ΤΠ, Τὸ νὴδὲ ρίασε βθηὶ 7 ὅδ6. 1 ὅοορο, δδ6. ΙΥ. Κ'γηορθίθ, 5657. 
Ὕ. ΟΡ θοσυΟΏΒ, δ57. 

σπλρ. ΧΧΙ.--- θη ἰὧο Ἐριοιῖο ἰο Τὰ - ᾿ Ε - δ88 
Ι. Αςοοπηὶ οἵ Τϊα8, δ5ὅ8. Πν ΟἸ σι δε ίδη ἰπ Οτοίο, 558. ΠῚ, ΤῬαΐο, 669. ΙΥ͂. 

ὅοορο δηὰ Απδιγεῖο, δὅ59.0. Ὑ΄. Οδοσυδίοῃβ, ὅ60. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΤΙ..-- Οἡ ἐλε Ἐρώδεϊο ἐο Ῥλέϊοεπιοπ - - - δ60 

Ι, Δοοοῦῆς οὗ ῬὨ]οιήοη, δὅ60, 1ΠΠ. Ὠαΐο, 661. ΠΙ, Αὀμυΐποηοδθ, ὅζο,, 5661. ΙΥ͂. 
Οοοδδίοῃ δηὰ ὅοορο, ὅδ68. Ὗ΄ ΟὈθοσνδίζοῃβ, 564. 

σπαρ. ΧΧΊΙΠΙ. -- Οἡ ἐλε Ἐρίβεϊο ἐο ἰδὲ Ποδγειος - - - δ6θὅ 

ΙῚ, Τὸ υϑοτλ υυϊοη, ὅ65. 1. Τδηρσυδρο, ὅ69θ. Π|. Οσπηυίποηοδβ, ὅς., Αὐΐδοῦ- 
ΒΡ, 671. ΓΥ͂. Τϑαὶθ, δϑδ. Ὑ΄.. Οοοδείοη ἀπὰ ἥοορο, ὅ85. ΞΥΠΟΡΒΙδ, 586. 

σμαρ. ΧΧΙ͂Ν. .-- Οἡ ἐλα (αίλοῖϊο Ἐξριίδεϊοδ ἐπ Οοπεταῖ - - ὅδδ88δ 

1. ΑΡροϊδίίοη, ὅ88. Π. [18 Απεαᾳυϊνγ: Αὐἰποηςξ ον οὗὨ ἰμοϑ6 Ερίδβι1ο8, 590θ. ΠῚ. 
Οτάοσ, δ90. 

σμαρ. ΧΧΥ͂. -- Οἡ ἐλ Οεποναὶ Ἐρίβεϊο 9. ὕαηιε8 - - - 4691] 

1, Δυΐδον, 6591. ΠῚ, Οὀπαίηομοβθ, ἃς,, 593. ΠῚ. Τὸ ποτὰ δὐάἀχορδοῦ, δθ4. ΙΥ. 
βϑοορο, δ9δ. Ὑ'΄. Βγηορείδ, 595. ὙΨΊ. Οὐϑεγνυδίίοῃβ, δ96. 

σηαρ. ΧΧΥΙ, --- Οἡ ἐδε Εϊνθέ Οεποταὶ Ἐρώδϊε οΥΓ Τοίεν - - δ97 

Ι. Αςοοπηὶ οὗὨ 8ι. Ῥοΐοσ, δ97. 1ΠὨ|, αδηπίηθηρθβ, ὅο., 599. 1Π|. ΤῸ πῇοπὶ τυϊ θη, 

99. ΙΥ̓́. ὝΠοΠος τι θη ὅπ πο, 600. Υ͂. Π)εδίρη δηὰ Οοηϊοῃίδ, 601. ΨΙ 

Οὐϑοσυϑιίοηδ, 602. 



ΧΧΥΪ ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΟΕ 

σηαρ. ΧΧΥΙ,. --- ἡ ἐλε ϑεοοπαά Οεηποναὶ Ἐρίεϊε 9 είεν -ὀ  Ῥαρα 608 

Ι1, (ἀοηυίποηοθδ, ὅζο., 608. 11. Τ)αῖο, 609. ΠῚ, ϑοορο δηᾶ Κιγῃορείβ, 609. 

σμαρ. ΧΧΎΓΙΙ. .-- οἡ ἐδ ΕΪγδέ Οοπεναὶ Ἐρίδεϊο 90 ϑολη - - [61Ά᾽ὃ 

Ι, Οεμπίποηοϑθ, ὅο., 610. Π, είο, 61}. ΠῚ Ῥοσϑοπβ δἀάγοββοὰ, 612. [ΓΥ͂. Οὡ- 
οδϑίοῃ δῃὰ ἥοορο, 618. Υ. ϑ'.γπορβίβ, 614. 

ΟΒ.». ΧΣΧΙ͂Σ. .--- ΟΝ ἐλὸ ϑεοοηα αμὰ Τλίγὰ Ἐρέδεϊε5 9, Χοΐδη - 616 

Ι, αοηυΐϊποηοδθ, Αὐοηοἰἵγ, δηὰ  δῖο, 616. Π| Ῥοσβοι δὐάγοββοὰ ἴῃ 1.6 ϑϑοοῃὰ 

ἘΡίδι1ο, 616. ΠῚ. 109 ὅοορο, 617. [ΓΡ. Ῥαζϑου δἀάγοββοα ἱπ ()6 Ταϊγὰ ἘΡίδβι]ο, 
617. Ὕ. Τὼ ὅςορο, 617. ΥἹ, ΟἸὐϑοσνδίοηβ, 619. 

σπαρ. ΧΧΣ. .-- Οἡ ἐλο ΟΘεποναὶ Ἐρίδεϊο ἡ μά - - - [619 

Ι. Αὐἴδοῦ, 6190 11. αὀσπυϊμοῦθδββ, ὅτο., 6206.{0 1Π| ὨΔδῖο, 622. [ΙΥ͂. ῬοΙΒΟῚ5 δὰ- 
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ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ 

το 

ΤῊΝ ἨΟΙΥῪ ΒΟΒΙΡΤΊΠΒΕΝ. 

ἹΝΤΆΟΒΌΟΊΙΟΝ Τὸ ΤῊΝ ΤΕΈΧΤΌΛΙ, ΟΔΙΤΙΟΙΒΜ ΑΝῸ ΒΤΌΥ ΟΕ ΤῊΝ 

ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ. 

------.---Φ.----- 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ 1. 

ΤῊΞ ΟἸΚΟΤΒ ῬΕΟΡΟΒΕῸ ἹΝ ΑΝ ἹΝΤΕΒΟΌΓΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΕΧΊΌΑΛΙ, ΟΕΙΤΙΟΙΗ͂Μ 

ΑΝῸ ΒΤΌΡΥ, 

Α ΡΓΙΒΤΙΝΟΥ δρΡργθβοηβίοῃ οὗ [86 οὐ]θοῦ ργοροβϑᾶ ἴῃ ΔΠΥ βδίυαγ 18 8 
ποοά[Ὁ] ὈΓΟΙ ΠΏ ΠΆΓΥ : {π6 ἀοΗπΙΓΠοη ΟΥἁ ὕθυτωβ δανίηρ Ὀθθῃ δ ἢγεδί 
τα ΟΠ [ὉΓ 81], ΤΩΔΥ͂ ΓΟΠΘΓ 10 ποί ΠΡΟ ΟΥ ἴο ΘηΟΣ ᾿πίο τορϑαίθα 
ἜΧΡδη δι] ο 8, 8η ΤΩΔῪ ΒΆΥ6 {Π6 ἰγουὉ]6 οὗ γα ΠΕ Ὺ που γίηρ (86 
Ἰ:πυυ δι οη8 οὗ {π6 Β )] θοῦ ἀπάου ἀἰϑουββίομ, ὑγῃϊοἢ ΤΔΥ θ6 β0 ΠΟΙ ΘΕ 
δυλτγάοα ὈΥ {πὸ Ὀτοδὰ ῥγὶποὶρ]68 ἰαἃ ἀοτη δἱ βγϑί, 
ΒΥ Ζεχίμαϊ ΟΥἰδοΐδηι ᾿ῦ 18, {π6π, ἱπίθπαθα ἴο ἀεποῖθ 411 {πδί 

Τοϊδίθα ἰο ἴπ6 οοπάϊίοη οὗ {π6 ἰοχί οὗ πῸ τοῖς Ταβίδιησπε: [Ὸ 18 
ιιβίοσυ ἀυγίπρ {Ππ6 εἰρηύδοθῃ οθπίασῖθβ (Ὠγουρῆ τ ΐοῖ τὲ μα8 Ῥθθῃ 
ἐγδηβτηϊ θα ἴο τ18 ; ἰο [ἢ ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ΟΥ[108] ΓΟ ΒΙο ἢ. ἩΕΙΟΝ γ76 ῬΟΒΒ6Β8 ; 
ἴο {π6 πιοάθ ἴπ σοῦ Πο86 Βουσοθβ ἢᾶνθ Ὀθθη Δρρ]164, πῇ οί Γ 
ὙΠΟΙΥ ΟΥ̓ Ὼ ῬΑΓΙΑ]]Υ, ὈΥ ὙΔΙΓΙΟῸΒ ΘαἰζοΙΒ; δηα [6 βθϑῃθ ὈΥ τὨϊοῖΝ 
1Π6 ΒΙΡ]᾽1οαὶ βἰυάοηῦ τλαΥ 86 ἢἷθ οσῃ Ἰυάρστησηΐ τι τασαγαὰ ἴοὸ {Π6 
Ἰγδηβτη θα ϑουτΟΟΘΒ οὗἉ οὐ υἱοίβσω, δῃα ἴο {Π6ῚΓ Δ] Ιοδοη οἰ 6 ἴο {86 
βασγοα ἰοχί αὖ ἰαῦζο ΟΥὁ 10 ᾿παϊν] 114] ραβϑασε8. 

ΑΒ 8 βϑποιαὶ ἀοβηϊίου, Τοχίυδὶ ΟΥ̓ ΠΟδιλ ταῦ Ὀ6 δβἰαιοα ἴο Ὀ6 
1πδὲ βρβοῖθβ οὗ οὔ (ἰοῖϑτα ΒΟ ἢδ8 ἴο ἀο0 τῖδ {116 δβοουίβδ! πηθηΐ, 89 
ᾺΥ 88 18 ῬγβϑοισδΌ]α, οὐ ταὶ 1 ψγὰβ (Πδὺ 1[Π6 ὙΓΤΊΓΟΥ ΟΥἁἨ ΔΠΥ͂ ἀποϊθηΐ 
τοῖς δοίιϑ!]γ ττοῖθ. ΤΠ βυθ]θοίθ τ ἢ τ ΠΙΟἢ ἃ ἰσοδίῖβα ου Ταχίυδ) 
Οὐ ἱοἴθτα 18 οσσυρὶοαᾶ, ἀγο {Ππο86 ψ ἈΣΟἢ τοϊαΐθ ἕο {ἢ 6 δοτητη μη: οα 0 
οὗ δυοῖν ᾿πέοστη ἢ 88 8[}4}} οῃΔὉ]6 {πὸ βίπαθηΐ ἴο δρργθῃβθηά {ΠῸ 
ῬτγΣηΟΙΡΙ 68 οα ποῖ ἰοχίυδὶ ουϊάθημοα ΤΏΔΥ Ὀ6 ΔΡΡ]164, δρᾶ (Π 6 ἔοστη 
1 Μ᾿ ΒΘ δυο ΟΥΙάΘΠΟΘ ΤΑΥ͂ 6 ΟὈϊαϊποα. Μδην, ᾿παθοά, {ποτα δ. 
Ὑ{ὴ᾽0 βἰπαγ {86 ΒΙ0]6, δηα το Κπονν 118 να], 88 σον ουϊηρ ἴο ἴμθτὰ [ἢ 6 
τονοϊδιίοη οὐ 1π6 ἐγα οὗ αοά, τῆο πόνον που]ὰ Ηπάὰ δ ρῥγδοίζοβδοὶθ 

ΥγΟῚΙ.. ἹΥ. Β 



9 Τοχίμαϊ (γὶἐοΐξηι, 

ἴον ἐΐεπι ἴο θ6 ἐπυεβέϊσαξογβ ἴῸΥ [βοιωβοῖνθβ ἴῃ 86 ταρίου οὗ Τοχίυαδὶ 
Οὐ οῖβια ; Ὀαῦ ἰῃδὺ ἄοο8 ποὺ οδυβθ {86 βυθ]θοι ἰο 6 ἴο ἔβθὰ ἀονοϊά 
οὗ ᾿Ἰπίογαϑί, οὐ (ΠΥ Ὑἱοὺ 1 ΔεΙσ ἢ) οὗ ρσγοῦί. ἘΕῸΣ 1 (Π6Υ τα 1ῃ6 
ΟΡΡογίι 168 οὗ βίυ αν πο. ἀγο αῇἴογαά δα {Π6 π᾿, [Π6ΥῪ ΤΩΔΥ Ὀ6 Θπβθ]οᾶ, 
βουρῇ ΠΟνΟΥ αϑρἰτῖηε, ἰο [86 ταπκ οὗ οὐἱτ]ο8 {πϑταβοὶυοβ, ἴο ὑπάογ- 
βίδα ᾿ηΐ! ΠΡ ΘΏΟΥ, δπα ἴο 86 αἰ ΒΟΥ] πϑίοἶγ, {8086 ργοθθββθβ δηά 
ΓΘ 18 οὗἉ οὐ 108] βίμαΥ τ ΒΟ ἢ ΟΥΒΘΓΒ τηΑ  Ὀτίηρ Ὀοέοτγο (πο. ΤΉΘΥ 
ΤΛΌΥ, ὈΥ͂ ἃ ΨΟΓΥ πιοάογαΐθ Ἔχθτοῖβα οἵ ἀπ] ρσοποθ, θ6 βανϑά ἔγομι οἰ μοῦ 
ϑνοηρ ἴΠ6 δι ]6οὐ δἰ οσούμποσ, 88 ἱπουρἢ 10 ογα Ἰηνοϊνϑά ἴο {Πθτὰ 
ἴῃ ΒΟρΘ 688 ΟΡΒΟΌΓΙΓΥ, ΟΥ̓ ἔγοῖὰ δι ρὶν δαμουϊησ ἴο {Π6 τβ] 8 ὙΠΟ Β 
ΒΟΣΏ6 Γ68] ΟΥ̓́ ΒΌΡΡρΟΒΘΑ ΒΟΒΟΪΆΓ τὺ ἤᾶνα Ὀγουρῃὺ ἔογναγά. 

ὙΠ ΟΓΘ ἅΓ6, Ἱπά 6664, (πο886 ψῈῸ τορασγὰ ἰδχίμαὶ οὐ δἶο8Β δ8 ἐβουρῃ 
{ΠΕ} οὈ͵θοῖ γὰβ ἴο αϑέγττη ἀορτηδίοα! ν (μαὺ {Π6 τοδαϊηρ οὗἨ ρϑββαρ8β 
18 Βυ ἢ, δα {μαὺ (818 οὐρμῦ ἴο Ὀ6 τοοοὶγϑα οπ ἐλεὶγ αϑϑογίϊοῃ ; δά 
ὙΠῸ ΒΌΡΡΟΒΘ {παὺῦ οΥ [104] βίυ 168 ἃγ6 δι Πρ] ὈΔττθη οὗ ρῥτοῆίλὈ]6 
Τοβυ 18. ΤῊ]Β ΤΑΙΒΑΡΡΥΘἬΘΏΒΙΟΩ 18 ἃ Κασέ, ΠΟΥΘΥΟΥ δίγδηρα ᾿ῦ ΤΩΔῪ 
ΒΟΘη 0 ῃ086 ὙΠῸ ἃγ6 Ὀοίίου Ἰηΐοσιηθα Απαᾶ ἤθηοθ 1 18 οὗ πηροτί- 
8Π66 ἴο ρῖνα, 1 ῬοΒδι0]6, ἃ τηοτο δοουγζαΐθ πα αἰβουτηδίηρ 1Ἰάθα οὗ 
γ᾽ Ὠαῦ [018 ἀαραγίμηθηϊ οὗ οὐὔἹ 1 σἰβ ῬσΌροβοθ.Ό ΤῸ (αἶα ἃ βίῃ] 111}8- 
ἰγαϊλοι : ἴῃ 7υα οῖα! ργοοθθαϊησβ ἴῃ {Π18 σου ΥΥ ἐδ ἡμαῦψ ἅτα [8086 
γΠΟ86 Ὀυιβί 688 1Ὁ 18 ἴο ποσὰ (86 δνυνιάθηοας σι ἈἸοΟἢ ΤΔΥ Ὀ6 ῥτοαυορᾶ, 
Πα ἴο ἔοττη 1 ροββι Ὁ]8 δὴ δοουγαΐθ 8ηα αἰ βου! πυϊηδῦπρ' ΘΟΠΟΙ Π8ἱοη. 
ΤῊϊΒ 18 ποῦ {86 ῬΘου αν ργοσορδῦγα οὗ ἃ ἔδιν οἰοἰβ] ῬΟΥΒΟΙΒ; Ὀαΐ 10 
15 {π6 Διποίίοη οὗὁἨ ῃοβα ὙΠῸ ΓΘ ΒΙΡΙΥ ᾿υγοσβ.Ό Αμᾶ [Ὁ 18 'π βυοἢ ἃ 
ὈΪδος {πλὺ σοπβιἀογαίθ Ογιβῦδη το θσβ δηα βιιἀθηΐβ οὗ Ἡοὶγ δοτὶρ- 
ἴωγα ἃγ ρἰδοθά. Βυῦ {Π6 ἸΏΓΥ πυβὺ ἀ60146 δοοογάϊηρ ἴο ευέάεποε ; 
Δα 80, ἴοο, πιυδί 086 ΨὙ8ΟῸ ΔΙῸ 80 1η0ἰτλδίο Υ οοπηροίθα τὰ ἢ (86 
γτοϑ 5 οὗ Τοχίυδὶ Οὐ οί. Νον, ἱῃ 70 1614] ἱπαυϊτῖθβ [86 ἸΌΣΥ 
{ΠΘΙβ Ι γ 68 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΥὙΘΟΥῪ Ἱποοιηροίοης το οοἰϊοοεΐ [ἢ6 ονϊάθῃσθ, δῃα ἴο 
Ὀγίηρ ἰηΐο ρῥγομλϊμθηῦ ΥὙἹΘῊ [Π6 ᾿Θοδαϊηρ ἔδαΐαγοβθ, ἴο βῆονγ δον (6 
ἀμ ἴογοηῦ ρου ΔΥῸ Θοῃπηθοίοα, δὴ ΠΟῪ [της δέου ἐκ οομάποίβ 
ἴο ἃ οογίαϊῃ 6ηα: δῃα γοῖ Ῥυο οί Ἀγ 10 18 ἰδία ῸΣ ρσταπίθα {παῖ 
1Π6 86 {Π]ηρ8 οδῃ Ὀ6 ροϊηϊθα ουὖ ἴο ποιὰ 1η 6] ΠΟ Ὶ ΪΥ ὈΥ {ποβ6 τ ὯῸ 
Αγ δοιηραϊθηῦ, Δα {μαῦ ὑΠ6Υ ΤΔῪ {ππ8 ἔοττη ἃ οοϊτθοῦ δοποϊ βίο η. 
6 ἴ0 οὐβογσνθα {ῃπδῦ {18 οομοϊυβίοη ἀοθ8 πού ἀδροῃα ὕροὴ σψμδΐ 
ΔΩΥ͂ ΔΌΓΠΟΙΙΥ ΒΔΥΒ (μδαὺ {Π6 δυϊάθποα ἤσούθβ, ὑαΐ 10 Βρτηρ8 ἔγοσα 
{μαὺ ἩΒΙΟΝ 18 ΘΙ ΓΠΘΥ Ρ]αῖη οἡ {π6 ἴδο6, ΟΥΎ Μ ὨΙΟΝ 15 Βῃονι (ο [Π6 
υσγ ἰο ΡῈ [26 ΠϑίυΓΑΙ ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΓΒ], [Ι͂ἢ {Π]18, 88 γ76}} 848 ἴῃ 
ΤΩΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΡΓΟΟΘΒ868 Οὗ Τϑαβοῃϊηρ,, ΤΔΟΓᾺΪ 88 γ76}} 88 τηδί οι δῇ αὶ, 
[Πι6 Θογγθοίπθβϑ οὗ (Π6 σομο ϑῖοη ἤονγβ ἔουί ἢ ὈΥ ἃ [κὐπα οἵἨ πϑοθββασΥ 
ΗΓ ΌΓΘΠΟΒ. 

Νον {16 τᾶ] οδ)ϑοὺ οὐ Τοχίυδὶ Οὐ οΐβια 15 ἴο δηδῦ]α {π6 δα θηΐ 
ΟΥ̓ ΤΟΔΩΘΣ ἴο ἔογιῃ βιο ἃ ἡπἀσταθηΐ ἃ8 ἰπ {π6 Ἰυα]οἶα! Ῥγοσθθαϊηρδ 
ΤΟίοΥσθα ἰο 18 {π6 ργσγονίποβ οἵ {ῃ6 }υγγ. [Ὁ 18 ποὺ ἰο Ἰοδα το Ὀ]1πὰ 
ΒΟΌΣ οβοθθος ἴῃ {86 ἀϊοΐατα οὗ βοπιθ οὔθ οἵ δατηϊ6α ᾿ΘαΓΗἸ σ᾽ δπὰ 
ΔΌΣ 168; Ὀαΐ 10 ἴθ ἰο ἰοδὰ ἴο δὴ ᾿πίβ]] σθηΐ Ἀρρυθ μθηβίοι τοὰψ ἢ 6 88 

1 Ἠδὰ ποὶ ἐῃϊ8 Ὀδοη α γ)αεΐ, νγα βῃουϊὰ ποῖ ΘᾺ ἴμ6 σομρ]αἰη8 οἵἩὨ (Π6 Ῥγοσοεάϊηρβ οἵ 
[οχίθ αὶ ογίτἰςβ ἢ ]οἢ ἴοο οΟὗοη ἀΡΡΘδσ, δβρθο α! } Υ ἴῃ το] ρΊουΒ Ροτοἀΐςα]8. ὙΤμῸ πϑηα οὗ 
ἴοχίυ αὶ οὐ εἰς ἰδ ποῖ τἰ ΠΥ ΔρρΙοα το Ηἷπὶ ΨΟ ΒΘ ΚΒ, ΟΥ̓ ΤΏΘΓΘ ἀορτηδίβηι, (0 τραυΐγο 
ΟΥΒΟΣΒ ἴο δάορι λίς νἱθῦν οἵ 186 τοδάϊηρ οὗ 8 ῥραββαχζε. 



Οὐ)γεεῖς ργοροδοί, ἣ 

διτινο αὐ βιιοῦ δηά βιιο ἢ σοϑιι 8, ἀμ οἢ τ βαΐ ουϊάθηοο {π6 σοϑυἑϊίβ ἈΓῸ 
Βιρροβοα ἴο Ὀ6 )υ801Ε6α. 

1 19 ἴσιο, Ἱπα 664, {παῦ (16 ἑαχίμα] ΟΥΙΓΟ πηϑῦ δέαξο Ὦ18 ΘΟ ΠΟ] 1ΒΙΟΗΒ ; 
Πα σαπποῖ ἰδανο ποτὰ ἴοὸ {πΠ6 γϑάου: Ὀυΐ 580}}} 1818 ἄοδθβ ποῦ αὐ 4}} ἴη- 
νδ]ιἀδΐδ [6 βυρροβϑα 7υαϊοιαὶ 1] γαίίοη, ον {Π6 οὐἶο Πἰπλβο 18 Ομ 6 
οὗ 1ῇδοβα οοποουῃϑα ἰὴ ἀγεσιηρ {π6 ποοᾶξιϊ οοποϊιβίοι ; ὧδ 88 δὴ 
Ἰπογοδί 1ἢ 1Ὁ ΔΒ Ὑ6}} 88 1π6 βίυσοηίθ Οὗ δουϊρίυγα ΏΟ ΤΩΔΥ 86 [Π6 
ΤΟΒ}}18 οὗ 8 ἰἸαοΌΓ; δηὰ {ππ8 πἷ8 πανῖησ ἀστδηροα (10 ΤΩΔΥ δνθῃ Ὀ6, 
πιανῖπο ὨΣΓηΒ6}} οοἰοοίθα) δια τηαγβῃα!]ο ἃ {π6 ονϊάθησθ, οαη ὈΥ͂ πὸ 
ἸΏΘΔη8 ΓΟ ἂθ ἢϊπι ἴγτοπὶ ἀοϊηρ Π18 ραγῦ ὑονγαγάβ ἀγα νὶηρ ἃ ΘΟπο]υ- 
εἰοῦ. βυΐ πὸ ομϑ ψουἹᾶ δ ἐσυὶν δοίϊησ [88 ρατί οὗ ἃ ἰδχίμαϊι οὐ ῖο 
ὙΠῸ αἰ πού {πϊηξ {παὺ πα δαα δο ἀβῆπρα ρῥγῖποὶρ]68, αηὰ 80 βίαἰθᾶ {68 
ουάθῃσθ, 88 (0 νἱπάϊοαΐθ [Π6 ΘΟΠΟΙ βίο αὐ πο 6 δᾶ διτινϑά, δἱ 
Ἰεαϑὺ ἰῃ {6 δδβϊτδίομ οἵ οοτηροίθηῦ βομοΐασθ, το υπαἀογβίοοα δπᾶ 
δαἀπυοἀ {886 ΡΥΙπΟΙΡ] 68, πα 80 [6]Ὁ {ῃΠ6 ΘΟΡΌΠΟΥ δηᾶ σοπρτθθποα οὗ 
16 ονἸάθῃοθ. 

Τ0 18 ΟἹΪγ ἃ ἐποσουσῇ 8Π4 ΘηΕΠΓ6 ΤΩΙ ρρυθῃοηβίοι οὗ ψῆαὶ Τοχίμδ) 
Οὐ οἴϑτη ρΓΌΡΟΒΘΒ, ὑμαὺ οου]Ἱὰ Ἰ6δα ΔΠΥ ἴο τοραγὰ 1 88 δϑίηρ' ἴῃ [8 
ἴγὰθ δρρΠοδίίοη αὖ 411 σοηπθοίθα τῦῖΐὰ ῬΘΥΘΙΩΡΙΟΓΥ͂ δηα ἀἰϊοίατογϊαὶ 
αϑϑογίίοη, ἰμδὺ δμοΐ 18 {Π6 ἰοχὺ οὐὗὁἨ δογιρίαγα Ὀθοδιβα ἃ οασίϑι ἢ βοθ ο αν 
)υᾶσαβ 10 βο ἴο Ὀ6. 

ἼΠΟΓΘ ΤΩΔΥῪ Ὀ6, ἱπἀ 664, σ4868 ἴῃ ΠΟΙ ἰἢα βιυδοπὺ Ηπ48 αἱ ΠΟΥ 
ἴῃ υπαογβίαπαϊησ μον οογίαϊη οὐ 04] ΘΟποΙ αβῖομβ οδη ᾿Θρὶ ἰτλδίο Υ 
ΤΉ ΠΠοὐν 1Π6 ῥτποῖΡ 168 Ἰαϊ ἃ ἀονγῃ δηᾶ {Π6 δνϊάθποο δἀἀυσοά. Βαϊ ὄνθὴ 
ἴΏ ΒΆΘ. Οδ868 1 18 0 8}1 [ὉΓ ἢὨϊπη ἴο Τϑιηθῦοσ, ἰμαῦ ομθ ὙΠῸ ἴἰ8 
{ΠΟΤΟΌΡὮΙΥ σοηνθγεδηΐ τὶ 8 Β0)]6οὐ πᾶν 866 δὖ οὔδθ {π6 11πκ8 οὗ 
ον άθημοο ΒΟ. ἀγα ποῖ ΟΡ] ΟὰΒ ἰὸ {π6 πηρτδοί Βα ογ6:; δηά {π88, 
Ῥεγῆαρς, ἴπ6 νδηῦ οὗἨ ἁ δοπηθοίο ΤηΔΥ Ὀδ ΟΠΪΥ͂ ἃ. ΤΒΑΡΡΓΘΙ ΘΟ μβῖ 0. Οἢ 
ἴπ6 ρασί οὗὨἨ {86 ἸΠΑΌΪΤΟΓ ἢ ΟΥ ἴὉ τᾶν Ὀ6 {παὶ [86 οὐ 0 ἢδ8 [4164 ποί 
ἴῃ ἴπΠ6 τοβϑυ]ῦ, Ὀυΐ ἴῃ ΙΒ ΠΟΟΪΥ βίαϊπρ (Π6 Ῥγοοθββοϑ οὗ {ῃπουσῃΐ 
Ἰοδάϊηρ ἴο {παὺ σϑϑυϊῦ; ΟΥ̓ΓΠ6 σλ86 ἸΩΥ Ὀ6 Οπ6 οὗὨ {Π6 ΨΘΥΥ͂ ΤΩΔΏΥ͂ 
1Ὲ τ ΠΊΟΝ τὰ] π648. ̓ πηροτγίδοῦ ἴῃ {πον σοη βου] 0 0 88 ΟἿΥΒ γα, 811 1 
Βϑαῖῃρ' ΑΙ [86 ἱπέδσεποθ ΒΊΟΝ οασλέ ἰο [ὉΠ] ἔτοπὶ οεγίαιη ρίνθῃ 
ῬΓΘΠΊ1568. 

Βαυΐ 1 ΔῺΥ ρϑύβοῃ [88 βῇβονγῃ ἢ π]86 1} ὅο Ὀ6 οογτοοῦ ἴῃ {86 δηυη- 
ΟἸΔΈΟΩ οὗ ΡΥ 1 0168, οοταροίθηϊ δηα δοσυγσαίθ 1 σου βῃ Πρ ον] ἄθηςθ, 
Δα ΥΘΓΥ͂ ΓΘ ΌΘΗΠΥ σοηνϊποῖηρ Δηα ΒΑ Βα οὕΟΣΎ 88 ἴο {Π 6 ΟΠ Ο] 510 Ὲ8 
αὖ πῇ οἢ Π6 ΔΥΤΙΥΘΒ, ---- ἰῦ ([ΠΒ6ὴ αὖ ἰδαβῦ Ὀθῆουθϑ ΘΥῪ τηοᾶοϑί βίυἀοηΐ 
ἴο χη ὙΠ0ΕΠΠΡ [11] αἰϊοηίοη, δηα αἷ8ο ψι δβοὴθ τυθαβϑυγα οὗ 
Τεθροοῦ, {Πο86 ΘΟΠΟΙ αΒ10}8 ψΙΟἢ ΤΑΥ͂ αὖ Ασϑῦ δρροᾶγς ἀουβίζα!. Οἱ 
ἔυσμοῦ ἸΠΑΌΪΤΥ ἘΠΘΥ͂ ΤΔΔΥ Ὀ6 ἔουμα ἰο 6 ποῖ τηργ ον ἀποοτγίαϊη, θυΐ 
ΘΌΒΟ] αὐ ΘΙ ΘΥΤΟ ΘουΒ; Ὀυΐ (18 ΘΟποΙ αδῖομ Βῃου]α Ὀδ ἔογπχθα ποΐ οὁἢ ἃ 
ΤΏΘΓ ΒΙΡΟΓΗ͂ΟΙΔΙ] ΒΌΓΥΟΥ, Ὀαῦ ΟΠ βοῇ ἃ {11} ἸΠΑΌΣΓΥ 845 186 ἀθιηδηαϑα 
ὈΥ 186 ἱπιροτίαποσ οὗ {π6 50] οἵ, 

ἼΠοδ6 ΓΟΠΊΔΥΚΒ ΤΏΔῪ ΒΟΥΥΘ [0 τηθδαὺ {π6 τηϊδβίαϊζε ὑΠΟἢ 15. 81}}}} 
Τορεδίθα, {μαὶ {86 οδ)εοὶ οὗ Τοχύυδὶ ΟὐἸοῖβπὶ 18 ἴο ἰοδὰ ἴο δὴ 
ΔΟΠΌΣΘΒΟΘΏΟΘ ἴῃ 6 σοποϊβῖσῃβ οὗ οογίδιη οὐ τοθ ; ̓πϑίθδα οὗ Ὀϑϊῃρ 
(ταῦ 10 ΤΟΑΙ]Υ 18) (μαΐ τ Βοἢ Πδ8 ἴο ἀο ψ τ οδαβὶπρ' [Π6 δἰυαοηΐ ἴο 
ῬΟΒβθδ8 ἃ οοιηροίδηϊ Κπον]οάρο οὗὁἩ {π6 δι )θοῖ 207 ἀϊπιδοῖῇ, δο ὑπαὶ ἠὲ 
ἸΏΔΥ ἰοὺ δπᾷ δχαπιΐης {π6 οΟποϊυβίομβ οὗ οὐ (198: δηὰ 1 μα βμοι)ὰ 
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4 Τεχίμαϊ Οἱ οΐδπι. 

τοοοῖνα ἔδοπι, (δαὶ Ἦ6 ΤῊΔΥ ΚΠΟΝ το΄ῖψ, ἀπ 1 818 Υηϊπᾶ δγτῖνο αἱ αἰ- 
ἔογομΐ σϑϑυ]ίδβ, {πδῦ Π6 ΤὩΔῪ ΘαΌΔΙΥ ΔρΡργομοηα {ΠπΠ6 στουπαβ ΤῸΣ 80 

. ἀοἴῃρ. 
ΤὮο βυδ]οίβ ἔοσ βίυανυ ἴῃ ἴπ6 ἀεραγμμοηΐ οὗ Τοχίυα] Οὐ  ἱοΐϑτη ἃγὸ 

Ῥγοίςυ Ἵχύθηβιγα ; {π6 Ἰη ΘΠ 0 ἢ οὐ 8 ““ Ἰη τοαυο.]οη᾽ 18 ο ᾿ηαϊοδῦο 
1Π688 ἴῃ ραγί, δὰ ἴο ροϊηΐ ουὖ ἴμ6 δβουγοθθ ἔοτη ὙΠΟ} ΓᾺ]16Υ 1η- 
ξοττωδίξοη Δ  Ὀ6 οὐίδιηθα ; ἀπα ἴο σοχημλυ ποδία οἢ Οἴου ρΡογίϊοηβ οὗ 
1Π6 βυδ᾽]οοΐ Ἰπξουτωδίοη 88 {11} ἃ8 ΤΑΥ͂ ΔρΡΡϑαῦ σγοαυϊϑίθ. [1 10 Ὀ6 
τπουσλὺ {παῦ ἱῃ αἰγοοίηρ ὕο οὔ Β6Γ ΒΟυΓΟΘΒ ἔοσ μαζύ οὗ {Ππ6 ἱπίοστηδιοη, 
8 ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΒΥ 18 ἀνοϊ 64 τ ΒΟ οαρμῦ ἰο μάνα θ6θη τηϑΐ, 1 ταυιϑὺ Ὀ6 
ΤΟΙ ΘΙ θογοα {πὸ ἸΔῺΥ οὗ {8686 ἀδραγίχηθηίβ οὗ Ἰοαγηϊηρ Ὀ6]οηρ ἰο 
ὙΠαΐ ταϊσῃῦ Ὀ6 ο8]16α {Π6 ΡΓΘΙ ΤΙ ΠΑΡῪ δἀποδίίοη οὗὨ πὶπὶ ὙΠῸ δηΐου 
οὐ ΒΙ.Ὀ]1641 Οτοῖθα. ὙΠπ8, 10 18 ποῦ ἃ ραγύ οὗἩ βυοἢ δὴ ᾿Ἰηἱγοαπούοη 
ἴο σῖνο ᾿πβίσυοίου ἴῃ {πὸ ἰαπσμαφο ἴῃ ποῖ ἩΟΪΥ δοσιρίαχα π88 Ὀθθη 
δομηυηϊοαίθδα ἴὼ 8; ΠΟΥ ἄοεβ 10 Ὀκοηρ ἰο ἐλ ἀδρεαγίπιθηΐς οὗ 
ΒΊΡ]1ο4] Ἰδαγηΐηρ ἰο ἀἸβοιββ (6 Πιβίουυ, δαϊμουϊυ, σοηθηΐβ, ΟΥ 
ἀοοίΣϊποβ οὗ {π6 βδοσγϑά ὈΟΟΪΒ: {π686 β)]θοίβ δ Ὀ6 τοίοσσοα ἴο 
Ἰποϊἀοηίδ!}}γΥ ; ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ οὗνοῃ τϑαυῖγ ἤο δ αϑϑμπιϑα ἃ8 {πη 8 ρΓῸ- 
νοιϑΥ Κπον πη; Ρυΐ λόγο {ΠΟ ῚΓ ταϊπυΐο ἀϊδοιεείοη σου] θ6 {ποσγοῦρη]ν 
ουῇ οὗ ΡΪ866. 

Τ,οὐ ποὺ {π|8 Ὀ6 τηϊδαπάογβίοοα : πὸ οὁη6 τδῸ 18 υπδοαυδιηίοα τ ἢ 
{16 βρὶτῖϊ δηᾶ παίυσγα οὗ δὴ δῃοϊϑηΐ τυιηρ σὴ δ ΠΥ οοτηροίθης 
ἴο Θῃίοσ ὕροη 118 Τοχίυδὶ Οὐ οΐβιη, ἀημα ΘΒρθοῖΆ ΠΥ ἔσθ 18 ὑπαῦ τ} 
τορεαγᾷ [ο ΗοΪγ ϑδοσιρίαυτο; αῦ {Π18 8 ἃ τηθῃΐα] ἀπ τλΟγᾺ] ργ θαυ δὶ ῦθ 
ἴοῦ 1.6 οὐ ο, ἃ αυδ)βοδύϊου ὙΒΙΟΝ ἢ6 ποοᾶβ ἰῃ οὐάοσ ΣΟΥ τὸ 
δηΐου οἡ {86 βυδ]εοῦ αἱ 4}}1. [1088 ἴο 4ο τ τ} Εἶπα δ θ) ον οἷν ταῖμου 
1λᾶπ ὙΠῸ ΒΙ1Ό]1041 Οὐ οἴδιι ΟὈ) οὐ ν 6  γ. 

ΘΟΌΙΩΘ, ἱηἀο64, αν ρἰδοθα Τοχίυαὶ Οὐ] οἶβιὰ 85 (06 Ηγϑύ ἴῃ ΤΥ 6Γ 
διηοησδί {ῃθο]ορίοαὶ βίυ 168, ἕο μὸν (6 Ὺ μανα 8814) οδὴ τ ΠΟῪ 
ιολαΐ ἴῃ σοηΐοηΐδ Οὐ δου ρύυγα γΘΆ}}} 8Γ6, Ὁ]688 γ7Ὺκ 8.6 ἢγβ ΒΌΧΘ 88 
(ο {πα ρομιαΐηο ἰοχ ἢ Οπ {818 1Ὁ τπδὺ Ὀ6 τοιηδγκαα {μπαΐ, Αἰ που ἢ 
αὖεοϊμάο οογίαἑπίψ 88 ἴο [8 ἰοχί οὗἁἩἨἁ ΔΩῺΥ δποϊθηΐ δαΐμοῦ, δηα {που οσα 
88 ἴο ὶβ ἀοοίγηθ8 δῃᾶ βοηξτηδηΐβ, οαπποῖ Ὀ6 οὐίαϊηοα νἱμουΐ 4 Ζ{}}]} 
δχαμηϊηδίϊοῃ οὐἁὨ οὐ τοι] δ που 168 ἀπ δὴ δοουγαΐο ἀδἀποίζοη οὗ {π6 
ΤΟΒῸΪ (8 οὗ ονάθησθ, γαοῦ 81}}} 1 ταύ, δἰπηοϑῦ 88 ἃ πιδίζου οὗ οουσβθ, Ὁ, 
ΤΆ ΚΟὴ ἔὸσ σταηϊορα, ὑπαῦ {Π6Υ6 18 ἴῃ 41} οορίθβ (1688 {ΠΥ ἤδνθ Ὀθθη 
ὙΠ 1} 1Ἀ18186.64.)) αἱ Ἰοαδί ἃ ξϑῃθγαὶ ὑγαῃβηλββίοη οὗ τ μδὺ [Π6 δυΐθοῦ 
ϑούθδ!]ν πσούβ : ἃπα [8 6 Ὑ800 18 8016 ἴο τοδα {π6 οτἱρμδὶ ἰδησυασα 
οὗ δὴ δηοιθῃΐ δ ΓΠ0 ΠΙΔΥ ργοοθοα δ ὁμοδ ἴο 8οα 6 δοηὶο ηοπ]θᾶρα 
οὗ [86 οοῃίοπίβ οὗ ἢ͵8 σοσκθ. [Ι͂ἢ τ8}8 ἔοσταϊηρ δη δοαυδιηΐδποθ 1 
116 δίμου ΒΒ βίγ]θ, Βοηπθηΐβ, δηα δι ]θοῦ, τυοἷν τηλΥ Ὀ6 δοαυϊγοά 
ὙΠΟ. 18 ἢοΐ ΟὨΪΥ 86 Ὁ] ἴοΥ δρρ!!οδοη ἰο {πΠ6 ἀδραγίπιοηί οὗ Τοχίυδὶ 
Οὐ οϑηλ, Ὀὰΐ 4180 συοἢ τ 1οἷλ τηΔῪ Ὀδ ΒΑΙΟΙΥ Βαϊ ἴο θ6 δαβϑπίϊαὶ. 

ΟΥ̓ οουχβο, 1 αὖ ὁποα {βϑσθ ἴ8 [Π6 Ορρογίι εν οὗ υϑίησ' 4 ἰοχύ ψ ΒΟ 
Ὑ6 ΠΑΥ͂Θ ΓΟΆΒΟῊ ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ 88 Ὀθθὴ συ }]Υ σου θα ὈΥ 8 σοτηροίθηξ 
ΒΟΒΟΪΑΓ, 1 111] θ6 8ο σοῦ ἐΠ6 ὈοίΟΥ ; ῸΓ ἰὴ ἐπα ο886 37ὰ 816 Δ0]6 [0 
1.86 [86 τΘ81}}{8 οὗ [Π6 ΙΑ ΟυΒ οὗ ΟἴΟΣΒ 88 ΟὟγ οσσῃ ροϊπῦ οὗ ἀδραγίυγο ; 
δΔηα Π6η 10 τλδὺ Ὀ6 {παῦ νγγὸ 888}} βηὰα {παὺ Οὐῦ οὐ οὐ ἶο 8] βία ϊοβ 
᾿υβϑίν δηὰ οοπῆστω, ΟΣ οἶβα τηοαϊῖν, {ἢ 086 σϑϑαϊίβ τ ποῖ παν Ῥθθη 
ΑἰἸΤΟΔΟΥ υϑοα ὈΥ υ8 ἴῃ ἃ οοπάρηβοαά ἔοστῃ : γὰ δένεγ ναγάβ ἰθάγη {Π6 



Οὐγεοῖς ργοροδβεά, ὅ 

ὙΠποΙρΙ65 δπὰ ὑποῖγ δρρὶτοδοη (0 {π6 ουϊάθῃμοθ ὁπ τ ΒῈοἢ βιιο ἢ ἃ ἰοχῦ 
Τοδβῖϑ. 
1 Τοχίυαὶ Οὐ οίβτα ἢδὰ ὈθθΘὴ ἃ ΤΘΓ6 ΤΠ ΘΟ, ΔΏΪΟΆ] ΔΡΡ]Ἰοαἰίοη οὗ 

τυ ΐεΒ δπα ρσῖποῖρ 68, [86 η 1Ὁ ουἹὰ ποὺ ἴδνθ Ὀθθῃ ΠΟΘ] ἰο Θηΐοῦ 
ἱπίο 8η δρργϑβϑηβίοη οὗ {πΠ6 τηϊπα δηα βρισι οὗἩ (86 τυϊῦου ἰῸὸ ψ]1Ο86 
ΜΟΥΚΒ ἰὉ 18 ΔρΡΡ]16α : 10 16 ἔσο [Ππαῦ ἐπ φεπογαΐ τῦ ἢδΔ8 ἰο ἀο πΊΓΒ ἃ ποτα 
βίδίθιηθηῦ οὗ 7)αείβ, Ὀυῦ [Π686 ἔδοίβ σδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 υπάἀογϑίοοά ἴῃ {ποῦ 
τοϊαίϊοι ἰο [Π6 σψοΥῦὶς 88 δὴ ΟΥ̓ζΆΠΙ. ὙΒΟΪ6. 

Απά {μυ8 ἴο αρρῖἷψ Ῥγορδυὶν στοαὶ ονυϊάθπμοα ἴο {86 ἰαχὺ οὗ ΗΟ Σ 
οὐ Ποιῃοδίμϑῃθθϑ, 10 186 ποοαξ] (μαὲ Π686 δυυίμοσθ δῃουϊὰ 6 ἐποιηβοῖνοϑ 
πηἀογϑίοοά δηα Δρρυθμθηαβα ; ποῖ, ἱπα 664, [αὶ τὸ δῃου]ὰ τὴυ8 ροϑ- 
8688 ἃ ΒΡΡοΒΘα οοπῆδθηοθ οὗ ἜΣ ΤΟΡΗ ΧΙ δὶ (Π6Υ πιμδέ πᾶνα τσ ἴδῃ, 
θυΐ {παῦ γγ6 ΤΩΔῪ τοραγὰ [86 εὐξάεπος ἡ Δ οἢ τοϊαίθβ ἰο ἐμ βυ]θοὺ ἔγοπι 
(86 ᾿ΓΟΡΟΣ ροϊπί οὗ νἱϑῦν. 

ΤῊδ τρογὰ ἱπιρογίδῃς ργογοαυϊδιῦύθβ ψΠ]οἢ ἃ ἰγοδεῖϊδβα οὐ Τοχίυδὶ 
Οὐ μοἴδτα τλᾶὺ ροΐὶπέ οἱ, Ὀὰὺ τ ΙΟᾺ 1Ὁ ἀ068 ποῦ ῥγοΐδβϑβϑ ἴο βΌΡη)!γυ, 8ζο, 
ἃ οοτηροίθηξ Κηον]οᾶρα οὗ [86 ἰαπσμασο οἵ {Π6 νγοσῖκ τη 6 Υ ἀϊβουιββίοῃ, 
Δ 8. ρῥγοροῦ δοαυδιπίδηοο ΣᾺ [Π6 σψοτὶς 1861, Μίδου οἵ [πο86 ψ ῆο 
ἀδθου 86 Ἰἰαδουτθ οἵ Ταοχέυδὶ Οὐ ]οῖβπλ ᾿ῃ σομπθοίΐοπ ὙΠ ΗοΪγ 
Βογιρίαγα, 40 80 οἱΐμοσς ἴτομλ ἐμ νγαμί οὗὁἨ ὁὴ6 οὐ {86 οἶβοὺ οὗ {π686 
481} οη 8. 

10 πουϊὰ Ὀ6 4 ρτγοδί τηϊβίακο ἴῃ {π6 οὐ ἱοίθτῃ, 15 (η6 Ἰαχί οὗ {116 
ατεοὶς Νονν Τοβίαπιθπῦ ὙΟΤῸ οα 88 βοιῃθίβιηρ οομρ οἰον ϑμὲ 
φεπεγὶε, ΔΒ ἰπουρᾺ (16 σοχαπιοη στΐθθ οου]ὰ ποῖ Δρρὶγ. [{ που]ὰ θ6 )υδὲ 
88 ΤΟΔΒΟΏΔΌΪ6 ἰὼ Ἔχροοὺ {πα ἴῃ ἰδηρυαρθ, 'π τηδίοσιαὶ, ἀπ ἴῃ τηοϑάς οὗ 
ἀἰβηιβίοη, 1 βῃου]α αἰ ΗῸΓ Θββθη 1] γ ἔγου 411 οἵδ πτϊηρθ. ΤῊΘ 
ΟΗΪΥ ἀἰϊβδγεποθ μοι (88 ρου ΠΑΡ βαγθοῖον οὐ ΗΟΪΥ ϑογρίυγθ οδα 
οσοδϑίοῃ, 18, ὑπαὺ 1[8 σαΐμα ἸΤΏΡΓΘ8568 80 ἐπιρογτίαποε οὴ (6 Δρμρ]] αὔθ 
οὗ οὐ Ἰσίϑτα ἰὸ ὑκ᾿ (οχί, ἸΠΟΟΠΙΡΑΓΔΌΪ στοδίοσ ἰμδη ἱ8 {86 οᾶ86 Ὑ1 
Ττοραγᾷ ἰο ΔΗΥ͂ ῥγοίμπθ ἩΧΙΏΡΈ. ; 

Μδηγν Πὰ ον Ἰηἀθοα, παογίδκϑη [π6 οὐ θοαὶ οχδγοϊηδίϊου οὗ 106 
Οτεοῖς Νὰν Τοβίαπιθηῦ πιπουῦ Ὀδιηρ ῬΓΟΡΕΥΙΥ δηα οοιηροίθη!! Υ 
ἔα βμοα τι {86 ΡγΘΙ ΑΙ ΒΑΓ δοαυδιπίδηοθ 1 οὐ 1οἴϑτη ἢ ροπογαὶ, 
οΥΓ ΨΠ 1Π6 οτἱσίπαὶ Ἰδηριαρ 88 Τουπα ἴῃ 18 Ὀθεῦ δηὰ ἰγιιθδὺ  Όσηι. 
ΤΟΥ μάνα ἴππι8 οοηα ἰο [ῃ6 Βαογθᾶ ἰαχύ τι μουΐ {π6 ποοάξι] ργο- 
Ρδγαίίοῃ, δηὰ {8 {Π6 Τοϑυ 8 ΓΘ ἴῃ {ποηλβοῖγοβ Ἰηχροτγίδοῦ ; δηα δυϑῃ 
τπουρῆ {Π6 ταῆρο οὗ ΒΙΌΙΙοαΙ βομο ασβρ νυ μι οἢ ΓΠΘΥ͂ ἸηΔΥ οἴου γα 8 
ΤΩΆΒΙΘΥ ΤΩΔΥῪ Ὀδ6 ΘΟΠΒΙἀΘΓΑΌ]6, {86 οΥἹρῖπαὶ ἀδέεος π|} οἴδθηῃ ῥσονθ 8 
Βἰπάογαησα ἰο 086 ΟὈἰΔὶ Ιηρ᾽ οὗἁἉ 8416, ούΟΥΎ ΤΟΒ0}{8. 
Τα δἰυάοηΐ οὗ [86 Νοὸν Ταοβίαδπιθπῦ, γῆο ἀρργοδοῖοβ 1 πὴ (δ 0 

0η6 ἄσδῖτα οὗ Κπονῖπρ' (886 τανθαὶθά σα οὗ (ἀοά ἴῃ [δ γεγῪ ἰοηριθ 
ἴῃ ΜΈΙΟΣ 10 τγ88 σίνϑῃ ἔοσι ἃ ὈΥ ᾿παρὶγθα ἀροβίϊοθ πα ὀνδηροὶϊβίβ, μ}}} 
ποὺ Βπά {παῖ ἢ18 {1π|6 18 τ Ἰβοι ρ] ΟΥ̓ Ἡ ΠΙΟὮ 18 ΟοσυρΙΘα ἴῃ ραϊηϊηρ᾽ 8 
Βα ἰδέ οἴ ΟΥΥ στουπάποιί οὗ οἰδββίοδὶ αὐσθακ; διηὰ {18 δὰ γα Ϊϊν ὃ6 
ἰησβίοα οἡ ἴοο {Ὁ}}Υ ; οἰβοῦνβο, ἰηἀ6 64, Π6 ΤΔῪ ΚΠΟῪ 48] {πΠ6 τ ογάβ 
Ἀπὰ βαηΐθηοοϑ οὗ ἰδ ἀτεοῖς Νὸν Ταβίδαθης, θυ 6 ν1}} ΟὨΪγ Κπον 
1Βοῖὰ ἴῃ {Ποιηβοῖνοβ, δηα ποῦ 848 ἃ ραγί οὗ {πὶ ἰδησυασο ἴῃ ᾿ΠΙΟΚ 

τηϑ 08] ἔοσττω δα {86 βίσυοίαγο οὗ βϑηΐθῃμοαβϑ ΘΓΘ 80 σι Δ  ΚΑΡΪΥ 
ον ]οροά 88 σινίησ ῥγϑοϊβίοῃ ἰο ὑἐπουσηῦδ Ἔχργοββϑα ἴῃ πτογάβ, 
Ιπάροά, 1Ὁ ΙΩΔῪ ΤΓΌΪΥ Ὀ6 βαϊὰ {παῦ 411 ἐμαὶ μα8 Ὀθθῃ ἄοῃρ ἴῃ {868 

Β 



6 Τρχίμαϊὶ (γι(ἰοίδηι. 

ΤΏΟΥΘ δοσυγαίθ δϑοθγίδιμλθηΐ ΟΥ̓ ΒοΠοἶαγβ οὐὗὁἩ ἐμ ἰδνγϑ δῃα ὑβαᾶροϑ οὗ 
[η)6 ατϑακ ἰοῆριιθ, 868 ἃ αἰγθοῖ Ἰτωρογίδμοθ 'π ΘῃΔΌ]ηρ 8 ἰο ΠΟῪ 
ΜΠ ΤΟΤΘ ΘχδοίαἋθ (1 ἃ. ῥγθοϊβιίου ἩΠΙΟΒ οὔΐθη οδππού Ὀ6 6χ- 
ὈΓΘΒΒΘα ἰῃ ἰγβη 9] 08) γμαῦ 76 Δτὸ ἰδυραῦ ἴῃ {Π6 Ἰηβρίτοα τϑοοχὰ οὗ 
{π6 Νὸν Τοβίδιηθηῖ. [Ἃἢ {118 μοϊπῦ οὗ υἱδν 10 18 Ἰῃ ογϑῦηρ ἴο0 866 
[86 ϑρ᾿ τὶ ἀπ ΤΆ Π6Γ 1 ὙΓΒΙΟΝ βοπὴθ οὗὨ [Ππ6 βΒομ δ θ οὗὨ ἔΌσΤΩΘΥ ὙΘΆΓ8 
ΤΕρΡΑΓαΘα {πο ὶγ βῦιἀ168. 1βᾶδὸ (ὑδϑδῦθοη τΔῪ Ὀ6 ἰΔίκθη 88 8 ᾿ῃβίδῃοα. 
Ἧς ψ88 ὁπ6 ὕπο ἀββοσυϑαὶῃυ οοουρὶοα ἃ σῇ ρΙδοδ 88 4 ἀστθοὶς βοῃο]αγ, 
δα ψῶο, ἴῃ ἴπ6 οἰαβϑίοδὶ ἰοχίβ, 414 το ἴο δβίβ 88} βουπᾶ ατοοκ 
Ἰθαγηΐησ. [Ἢ 818 ΠΙΆΓΤΥ 6 Βἤονγβ {π6 Βρι ῦ τὰ τ Ιοἢ 18 τηϊπα νγ88 
Β]16 ; ἔογ Β6 τηδᾶθ {πθ86 ἰαβδουγβ δῃὰ βίμαϊθθ βυρ)θοίβ οὐὗἨ οομπίϊπυαὶ 
»γαψεγῦ. Απά βυγοϊν {8086 τηθῃ ὙΠῸ Θβ δ] ]8Πῃ6α ἃ ἀοῆπὶΐα Ἀρργθμθη- 
βίοῃ οὗ {πε ἔογοθ δῃᾶὰ ὑβαρὰ οὗὨ (86 ἰδησύυαρο οὐ (6 Νὸιν Τοβίαμηθης 
Θοτιρίαγοβ, γοτα 16α οἵ (ἀοά ἴῃ ἃ γϑιμαγῖκα ὉΪ6 Δ ΠΠΘΥ [0 ΓΘΠαΘΥ ΘὈϊἀϊηρ 
ΒΟΥΎΙΟΘ [0 δ18 Οατοῦ. [Ὁ ΤΥ Ὀ6 ὑμπαύὺ πον Ὀυΐ ἀἰταϊν Δρργθ θη οα 
γγμαΐ που], ἴῃ ΔΡρΙΙοαοη, 06 {π6 τϑβαὶῦ οὗἨ {Π6 1} δδοιωϊηρὶν ἱπάϊγοοί 
Βί 168: Ὀαῦ {Π6Υ ψοτο ἰδ ἴο ρυγϑὰα {Π6πὶ ἴῃ 8 ἀδνουῦ βρισῖῖ ; δηὰ 
Βαδα Ὁ} 18 10 ἰο 866 {86 Βτηρ16 αὐΐογαπος οὗὨ {μδηϊκθοινιηρ οἡ {ΠΟῚΓ 
Ρᾶτί ἤθη δὴν αΠ οι] ν τγδ8 Βα ]βδο ΟΥ̓] Ὺ ΘΧρ αἰ μ6α, ΟΥ ΔΩΥ ροϊηῦ νγαϑ 
Θϑίδ 8 ῃ6α. Υ ποιὸ πον ἴο τολαΐ, ἴθ ἴ[πΠ6 ργουϊάθποο οὗ ἀοά, ἃ]} 
{818 νγαϑ ἰβῃάϊηρσ, δηα μον οἰαββίοδὶ βία 68 ἤαύα ρ]δοοθα αἰνιηα ὑγᾺ} 
1 ἃ οἰθαῦοῦ δῃηα τροσα Βρρυθβοηάοα Πρ, 
ΟἿ ᾿βββοῦ τΩδύ 6 ΡΓΟΠΆΡΙΥ ἰοαγηθα ὈΥ ΒΙΌ]1ο4] βυυάοπηίβ οὗἨ {6 

Ρτοβοηΐ ἄδυ ἔγοτῃ {[.686 οἰ4881081 Βομ ]αγβ οὐ ἔοστηοσ γθᾶτθ. [μοὐ {Π 6] 
ἀσνουξ βριτῖῦ Ὀ6 ὈΟΓΩΘ ἴῃ ᾿η]ηα, δη4 ἰοὺ 1 6 ἀἸβύ ΠΟΙ ]Υ ἀρργομβοπ θα 
[Πα 10 18 [6 0666 οὗὨ Ἔν οσυ οὔϑ ΨψΠῸ ϑίυαιοβ (ἀοαβ ποσγὰ, ουθὰ ἱπουσῃ 
1 Ὀ6 υὺ 848 ἴο 18 οΥΙ1οἰδη), ἀπα 88 (0 δῦ βοιηθ στι]ρὴΐ ὕθστῃ 108 
ΒΘΟΊΪΑΓ ἀϑρθοῖϑ, (ο ἰοοῖκς ἰο Ηϊτὰ ἴῃ ργαυοῦ ἔοΣ μαὺ Ὀ] βαρ τ οἢ ΗΘ 
δ'οπθ οδῃ παραγ, δηὰ πὶϊουΐ τ] οἢ ειοῖς 8 Ὀ6 0 τρὰ] ργοῦί. Αα 
τσ ἀρργθθῃβίοι οὗ {πὸ ναΐὰθ οὐ δουιρίαγα 88 οοηϊδϊηῖπο {Π6 τονθ- 
Ἰαϊίοη οὗ αοά, ἀπά οὗ ΗΒ Ἰγθγου ἴῃ 186 δἰοῃθιημθηῦ δῃα στϑαἀριηρίϊοη 
πτουραῦ ουὐ ὈΥ ΟἸτῖϑὺ Ηἱβ ὅπ, ἀπά οὐ [πη6 πεϑᾶ οὗ Ηΐ8 ϑρισιὺ ἴο 
ἩΠυταη6 ΟἿΓ τα] ηα8, πχιϑῦ Ἰοδα (ο ἃ μαιὺ οὗὁἨ ῬΥΑΥ͂ΘΥ 88 ἃ ργθγθαυ θα 
ἴο ὑμ8 βίυαγ οὗ [Π6 νοτγὰ οὗ (ἀοά ἴῃ δηγ οὗ 118 αβρθοίβι ΤΠ15 18 ποῦ 
ἴο ἐλκα {π6 ρἶδοβ οὗ οδγοῖα] ἱμπνοβῦρσαϊοη, Ὀαΐ Ὁ 18 {Π8 {πᾶν γᾶ Πα 
Β66]κ ὑπαὶ ΟἿΣ ᾿ΠΑΌΣΤΙ6Β τηδὺ 6 τἰ ΒΟΥ ἀϊγοοίαα, δα ἰμαῦ {πΠ6 ποραβὰ 
αἰ σοηοθ, ραίϊθηοθ, δηα Δρρ Πα ΟΠ ΤΑΥ͂ Ὀ6 τησϊηἰδι πο, 

1η (86 ἔοἸ]ονσίηρ Ρᾶσοβ 10 18 ποὺ ὈΥΘΒΌΡΡροΟΒΘα ὑμπδΐ {16 τϑϑάθυβ 8.Θ 
οἴποῦ {Ππδὴ ὕΠο86 το ναϊὰθ ΗΪΥ δουίρύυγα, δθαὰ θγ1Ζθ 118 ἀοοίΓ 68 
ἃ8. ΘΟΠΊΤΩΟΙΪΥ 6] δηᾶ ἰδυρὶύ διηοηρθί Ῥτγοίεθίδην (γιβίϊδηβ, ΒΟ 
τοδὶ ηἰδί ἢ {Π|6 ὈΥΙΠΟΙΡΙ68. οὐ Ὑῖοῖ (μ6 Βοἐοστηδίοη νγᾶ8 Ὀαβθά. Νὸο 
ἈΡΟΪΟΡῪ 18 πορα θα ἔοσ αδϑιμπιῖπα [Π18, θυθπ {που σὰ ἀοούγπα! ααΘΒ. 0 }8 
8.6 ποῖ ργοίββθοαϊ υ ἀϊβοιιββθά, δῃὰ {Π6 δι που γ δηᾶ ἱπιτογρσγοίδίιοη οὗ 
Ἡοἱν βογιρίυσγο Ῥοϊοηρ πού ἴο {118 Ὀσαποῖ οὗ Β:Ρ]16Α] βέυαγ. 

ΤΊα ῥγογθαυϊδιύοβ οὗ αὶ ὀοπηροίθην Κηοσ]θαρε οὗ σοῖς, δῃὰ δῇ 
ϑοαυδιηΐδηοθ ἢ [6 Νὰ Ταβίατηθαηῦ 1056], Ββανΐηρ θ6οη ἰαϊὰ ἀονγη, 
8ὴ Ιηἰτοἀδυοίϊοη ἰο Τοχίυαὶ ΟΥἰ δ οῖβμλ ἢ88 18 ῬΤΟΡΟΣ ῥγονίποθ Ὀϑίοσθ 
1. ὙΤδδ βυ}])θοῖβ οὗ πιο ἃ Κηον]θᾶρα 18 ἴο θ6 οοτηγλαηϊολίθα π}}} 
{1Π6 0 6, {16 ῬΘΟΙ Αγ 168 οὗ {Π6 Ἰδησυδρα οιαρίογοα ἴῃ 186 σοῦκ 
1861, 80 ΓᾺΓ 88 {ῃΠ6γ αἴἴοοι οὐ ]οίβηι ; (δ ἀϊδέογῳ ὁ ἐλε ἰοτὲ ; 186 



Οὐ)εείς ργοροϑβεά, Ἶ 

παΐωτε δᾶ ογίσίη ὁ υατίοιιδ γεααϊΐπρε; 186 δομγοε8 0 ογτέϊοΐδηι Δ8 Τουηῇ 
ἴῃ ΖΙ͂.5.8. υεγδίοπια δῃα δαγὶν οἰζαίϊοπδ; διὰ (Β6ῃ (86 αρρἰἰοαίίοη ο ἐδ 
ουϊάσποο 80 ἔξ ΓΗ Ἰθ86α. 

Τὸ {8686 βυ)]θοῖβ ΠΠΔΥ ῬΓΟΡΟΥΥ ὃ6 δααοά, γοιηαγ 8 οἡ (Π6 Ὀοδτίησ 
οὗ (86 τ658}05 οἵ Τοσχίμδὶ Οὐ οἶμαι ὁπ αὐοϑίϊομβ οὗ δογιρίατο δα μουιν 
Δα ᾿πτουργοίδιου, οπα {π6 οἰἰδίοηϑ ἔγοτῃ {86 ΟἹα Τοβίδαθης ἐουπᾶ 
ἴῃ {86 Νουγ, δῃα οἢ νϑυϊοιβ ροϊηΐβ, ὙΥΠ]Οἢ. πηΔΥ βθϑῖ ἴο ὃὈ6 αἴἴϊδοίβα ὈγῪ 
(Π6 ῥγΙΠοΙΡ 68. οὗ οὐ] οῖδηχ οὐ ἘΠ 61Γ ΔΡΡΙΙοαοπ, ὅθι γοηδσκβ ψ}}} 
ΒΟΓΥΘ 88 ΤηδΔ[ΘΓΙΔ]Β ἔτοτὴ ὙΠΙΟ ἃ Ἰυάστηθηῦ ΤΏΔΥ 6 ἔοστηθα ἤἄσισ Κὰ}7 
οὐἰεἰοίϑτα οὗ {π6 ἰοχὶ αθδοίθ [6 Νδνν 1 δβίαπηθηΐ 88 ἃ σϑοοσά,. 

ΤὨΘ ργεβοηῦ ΧΊΟΥ ΤΑΥ͂ τθ πίοι 1η {818 ρΐδος (Πδὲ ἢΘ 18 ῬΘΓΒΟΏΔΙΪΥ͂ 
ΤΟΒΡΟΏΒΙ0]6 ἴον {π6 βίδίθμηθη 8 ἴη ἢ 6 ΤΟ] ρ' Ρᾶρο8 στο αίπησ ἰο (ῃ6 
Τοχῦυλὶ Οὐἰοῖβιι οὐ {Π6 Νὸνν Τδβίασηθπί, [ἢ δοϊϊπρ οἡ {Π6 ]Ι]ρεσὶν 
ἐπαῦ νγα8 δοοογάθα δῖτη ἢ ἢδ8 δπάἀθανουτζοα ἰὸ ρον ἃ οἶθαῦ δηᾶ οοττοοὶ 
βίαϊοιηθηΐ οὗ 1Πο86 δ] οἵδ ἡ Ὡ]οἢ ἀγα οὐὗἨ γϑαὶ Ὁ] ΠΥ ἴῃ {Π|8 ἀσρατί- 
τοϑηΐ ἴο {π6 ΒΙΡ]1ο4] βιαάοηῦ. Ηδ Πα5 ποῖ βοιιρῇί ἴο σῖγα δ πάπα 
ῬΓΟΙΆΪΏΘΠσΘ (0 Πὶ8Β ΟὟ ΟΡ ΠΙΟΏΒ, θυαΐ πᾶ8 ὑδίποῦ ἀσδισθα [0 ραίθοῦ 
τοροϑῖμον {86 )αςίβ, δπα ἴο ρἷδοα ἔπθῖὰ ἢ ϑυοἢ ἃ Πρ 88 ΤΏΔῪ σῖγα 186 
ΤΟΔΩΘΓ (ἢ ργουηα8 οἢ ὙΠΟ ΟΡΙ ΠΙΟΠΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 οτγτηθα. 

ΑἸΕΒουρ ἢ αυοβίοηβ οὗ τη ογρσοίϑοη ἀπα οὗ δοῦϊρίασα δυί βου 
ΔΙῸ πού ἐὈΥΤΉΔΙ]Υ αἀἰδουδββοα Ποτα, Ὁ 18 ῬΓΟΡΟΙ ἔοὺγ {Π6 Σοῦ ἰο ἰδία 
ἀἰβιποιν ὑπαὶ μ6 Ὀ6] 16 νο8 ὑπαῦ {π6 ἔγας ροϊηΐ οὗ νἹ θῖν πὶ ν Βίοἢ Ηοὶν 
Βογρίασα οὐρμῦ ἰο ὈῈ τοραγάρα 18, ὑμδὺ 1 18 δι οἢ ἃ τϑοοσὰ 88 ἀοά 
Βὰ5 ψ}]6α βῃου]α 6 ρσίνθῃ ἔου [ῸΓ ΟἿΥ ᾿πδίγιουοη [ἢ 81} αροβ ; δηᾶ 
(Παὺ 88 10 ργοοθθαβά ἰσομ [Ππ6 ΟΥΙΡῚΠΑ] γι ΓΒ, 10 νγ88 1 8}] 118 ραγίβ, 
ὙΠΟΙΒΟΣ δυο ῖ ραγίβ Ὀ6 γουοίαξϊοηϑ οὐ (Π6 τεοοτὰ οὗ ἀποιῖοη Καοίς, 8ο 1η- 
βριγοά Ὀγ ἴ86 δριγι οἵ ἀοἄ 45 ἰο ΡῈ Ηϊ8 Ηοὶγ Ὑγοτγά, ὄουθὴ δ9 Ηδ ἴῃ 
ΗΙ8 ᾿Ἰπβηῖϊῖθ Ὑ]Βάοπι Βα δὲ {παὺ 1Ὁ δῃου ἃ Ὀ6. ΤὨ8Β δυνιοῦν 1ἰ 
Ὁ]αῖτηβ : δηᾷ 1 18 τρδ (μαὺ τΒο86 ψ πὸ τοῦ θαΐ οὗὨἨ [16 οχίθγηδὶ ἔμοΐβ 
τοϊαϊπηρ ἴο 118 ἑαχί βῃου]α ὃὈ6 ἀδβηϊῦθ ἴῃ ἱπέοστηϊηρ' {Πο56 ἔῸ Υ τ ΒοΙὰ 
(μον υυῖΐθ, ΠΟῪ ἴὰσ [ΠΟῪ ταδὶ ἰδίῃ [86 ὈΙΘΠΑΓΥ Δ ΠΟΥ δηα ᾿περῖτγα- 
οι οὗ [86 δοτὶρίυγο. 
ΒΙΡΙΙ αὶ βίθαγ ἴθ ἃ δε] ἴῃ σι οἢ (86 ἸΔΟῸΓ δ αβίονν θα 18. ΔΩ ΪΥ 

τοναγθα: δηα 88 ἀἰβουββίοηβ 8.6 Ἕοπ ΠΣ ΠΌΆΠ]Ὺ γι δὶ ρ τ ΠΙΟἢ σλΠ ΟἸ]Υ 
6 πιοὶ ΒΒ οἰ ΟΥἹ ὈΥ 4 οοτηροίοαπί δοαυδὶπίδποθ ΜΠ Τοχίμδὶ 
Οὐ υοΐβεα, 16 Ὀομονθβ {πο86 ὙΠῸ ΤΘΆΠ]Ὺ ἰονα δηα να] ΗΟΪΥ ΘοΓΙρίυ τα 
88 ἴπ6 τοοοχὰ οὗἁἩ Οοάἄ, μα {Π6 ὺ Ὀ6 ποῖ Τθσο ρογιποίοσυ βἰθαάθη 
ἴῃ {π18 ἀδρατίμηθπί, ΤῊΪΒ ΘΟΌΠΙΓΥ γγβ ομ06 {μ6 86] 1ῃ ψ Βοἢ βυοὶι 
εἰ αϊ68 ρυθ- θα πη ν ΠουτΙΒΗΘα: ----[ἢ6 πδπ)Ὲ8 οὗ ἴὐβμογ, Υ αἰΐοῃ, 
ΜΊ]1, δὰ Βομίον ΠΟ] δὴ Βοπουγοᾶ ρ]αοθ ἴῃ {π6 Ὠἰβίοσυ οὐ {δῃθ 
ΒΙΡ]1641 Ἰαδουγβ οὗ ἐμαὺ δοπίυτΥ πὰ σ διοῦ Τοχίυδὶ Οὐ ποίβυι ἑουπᾷ 
δέτε ἰίβ ομουβῃθα μοηθ. [8 νὰ ναϊὰθ [86 ἸαθουγΒ οὗ ἴβοβα ψγᾷο πᾶν 
Ῥτγϑοθάθα υ8, απ ΒοπΟῚΣ {Π 6 ΤΩΘΠΊΟΤΥ, 1Ὁ ΒΒΟΪα 86 8ῃ ἱποθηΐζιν ἴο 
18 ἴο αἰ θη οὐχβοῖνϑβ ἰὸ {18 βαπιθ ἀδραγίταθηΐ οὐἩ ΒΙΌ]1ο4] Κπον]θαρα. 
τ χαίρετ᾽ ἀκούοντες, ὅταν τι ἐπαίνῃ τοὺς προγόνους ὑμῶν καὶ τὰ 
πεπραγμένα ἐκείνοι5 διεξίῃ καὶ τὰ τρόπαια λέγῃ" νομίζετε τοίνυν ταυτὶ 
ἀναθεῖναε τοὺρ προγόνους ὑμῶν οὐχ ἵνα θαυμάξητ᾽ αὐτὰ θεωροῦντες 
μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ μιμῆσθε τὰς τῶν ἀναθέντων ἀρετάφ. ()δτμαοβίῃ. 
ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, ει, πη.) 

Β 4 
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ΟΗΑΡ. Π. 

ΤΗΕ ΤΑΝΟΌΛΔΟΞ ΟΕ ΤΗΝ ΝΕῊΥ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΎ, 

ΤΗΕ τοὶ βυρ)ϑοῦ ἕο Ὀ6 Θομβι ἀογθά ἴῃ 186 ογἱοα] δέυαν οὗ [86 Νὸ 
Τοβίδιλθηΐ 18 {816 ἐαπφμαφο ὶῃ ἡγἢ]Οἢ 10 18 ττιτ6ῃ ; δηα Τῃο86 ροϊηΐβ 
οὗ τϑβϑι ]δηοα απ οδοηίγαϑί ΒΊΟΝ ἀγα ἰουπα Ὀούσϑοη ἴπ6 ατρϑεῖϊς οὗ 
186 Εὐγδηρο ἰδίϑ δα ἀροβίθβ, δηα ὑμαὺ οὗ οἴμιοὺ υυϊίοσβ ἴῃ (86 βαιὴθ 
ΟΥ̓ ῬΓΘΥΪΟῸΒ 8068. 

ΤῊ6 σϑϑβϑοῃ τοὴψ ἴΠ6 Νὰ Ταοβίβιηθηῦ ὙΥ ΓΒ Βῃου]ὰ ἤανα, ὑπο 
ἀϊνῖηα συϊύδηοα δηά ᾿πβρί γα], οαρ]ογοὰ [6 ατϑοὶς ἰοησαθ ἰ8 
ΒΌΙ ΟΙΘΙΤΥ τραπ οὶ ὙΠπ6 ᾿ηἰθηθοη οὗ ἀοὰ ΠΟῪ ψγλδ8 ἴ0 σῖνο ἔοσιἢ 
8 ΓΟνο]αίϊομ, ποῦ σομβηθα ἴῃ 8 Θβρθοῖδὶ ΤΩΔΠΏΘΙ ἴὼ ὁπ6 ρδΥΟυΪ ΔΓ 
ῬΘΟρΡΪθ, 0 ὙΟΓΘ ΡΘΟυ Αγ {86 ἀδροβιίασιοβ οὗ αἰνίηθ ἰγαΐῃ, Ὀυΐ 
{μαὲ τ ΒΙοἢ τγᾶβ Ἰη παρα ἴον {π6 Ἰοδβὺ ομ] άγθη οὗ τηθ ὙΒοίμ ον {678 
ΟΥ ΟἀομΉ1168. Φυδὶ 88 [86 ροΒρ6] νγ88 δοπητηδηἀραά ἴο θ6 ὈγθδΟ ΘΩ͂, 88 
Οοαἶβ πιδβββαᾶσο οὗ βαϊ ναί οι ἴο Β᾽ ΠΏΘΥΒ {πγουρἢ ἔδι τ 1 {π6 ϑανίουσΒ 
ΒΑΟΥΪΉ66, ἴο 81] παίϊομβ δριηῃὶησ δὖ «“6Υυβαίθμμ, 80 ἴοο {μ6 τι θη 
ϑοτὶρίυτο οὗ (88 Νὸνν Ταβίδιηθηῦ τγὰ8 ΘαῦΔ}}ν ᾿πἰθηαἀρά ἰο ρὸ ἔοσίμ 
ἴον τῇ6 ἐπδίσυσοη οὐἁὨ 411 ἤοθθ ΘᾶγΒ δῃα ἤθαγίβ βῃοι ἃ 6 οροηθᾶ ἴο 
τοσοῖγα {π6 ἰοδοδῖηρ τμ8 ΘΟπιπιππϊοδίθα δηα ἰμ18 Τοοογάρα ἴον αἴξοσ 

68. 
ΤηὰΒ βοὴ 1 γα ἴῃ δοοοσάδησα Ὀοΐἢ ἢ {π6 ἀἰνὶπα πϊδάουῃ ἀπά 

ὄνθη σψὶῖῇ τ Παῦ τδὴ Ἰχου]Ἱα παν ἔο] 0 το Ὀ6 δέίιηρ;, (μαΐ ἃ ἰδῃ 6 οὗ 
1416 οχίθηϊ 8ἃ8 ἴο τι.86 βῇοι ἃ 6 οιρίογοά. ἔρε {88 τὴ6 τχιτίθῃ 
ΤΟΟΟΥ οὗ (ἀοαβ γα Ὀαοδῖὴθ 80 τηιο {Π6 ΤΊΟΓΘ δΟΟΘΒΒ1: 016 (ο {Π|6 
ΤΩΔΏΥ. Απά {808 ΟἜΕΒΕΚ ψ͵ὰ8 {Π6 ἰδηριαρα ἰὸ Ὀ6 διιρίογοα; ἴον 
1Π18 Τοησιθ 88 δὶ {Π6 της οὗ οὐῦ 1μογα δ κἀνοηί ἀΠἶἴ86α ΓᾺΥ ΙΏΟΓΘ 
τηΔὴ ΔΗΩΥ͂ οΟἴδον (Ὠτοισμουῦ {86 οἷν! }]8Βοα οασίῃ. ὙΠΘτΘ τγᾶβ αἶβὸ ἃ 
ἤύμοβϑ ἴὰ ἔπε Ἰδησθαρα, θοΐηρ οὁπ6 οὗἨ μὶρῇ ουἱγϑίίοῃ δηα Πα ΧΙ] γ, 
ἴῃ ψ Ὠῖοἢ 8ηδάθθ οὗ ἱπουσμύ ψοτα ν»0 }} δηα δοουγαίο υ ἀθῆποά, δὰ 
νοῦ Δα ὈδΘῃ 80 οὐ]Ἱεναιοα {μᾶῦὺ 1Ὁ του] ἐνὸν ἀδιμδπα αἰ 08 
διιοησδῦ {Π6 οἷν] 1864 το 8 οὗ θη. Τῆθ86 α08]1{168 ὙΟΓΘ 80 Ρ6οι- 
ΠΙαΥ]ν οοπι ποά ἴῃ 1Π6 ἀσεοκ ἰαηριαρθ, ὑπαῦ (86 τηθδὴβ ὈΥ ὙΠΙΟΣ 10 
᾿δα Ὀεοοπιο ἀΠπιδοα [πγουρπμουῦ {Π6 Θαβίοστι ἀμ οθηΐγαὶ ρογίομβ οὗ (86 
οἰ] 186 φαγί τοῦδ Ὀ6 ΣορΑΓἀΘα 88 βρθοίδ!ν ογάογοα ὃγ αοά, νι 
ΤΟΐΈγοποθ ἴο ΗΒ οὐ ργροΒβα ἴῃ {π6 τοϊββίοη οὗ ΟἸ γδί, δᾶ (86 βυδ- 
βοααθηύ ργθδομῖηρ οὗ [16 ροβροὶ δηά {Π6 ρ'νὶπρ ἔοσγί οὐ [}8 ρατγὶ οὗ 
116 τυ τύθῃ Ὑ οτα. 

Ηον [ιδά {818 θδθῃ δοοοιαρ βῃοα ἢ Ἡον μδὰ {86 αταϑοῖκ ἰοηρὶθ 
Ὀυγδὺ [16 ὩΔΙΤΟῪ [᾿πιλῖ8 1 Ὑ ΒΊΟΝ 10 Δα οσο Ὀ66η οοπῆηρά, οὨ {160 
νγθδίθγη Βῆοσα οὗ ἴπ6 δροδηῃ ὅ6α, πα βργϑδα 1861} ἱπ Αδὶα ΜΊπΟΥ, 
δγγῖα, Εἰσυρύ, δῃα οὐποσ δδβίοσῃ ἰδηάβ: δῃᾶ ΠΟΥ, δυθῇ ἴῃ [ΑΙΥ͂ 
ἴῃ ζ'θηογαὶ, δα Βόσηδ 1861, μαά τι Ὀδσοιηα διηοηρδὺ 41} {86 οἀποεαίοα 
γ76}1 Κπούσῃ δηα [Ἀ1}}}} 7 Ὰ ἔδτυν ψοσὰβ ἴῃ τΟΡΙῪ ἴο ἰμοβα απ 68:10 }}8 
11 Ὀτὴσ (86 βυδ]οοί οἱοαυν Ὀοίογα 8, δῃὰ 1} βῃῇον {μα 
Ὀεΐοσο 6 ΝΥ Τοβίδιηθηῦ μα Ὀθθὴ τχϊζίΐθη ἰῃὰ τροῖς, παίΐομβ οὗ 

λ 



71.ε Ζαηπσιαφε ὁ ἐλε ειο Τεβέαηιεηί. ϑ 

Οτοοκ τοδάθεβ μα θθθὴ ργοραγοά, ὈῚ ποσὰ ἐῤ ββουἹά ΒῸ σοδὰ δηά 
πιδοὰ. 

ΜδηΥ οδηΐυγθ8 θοίογα {π6 ὈϊγΒ οὗ οὐ 1,ογά, [86 “ΖΕ ]Ι4η, Τοπίδη, 
8η6 Ποτίδη ΟΟΪΟΠ 168 Δα Βργϑδα {86 Η δ] 6 ηὶο ἰδηρταρο ἴᾺΓ Ὀογοπα {86 
ἡ τλθτας π ὙΔΙΟΝ 10 Δα ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ Ὀδθη ΒρΡΟΚΘΩ : δπαὰ 88 {π686 
ΘΟΪΟΠ168Β ὙΘΙΘ ΟΘΟΙΏΠΙΟΗΪΥ, 1Ε ποῦ ἱπνΑΓΊΔΌΪΥ, ρΡἰδηϊοα ἴῃ ἸΔη 448 ̓ ΠΟΥΙΟΡ 
1 4}1} [86 ἀγίβ οἵ ον") βαίοη ἰο (Π6 Η6]]6η16 τδοθ, δδοὴ Ὀθοδιηθ ἃ βροΐ 
ποῖ ΟὨΪΥ Ῥγθβοσυὶπρ 18 ὐθοϊδῃ ἴομο οὗ ἔδοϊηρ' δὰ ἰοησιο, Ὀυΐ 4180 
8 ΟΠ 6 ἔτομλ ὙΠΙΟΝ ἴῃ ΒΟΙῚ6 ΙηΘϑϑυγο 686 (πηρθ ψογα Ομ πβοά, 
ΤΒὰβ 11 γγῶβ {παῖ ἴπ Αβὶ Μιίποῦ {π6 Οτθοΐίδῃ οἰϊάδεθ σαῖὶρμῦ νγ6}} Ὀ6 
ἀςδοιηθρα {86 τῖνα]8β οἵ [πόθο συ θϊοῖ μδα Ὀδοα {Ποῦ 6] ΟΣ βιϑίδσβ οῃ 186 
Ευχορθδῃ δἤοσοθ. ΑἈπά δυθὴ ἴῃ [1 ΟΓΆΑΓΥ͂ ΘΙ ΠΘΠ06, 1 τησδῦ δ6 ΓΣ6- 
τηοϑιροτοά ἰμαὶ Ἡοχοάοίι8, “186 ἔλίΠ6Σ οὗ Ὠϊβίοσυ," 88 ᾿ἷ8 ΟὟ σϑθθ 
ἰοττηθα διΐπ), γγὰ8 δὴ Αβίδο ασθοκ, ᾿ογίδη ὈΥ Ὀὲστίμ δμα οἱ ΖθηΒῃρ, ἡ 
θυΐϊ Ιοπίδη ὉΥ αἰαϊοοί. ᾿ 

Τη 186 ᾿ΙΡΟΓΆΓΥ ΘμλΠ6η06 οὗ ἀτοδθοθ ἴῃ {π6 ἐουσίμ δα ΑΗ σοπίυσιοβ 
Β.0., Αἰἴδοηθ ἴοοῖκ [86 ὅτϑί ρ͵δοα;; δπα {18 ἕλοι πδα [818 τχθδδισο οὗ 
ἡηρογίβῃοοσ, [μδὺ 10 οαυιδοα {16 ἀἸΔ]Θοἴς ἔοττηβ οὗ Αἰμθπβ ἴο Ὀ6 ᾿πλαϊοᾷ 
πη ἃ Φ,ΘΠΘΓΑΪ ΤΩΒΠΠΟΥ ἴῃ [Π6 τηοτο αἰ 564 ρογιοά οὗ ἐμ ΠΙβίοσυ οὗ δα 
ἰοησιθ. ἜἘΒυογ 68, ΖΦ θοῦγ]υ8, δα (δ6 οΟἶβοῦ ἀγα δβίθ, [μ6 Αἰτο 
ογϑίουγβ, δἀμα ΡῬΙδίο ᾿πηργοββοα 8. ομαγδοίου ἢ {86 ἰοηρυθ ΟΝ {ΠΟΥ 
οιρίογοα, ψμϊοὶ δέου σαγάθ ῃδα δη οἴἴδβοί ὁ {Π6 τοϊηάβ οὗ ἴδοβθ γῇο 
πιδοἀ 1ἴ, Δῃα ὙΠΙΟΒ ΤΩΔῪ 5811} θ6 οὐδβογνθα ἴῃ {86 ἰδηρσύαρο τ Πιοἢ (86 
στο κθ ποῖ Βρϑαῖς δῇδσ 41} 116 οἤδηροβθ οὗ ὕπο ὑπουβαπὰ ἴπγθθ 
Βυπαγοα ΥΘΆΓΒ. 

10 ναβ ἱπηρογίδης ἰπαῦ Αἰο δυργοιηδου οὐ ἀϊαϊδοὶ βου] Πδᾶνθ 
ΡΓοοοαςα ἰδ6 νἱὰθ ἀιδίου οὗ (Ππ ἰαησυδρο; [ῸΥ 8 [18 ποΐ θθθῃ 
80, 186 ουϊβονίηῃρ οὗ {π6 τγθοίδῃ ρορυϊδίϊοι δπᾶ {π6 στεοῖδῃ ἰοηρυθ 
ψγΟ Ϊα μανο τοϑυϊ θα ἴῃ αἰ] οσῦ!ο αἰδίϊποίομβ οὗ ναγίουβ ΚΙΠα8, ἰδ ἰκιπρ᾽ 
τοοῦ ἴῃ ΥΑΓΙΟῸΒ ΤΟΟΊΟΏΒ: δηᾶ (δυ8, (Πο86 ΨΏΟ δαορίοα [86 Ηδ6]]6πη16 
Βρθοοῖ, ᾿ἰπβίθδβα οὐ ροββϑβϑίῃηρ 8 σομησαοι ἀἰα]οοῖ, σου] παν υδοᾶ 
ἰοσιωβ ἀμοσγίηρ δ γί, δὰ αἰἴδθσιησ 8011} τόσο ἴπ θδοῖ βυιοοθβϑῖνθ 
ἐβεηήιοα, ΥΜῈ νου σΟΥίβΙΪΥ ἤν θθθη (Π6 τοϑαϊῦ; [Ὁ [80 
γϑεκ ἰοηριο, δἀορίοα ἴῃ 118 ναυγϊηρ ἔογπϑ οὗ ἀϊδίθοῦ 88 βρόκβϑῃ δ 

Ββοῖηθ, ὈΥ͂ Ρθορίθβ οὗ 1688 Κϑϑὴ ρϑγοδθρίίϊοηβ, δῃα 688 βχθγοϊβοα ἴσῃ ββ 
οὗ {πουρλΐ, του ]ά, οὗ πϑοϑϑβιύγ, βανο ἀϊνογρθα τῆογα 84 ΠΟΥ; ῥσο- 
ἀυοίηρ, ποὺ ἔδο αἰ δῖοι οὗὁὨ ὁπὸ ποῦ]α ἰδησιασθ, θυ {86 ἔοττηδίίοῃ οἱ 
8 [ἌΤΩΙΪΥ οὗ Ἰδηρύαρσοδ, Ὀθδσηρ᾽ ΠΊΘΓΕΪΥ δυο ἰγαθθβ οὗ [Π6ῚΓ ΟΥΡῚΠ 88 
που ]ά, ἰο [6 οἂὺ οὗ (86 Ρο]ϑῃμοα βοίοΐδγ, σοπίγαβῦ ΡΠ }]γΥ τι [86 
τοῆποά ἜἽχδοίποββ οὗ {πδῦ ἔγομῃ 110 }} {Π6ῪΥ ἢδα βργιηρ. , 

Αὔοῦ Αὐμοπβ μδὰ ρσαϊποά βδηά τρδιηἰδιπθα ἢασ ᾿ἸΘΓΆΣΥ ὈΓΘΘΙΩ1- 
6η66, 86 Μαοθάοῃϊδῃ ΒΟ ΡΥΓΘΠΊΔΟΥ οὐ ἀτθθοθ ἈΓΟΒΘ. 6 ἰηρϑ 
οὗ Μαεαοράοῃ σοῦ {δοιηβοῖνοβ οὗ Ηρ]]οηϊο Ὀ]οοά, δηθὰ {Π18 νγ88. οἵ 
ΤῊΒΔΏΥ͂ ΟΟΟΔΒΊΟΏΒ, 8 8 )6οὐ οὗἁἩ θοαϑῦ ἴο ποῖ θη Ὀτουρΐ ᾿Ἰπίο οου- 
προῦοι Μὴ {π6 γαοίδῃ βἰδίθβ ἰὼ (16 ἀδυβ οὗ {Π6}. Ἱπαθρομάθῃοθ. 
ΤῈ ατϑοῖκβ σοραγϑα [Π6 Μαοθαομπίϑηβ 88 θαεῖηρ βαεγοπα (η6 ΗΘ] ηϊο 
Ρδ]6, δῃά (δ8, {Π6 οἰαἰπι οὗ [86 τυ]ῖπρ Βουδ6 τγ8δὲ ὁη6 Ἦ Ιοἢ βαρασγαίθα 
1Βοῖὰ 88 ἴο σϑοθ δηᾷ ἔθο]ηρ ἔγοτα (Π6}Ὁ ϑυ )θο8. ΤἬΘΓΘ ΔΓ6 ᾿πδίδῃοαβ, 
Ὀοίοτα ἴδ6 ἄδγβ οὗ ΡΒ ρ, οἵ Μαεοοάοπίδῃ βουθσγαῖζτιβ ραἰγοπιβὶηρ {0 
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ΠἸΡΟΤΑΥΥ͂ τα οὗ ατϑθοῦ; δπά {ποτ ὁδὴ Ὀ6 ΠῸ ΓΟΑΒΟΏΔ0]6 ἀουδὲ ἐπαὲ 
186 υ βοιυρμὺύ ἴο ἰοδα 186 Μαοθαομπίδηβ ἴο {86 Θῃ)ουταθηΐ οὐ (ποβο αγίϑ 
οὗ οἰν"])δαοη τ ΒΟἢ ἴῃ ὐσθθοθ ΡΙΌΡΟΓ Ὑ6Γ6 80 ΠΕ ταί Υ οοηηροίρα 
ὙΠ] {Ποῖν οὐ ἀνεῖοα ἰδησιαρσο. ΤΏο Η 6 ]]6 πιὸ ἔθοϊπηρ οὗ [86 Μδοο- 
ἀοπίδη ΤΌΪΟΓΒ τγῶ8 ἴῃ [86 οα8δ οὗ ῬὮ11Ρ ταλίθυ }}ν βιγθηρίβοποα Ὀγν 
18 (ἀτοοῖδη ρἀυοδοη αὖ ΤὭΘΌΘ6Β: δηα ἰῆυβ [Π6 ΓΔΒ ΟΔΌ0]6 ΙΔ] οὶ οὗ 
818 σουγῦ νγῶβ ἕοστηθα οα {86 τηο066] οὗὨ {πᾶΐὶ ποι δα Ὀδοοτὴθ {Π6 
ῬΟρυΪασ 1 ΥΆΣΎ α]α] οὔ, 
ΕΒ, θοίοσα {ῃ6 σοῃαιοϑίβ οὗ ΑἸδχαπάρυ, (6 ΜΜαοθαοῃΐδηβ οὗ {π6 

ΒΊΡΠΟΣ οἸ48868 αὖ ἰοδδί δὰ ᾿ϑαγπϑα ἔτοῃχ Αἰμθηθ: δηὰ δυὐϑὴ 1 βοπηθ 
οὗ {π6 οἰορϑηοῖθβ δη4 ῬΧΟΡΓΙ 68 δ8Δα ὈΘΘῊ ᾿ρΑΙΓΘα, 10 γα ραϊθπὺ ἰο 
8}1 ἰὼ γβδὺ βοῦοοὶ {86 πδὰ βίυαιοα, Τὴ οομαυοβίβ οὗ ΑἸθχαπάᾶθγ 
ὕϑγ6 ἃ ΠΟῪ ΟΧΟΘὨΒΙΟῚ Δ ΘΠΘΓΡΎ οἵ [1 ὅο {Π18 ΒρΡΘΘΟἢ ; δηα ὙΒΟΓΟΥΟΡ 
818 ΒΟ ββοῦβ ὈΟΙΘ ΒΉΔΥ, [16 ατοοὶς ἰΟηρΡΏΘ, ἴῃ ἃ ἔοσιι Ὀαβθα οὐ (ἢ6 
Αἰᾶο ἀϊα!οοί, οδίδιμοα ἃ ἔοοίπρ, ΑΥΤΩΪΥ͂ ΘΒ Δ] ]8η6 ἃ απὰ ἰοπρ δου- 
παρα, [Ιἢ {Π6 οαριία]β οὗ δίδίθβ, δηα οὐποὺ ἰαγρα οἰ 68, διηοησδί {Π6 
δαἀποείοα οἰαθ868, δηα σι [ἢ 6 ΟΥ̓ ο1418 οὗ ρονδγητηθηῦ, ἀτϑοῖ, ἴῃ (86 
ἔογτῃ οὗ {π6 δοπιπιοη ἀϊαϊεοί, μκα Ὀθοοσηθ [ἢ 6 ΡΓΟΡΟΡ δῃα δαθιίυλ] Ἰλῃ- 
ξυᾶρα. Νὸ ἀουδί {πα Εργρί, ϑγτία, δηαὰ οἵἴμοὺ οουπίσθβ τί ποά 
{ΠΟΙ οὐσα ἰδηρστιαροβ αἶδο; δῦ (μἰ6 ἀο68 πού ᾿ραρη {86 ἴδοι ἐμαί 
ατοεὶκς δα οβίδὈ Βῃ6α 1156], πού 838 ἃ ὑδῃΡΟΓΑΥΎ ΒΟ]ΟΌΓΠΘΥ, Ὀυῦ ἃ8 8 
βοίι]οα οοουρδπύ οὗὁὨ [88 δΒΆπ|6 ΤΕΡΊΟΏὨΒ. 
ΤῈ Αἰ ογίσία οὗἩ [186 ΟΟΜΜῸΝ ῬΙΑΜΈΕΟΥ Πᾶ8 ὈθΟη δἰγοαῆν 

τηθη οηθα ; τ Βοσοίη ἰὺ ἀΠΟΥΒ ἔγοα ρυτα Αὐἰο, 59 θ6θη ἰπὺ8 ἀο- 
Βουι 6: ---- 

᾿ς (6 [08 βίδρὶ6 γγὰ8 οὗ Αὐΐο τοχίαγο, θυ 10 ἀἸδτοα ἔγοτι {παὺ νυ ον 
οὗ [86 ἰδησυδρθ 1ἢ ΒΘΥΘΓᾺΪ τηδῖη ΣΟΒρΘΟΙβ: 1ὖ νγ188 αἀϊνοβίβα οἵ οοσγίδϊῃ 
ἔοστωβ, ββρϑοῖα! γ Αἰ, βυοι 88 ταῖρῃς Ὀ6 ἰδστηθα ργονὶπο α 188, 1 
186 1468 οὗἉ νυ] σαυῖν ΤΟ γΘ πού δϑβοοιαίθα τὰ (6 ποσὰ ; 1 οιηρ]ογοα 
οοσίδιη ΟΣάΒ, υθογα ὑΠ6 ΒΡΘΘΟΣ οὗ Αἴμοπβ σου, σὴ [Π6 βϑιηθ 
ΤΩΘΘΏΪΏρ, μᾶνὸ βυρδαϊαϊοα οἴπογβ, οἰ 6 αὐἱΐα αἰδυποῦ, οὐ ἀἰβδσυϊηρ' 
ἔγοτα ἴβόπλ ἴῃ βοῖὴθ ροϊπὺ οὗ βἰγιοίυγσε ; δης 10 δατη θα Βομλ6 ἔΟΥΠῚΒ 
ΟΥ̓ ψΟΣ8Β ὈΟ]οηρΊηρ ἴο Ομοῦ ἀϊαϊθοίβ, οὐ Ὑ οἢ, ΤΠουρἢ οὗἁὨ αποϊθηΐ 
1.86, 54 [ὋΣ ἃ ὕτηθ αἰβαρροασζοά, δ ἰϑαϑῦ ἴὴ Αὐο ἀσθοῖ ΒΒ 6β:468, 
1 Βῃου]α Ὀ6 οὐβογνϑα [ῃδὺ [6 οἶ4851081 ὕγρα οου]ά ποὺ Ὀ6 βυβίδιποά 
ἴῃ τρια ρυχῖῦ ; Ὀδοδαβο 10 οβπ6 ἴῃ ΟΟ] ]ΠἸβ᾽οη 1} ροορὶα πο, (Δ Κθὴ 
ἴῃ {10 Ππι888, ροββθββθα ποὺ [Π6 δχαυ βιῖο Υ δουΐθ ρϑγοθρίίοι απᾶ 
ΒΟΥΟΤΘ ἰδϑίθ οἵ {Π6 Ἂχ ΓΔΟΓΔΙ ΠΑΤῪ ΘΟΙΩΤΩΙ ΠΥ δμοηρ ἡ μοτὰ 1Ὁ Πδα 
18 ὈΓΓ. . . . δ Οομθοη θ)14]οοῦ, ἰδομ ΟΆΠ 8ὸ 6616, νγ88 
{Πδὺ οὗ [16 οοιγίβ οὗ 186 Θοθυοϊάϑ δπὰ {πΠῸ 1,αρὶάθ, οὗἩἨὨ ΤΠ Ββοῆοοὶβ οὗ 
ΑἸοχδηάσια δηα Ταγϑαβ, οὗ 0 οἀυοείοα Βοτηδη, οὗ ῬΆ1]ο, Ῥο]γ ἱμ8, 
ΡΙυΐαγοι, Οτίρϑῃ, ΟΠμγγϑβοβίοιω.᾽" 

ΤῆυΒ, ὈῪ {Π6 Βαρτοιήδου οὗ Μδοθάοῃ ἴῃ ἀὐσθθοθ, δπᾶ {πὴ Ὀγ [86 
οοηαμοδβίβ οὗ ΑἸοχαηάογ, (6 ἀμ αϑίοη πιδ8 οἰεδοίοα οὗὨἉ βυο ἃ ἰοηραθ 
8.8 Βῃου]α ἐμο ]ταΐο [Π6 ἢγβί ργοδοβίηρ' οὗ {π6 σοβροὶ διηοηρβὲ (ἰδ ]68, 
δα ψ Β]οὴ Βῃου]α οαυδο {μα [Π6 πδνν γονοϊδίοι οὗ ἀἰνῖπο (σαΐϊῃ, τι ἢ 
(ὐοᾶ νγὰ8 δρουΐ ἰο σῖγα ἔουι ῸΓ 8 ροιτωδπθηῦ σϑοοσα, βου] 6 {16 

ΤΑ Τγθδιῖβα σὴ (π6 ΟὙγδιωσλαν οὔ ἴ9 Νονν Τ οεϊδιιοηΐ Ὠϊδϊθσέ, ὉῚ 116 Εον. Τὶ 5. ατοοη, 
Μ.Α,, Ρὑ". 8---Ὁὅ. 
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ἸΏΟΓΟ ΟΧΙΘΏΒΙΥΟΙΥ υϑοὰ 1 ΓΆΤΑ ΠΙΔΥ ΤΥ ὈΥ ἰμο86 διποηρβί σβοτη ἴὲ 
83 ὈΓΠΙΠΑΓΙΥ οἰτοι]αίοά, 

Βυΐ 10 ψουἹὰ Ὀ6 8 τηϊβίαϊζθ ὕο ΒΌΡΡροΒβΘ ἱπαὺ {μ6 Εἰδϑὺ τγθσοὶν δά 
θδϑη δἴσοϊεα Ὀγ {Π6 Ἔχρβϑηβίοῃ οὗ (Π6 ὅτε ἰοηρ!α: ἴο Β8 0 ποίμιησ 
ΟΥ̓ Θουϊβοση [{4]7, ΒΘΓΘ ἴΠ6 ΘΑΥΪῪ ΘΟ]ΟῊ 65 5 ᾿πρ]αηίοα Η6)]6ηϊο 
᾿ηβυι 108 Δηα ἔοστηβ οὗ βρϑϑοῦ, ΟΜΕ, [86 τοϊβίγαβθ οὗ [Π6 ον] 1864 
οδγτίῃ, ᾿86, δὲ 16 ΟἸγιβύϑηῃ οτα, Ὀθοοσλθ ἔα τ] αν πα {Π6 ἰδηρθαρθ 
Δηα ᾿Πογαΐυσο οὗ ἄτθθοθ Νοῦ ΟὨΪΥ μα {Π6 ᾿προσὶαὶ ΘεΡικα ΤᾺ 
αἰἰγαοίοα ναϑὺ τυ] ἰυἀ68 ἔγοτη διηοὴρ {πΠ6 το κ-αρϑαϊκῖηρ ὨΔ[ΟΉΒ, 
Ὀδυῖ 186 1,18 ὑποιηβοῖνθϑ 80 οὐ] γαῖα {Π6 ᾿αγαΐασα οὗ [86 δηοϊθηΐ 
ΤΛΟ66]8 δηα τηδϑίουβ οὗ ροθίσυ, ρῃ}]οθορῆν, δηα Ὠϊβίοσυ, {μα ἴο ἐλοπι 
16 ατοοὶς Ἰδαηριδρο νγὰ8 δύ δ8 βιυϊθα [ὉΥ ἃ τηϑάϊυσῃ οὐ οοχωχηιηὶ- 
ΟΠ Οη. 88 νγαϑ (ΠΟ ΙΓ ΟὟ ὙΟΓΏΔΟΌΪΑΥ 1,801}. 

ἈΑπάὰ [6 Βοιηδῃ, ψ}Ὸὸ ἀδοιηθα {μαὺ ᾿18 νοοδίϊοη σγ88 (6 ρονθση- 
τοθηῦ οὗ {π6 παίϊοηβ, γ7188 [δι [0 ΘΙΏΡΙΟΥ 1πΠ6 ατοοῖκ ἰοπρια 898 {π8ΐ ὈΥ͂ 
ΜΓ ΠΙΟῺ Βὸ οοὐ]ά (Ββγουρσδουῦ [Ππ6 Εἰαβῦ σοτημλυπηϊοδῖθ πὶ ἐπε ῬΓΟΥΪΠοΙαΪβ. 
ΤΠΘ [κῃ ἰαησυδρα γ88 ἩὙΠΟΙ]Υ͂ ὩΠΒΌ ΘΟΘΒΒ[Ὦ] 88 0 8ὴηγ εἴοτίβ ὕο ἴδκ6 
τΤοοῦ ἰπ ἃ 801} σ θογα ατοοὶς μα ργοοθάρα τ. Τμὰδβ ΟἼσογο ἐγ ΠΥ 
Β414, 88 (ο [86 αἰ πηδίοι οὗ {π6 νο ἰδησιδραβ, “ ἀτϑοδ Ἰοραπίαν ἴῃ 
ΟΣ υΒ ἔογο σοηθθυδ: [μδἴπα δ18 βηϊῦυδ, οχῖρα δ β8η6, σοπ 6 η- 
ἴυγν. (Βτο Ασοῆ. 10.) 

Βυΐῦ Ἔνθ 1βουρῇ (μα ἐδοὺ θ6 δαγχι 6 ἀπ Κπόνγῃ ὑπαὺ ἐΠ6 Γ6 τγ88 8 
δίποδβ ἴῃ ἴ186 Ναὺ Τοβίαιηθηΐ μαυϊπρ Ὀδοὴ τε ἴθ πη τοῖς, ἔοσ {88 
086 οὗ Οἰεπέϊϊεα, ἴῃ6 αυρϑύϊοι τηυδὺ ἃσῖβο, ΗΟ ἴδ οου]Ἱὰ {Πἰδ Ὀ6 
βυϊοα ἴο [86 διο 3) ὙΠΘΥ ἴοο δα ο ἀο σι [μ6 ρΌΒροὶ; ἔοσ ἴο 
ἴδοι ἐῦ νγαϑ οοιητηδηαοα ἴο Ὀ6 ἢγχβί ργϑδοδοϑα: δπὰ ἔδυ {π6 τυ θα 
ΤοοοΙα οὗ μαῦ ρΌΒΡΟΙ τηῖρηΐ, ῬΟΥΒΑΡ8, πᾶν ὕθθῃ ὄχρθοίθα ἰὼ δ6 
81 064 4180 ἴο (βοὰ. Α ἔδιν σοσγαβ οι [18 βι)]θοῦ 18 411 μα΄ τηδὺ ὉΘ 
ποραρα ἴῃ {818 ὈΪδοθ;; 1Π6 Ηθρτγον οτρῖπαὶ οὗ δύ. Μαιμον δ ΟοΒρεὶ 
ΤΩΔΥῪ 6 αἰδουεβοα οἰἴβονμοσα; Ὀαΐ 1ὖ Μψ1}} δυο το σϑδτῖ, ἱμαὲ {Π6 
ὈσοΟΚ8 οὗ 186 Ναὸν Τοδίδιηθηΐ ὉΥΘ τηοϑῦ οὗ μθῖὰ πειίθη αὐἴεῦ 188 
της ΨῃΘη [Π6 96νγ)ὲὸ Βαα γεγεοέεαί [86 σοβραὶ, μοί ἢ 88 ἃ πδῦοῃ, ἀπά 
αἶδὸ 88 ΓᾺΣ 88 ΔΠΥ υηἱίοα ὈΟΟῪ διηοηρδὺ ἔπθῖλ 8 Θοποοτπθᾶ; δπᾶ 
(λυ ἴῃ [Π6 τυυΣιΐθη γοοοσὰ (ὐθη 1168 ΤΟΥ Ὲ ΘΒΡΘΟΪΆ}}ν ἴο Ὀ6. οομβιογοά. 
ΑἸβο πλδηῦ οὗ (86 ὈοΟΙΚΒ ραίμογοα ἴῃ {π6 οΟ]]Θοἴοη ο4]16α ἐπ6 ΝΟ Ὺ 
Τοδίβτηθηῦ 6 ͵6 Δ ἀγθββοα [0 ΘΟΤΩΤ 1168 ὙΥΒΙΟὮ οοπδίβίθα οἰ μοσ οὗ 
οοηνογίοα Οἰθητ]οθ θα σον, ΟΥ οἶδα ψὴ ἢ 8ῃ δατηϊχίυγε οὗ 968 Ὀγ 
πλίοη, θυὺ ψ8ο, ὈΥ̓͂ τοβίθῃοα ουΐ οὗὨ [Π6 ἰαπά οὗὨ {ποῖν ἐδίμουβ, μδά 
Ὀοοοτῶθ Η6]]6πὶΖοα 848 ἴο {μοὶ ἰδῆσιιαρα. Απηάα, ἔγίμου, 1 τηυδὺ Ὀ6 
ὈΟΥΠΘ 1ἢ ταϊπα {Πα ον θη {π6 ρΌΒΡΟΪ νγὰβ γε ρσγϑδομϑα, δπα {116 
Νον Ταβίδεαθηῦ θοῦ γογο ἢγϑὶ τσ θη, {Π6 ρογάοι οὗ [6 Βουδα οὗ 
ἴεγϑθὶ γῆο Μ6ΥΘ βού] θα πὶ ναυϊουϑ σου ΠΥ 68 8 ὙΘΤῪ ρστοδῦ; ἀπά 
δυο ΠΔα Ἰοηρ θη δοσυβίοιῃηθα [0 80 ῸΓ ΟΥΙΠΑΤΥ ΡυΓΡΟΒ68 ἴΠ6 
1 ΧΧ. τνογβίοι οὗ [86 ΟἹα Ταβίδπιθηί. 

1η γτοσαγάϊηρ {π6 αἰδυδίου οὗἨ Οτσθοὶς δ8. ἃ γον: θη] ογάθγὶηρ οὗ 
ἀοά, ἰο ργδρᾶγθ ἴον {πε βργοδᾶ οὗ [μ6 ροβροὶ, δπᾶ ἔοσ {π6 'δ6 οὗ [6 
Νον Τοβίαμηθηϊ ϑογιρίαγοθ, Ὁ 18 πο ὙΠ Πποὰΐ βιστιϊβοδηοο {παῦὺ {16 
ἀοβίχυςσίου οὗὨ “6τυβαίοτ δηα 1Π6 Θμτο αἸβρογδίοη οὗ [86 “68 ὉΠ ΟΓ 
Τιίαβ ἰοοὸκ ρΐδοθ 80 βοοὺὴ δῇοσ ἴδ συυιηρ οὗ {πὸ Νὸν Τοβίδημοηϊ, 
(δηὰ ἱπάδοά Ὀοΐοσο 4}} [86 Ῥοοῖκβ μαᾶὰ ββθῃ ρεηποᾶ,) ἰμδὺ 1 (818 τοοοτὰ 



12 Τοχέμαϊ Οὐἰἰεῖϊξηι. 

μδὰ Ὀδθθῃ σίνοη ἴσο οἰΠῸΥ ἴῃ (π6 δποῖθης ΗἩθῦτον, Κα {π6 ΟἹά 
Τοδίδιμθηΐ, ΟΥ ἰὴ ἴπ6 ϑυσο-Ομδ] ἄδῖο, πιο μα Ὀδοοπλθ σϑηδοῦϊαῦ 
(ἀπάογν {π6 παηα οὗ Ἠδθῦσγον) διβοηρδί ἰβοβα υϑϑι αἸπρ' ἴῃ Ῥαϊθβίμο, 1 
ποῦ ὰ μανα Ὀ6Θἢ 80 ΔΙΤδηροιηθηΐ ἰθηαϊηρ' [ἢ ὙΘΥῪ [1{{16 ΤηδΆβυσγα [ῸΣ 
Ροττηδηθηῦ ΟΥ ζποσαὶ ὉΠ} }]. Ηον ΓᾺΡ ἃ ὑβπιρΟΓΆΣΥ πορα διποηρβὲ 
{π6 Ὀ6Ι ον τ ἔσομαι {86 Ηουβο οἵ [βγβθὶ νγαὰβ ταοῦ ὈΥ {π6 ἀοβρεὶ οὗὨ 
5. Μαίμον ἴῃ ἩΘΌΓΟΥ, ρΔῪ 6 σΟΠΒΙἀογοα οἰ Βοσο ΒΘ {86 6Υ]- 
ἄεπος ομ ἐδπαὺ δυ])θοῦ 18 ὀχδιηϊηθά, 

ΟΗΑΡ. 1Π. 

ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝῚ ΘΠΕΕΕ. 

ὝΥΕ ΤΔῪ ὈΪδη]ν 866 {μεὺ ποτ ΜΟΓῸ βυ ποῖθηῦ σϑαβοὴβ ἴο τρία 10 
διὰπρ εἶαι Ογοοῖ βμου]ὰ 6 [Π6 ἰδησυαρα οιηρὶ ογθα Ὀγ ἰδ δβαογρά 
Ἡτϊίοτθ οὗ (86 Νον Τοβίδιηθης, Τὴ6 ποχύ Ῥοιηΐβ ἔῸΣ Ὁ ΧΘΤΩ 8110} 
8.6 {Πο086 ΒΊΟΝ γοίδίθ ἴο 186 Βῖγ]6 οὗ [86 τσὶ ίοσβ, ἴο ρῥ ΤΑΙ τ [104] ρ6οι- 
ἘαΥ (168, δὰ ἰο (86 ᾿πῆμποπορ οὗ Ηθῦγον Ἰαϊοτηϑ 0 ψ οὶ {ΠΟ τϊπα 8 
ἽὝΘΓΘ δοουδβίοτηθα, ΟΥἹ τηοάθ8 οὗἩ ἱδβουρᾷῦ δγιβιπρ ἔσομι (86 δι θ᾽] οΐθ οῃ 
ὙΒΙΟΝ ΠΟΥ͂ τψτοΐθ. 
ΑἸ ΜΟΥΚ ΟΥ ΜΟΥΚΒ ΙΏΔῪ Ὀ6 ΘΧΘΙΊΙΠΘα ΟἹ ἴΠΓ66 ϑβρϑοίβ 88 [0 1.8 

δίγ]6 δηά ᾿ἰδηρσιαρο, (1..), ἢ τοραγά ἴο {Π6 Ἰσογτϑ ΘΙὨρΙογοά, οὐ (.8. 
ῦ τὴϊρηῦ 6 ἰοΥΙΩ 66) ἰεσίοσοσταρηϊοαϊ ; (11.}, ἃ8 ἴο (86 86 οὗἁὨ ἔοσυτωϑ 
Δη4 σοπμδίγαιοιοηβ, φγαπιπιαζισαϊϊῃ ; ἀπ (111.), 48 ὕο [Π6 ΡὨΓΑΒΘΟΙΟσΎ, ἰη- 
Θ᾽ αάίηρ; ἔογτῃ οὐἁἨ βϑηΐθῃςθβ, 8η4 τηοᾶθβ οὗ διργβββίοῃ διϊβίηρ' ἔγοιῃ {Π|6 
σμαγδοῖοσ οὗ ἱβουρσιί, οΥ ἔγοσα [16 βυ δ) θοῦ τίου οα τ ΒΙοἢ 16 ἩΣΊΓΟΣ 
15. δηραροά, 
Τῆι ἃ ὙΟΥΪ ΤΩΔΥ͂ Ρ6 τι ἐὔθπ ἴῃ ἃ οογίϑϊη ΚΠΟΥΤΏ ἰΔηρτιαρΌ, ---- ([Π6 

ὙΟΓΒ ΤΑΥ͂ 6 Βι0 ἢ} 88 ψΠ0}]Ὺ Ὀ6]οηρ ἴο 1 (ΟΥ {μ6τὸ τηδύ θῈ οογίδὶπ 
[ογεῖρῃ ἸχίαΓ68); θυ 8.1} 1Π6 αποβοη σου] τσοιηβδίη, τοῖο Σ 
186 υδα οὗἉ ρ,Ιαζωμλδί!οαὶ ἐΟΥΤΩΒ 18 ϑιοἢ ὑπαῦ {Π|6 ἰατν8 οὗ οοστϑοῦ ὑ8ᾶρθ ἴῃ 
1η6 Ἰαηριαρα ἴῃ αὐδβῦομ ταϊσῦ οὐ ταὶρηῦ ποῖ ἤᾶνα Ὀθθὴ οὐβεγυθᾶ; 
δηἃ Ὀα6βϑιάθθ {π686 ὕνγο ροϊπίβ ψου]α Αἰνγα 8 γοιηδίη ἰο Ὀ6 οοπϑβιἀογρά 
ἐμ νυ του Β ρΡῃγαϑθοίορυ, ΕῸΓΣ 1Ὁ ταὶρ αὐ Βὸ Ἰρρθη {πδύ [Π6 ἸΟ ΧΙ ΟΟρ ΘΡΗΥ͂ 
Δ ΟΥΎΔΙΏΩΑΓ ἢδα ποίδίηρ ΡΘΟΌΪ ΑΓ, ν 116 {86 ϑίσυσίαγα οὗ βθηΐθησθϑ 
84 ἴοσιῃ οὗ δβχρύθββίομ Θ͵Θ Βοιλθίῃπρ ὈΥ ΠΟ Τ6 85 ΟἸΒίΟΙΩΔΓΥ ; Δηα 
1.18 ταὶρῃῦ 6 ἴΠ6 ο8886 δυθὴ ἱμοιρὶ ΠΟ ΟὈΒΟΙΧΙΥ ΟΥ̓ ΔΙΔΡΙΡΌΣΥ τᾶ 
οοσαβίοηρθα ἴῃ γοϑυ]. ΤὨΪΒ Τοματκ ᾿θαγβ Θϑρθοῖδ!]ν οα ἰδ6 ΝῸῪ 
Ταβίατηοπηῦ ; [ὉΓ {86 ρΘΟυΪ ΙΓ [168 0} (86 αἸοΟἢ ᾿Γοδθηΐβ ἢᾶγα ΤᾺΓ 
ΤΏΟΓΘ ἴο 4ο 1 ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΟῪ δηα τηοά68 οὗὨ Ἔχργϑββιίοι ἔμδη τὰ ἜἰΠ6Σ 
ἸΟΧΙ ΘΟΟΓΆΡΒΥ ΟΥ̓ ΒΙΤΏΡ]6 σ͵ΥΘΙΩΠΊΔΓ. 

ΤΏΘ86 ἴὮγϑα βυ͵]θοίδ τχυδῦ {Π 6 Ὀ6 σΟΠΒΙ ἀογρα 1 {Π61} ΟΓΑΘΥ. 
᾽ν ἸΜΕΧΙΟΟΘΒΑΡΗΥ. --- ΤΠ ατοοκ οὗ [86 Νὰ Τοβίδπχομῦ 18 ἴῃ 108 
Ἐιὰὴ ἔοστα {86 Οουσηομ Π᾿δ] θοαὶ, κοινὴ διάλεκτος, ΟΝ τγᾶ8 οϑίδ- 
᾿ΠἸΒῃ6α ἴῃ ἃ Κἰπᾶ οὗ ρϑῃοσαὶ 0886 δ᾽ ἴμ6 Ουιβίϊδη γα: (Π6 Ὀδβὶβ οἵ 
ὙΠΟ τγᾶ8 (88 π88 Ὀθθη 8814) {86 Ατιο, θυΐ ΠΕ ὈΥ͂ ΠΟ τηθϑὴβ ἃ 
τποσουρῇ τοίθπθοη οὗ 18 ῬΌΓΙΥ ; δῃὰ {π08 τὰ ταὶρῦ οχροοί ἰο βπὰ 
Δ δαπιχίυγο οὗ ψοχὰβ ποὺ Αὐἰο ἴῃ ἔοστη, τ ΒΟΥ Π6Ὺ πδά Ὀδθη 
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Ἰηϊτοδυοοα ἔτοτα ἴδ6 οἴἶδον ο]4 αἰ] οοίβ, οὐ βου ἸΔΟῪ ΤΟ, οὗἉ Ἰαΐο 
νυ. 

δ Τμὸ Ο]οτίηρ, μβανο ὈθΘη ρίνθῃ 88 Ἔχ ρ]68 οὗ {Π6 ἸΕΧΙΘορτΆρἢΥ οὗ 
186 δομαοι ΟὝΘΟΚ 88 ἔουμα ἴῃ 1π6 Νον Τοβίδιηθηῦ, 88 ΘΟΙΏΡΓΙ ΒΡ; 
τόσ δῃα ἔοστωβ οὗ σόοσὰβ ψοἢ μβδα Ὀο]οηροα ἴο 411 {πῸ οἱα ἀϊα] οοίβ.: 

Αὐβοΐδπιβ, δυο 88 ὕαλος, ὁ σκότος, ἀετός, φιάλη, ἀλήθω, πρύμνα, 
ἱλεών. Τογϊοϊδτηβ πιάζω (Ὁ πιέζω), κλίβανος, ἡ λιμός, ἴο σΒϊοἢ 
ΒΟ16 ανο δἀαοά ποία, «1168 ἰν. 14., ἰαἰκῖηρ {Π6 τογὰ ποῦ ἔγοιω ποίος, 
Βυΐ 48 ἸἀΘη 68] τ ἢ ποίη ΟΣ πόα. Τοπιοίβιηβ, γογγύζω, ῥήσσω, πρηνής, 
βαθμός, σκορπίζειν, ἄρσην. Το ὈοΙὰ {π6 Ιοπὶο δηᾶ Τ)οτὶς θοϊοηρβ φύω 
ἴῃ 81 ᾿πίσδηβιίῖνα βοη86. παρεμβολὴ ἀηα ῥύμη μβανγα θδθθὴ ἀθβογιοα 
88 Μίδοθαοῃϊδη τ Οσαβ. 

Βεβίάθβ τοσὰβ π οἢ δα ὁμοθ ὈδΘὴ Δρρτγοργίδίθα ἰο Ῥαγέϊου δῦ 
ἀἰα] οοίβ, να Βηᾶ πὰ ἰδ Νου Τ᾽ δδίδιηθηΐ 9] τνοσὰβ ψ ἢ πον τη ληηΡΒ 
ΟΓ 8βμαᾶεββ οὗ τηϑδηϊησ; δυο 848 παρακαλέω, ἰο δεβεοοΐ, ; παιδεύω, ἴο 
ελαείϊεε; εὐχαριστέω, ἐο σῖοε ἐλαπλε; ἀνακλίνω, ἀναπίπτω, ἀνακεῖμαι, ἰο 
ἐδ οὐ τεοϊϊπε αἱ ἑαδῖε; ἀποκρίνομαι, ἰο ἀπϑισέγ ; ἀντιλέγω, ἰο σαΐπϑαν ; 
ἀποτάσσομαι, ἐο τεποίιποο; συγκρίνω, ἔο σοπιρατε; δαίμων, δαιμόνιον 
ἴῃ ἰπ6 Βθη86 οὗ δὴ εὖἷΐ Βριγιῦ οὐ ἀηοῃ; ξύλον, α ἰἰυΐϊπο ἵτγεο; 
ἀναστροφή, πιοάε οΥ ἰδ ; κεφαλίο, α υοἴμπιο, γοῖϊΐ ΟΥ̓ α δοοῖ ; εὐσχήμων, 
α Ῥεγεοπ ὁ αἱεέϊποξίοπ ; ὀψώνιον, ισαφεδ ; ὀψάριον, εν; ἐρεύγομαι, ἐο 
μέν; περισπάομαι, ἰο δὲ αἰϊδίγαοσίεα ιοἱΐδ σαγεε; πτῶμα, α (0786; 
σχολή, α δολοοῖ. 

ΑἾδθο ψογαβ ΟΥ ἔοστηβ οὗ τοσαβ ποῖ ἴῃ {86 Οἄον ατοοῖς δα Ὀ6θη 
οὗ ΓΆΓΕ ΟΥ̓ ρορίϊοαὶ 86, Ὀυΐ δά Ὀ66ῃ δἀορίθα 88 ραγί οὗἩ {πΠ6 Ἰδηρτιαρα 
οὗ οοσασοι ᾿6; β0 ἢ} 848 αὐθεντέω, μεσονύκτιον, ἀλάλητος, ἔσθησις, 
βρέχω. 
δον ὙΟΣδ Το γοα 8 ΠΟΥ, πα ἱῃ σοποσαὶ, ἃ Ἰοηριῃοησα ἔοττη ; 

ΒΌΟΝ 88 μετοικεσία, ἱκεσία, ἀνάθεμα (ἀνάθημα), γενέσια (γενέθλια), 
γλωσσόκομον (γλωσσοκομεῖον), ἔκπαλαι (πάλαι), ἔχθες (χθές), ἐξάπινα 
(ἐξαπίνη9), αἴτημα (αἴτησι5), ψεῦσμα ΦΣ ἀπάντησι9 (ἀπάντημα), 
καύχησις (καύχημα), λυχνία (λυχνίον), ὀπτασία (ὄψι), ἡ ὀρκωμοσία, 
αὐ, ποδρόία οδοσία), καύχησις (καυχή), σνγκυρία (συγκύρησιο), 
δυσεντέριον (δυσεντερία), μελίσσιο» (μελισσεῖος), ἀποστασία (ἀπόστα- 
σι5), βασίλισσα {πεσέλθα) ἐκχύνω (ἐκχέω), στήκω, ἀργός, ἀφοϊηρά 
88 ἂη Δη)οοῦνα οἵ ἐΐγεθ ἰοστοὶ δ 08, νοσσοί, νοσσιά (νεοσσοί, νεοσσιάλ), 
πετάομαι (πέτομαι), οἰκοδομή (οἰκοδόμησι», οἰκοδόμημα), ὀνειδισμός, 
ἐξυπνίξω (αφυπνίζω), ῥαντίζω (ῥαίνω), δεκατόω (δεκατεύω). ἀροτριάω 
(ἀρόω), βιβλαρίδιον (βιβλίδιον, βιβλιδάριον), ὠτάριον, ψιχίον (ψίξ), 
ταμεῖον (ταμιεῖον), νίκος (νίκη), νουθεσία (νουθέτησις), καταποντίζω 
(καταποντόω), μοιχαλίς, ψιθυριστήφ ; 4180 νοΥγθα] ἔοττηβ ἴῃ ὦ ρᾷγα ἰπ- 
βίοδα οἵὐὁἨ [86 ἐδιτηϊη δ 0 1 --μί, βο ἢ ὧ8 ὀμνύω ἴον ὄμνυμι; ξυράω 
(ξυρέω)» βαρέω ἴον βαρύνω, σαρόω ἴον σαίρω, χολάω ἴ0Υ χολόομαι. 
Θ81 468 {π686 8η4] ΟΒΟΙ ΒΙΤΩΣΪΑΣ ΘΧΆΤΉΡΪ68Β {ΠΟΓΘ ἸΩΔΥ Ὀ6 ποίϊορά ἃ 
ΘΟ ΟΥ υ86 οὗἉὨ οογίδῃ ψΟσάδ, δηα δ {π|68 ἃ ργθίεγθηοα ἴοσ αἰτη- 
Συϊινοῦ ἱπβιοδα οὗ (π6 σοτησλοη ἴοστη. 

Νοῖ ἃ ἔθ ΠΟῪ ογὰβ ΕΓ ἔοστηθα, ΘΒ ΘΟ ΠΥ ὈΥ ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΠΟ. : Βυ οὗ 

1 ὙΠΟΘΕ δὰ ἰδίϑη δἰπιοδὲ δηίίγοϊυ ἔγοπι Ὗ ἰΏὩοτ᾽ 5 Οτδιησηδεῖκ ἀε8 Νου οκί δ π Π Ἰ θα 
Βργδο}  ἀϊοσῃβ, διιι οἀ. 1844, ἢ. 26. δέῃ. 
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88 ἀλλοτριοεπισκοπος, ἀνθρωπάρεσκος, μονόφθαλμος, ἀγενεαλάγητος, 
αἱματεκχυσία, δικαιοκρισία, σιτομέτριον, καλοποιέω, αἰχμαλωτίζω, ἀν- 
τίλντρον, ἐκμυκτηρίζω, ἀλεκτοροφωνία, ἀποκεφαλίξω, ἀνταποκρίνομαι, . 
ἐξουθενέω, ἑκκακέω, εὐδοκέω, ὁμοιάξω, ἀγαθουργέω, ὠγαθωσύνη, δια- 
σκορπίξω, ἐγκρατεύομαι, οἰκοδεσπότης, οἰκοδεσποτέω, λιθοβολέω, προσ: 
φάγιον, λογία, κράββατος (ΟΥ̓ 88 ἴῃ την ΜΌΝ. κράβαττοΞ), πεποίθησις, 
ῥαφίς, σπῖλος, μάμμη, ἀγριόλαιος, καμμύω, αἰσχρότη», ἀγνότης, ἁγιότη», 
ἐπενδύτης, ἐκτένεια, πελεκίζω, ἀπαράθατος. 'ΤὮδ δΒυβρβίαπενεβ ἴῃ -- μα 
ἔοστω ἃ ΠυΘΓΟΙΒ Οἶδδ8 οὗἨ ἴπο886 δαἀβα ἴο {μ6 Ἰδηρθδαρα; βιοἢ 88, 
κατάλυμα, ἀνταπόδομα, κατάρθωμα, ῥάπισμα, γέννημα, ἔκτρωμα, βά- 
πτισμα; 80 8180 40 ἴποδβ6 Θοϊῃρουηαοα τ (ἢ συν, Βυοἢ 88 συμμαθητής, 
δηα συμπολέτης ; δηᾶ Δα] Θοἴϊνο8 ἴῃ --ἰνος, ἃ8 ὄρθρινος, ὄψινος, πρώϊνος, 
καθημερινός, ὀστράκινος; 8180 ὙΟΥΌΒ ἴῃ -οὦ δηᾶ -ιζω, 48 ἀνακαινόω, 
ἀφυπνόω, δολιόω, ἐξουδενόω σθενόω, ὀρθρέζω, δευγματίξζω, θεατρίξω, 
φυλακίζω. ΑαἀγνοΓῦβ, βυοἢ 88 παντότε (διαπαντός, ἑκάστοτε), παιδιόθεν, 
καθώς, πανοικί. Το ἴπο686 Ἰαίδσς ψογὰθ 1Ὁ τοὺ Ὀ6 8464, {παὶ Βιο ἢ 
Ἰδαίου δοιῃροιπᾶβ 88 καλοποιέω ἴοοῖς {86 Η]Δ 66 οὗ ΟΪ6. δσργβββίομβ (8 
1η. [Π18 ο886 καλὸν ποιέω) ἩὮΙΟΝ Ὠδα ἔογΙΟΥΪΥ ὈΘΘΩ 1Π τι86. 

ΤἬΘΓΘ 66 8180 ἔὈσοῖρηι ΟΣ 8 ἸηΣἀυσοα δὖ ἔηθθ ἱπίο {μ6 Ἰδίοσ 
Ιδηρύδσο ; δηᾶ οὗἉ [Π686 νγα τη ϊσῃὺ οὗὁἩ ὁΘουγϑα Ἔχρθϑοῦ ὕο βπα {πΠ6 πυταθοῦ 
στϑδίο ἴῃ ΔΠΥ͂ Πρ 8 ΜΠΟὮ ἔγοτη ΔΏΥ Θϑι.86 ἢ8α δὖ 8}]] ἃ ργουϊηοϊαὶ 
οδαγαοίοσ, Τῆαβ, ᾿ὼ ὑπ6 ΝΟῊῪ ἸΤοβίαιηοηῦ {πο γὸ ἅτ υσο- ΟΠ] ἀδἱοὸ 
τὐογαϊβ, ὙΥΙΟὮ σΘΏΘΥΑΙΪΥ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἃ ΡἤΓΑΒΘ ΟΥ ἃ βοῃηΐθῃοα οἰϊθα οὗ 1ῃ- 
{(τοἀιιοοα ὈΥ̓͂ [86 εδογβα ὙυΊοΓ8, βοῇ α8 ταλιθὰ κουμί (οΥ κοῦμ); ἠλὶ 
ἦἡλί, λαμᾶ σαβαχθανεί; ἀπ Μαρὰν ἀθά. [πῃ οΟἴδιοῦ οα868 {π 688 ὑγοσὰβ 
μδᾷ θδϑθὴ δἀορίβα τὰ [π6 ἔοσιῃ οὗ [Π6 οουησηοῃ σθοκ ομρ]ογοά, ἀπὰ 
{ππ8 ΤΠΕΥ ΤΟΓΘ 864 88 ὈδΙηρ βρη βοδηΐ 0 τΠο86 ὅο ψΒοιὰ {86 Ναῖν 
Τοβίατηθηΐ τγ8 ἢγβί δἀάγθαβοα, ΤῸ {Π]18 Ἰδαίου οἾ488 οὗ Ἔχργβββίοῃϑ 

᾿Ῥοϊοῃρ ἀββᾶ, μαμωνᾶ, ῥακά. 
ΤῊ ᾿ἰπίθγσουσβα οὐ (86 ΣΟΥ ΠΟΙΑΪβ ἴῃ ἴῃς Εἰδϑέ τ ἢ {ποῖ Εοχηδῃ 

ΤΌΪοτΘ πδὰ βοθ οἴἴσοοῖ ἴῃ ἰηἰτοαποὶηρ Ζιαξπ ποτάβ; {Π686 τγῸΓ6 
ΤΩ ΟΒΕ]γ ἰθομη1ο αὶ ἰθΥΠΊΒ, ΟΥ {86 ΠδΠ168 ΟὗἨ βιιοἢ {π]ὴρ8 88 (86 128 01}8 
μα ᾿πἰτοάυοοραᾶ πιῇ [μι 6 ὲν ἀστὴβ δηα σονογητηθηΐ, Τὴ ΠΟ] ηρ μᾶγ6 
Ῥδθῃ βρϑοὶβῆοά:--- ἀσσάριον (ἔἴγοπιη {86 1,αἰῃ ἀεφβαγίϊβδ, ἃ οοἱῃ 1688 ἴῃ 
να πη ὁπ ἔτη ρ), Μαίί. χ. 29.; ΤΚ6 χὶϊ. 6. κῆνσος (σεπϑιι8), 
Μαῖῖ. χυϊ!. 26. κεντυρίων (εσοπέιτγῖο), Μαγ. χνυ. 39. 44, 456. κολωνία 
οοἰοπία), Αοἴβ. χυϊ. 12. κουστωδία (οιιβἰοάϊα, ἃ8 ἃ συδτᾷ οὗ Β0[41618), 

{ἴ. χανὶ θὅ, 66., ΧΧΥΣ;. 1]. δηνάριος (ἀεπαγίμβ, ἴῃ8 Ποπιαπ 
ΡΘΏΏΥ), [1 γνἱ]. 41. φραγέλλιον ( "Μαφεϊϊωηι),  οἰνη 11. 1δὅ. ; Πϑῆοθ 
ΘΟΙΏ68 [86 νοσὺ φραγελλόω, ἴο βοουγρα ΜΙ 8108, Μαίί. χχνὶϊ, 26. ; 
Μαῖκ χν. 16. ᾿Ιοῦστος (κδίμδ, ἃ 1,αἴλπ ὑγογαὰ τἰϑοα 88. ἃ Βιυγπδηη6). 
λεγεών, ΟΥ, 88 ἰπ βοθ ΜΟ. λεγιών (ἰοσίο), Μαῖί, χχνὶ. ὅ8. ; Μαῖκ 
ν. 9. κοδράντης (φμαάγαπ), Μαῖϊ. ν. 26. λιβϑέρτινος ([ἰδεγεϊπιιδ, ἃ 
ἔγθθα τῶδῃ, τι864 αἰτηοϑί 88 ἃ ῬΓΟΌΡΟΥ Ὠβιη6), Αοίδβ νυν]. 9. λέντιον 
ἰἱπίσιιπι), Ψ οἤη χὶ. 4. μάκελλον (πιαοείϊμπι), 1 Οογ. χ. 26. μεμϑράνα 
᾿ἀρδ  μ ον 2 Τπη. ἴν. 18. μίλιον (πιξϊία, [686 Βιοπιδῃ ταῖ]α οὗ ἃ 
1πουβαπά ρδοθβδ). ξεστὴς (δεχίαγίμδ, ἃ Ῥοΐ οοπίδιπίηρ ἃ οογίϑιἢ 
αυδηεγ), Μαυί. νἱ. 4. 8. πραιτώριον (»γαίογίμηι), Μαίΐϊξ, χχν]. 
27. (8. νογὰ πβθὴ υβεα ἴῃ οοπμηθοίίζοη ΜῈ [86 οἰἵγ οὗ Βοτηα μδὰ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ δποῖμοῦ τηϑδηῖηρ (ΡὮ]]. 1, 13.}, ΡΥΟΌΔΌΪΥ 186 αυδγίογβ οὗ (80 
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βιαίτίδη συδγαβ). σιμικίνθιον (βεπιϊεϊποίίμπι), Αοἱβ χῖχ. 12. σικάριος 
(Ξἰσαγῖμ5), Αοἱβ χχὶ, 88. σουδάριον (Ξμααγίμπι), Τμακα χῖχ. 20. σπε- 
κουλάτωρ (8ρεσιίαίον, υδοὰ οὗ ἃ ΒΟ]ΑἸ6Υ οι ρ] ογοὰ 848 δῃ δσϑομεϊ "6 
Ματκ νἱ. 27. ταβερνά (ἰαδεγπα), Αοἴβ χχυ!. 1ὅ, τέτλος (ἐἰξμῖιι5), 
Φόδη σχῖχ. 19, 20. 

ὙΤΠ686 ἸΘ ΧΙ ΟσΤΆΡὮ 68] ῬΘΟΌ]ἸΑτΙ [168 Ργθβθηΐ ΠΟ Γϑδὶ αἱ βου Υ ; {Π6Υ 
ΔΘ ΟὨΪγ οὗ πηροτίδποθ 88 βμονίπρ ἴΠ6 ρἤῴαβε οὗ [86 δογασποῃ ἀϊαϊθοί 
οὔ 126 τρεῖς σι δῖοῖι ἐμ6 Νονν Τοϑίδηχθηῦ Ὑυι πο Θχ 11, [ἢ ρθπθγαὶ 
16 πογβ ὙὨ]οἢ ἀγὸ Ὀγουρηῦ ἔοΥ ΑΓ 88 πέιο ἈΓΘ 80 ὑπογουρὮ]Υ ἔοττηρὰ 
ἴπ δοοογάβδῃσο ψ τ δπδορυ, ὑπαὶ {Π6ΓΘ 18 ποῦ {π6 δ]: ρηὐοδὶ αἸΠου ]Υ 
88 ο ἴδ6 ιν {1}}} βθῆβθ δῃάὰ τωθϑπῖπρ. [Γὺ 18 ργόθ8]6 (μαΐ (ΠΟΥ “Τ6ΓΘ, 
ΠΏ ΦΘΏΘΓΆΙ, ἩΟΓΩΒ ἴῃ 086 1ῃ ΟΟΙΏΠΊΟΩ [1ἴ6, ὙΒΙΟΝ [Π6 βαογθὰ τυ ου8 
δαορίρα, Το δβοογίδιη [86 τωϑαπῖηρ οὗ Δ} ΟΣ ποῖ ὈΓΘΥ]ΟΊΙΒΙΥ ο0- 
οαγτιηρ ἴῃ Οτρϑεῖς, {Ππ6 βᾶτηθ ἸΏ ΔΠΒ Τταιδὺ 6 ΘΙΩρ]ογθα 88 χα 8δοι)]ά 
56 ὙΠῸ ταραγὰ 0 ῥγοΐδηθ δυῦθοῦβ; {86 808] ρὨ]]ΟΙορ οΑ] ᾿σ]ηοὶ 168 
τησδὲ Ὀ6 ΟΑΥΙΙΘα οι, δηα [Π6 8018] 8148 διρίογθα. Εὐ γτηοϊοσυ, ἔστω, 
ΔΠα 0886 (88 ρείπογοα ἔσομαι [86 οοπίοχί) ἢδνθ 1η ἐπα Νὸν Τοβίδηηθηῦ, 
858 6ἰβθνσμογο, {86}. αδίουτωϊπῖη ναΐὰ6 88 [0 {86 δεπϑὲ οὗ ἃ ποσὰ: 
Ὑβοίμον 10 Β6 ἐπιρίογοά ἴῃ ἃ ἀθγινδῦνα βισπ βοδίίοι (δεσμπάα ἱπέίοηπεϊο) 
Τηϑῦ 6 Ιδατποα ἔγοια {Π6 παίαγα οὗ [Π6 6486, ἃπα {86 ὨΙΒΌΟΥΥ 848 1ὯΓ 88 
οδη ὃ6 ἱταοθα οὗ (6 ρδυπουϊαῦ ποσὰ 186} [ΤΙ 18 61} (ο Οὔβϑσυβ 1 
{π|8 ρμίδοθ {μα ὑποῦθ ἃ σογάβ οἵὗὨ οἰδββίοδὶ ὑϑαρα ὙΒΟἢ (μ6 Νον 
Τοβίδιηθηΐ μ88 Δρρσοργιαίθα ἴο ΤΩ ΘΔ ΡΒ ὙΘΓῪ ΟΠ δγοηῦ ἴο ἴπο86 τ ΒΊΟΝ 
ΠΟΥ 8 ᾿ΓΘυ οι βὶΥ ὈΟΥΠΘ: {ΠΟῪ ἢν Ὀ6θη δάορίεα 88 ἴΠ6 Ἔχροῃθῃηίβ 
οὗ πεῖο ἰάεαβ οΥὁἩ οἵ βυοῇ 88 βαῦθ γθοθιγθα ἃ ποὺ ἀθυθοριηθηῦ; δπᾶ 
ἔδυ {Π6Ὶ}Ὶ ἴογοα δῃα ὑϑαγίπρ ποι] Ὀ6 Δἰτοροῖδον ταραῖγοα 1 1Π6 αρ- 
»γορτίαίοα πιραπῖπφ τα Θχοϊ θα ἔγοση ον ἐμουρΐβ, πα {86 ἔΌΥΤΩΘΓ 
Οἰαββι 8} βρη βοδ ΠΟ. ΘΓ αἰοπὸ τοραταάθα, ἴ7βαρα δ88 ἱπ βι οἢ Ολ868 8 
ψα]ι6 οὗἁὨ {π6 πἰρμοϑὶ Κὶπᾶ ; δῃᾶ σῇ τορατὰ ἰο βο ἢ ἰθστηβ 10 Ὑ111 Ὀ6 
ἴουπα γγῪ οἶδα (μαύ [π6 Ναὸν Ταεβίατησηΐ 1186} ΒΌΡΡ]168 δυο ἃ ἀ68- 
ΒΙΠΟῺ ΟΥ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟῺ 88 θα ο8 ΠΟ ΤΟΟῖ ἴοσ ἀοαρθί, οι ρργορτγι δία 
ΜΟΣαΘ 816 οἴδῃ ἰποβθ ΒΊΟΝ ἅγὸ δι ρογϑα (0 ἀδῃοῖθ βοὴ ΠΟῪ 
ἐπουρῦ, ἴον νι μοἢ ΟἰΠΟΥ ἃ ὩΘῪ πογὰ ταυϑέ ἤαγα Ὀ6ΘΠ ἔοστηΘα ΟΥ δῇ 
οΪά οπθ δρρὶ!οά ἰο ἃ ἀ:πἔδγθηξβ 86. ΑἾβοὸ ἴῃ {86 Νοηυν Ταβίαπιθπί, ἃ8 
Ἷη ΟἾὮΘΥ ΓΙ ΏΡΒ, ΟΓΒ ΔΓ6 δοαἃ ἴῃ ἐξολπίσαί ΒΘΏΒ868Β:; δηα {[|18, ἰοο, 
18 [ῃ6 οΆ86 τ] τηδὴν Ἡ ΒΙΟὮ ἀΓΘ αἶ80 θιρ]ογβα [ἢ ἃ ρὍΠΘΓαὶ δηὰ που- 
ΔρΡγορσίδίβα βιρῃιοδίίομι. 

ϑοιηθ οὗ [86 ψογὰβ ὙΒΙΟΝ αν ὈΘΘ τηϑηδομθα ἀροόσα που Ὀ6 
ΙΏΟΓΘ ΟΥ̓ 688 αἰϊδοίθα Ὀγ 186 οὐ 1 οἴβτὰ οὐ [6 ἐεσέ οὗἩ {Π6 Νὲνν Τϑδία- 
τηρηῦ; ἐπ φεπεγαΐ, ΒΟΎΘΥΘΥ, (ΠΥ ὯΓΘ ΒΌΟΣ 88 τοϑῦ οἡ ρτουπᾶβ οὗ 
ΔὈδοϊΐο οογίδι ὩὐΥ. 

1. ΟΕΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΡΕΟΤΠΙΑΕΙΤΙΕΒ. --- ΤΏΘδΒ6 ΤΩΑΔΥ͂ θ6 οοπειἀογοα 
88 ΤΟΪΔΌ πρ' οἰ ΠΟΥ [0 ἔΌστΒ οὗ τοτα, ΟΥ ρτδιηγηδί!ο8} οἰδυδοί ΓΙ ΒΌ1ΟΒ. 

ΤΠ6 ροου ΠΥ 168 48 0 ρ,δσητηδίϊοα] ΚΌγΠι8 ΔΛ Πού ΤΊΔΗΥ ; {Π6ΓΘ ΔΓΘ 
οογίδση ἱπῆοχὶοπβ οὗ που 8 δπὰ σνοῦῦβ, ΒΊΟΝ ΤΟΙ ΤΆΓΘ 1π {Π6 ΘΑΓΙΠΟΥ 
ατϑοκ, Ὀαΐ νη ]οἢ ογ δαορίοα ἴῃ [86 ᾿ἰαίον ἰδησιασο. Ὁῃ6 Ῥγθβθη 6 
ΟΥ ΔΌΒΘΠΟΘ οὗἩἨ βοὴ ἔΌΥΤΩ8 [88 11{{}16 ΟΥ̓ ΠΟ ὈΘΑΓΊΠρ' ΟὨ ΒΗΥ͂ ατιοϑίϊου οὗ 
ΤΩΘΒΏΪΏρ᾽ ΟΣ ᾿πίογργοίδοι : [86 ζαοέ ῖ6 οΥΌΥ οἵ οὐβογναίίομ, δηα δὼ 
118 Ἰπίογαϑί 88 ἃ ροϊπΐ οὗὨ ὈΒ]ΟΙΟΡῪ ; Ὁ 18 αἷβὸ οὐ νδ]ι6 88 ραγὺ οὗ {86 
ἔοστῃ δηα οοϊουτίησ οὗ [5 Νὴ Ταερίαπιεπίὶ ἀϊοΐομ. Ῥοσμαρβ ἔδν, 1 
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ΔΏΥ, ΟΥἨ (8686 ἔΟΥΤΩΒ ΓΘ δ 8ο]ιίογ ρθουν ἰο {86 Νὰ ιν Ταβίδιμθηφ, 
Βαϊ δἱ ἰϑαδὶ {μι γθ ΔΓ8 βοῖωβ, {Π6 ὉΠ νΘΥΒΑ ΠΥ ΟΥ̓ ἔΓΘαΌΘΠΟΥ οὗἁ ποθὴ ἴῃ 
186 ᾿ηδρίγοα τυϊίοσβ 18 νόου οὗ ποίο. 

Βαυΐ θοβι468. ρϑου δυο οὗἨ ἔοσιηβ δπα ἰηβροίοηβ, ἔπ ΓῸ ἀγὸ ἴῃ [86 
Νεν Τοβίαμηθηϊ Οτϑοὶς σϑιλδυ κα ]α ἀοἔδοίβ ἴῃ {η6 ποπ-οσσωγγεποος οὗ 
{πο86 ἔοστωβ Β ἢ ἀγα μαὶζυδὶ ἴῃ οἰδββϑῖοαὶ ασϑοὶς ; δηα 18 ρῸ68 νϑυῪ 
ἔᾺγ θογοπα τᾷμδὶ 18 τηϑί ψ]ἢ ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΓ οσ κ8 θοἰοηρίηρ ἰο [π6 δΟΙΏΤΊΟΣ 
ἀϊαϊοοῖ πὰ ὑπαὶ ἀσο. ὙΠ (818 18 δΘοπηθοίθα {ἢ6 ΠΟΙ -ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΘ οὗ 
οοσίδϊπ οσᾶβ; [ῸΣ {Π6ΓΘ 18 ΠΑΓΪΥ ἃ βοηΐθῃοα ἴῃ ὙὮΙΟΝ {ποτα 18. ποΐ 
ἸΔΟΤΘ ΟΥ̓ 688 οὗ ἀϊδβιιθε οὗ {πδὺ ΑΥΓΑΥ οὗἨὨ ρϑγίϊ0168 ψδολ, ἴὰ [86 
τη0416]8 οὗ ροοὰ ατοοῖκ τυιτηρ, παν ἃ ἔοσοθ δηὰ Ὀθδυΐυ ΜΒΙΟΝ ἷβ 
6] τηοβὲ Υ οοῃίγαϑ ΠΘη 18 ΔΌΒΘΠΟΘ 18 ἀοίοοίθα, Νοὲ {παι 
Οὔ ΒϑίοηΒ οὗὨ {818 Κὶπα δ΄Θ πΘΟΘΒΒΑΤΙΥ οοππθοοίθα τ} ΔΙ σΌΥ οἵ 
{πουρΐ οΥἹ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ; [ῸΓ 80 Δ, 88 ὑΠ6Ὺ δγὸ ποοάθα [Ὁ βυοῖι ῬΌΓΡρΟΒΕΒ, 
τῃ6 Ν ΟΥ̓ Τοβίαπηθηξ Π88 ἔπιθι : {Ππ|6}Γ ῬΥΘΒΘη08, ΠΟΎΤΟΥΘΓ, ἴῃ ΟΓΪΏΔΓΥ 
86, σίνϑϑβ ἃ βασι 1 ΠΥ ὕο (π6 του ]αϊηρ οὗὨἨ βοηΐθῃοθβ, ΒΊΟΝ ἃ τοῖο Σ 
ϑοουδίοιηοα ἰο [86 οἰαββῖο πϑαρθϑ οὗ [86 ἐοῃριιθ τησϑὲ τη188 ἴῃ ΒΘ ἢ 
τστθοῖκ 85 7 8.6 ΠΟῪ ΟΠ ΒΙἀθετηρ : [Π18 ΘΟΙΡΑΓΑ ΓΙ Υ ΤΑΥ͂Θ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ 
ΟΥ̓ οογίδιῃ ῬΑΓΙΟ]68 18 ΒΙ ΠΊΣ 8 Γ 1 ΚΙπα ἴο {π6 ΔΡΌΒΘμΟΘ οἱ ραγίϊου αν 
ξουτηβ. 
ΤΠ [Ὁ] οσίηρ πανο ὈΘΘῺ ΟΊΥΘΏ 88 ΒΡΘΟΪΏΘΏΒ ΟΥ̓ {6 ΡΘΟΌΪ] ΑΓ [168 οὗ 

{π6 Ἰαΐοῦ ατϑοῖκ ἑουπᾶ ἰὼ {86 Νοὸν Τοβίδιηοηΐ, Βοΐἢ δ8 ἴο {86 ἔΌΣΤΩΒ 
Ὑοἢ 1Ὁ ὈΥΟΒοηΐβ, δηα {μο86 νοι αο. ποῦ οὐοιγ. ὅϑυοῖ ρϑηΣγοδ 
ἃ8 ᾿Αρέτα, σατανᾶ, (Ἰπδίοδα οὗ {{ὸ ἰοτιαϊπαίίοῃ ἴῃ --οὐ) ; νοΐ ἔῸγ νῷ ; 
τὸ πλοῦτος ἰηδίοδα οὗ ὁ πλοῦτος ; δύο υϑδρᾶ ἴῃ {6 ρσροηϊθῖνα 88 ἱη46- 
ΟἸἴμ8816: {86 δὔβθεποθ οὗ ἴπ6 ἀνα] μυσαρὸν ; ΘΟΙ ΓΔΟΙΟΏΒ Βα ἢ 88 
᾿Αρτεμᾶς ἔτοτια ᾿Αρτεμέδωρος, Δημᾶς ἔτοπι Δημέτριοϑ οΥ Δήμαρχος, το. 
ΤῊ ἱπίογοθδηρσο οὗ [86 ἰουτηϊπϑίομβ οὗἩ {π6 βθοοῃὰ Αογὶβίὶ σι ἢ ἐπαΐ 
οὗ 186 ἔτϑι Αογϊβῦ, βιιςἢ 88 εἶδαν, εὗραν (80 α]8ο ἴῃ {86 1,ΧΧ,.), ἤλθατε, 
ἔπεσα, ἄνευραν, παρελθάτω (48 ἴουπά 'π {6 ΜΌΝ. οὗ (86 Νον 
Ταοβίαπιθηΐ), ἔγνωκαν ᾿ηϑίεδα οὗ ἐγνώκασι; ἐδολιοῦσαν ἴον ἐδολίουν ; 
κανχᾶσαι ἴογ κανυχᾶ ; δώῃ ἴον δοίῃ; ἤμεθα ἴοΣ ἦμεν. ἸΒ6 ταγὸ οὐ- 
ΟΌΣΓΘΠο6 οὗ {86 ορίδίϊνο ; {Π6 οοπβίγυοίίοῃ οὗ ἵνα ψ ἢ (δ6 ῥγαβαοπηξ : 
1π6 τυϑαϊκοπρα ἔοσοο οὗ ἵνα ἴῃ ΡὮΓΑΒΘΒ βοῇ ἃ8 θέλω ἵνα ; αδο ῬΓδροδὶ- 
οη8 τὴ Δάνογθθὶ Τὸ {8686 τὺ 6 Δααρα ἔοστηβ ἴο ψῇιοῖ Ὀαΐ 
1016 αἰξοη ἴοι μ88 Ὀθθη ραὶὰ δχοορὺ ἴῃ οὔ 108] θα 1008 οὗἨ [86 ατοοῖ 
Ταβίαμηθηῦ; βυοἢ 88 {16 ἀοιδίεα δυρταθπὺ οὗ σοιηρουπα σορῦβ, δα 
ἀπεκατεστάθη, ΟΥ Θνοῃ ἰγο]6ἃ 88 ἠνεῴχθησαν; ἴμ6 ξαΐατα ἰδηβα ἴῃ 
1Π6 Β ]υποίϊνο τηοοά, 88 ἵνα δώσῃ, ἵνα καυθήσωμαι ; 4180 ἔογτηβ οὗ (Π6 
Ἰαίοσ αστοοκ ἔουπά ἴὲ 186 ΜΝ. οὗ [6 Νὸνν Τδίαιηθηΐ, δπα δαχηϊ θα 
οὗ ἰαΐθ γϑαγβ ΕΥ̓͂ οὐ 168] ΘΟ ΥΒ, ὑοἢ 88 [86 τϑίθ πο οὗ μ Ὀεΐοσε ἃ 
4014] ἴῃ (86 βοοίίοη οὗ λαμβάνω, 6.5. λήμψεται; {π6 δἰτοπίοπιηρ οὗ 
8 801140]6 ὈΥ (86 ἱπβογίίοη οὗ ὁ Ἰοϊζοσ, 88 ἐκχυννόμενον, ἀποκτέννειν ; 
ἸΏ ΠδοΙ 0.8 ΒΟ 88 μαχαίρῃ; δοοιιδβαίδνεβ βιιοἢ 88 ἀστέραν. ὙΠΟΓΘ 
ΔΙΘ 8180 Πδχίομβ οὗ νοσῦβ ἴο σι βῖοῖ Ὀυΐ 11{016 αὐϊαπύλουι μ88 Ὀ6θ ρεϊὰ ; 
πῃ τ ΒΙΟἢ ἰοβθ ὑριτηϊηδίηρ ἴῃ τῶ ῬΌΓΘ Βαθῖὰ [0 δαορὶ ἔοστωβ ἰβίθῃ 
ἔγοτη βοιὴθ οἵδβοὺ οἶδδϑϑ οὗ (δοβα ψ ΒΊΟῖ ἀγα οοπίγαοίθα, ΤΉ ἴῃ ροοά 
Μϑ5. γνικοῦντι ΟΟΟΌΓΒ ὙΠ6ΓΘ [Π6 ΘΟΙΏΤΩΟῺ ἰαχί ἢ88 [ῃ6 ΟΥ̓Δ ΠΆΣΥ ἐπὶ 

δ Ὧε Ὕγοειίο, Εϊηϊοϊτππς (διἢ οἀ, καὶ 6. ὁ.) 
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νικῶντι; ἃπα {πὺ8 1 Δρροδσϑ ἰδὲ νικάω δβϑιιπηδα ἴῃ ἤδχίοη, αὖ ]θαϑί, 
ἔοττηϑ 8 θῃ 88 17 ἔγοϊη ἃ νϑῦὺ νικέω ὅο ἴοο ἴῃ Μαίί, νἱ. 28. ῃδυβ 
{86 σοιηθλοι ἰαχὺ ὯΔ48 κοπιᾷ, τεοοπΐ δαἀϊζοῦβ ἤν δαορίρα {π6 ρἱμγαὶ 
ὁπ ροοαᾶ δπᾶ βυΐδοιθηΐ σγουηαβ;: θυΐ {ΠΟΥ παν ρίνθη (818 ἴθ {Π6 
γασυΐαν ἔοττη ἔτομι κοπιάω, κοπιῶσεν ; ΜΙ ΠΘΥΘΔΒ ᾽ Β. ((86 (οάοχ Υὶ αἰϊ- 
ὁ88.8) δηᾳ οἴποῦ δυϊπου168 οὗἩ ΠΡ οπαγβοίθσ, [86 δου! }  ὁσουστίηρ 
ἴογτα 18 κοπιοῦσιν: 8π4 {Π18 10 15 ψΠΙΟΝ οα {μ6 στουπά οὗὨἁ Δ Πουῖν 
δῃου ἃ θῈ δἀορίοα (45 1 ἔγοτη κοπιέω). Τῇ δἀορίϊομ οσ τοὐθοίΐοη οὗ 
ΒΌΘΝ ἔοστηβ τησϑὺ δἰ νγαγβ ἀθροηα οὐ {π6 ποῖρΐ οὗὅὨἨ δυΐβουιυ ἴῃ Θβ ἢ 
σᾶ86. ΤΉΘΥ 8Γ6 ΟὨΪΥ οὗἉ ἱπῃηροτγίδῃςθ ἴῃ {Π]18 ρ]δοα 88 Ὀθ]οηρὶηρ ἰο {Π6 
Θηυ γα ο. οὗὨ (ἢο86 Ῥδυί οι ατβ ἰὰ τ οἢ (ῃ6 ατοοῖκ οὗ [6 Νον 
Τοβίαπιοπὺ αἰ δῖδτβ ἔγομη {πδὺ ΟΥ̓ ΠΥ Υ 1ἢ 186. 

ΤΠ6 ὙΠ0]6 βυδ)θοΐ οὗ σγαπιπιαίοαὶ οἠαγαοίογίδέϊοα 18 οΥὗὨἨ ΤᾺ ΒΙΡΊΟΥ 
πηροχίδῃοο ὑπδη ἰῃαύ οὗὨ Τγθγὸ [Ὀστ8 οὗ πψόογῆβ: [ὉΓ {818 ἰηγοϊνοα {Π6 
υδϑίϊοι τ βοίμον [Π6 ἔοτοθ δηα σηθδηϊηρ οὗ ἔβηβθϑ, τη οοαδβ, οαβ68, ὅζο. 
18 Εχοα Ὀγ [Π6 σοϊητηοῃ βυηΐδχ οὗ ὑπ ατϑοῖκ ἰδηρσυδσο, Μ1}} ΔΡΡΙΥ 
ἴο {Π6 Νεὸνν Τοβίδιηθπς; τ ΠΟΙΠΟΥ, ἴῃ ΟἿΟΣ πογβ, νγ6 τηθιϑί ΒΌρΡΡΟΒβΘ 
{πδῦ {Π6 βρογοα ττιο 8, ΘΠ ΡΙ ΟΥηρ' ἃ ΓΟΙΛΆΣ ΚΑΌΪ6 ἀοβπὶΐα ἰοησαο, θυΐ 
ἢ οαγίδίη ΡΘΟΙ ΙΔΥ [168 οὗ ἀϊοίίοη, οδγγιθα {πον αἰ ἔἤδγομοθθ ΤῸΠὶ 
{86 σοησῖοι 186 οὗ ἰδησαδρα 80 αν (Παὺ [ἢ6 ΤᾺ} ]68 ΟΥἁὨ σοπδίγιοίοη ψ}}} 
ποῦ ΒΡΡΙΥ δὖ 211], οὐ τηυϑὺ Ὅ6 τῃοῦ!ῆθα οββθη 8}, πα ποῦ τη ΣΟ ]Υ ἴῃ 
αἰγουπηβίδη [14] ἀοἴ8115. Οπ {118 φυρδίίοη ταποῦ οὐ {μ6 ἱπίοσργοιαοη 
οἵ 186 Νὸν Τδδβίαδιηθηῦ τηυδί, ἃ8 ἃ τηδίζοσ οὗὨ οουγβα, ἀθροεμα. ΤΠ 
Γ68] οὈ]δθοῦ οὗ 411 Νοὸνν Τϑδίδτηθηῦ ρυϑηλτηδῦ (848 αἸδυϊ σι Βη θα ἴτοτι 
(αὶ οὗ αὐτοῖς ἴῃ ἃ φϑποαὶ 86η86) 18 ἴ0 ΒΠΟῊῪ λἄοιο Καν [6 σΟΙΩΠΊΟΙ 
ΔΡΡΙΙσδίϊοπ οὗ τυ ]θβ οὗ βγπίαχ τϑαυγοϑ ἴο 6 τηοῦ!ῆθα τσ ῇθη ἰῃ6 Νὰ 
᾿Γοϑίδιηθηῦ 18 {Π6 βρϑοῖδὶ ει ]θοῦ οὗὁἨ οοῃϑιἀθγαίίοη. ΤὴΘ πθοθβϑυ οὗ 
᾿ηγαβο σαί {118 Ροϊηῦ ἄσοβθ ουίΐ οὗὨ (Π6 ργονθα ρθουν οὗ [ῃ6 
Νον Τορίδιηθηῦ (ἀτθοῖκ 1ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΓΒ, [Ὁ βοῖμα δθοῖὰ ἰο ἢδνο 
ΟΑΥΓΙοα {818 ἐπουραῦ 80 ἔδυ ὑμδὺ ᾿πον ἤάνα τηδὶ πίδιποα (μδὺ {π 6 Ββαογοᾶ 
ΓΙ [6.8 ΤῸΓῈ πού Ὀοπιπα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΡΓΘΟΙΒ6 ρ,ΑΙΑΠΊΔί104] ἰανγβ. [{{π|18 μά 
θδθη ἐπα 6886, ΠΟΥ ΠΟρθ 88 σου] ἤν Ὀθθη ἴΠ6 δὶς οὗἨ Ἵχδιϊπὶπηρ; 
τ Παὺ (ΠΥ πτοῖθ τι (86 οπάρδνοιγ ἰο ἀπάογβίδπα τολαΐξ 10 ἰδῇ 68. 
Απᾶ 2 ν τϑοοῖνθ ΗΟΪΥ ϑουρίυσθ 848 ἰδ6 ἐπδρίγεά τϑοογὰ οὗ ἐδμπδῦ 
(τα ἢ τ ΠΙΟἢ 10 ν᾿ α5 δε ηρ ἰο 186 Πινιης ΥΥ̓Ἰβάοπι ἰο Ἰπηραγί, πα 1τη- 
Ρογίδῃΐ ΟΣ δϑϑϑη αὶ [ὉΥ τηδὴ [0 Κπονν, δἢ ΠΥΡροί 6818 σσου]Ἱὰ θα ᾿παοοά 
βίγδηρα ὙΠ οἢ Ἰον τηθη ἴῃ διιοἢ ἃ βίαίϊε 88 0 Ὑγῃδαὺ δὰ Ὀθοι ἰδυρῃύ, 
{π4Ὁ φδοῖὴ που] παρά [Ὁ Ὠϊπηβοὶ δὴ ΟὈ)θούνα σον αἰοη οὐ αἰ νη 6 
ἀγα ἢ, δηα ποῦ τρογοὶν ἴἢ6 δι) ον δρρὶοδίου οὗ πιθδᾶῦὺ 88 Ῥθθῃ 
ΔΙγοδαν σοοογασα, 
Α πα βίβοιοσυ Ἂχϑηληδίϊοη οὗ βοὴ ἃ ροὶπί 88 {Π18 σϑῃ ΟἿΪΥ δ6 

ΟΑΥΤΙ αὶ οὐὖ ὈΥ͂ τηθδῃ8 οὗ ἃ {1}}} ᾿πνοβϑσαυοι οἵ ζαςίβ; δα {Π18 ἢδ8 
Ῥεδϑη {π6 πιοῖδ ἴῃ τ ΠΙΟΒ {Ππ6 ἸπαυΐΥ ἢ88 Ὀθοα οοπαἀυοίοα τὴ ἢ τοραγά 
ἴο {Π6ὸ Νὸν Τοείδπιθηῖ, Τἢδ γϑϑυϊῦ 158. ὑπδΐ, τι ἢ οογίδι ἢ Θχοθρί 98 
Βοϊοηρίηρ ταῦμον ἴο (86 μοοᾶ οἵ »ἠγαδβουίοσψ ὑπ ἰπαὺ οὗ σταταπιηδίϊοι 
Ἑδαγαοίοσιβίϊοβ, [ῃ6 βϑύθσα στῦ]θ8 οὗ Οτσθοκ βυμίαχ τΔΥ θ6 848 [ὉΠ]Ὺ 
ΔΡΡΙ Ια ἰο {πΠ6 Νὸνν Τοδίδμηθηῦ 88 ἴο οἴοὺ τυιῖοτβ οἵ Δῃ δσθ βὺ)}- 
βοααδπῦ ἴο ἐπαΐ οἵ {μ6 οἰαβ8ῖ6 το αῖ8βι ΤΠ6 ρυτοβύ Α(ῸΟ ἩΥΙΟΥΒ ΓΘ 
ΤΆΚΟοη 88 {Π6 δἰδπᾶαγά, ἀπα ἴον [}1] ᾿ηνοβυσαύϊομ {ΠπῸ ΘΟ] ᾳΒΊΟΠ ὨΔΑΥ͂ 
με 18 βἰαϊοᾶ. ΤΒΘ Ρϑου]δυ168 οὐ (π6 Νϑιν Τοβίαιημθπί ἀϊούοι ἀ0 
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ποῦ Ἰηἰογίοσο τ ΠῈῺ (Π6 οογγοοὺ αδπὰ :ΔἸοπιδίο α86 οὐ ἔπε αγοΐο, (Π6 
1008 8πηα ἴδηβθβ, ρΥΘΡΟΒΙ ΠΟΏΒ, ΘΟ η6α ΘΟΠΒΙΓΌΟΙΟΙΒ, ὅζα., 80 {παΐ 
{Π6 5Βῃ4 468 οὗ ἐβουρσῃῦ πδϊοῖι ασὐθοκ οχργθβδθβ τόσα {1} (ΠΔῃ Δἰπηοϑὲ 
ΔΩΥ ἰαησυδσο, 6 Γ6 ἀοβηρα 858 δοουγαίοὶυ ὈΥ [86 δχργθββίομβ οὗ {16 
ΒασΓοα ΓΘ 8, 1π δἰπιοδῦ ΘΥΟΤΥ 6886, 88 (Π6Υ σου] μανα θ6θη ὈΥ {(Π6 
ΤΟΣῸ ΤΟ α τχιίοτβ οὗ Αἰμθῶβ. Α ἔδυ πιοαϊγἱηρ ΘΟΠΒΙ ἀγα 08 
ΤΊΔΥ 6 πο[ο6α ὑπᾶον [Π6 ποχί μοδά. ΟΥ̓ οουγβο {818 δι δ᾽]θοῦ σαπηοί 
θ6 ϑηΐζογοα το τη {Π18 ΡΪδοθ ἴῃ 118 ἀ6ἴπ}} ; [Ὸγ ἴο θ6 Θοῃβι ἀγα γεν τὐ 
του]ὰ ἀοιπαπα Ὡοὺ ἃ ΤΘΓῸ βοοίϊοη, μα 8ὴ οἰδθογαΐθ του οὐ {Π]8 
ῬΑΥ ΟΌ]αΓ Β ] θοῦ, 48 γ76}} 48 ἃ ὅ11}1] βίαϊθιηθπῦ οὗ {116 σ'ΘΠΘΓΆΙ ᾿γΙ ΠΟΙ 168 
οὗ ἀτϑοῖὶς σταισηδσ. 

111. ῬΗΒΑΒΕΟΙΟΟΘΥ. --- Α σψοῦκ τὺ 6 ἷπ ΕἸΏσ] ΙΒ 848 ἰὸ 1.8 
ὙΟΓΑΒ, ἃ8 10 {πον 10 ΕΘ Ὁ] 0 η8, ἃ8 ἴο (ἢ6 ργβιγιηδύϊοαὶ ΘΟ δ γι οὐϊ 8 Θῃ- 
ΡΙογοϑᾶ, δπὰ γα {μ6 συ 01]6 τΏΔΥῪ Πᾶνα ἃ ΨΘΓΥ͂ ΡΘΟΌ ΠΣ σΘΟ]ουτίηρ,, 80 
ῬΘΟΌΠΙΑΓ 88 ἴ0 ΒΟΥ ἐμαί 10 Π8Δ8 ποὺ βργιηρ ἔσγοτα ἐπα ἴοπα οὗ ἱπουρπὲ 
δηα [δ ]ηρ Θοιητηο διηοηρδὺ ΕἸρΡ] Βἢ το ΓΒ ; (18 ῬΘΟΙ ΑΓ Υ ΠΊΔΥ 
ΒΡΓΙΩς; ἔγομι {Π6 ἸΙΟΒΥΏΟΥΑΒΥ οὗὨ (Π6 δυςποῦ, οὐ ἔγοπι {Ππ6 ομαγασίοσ οὗ 
ἢ18 βιιθ᾽οοῦ δίῃ δυο 88 ἢ8Β ΥὙΆΓΟΪΥ͂ ΟΥ̓ ΠΘΥΟΥ Ῥδθη αἰβουββοα ἴῃ ΟἿΓ 
ἰοησιιθ, ΟΥ̓ ΤΥΟΠῚ Βοηλ6 ἱπῆτχ οὗἉ [ογοῖρηι βίγοδιηβ, τ ἰοῖ πηραγῦ οἤδγασ- 
ογβεῖοθ οὐὗἁἨ {6 ]γ ον ἰο {π6 Ερ] 58} ψοτβ Θηρ] οΥεά, δηα 8. ἰΌτηὶ 
οὗ {Ποῦ οὐ ἴο 6 βθηΐθῃοθθ. Τὰ 10 π88 ὈΘ6ΘῚ ΟΟΟΑΘΙΟΠΑΙΪΥ τ ἢ 
{Πο86 Ὑπὸ παγα τυ θη Ομ ΡἢΠΟΒΟΡΪοΑ] βυ )θοίΒ; θη (ΠΟΥ ανο 
οῦ {ἢ ἴοῃο οἵ ἐῤοῖτ' οιοη ταὶπα Ἰπῆμποησα [Π 6} ρῇγαβοϑδ, ἀπ τ ἤθη ΠΟΥ 
᾿ᾶνο ΘΙ Ρ]οΥθα ΠΟῪ ὕδυταϑ, Οὐ 656 ο]α ὑθΥΩ8Β 1Π ΠΘῪ 86Πη868 ; 8η4α ἢδνθ 
δ͵80 ρϑυμαΡ8 ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΙΒΙῪ 1 ογταϊχϑα. ποῦ ἃ 11{016 οὗ (6 ἔοστῃ οὗ δχ- 
ῬΓΘββϑῖοη τπι864 ὈΥ ἔοτοὶ ἢ τι ίοτθ τ οτὰ {Π6Υ ᾶνο [Ὁ] ον δά. 

ΑΙ] [8686 ραγίϊουϊαγβ 1] υϑὑγαίο {86 ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗὨ [86 Νονν Τοβία- 
πϊθηῦ. ΤΠ6 β8δογϑα ὙΥΈ ΥΒ ΕΓ «Γ 678 Ιγ πίοι (Δἰπιοβί 1 οὶ ΘΠ ΓΟΙν 
νου ΘΧΟΘΡ ΟΠ), πα ὑΠ6Ὺ π6ΓΟ δοσπβίοιηθα ἴο {Π6 δποιϊϑηΐ ΒΙὈ]οαὶ 
Ἡδρτον 88 ὑπ6 ἰδηρτιᾶσο οὗὨἨ ΘΧρυ βϑΊ0 0. ΤῸ το] σίου {πουρ 8 δηθὰ 
[δ] ηρ8, δηᾶ ἴὸ [πὸ ϑυσο- ΟΠ] διὸ Ἰάϊομι στ ἰος δα Βδοοπλα ουγγοηΐ 
διηοηρ (6 πὶ δ8 {6 ἰδλησιαρο οὗὨ οοιμοη ἴθ. Τῆοτο τπν88, ᾿παθοά, 
βΒοῖια κηοσπίοαάρα οὗ στοαῖς ἴῃ ῬΑ]οϑηα ἴῃ (ῃ6 ταῦ σοηΐατγυ ; (ἰϑαγοα, 
ὅαζΖα, ἀἰδάατα, απὰ οἰμοσβ σογα αἰγεοὰ οἱἴϊο8θ: Ὀαΐ 10 18 ΓΟ ΔΌ]6 {Ππ4| 
οὐ ἴῃ ἔῃο86 ρῬ]αοοϑ {μΠ6 Η 6] 6πῖο ἰοπριθ δα γϑοοϊγοα ἃ ΘΟΠΒΙἀΘΓΆΡ]6 
σοἸουσίηρ; Δηα τηοα!] Ποδίίου ἔγοιλ {μ6 ἀϊαἸοοίβ οὗ [6 Ατδιιθδῇ, {μ θη 
σαγγοηί ἴῃ {Π6 απ δἰποηρδί, δ Ἰθαβί, ἴσο ῬθΟρ]οθ, {86 «6νγ8, [}6 
ΘΑ  [Δ}8, ἀπα (ἢ 6 Ογτίαπθ. ΑἾβὸ {86 ΠΧ Χ, ἰγαμβίαθοι οὐρᾷ ΠΟΓΘ 
ἴο δοπλθ ἰηΐο ΘΟ ϑΙ ΔΘ σα ο : ἔογ ἴῃ τῃΠαῦ γουβίου ὑμογ τγ8 ἃ ὑγδηβ 8: 0} 
ἔγοτα ἴμ6 Ηϑργονν οὐἱρῖπαὶ ἱπίο {86 ατθοκ ; Ὀυΐ (48 νγᾶϑ ΠΟΘ Ὁ] ἔσομαι 
1π6 παΐαγο οὗὨ {86 6486) πῖῦῃ ὑπ6 τοϊθηξίοη οὗ {86 ΗΘΌγαϊο τοου]Ἱᾶ δπὰ 
ἔοστη οὗ βϑθηΐθποθ. Τῆι, 80 ἔδγ ἔτοπὶ 118 θδῖησ ἃ Θδι186 [ῸΓΣ ΒΌΓΌΓΙΒ6 
{πα {Π6 ἔογιῃ οὗὨἨ ῬΒγαΒΘΟΪΟΟῪ ῬΓδβοιίβ ἔγαοοβ οὐ Ηργδῖδη, 1ὺ ποιυϊὰ 
ΤΑΙ ΒΟΣ πᾶνθ θ6θη ΤΟΙ ΔΥΪΑΌΪ6 1 {}}19 ΠΔα ποὲ θδθθὴ [86 οδδβθ.0 ἀπά 

1 866 ΥΙΠοΣΒ Οτατσλδίῖκ ἀ68 Νουξοϑιδι ΠΟ 6η ΒργΔΟΒ᾽ ἀϊο 8, 818 βίομογο ατυμαϊαρο 
ἄετ Νουϊοβιαπη ἤθη Εχοροδο. (διἢ} οἀ. 1,οἱρεὶς, 1844.) ΑἸδο, α ἸΤτοδεΐϊβο οὐ 1Π6 
Οὐδηπλᾶγ οὗ [0 Νονν Τεβίδιηθης Ὠἱδὶοςί, Ὁ ἴπὸ ἔρον. Τὶ 8. ατοοι, Μ.Α. (Ἰοπάοη, 1842.) 
ΤῊ οδ͵]εςξ οὗ {ιὶ8 ἰδι6Γ τγοσὶς 18 τπ8ὶ οὗ ἀοῇη 1017 σοΠπΙ Ασηρ ἴπ6 Ὀεοδὲ ατοοῖς οοπδίγιο- 
(ἸοηΒ, 88 ἰοπηά ἰη οἰαδβϑὶς τυ 6 78, ἢ [Βο86 οὗ ἴπ6 ΝΟΥ Τοβίδιηοηϊ, ἰο βου ἴ[Π6 οβδβοηιϊαὶ 
ΠῚ οΥἩἨὨ πὰ δυπίδοιϊο ῥυποίρίεβ, δὲ οχίβεὶπς οὐδ ἴῃ ἰπ6 τηϊάδὲ οὗ οἰγοκπιΣίαπεαὶ 
ἀἰ ἤογοποθ 5. . 
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118 ΗΟΌγαιβΕς ἰδυῖα 18 ΟΠ6 γϑΆβοῃ ὈΥ͂ ὙΠΊΟΪὰ ηΔΥ δ6 Θχρίαϊποα 
{86 σοταραγδῦνο ἈΌβθηοα οὗὨ {Ππο86 ῬΑΓΙ16165 ΒΊΟΝ ΓΘ 80 ΘΟΒΒΡΙΟΊΙΟΙΙΒ 
1Π ΟΥ̓ΘΙΥ ραρο οὗ οἰδββὶοαὶ ατθοκ. 

ΤῊΘ ΠΟΙ -ῬΟ ΓΟ]. ἔοστῃ οὗ βεπίθποοβ (οΐγθη, ἱπαθοά, γοβοι Ὀ] ησ {Π6 
ΟΙἹά Τοδίδιμθηΐῦ ἴῃ 1Π6 πι86 οὗ ραγαϊεἐ8η18} ΤΑ Ὀ6 ΟὈβογνϑα πῃ ΘΥ ΟΣ 
Ραγί οὗ [6 Νὸν Τοβίαηθηί, Τῇο ἔδοῦ 18 ΟὈυἹουΒ πα ραύθῃΐ ἰο 8]]}. 

Βυΐ Ὀοβ1: 468 0818 οδδύ οὗ βϑηΐθποθβ, ἴμοσα 8.6 οσάβ δηα ρἤἢγαβϑδ 
ΜΟΙ ΒΠΟΥ δέϊ πιοτὸ οὗ ἃ ἩΘΌΓΟ οἤαγβοῖοσ. ΤΠθθα μανα ὈΘΘῺ 
αἰνιάοα ἱπΐο »εγγεοεέ πὰ ἐπιρεγγεοεί Ἡ ΘΌταϊδιηβ, [Π6 ἔοστηοσ πο αϊηρ 
1μο86 ἜΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 8ηα 0868 οὗἁ ΜΟΙΩΒ ΠΙΟΝ πανθ ΠΟ ρ8γΆ}}6] ἴῃ ασθοκ 
ΤΙ ΓΟΥΒ 1ἢ Κ,ΘΏΘΓΑΙ : {π6 ἸαίοΥ σοΙαρτΊβιηρ' {Π086 ἴο ἡ ἢ]οἢ. βοσλϑίβλησ 
(ἰβουρ οὗὨἨ ΥὙΟΓῪ ΤΆΣΘ ΟΟΟΌΓΣΓΘΙΘΘ) ἢ88 θθθη ροϊπίθα ουΐ ἴῃ σομητηοη 
ατοοῖϊς, θυῦ σι μολ, ἴῃ 86 Νὸν ᾿Γοβίαμηθηῦ, ἢδα ργοθθὈ]ν δῃ οτὶρίη 
ΤἸΏΘΓΟΙΥ ἔτοιῃ ἩΘΌσοΥ οοπηθούϊοῃ. Α Κποπ]οάρο οὗ [6 δἱθιιθηΐ οὗ 
(Π6 ἔοστηβ οὗ δοῃβίσι σου ἴπ ΗΘΌΤΘΥ δα σοβ ἴο θδ 6 ἃ του ἴο 
ἀοιδοῦ τϑηγ ἰσβοθβ οὗ {Π6 Κιπᾶ 1 (ῃΠ6 Νὰνν Τεδβίδηθης. Τηδ ὑβᾶσα 
οὗ τοογάς ἴὰ ἩΘΌΓΘΟΥ Θαυλ!ν δῆονβ Ὑπαύ ΗΘΌγαϊβιηβ ἴη 16 Νεὸνν 
Τεβίδμπηθηΐ Ὀο]οηρ ἴο {παὺ οἷ488β.Ύ Τὴ6 Ὁ] ουσίπρ ἤᾶνα θθθη βροοϊβοά 
88 ΗδὈταϊβτηϑ: ---- ὀφείλημα, ἀεδέ, ἀβοὰ ἴῃ (6 β6 86 οὗ σίπ (Κα 31π); 
νύμφη. ὀγνίάο, πδοᾶ (ΠΠΚ6 ΟΞ 18 ΒΟΙΠ.ΘΕΠ168) ον ἀαιισλίεγ-ἴπ-ίαιο; εἷς, 
864 ἴοτ ,Μῶγεί, 85 ἽΠΙΣ α͵]80 18; ἐξομολογοῦμαί τινι, 8Β ΔΏΒΥΓΟΙΙΠΟ ἴοὸ 
Ὁ ΠῚ ΜΠ, ἴο ᾿γβῖβα οΟσ ρῖνϑ ἔβδῆκβ ἰο βοπια οὔθ; εὐλογέω, 88 ΔΠΒτοτίηρ ἴο 
Ὑ3 ; ἐρωτάω ἴο μι, ὙΠΟΓΘ ὉΓ6 ΤΑΔΏΥ Βρσυγαῦνο βασθβ οὗ [818 Κιηα, 
βυοἢ 88 ποτήριον, ἃ8 8ῃ αἰϊοίπιεηΐ, ΔΏΒΎΓΘΙΙΠΡ ἴο ὈἿΚ; σκάνδαλον, τιϑοἄ 
ἴῃ ἃ τηοτὰὶ βοῆβο Κα οὐϑῷ; γλῶσσα, ΡΝ ἡ, πϑοᾶ ον παίϊοπ ; 
χεῖλος, {6 ΠΕΡ, ἔον φρεεοή. ὅϑοπιθ οἵ με86 ἩθΌΓΑΙΒΙΙΒ ΓΘ ἐγαῃ8- 
[πβο4 ἱπίο [86 τοοῖκ ὈΥ το το σοῦθα] ὑγϑη βίο, 85 Βθοῖβ ἴο Ὀ6 186 
ο886 ὙΠῈ [Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ πρόσωπον λαμβάνω, ὈΝῈ δέ») ; ζητέω ψυχήν, 
Ῥηλ ὉΡΞ ; ποιέω ἔλεος (χάριν) μετά τινος, Ὁ ἽΡΠ ΠΝ; ἀνοιγέω 
(ὀφθαλμούς, στόμα), ἸΏΒ. ϑοπια Η ΘΌΓΑΙΒτη8 δγῖβο ἔγοσι σοῖς ἀογῖνα- 
ἔἶνοβ Ββανίπρ Ὀ6οη ἔοττηθα δέου [Π6 δπδίοου οὗ βοηθοί πρ οχιβίϊηρ ἴῃ 
Ἡδφῦτον ; ἴῃυ9, σπλαγχνίξομαι ἔτοτη σπλάγχνα, ᾿ἴϊκ6 ὉΠῚ σοπποοίοα 
ὙΠ ὉΠ; σκανδαλίζω, σκανδαλίζομαι, ᾿0Κ6 δὴ) 3.1 

Βοδίαοβ (ῃ6 υδ86 οὗ τΟΓὰΒ δπα ἰθύτὴβ οὗ 8ο ἀδοι θα Ϊγ δὴ Ηθῦγαϊο 
σδαγβοίοσ, ΗοΌγ ον οομδίστοοη8 δηα πιοᾶάθβ οὗ ἱβουρῃΐ ἅτ οὗ ἔγο- 
υσπΐί ΟΠΟΟΘΌΓΣΥΘΏΟΘ : ΠΟΥ Ῥγαβθηΐ ΠῸ θοῦ ΑΓ ἀἸ ΠΟΥ, ἔῸΣ ταοϑῦ οὗ [86 
ἴοστηοσ Κἰ πα ΓΘ ΘΧΡΥ ΒΒ ΟῺΒ ΒΟἢ 88 οἰκόνομος τῆς ἀδικίας, ΠΟΤ 5.0 ἢ 
ἃ 586 οὗἩ ἴῃ6 σοητνα 18 ΗΘ Όταϊο, 116 [86 Ἰαύζον ἢα8 θθθη 1] υδἰταίεα 
ὈΥ οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνον τούτου. Οὐδγα τησδῖ, Βουγονοσ, Ὀ6 ἰακθη ποί ἴο 
Ὀ6 ἴοο ΒαΒΌῪ ἴῃ βούτπρ' ἀονττι ρΈΠΙΌν ΕΒ δέθου βυδίδπνθβ, 88 θεϊηρ 
ΠΘΟΘΒΘΑΤΊΪΥ υϑοα 80) ΘΟ ν]Ά}}γ, δοσογάϊπρ ἴο {86 ΗΘΌΤΟΥ ὑδᾶρα; [ῸΓ 
{818 σου ]α ἄθηγ ἴο {6 Νοὸνν Τ᾽ βίατηθηῦ (μδὺ ἱπαοροηάοθηΐ οΠαγδοΐου 
τ Β ΟΣ ἴῃ ἃ στοδῦ τηθΆθυσο 10 ἀΟ68 ΡΟΒΒ688, δπά τηϊσῃῦ οἴὔθῃ γάτα 1ὖ 
ἴο Βο0π6 ΤΏΘΓ6. ΑΥ̓́ΆΤΩΔΙΟ ΓΙ ησ ἰταπδἧιιβοα ἱπίο ασθοκ. 
Οὔ οὗ 186 πιοσα πηι κοὰ Ηθργαίβιηβ οὗἩἨ σοπβίσιοιοη 'β {Ππ6 Ρ]6ο- 

ὨΑΘΟΪΟ ἸΠΒΟΓΏΟΙ οὗὨ 8 ργομοόθη Δ ἃ βιιδίδηϊνο, ργοοθα δά ι ὃ 
τοϊδῦνο, τὶ ᾿ ΒΙΘἢ Ἰὰ ῬΙΌΠΟΒΩ 18 ἴῃ δρροβιίίοη. ΤῊΪ8 ΔΏΒΥΟΥΒ 

1 8.0 ὙΊΠΟΣ᾽ 5 ΟΥ̓Δ τ ΔΕ, ΡΡ. 22, 28. 
3 360 Οτγθθῃ 5 Τγοβιίβο. [Ιηϊγοά. Υἱΐ. ποίδ. 

αξ 
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ῬτθοϊβοῖΥ ἰο {π6 86 οὗὐὁ ὍΝ ἴῃ Ηδρρτον, σὰ {μ6 Ῥγομοιῃιπαὶ 
Β ΠΧ Ἰοϊποα ἴο {π6 ΤΟ] ον πο. Ιὡχαμρ]68 οὗ [8186 ΗΘΌγον οοι- 
Βίγαοίοη ἀγὸ ἔουηά ἴῃ Ματῖκ 1. 7., οὗ οὔκ εἰμι ἱκανὸς . . . λῦσαι τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ; νυἱϊ. 27., ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς. 
1λδν. 111. 8., θύραν... ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν (80 [δ6 βθαϑί 
Δ ΠΟΥῚ[168) ; ΧΧ. 8., ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν. 

ΤΊθδ6 Γϑι  ΓΚ8 οὴ ΗθΟγαίβιηβ πᾶνα το] δίο ἰο ἔισο οὗ {86 δι} )6ο8 
ῬΓΟΡοβθα ἀπά ον {Π18 Π6 84, παπιοὶγ, {Ππ6 ὕοῃθ οὗἉ ὑποιρσῶῦ ΟΠδγδοίθυ βἱηρ, 
{π6 πτϊζοτβ, δα (ἢ ᾿μῆπθησα οὗ ἃ ἔογοίσζῃ τἄϊοσωΩ. [Ὁ πϑρᾶ οῃ]ν ΠΘΓΘ 
6 δα ἀδὰ {μδὲ 1 αἰργοης τυυιίουβ οἵ {π6 Νϑιν Τοβίδιηθηΐς, Η ΘΌΓΔΙΒΙῚ8 
οὗ Ἔχργοβϑίοῃ, οοῃβίγποίίοῃ, δπα ἴοπα οὗ ἱπουριῦ, ἃγὰ ἔουπά ἴῃ νοτῪ α"Π- 
ἔδγοηῦ ἀορτθα8 οὗ ΓΘα ΘΠΟΥ͂, δηα ΘΑοἢ 88 ἴο ἴπ686 {ΠῚ ΡΒ Β6 618 ἴο ἴδύθ 
Ἦ18 ΟΥ̓́Τ ῬΟΙΒΟΙΑΙ ΘΠαγβο ΘΓ ΒΕ108, 

Οπα ρϑοιυ αι γ οὗ [ΒῈ Ναὸν Τοβίαμηθεῦ σθαὶς αὐῖβοθ ἔγοῃχ {116 
δε )οοῖς οχ Μ ΏΙΟΝ (86 δυίμοῦβ ττοίθ, ἀπά {86 ἰδττὴβ 8π 4 δα ργθββίοιϑ 
ΜΠΙΟἢ ὉΠΟΥ͂ Δα ἴο 186 48 Ἔυργαεββῖνα οὗ Ομ γιβίϊδη Ἰάθαβ. ΤΏΙ ΧΧ. 
Τρ ΠΌΓΗΙΒἢ [θη ἢ ἃ ρογίϊοι οὗὨἨ {π6ὶν {πο ]ορ σα] νοσαΌΪΑΓΥ : 
θαΐ ἴῃ ἐπα οομπηπιπηϊοδίίοη οὗ πον ἰγχυτἢ8 {Π6Υ οοὐ]ὰ ποῖ ᾿᾿πλ1 {Ποτη- 
Β6Ιγ68 ἴο ὑπαὶ γθυβίοη 88 ἃ [8518 οὐὗἨ ὑβθοβηΐοαὶ Ἔχρυθββί 9 ἢ8 ; δῃᾷ {Π|οῸῪ 
δα ἰο 86 ΠΟῪ τψογαβ, οὐ οἶβα οἱ του 1 Β6 868 80 ΠΟῪ {πμαὺ {Ποὶγ 
ἀοβηϊίίοι πδα ἐο θ6 ἰεαγηϑᾶ ἔγομι {Π6 παΐυγα οὗἁὨ (ΐ6 δι )οος το “16 ] 
ΠΟΥ ΟΣΘ ΔΡ}] 164. [ἢ {μὶ8 ῥγοοθάμυτγθ ποῦ νγαϑ πού ηρ βίγδηρα ΟΥ 
ΟΡΡοβϑᾶ ἰο ἴδ ουβίοτῃ οὗ {π6 ατϑοὶς οηραθ: ποδᾶβ οὐ ΡΒ ]Π]ΟΒΟρΡΒῖὸ 
Βοοῖϑ πδᾶ ου πα 1Ὁ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο δοῦ ἴῃ (818 ΙΔ ΠΏΘΣ ; ται οἢ τοσο ὑπ 6 η 
γγα8 1 ΠΟΘΑΙᾺ] ἔῸΣ {πο86 0 ΟΓΘ ἴον {π6 ἢγϑὺ {1πλ6 ατῤογιαζίυοἶῃ 
ἀοα!ηρ τ ἢ 016 ασοοκ ἰοπριιθ, ἀπά σοηβθογδίηρ 1 48 ἴΠ6 σὨδηη6] οὗ 
οομλμλ πη! οϑίηρ (ῃ6 ἰγαῦῃ σονθα]οα ὈὉγῪ (ἀοα. Τιν8 αύοβθ (ἢ6 86 ἴῃ 
(Π6 Νενν Ταβίδιηθηῦ οὗ βασι ἴθυηβ 88 πίστις, πιστεύω εἰν χριστόν, 
δικαιοσύνη, διακαιοῦμαι, ἔργα δια ἐργάξομαι ἴῃ {πεῖν ἀρρτορτγιαίοά 
Β6Ώ868, {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ8 ὅγιοι, κλητοί, ἐκλεκτοί, βθυθῦαὶ δίῃ ]10 8] ἰθυτλβ, 
84 νογβ τὶ ιοἢ τοϊαίθα ἰο (τ βίη ΠΟΘ 5 ΟΥ̓ Ο ΒΟΥ ΏΟΘΘΒ, ΒΌΟἢ ἃ8 
ἀπόστολος, βάπτισμα, εὐαγγελίστης, ἀπ ὄνοη [6 πᾶὴθ ἐκκλησία 
1861. ϑυοὴ ψογάθ ἀπ ἘΧργοββίοηϑ τηυϑὺ ἢοῦ 6 Ἱπίοσργοίθα ὈΥ ἃ 
σΟΠρΑγΊβοη. οἰ ΠΥ υὐἢ οἰαβϑῖοδὶ Οὐὑθοῖκ οὐ ἢ ΕΓΘΌΓΘΥ ἀϑᾶρα : [ῸΓ 
{ΠΘῪ τα] Ὁ Ὀοϊοηρ ὕο {πΠ6 ἐδοξηῖοιὶ ἑουταϊποίορυ οὗ ὑμ6 Νοιν Τοβίαδπγοηί. 
Ηδὰ ποί {1118 Του ΠΟΪΟΡῪ Ὀδοη ἱπίγοάποοα ἰδ ΝΟ ᾿Τοβίαπιθης 
εομἶά ποῦ να Ὀθθῃ υυειύθῃ ; βίποο {π6 γα! Π8 νΒΙΟἢ ΔρΟΒ6168 ἀπά 
ουὐδηρ ἰϑίϑ ὙΟΓΘ ΘΟΙΠΙἰβθιοηθα ὈγῪ ἀοὰ «πὰ διε ὈγΥ {6 ἨοΪΥ 
Οἷἰιοϑὺ ἴο ἰδαοῖ, τοβυ] θα 8ὸ ὑπογουρὮ!Υ ἴσοι σοἀοπηρίϊοῃ ΟΥ̓ 6808 
ΟἈγιβϑῦ, δηὰ ([6 ομαγδοίον οὐ [818 βδουϊῆοθ. Νον πόδα {π]ηρῈ ν᾿ ΒΙοἢ 
{16 αν μβαὰ ἀἰϊΥ βῃμαάονθα τόσο {ὉΠ τηδηϊεβίοα, δηα ἰδιι8 
γραοπιρίίοη, γίσίοοιμδηε85, ὑγοριίἑαἰΐοπ, τὰ 118 [Ὁ]1] δῃὰ οἴβοῦνα βθῆβθ, 

᾿Δη4 4}1 {παὸ βῆοινγβ 6 βίῃ οὗ τδῃ, δπᾶά [86 τος ἴθ σοῦ (οὐ 
ἸΔΘΤΟΙ ΪΥ ἀ6418 ἴῃ ἰακίηρ ΔΙΥΑΥ͂ 815 δῃα Ὀοβίονίησ (Π6 σοῦ οὗ 
τσ οουδηθβ8, σοι α 6 ἡογπιαϊίψ ἃμα ἐχργοϑοῖψ ἰαασῃς. Τμὰ8 {16 
πορά οὗ ἃ ποῪ ἰοΥ]ΠΟΪΟΡῪ 18 τηοδϑὺ τηδηϊοϑί. Απᾶ ἴσοιῃ {818 ΠΟ 
᾿ῬΟΥΤΩΙΠΟΪΟΡῪ Βρείηρ οὐδοῦ ομδγδοίου βί!οβ οὐὨ Ὀ]ΠΓΑΒΘΟΪΟΡῪ δη ὄχργοβ- 
βίου ; 9 [π6 ἰδηριιαρα οὗ {Π6 βαογϑά υυυιῖοῦβ 18 1 ἃ σγθαῖ ΤἸΘΆΒΙΓΘ 
του] ἀοα Ὁ (μ6 βυρ)θοίθ οὗὁἨ πο {μὰν ἰτοαῖ, ΤΠθῖν οὐ)οοΐ 4.130 
Δἰμαοϑὺ ργθνυθηΐβ ἐμ6 δαορίϊοη οὗ {π6 ρογιοαϊο ἔογπ, ψ μοι, ᾿ῃ σοοά 
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Οἴαβϑῖο ὙΣΙΌΘΥβ, 18 80 οἴὔἴδβοϊνθ [ὉΓ {Π6}Γ ῬΌΓΡΟΒΘΒ: {ποὺ Πδᾶ [0 τηδῖκο 
ἔογοῖ 16 βίδίθιηθηΐβ ᾿ἢ ΒΏ0]6 νοΓ8, Δηα {{πι5, τυ πα ΠΟΥ πγοίοθ, αἰταοβί 
Τοαυ το δ ππδαογηθα τηο6 Δηα ΒΥ ]6. 

Ἠονονοῦ τσοὶ {Π6 οἸα881041 (ἀσθοὶκς ΒΟ ο] 8. ΤΔΔΥ 866 ἴῃ ἰῃ6 ΟὙΘΟΚ οἔὗὨ 
(86 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ {μδὺ 18 ροου Αγ, [Π6 στθδίου ρα ὈΥ ΓᾺΓ Βρυϊηρ8 
ἔγοτῃ 6 παίυγθ οὗ (ἢ6 βυ δ] δοίδβ, δῃα ἰδ6 τηοάδ ἴῃ τ᾿ ΒΙοἢ 10 τῦᾶϑ πορά ι] 
ἴο ΔρΡΡγεποπά τΒοτὰ : {π6 αἱ ΠΟ 0168 ΔΥΙΒιπσ' ἔγοτα {Π6 Ροϊηίβ οὗ Ἰοχῖοο- 
ΘΥΑΡΗΥ ἃπα σΥΑΠΊΤΩΔ ἅτὰ οὗ [Π{{16 ᾿τρογίδημοθ ΘΠ σοιῃηραγοαὰ ὙὙΠῈ 
ἴῃοβα βρσεϊηρίπρ ἔγοτη [86 βυδ)]θοίβ οα  Ιο {Π6 δυΐμοῦΒ υτοΐθ, δηᾶ 
16 τος οἵ {πουρθῦ δηα {Π6 ἰοττηβ ἡ Ὠϊοἢ 66 ὨΘΟαΘα ἴ0 ΘΟΏΥΘΥ͂ {{1686 
Β0)6οὐβ δύ. 

Τὺ ΠΟΥ͂ Β6ΟῺ8 ἴο Ὀ6 Βέγδηρα {πᾶΐ 1 Ἔν οὺ οου]Ἱᾶ ἤν θ6θὴ ἃ βιι]οσί 
οὗ ἀϊβουββίοῃ Ὑμοῖπον {Π6 τρεῖς οὗ {π6 Νὸνν Τοϑίδιηθπι 18 ρδι7γ6 ΟΥ̓ 
πο Τα ίοσῃ Ποϊϊοηιϊβίϊς τσὰϑ ΔΡΌ]Π 16 ὈΥ «οβαρὶλ βοα! ρον ἴὸ {ΠῸ 
τρεῖς οὔ ἴπ6 δεριπαρὶπῦ δθᾶ (Π6 Νονν Ταβίατηθηϊ ; (ἢ6 οὔρίη οὗὨ {ΠῸ 
ΠΆΙῺΘ ὈΘΙΠρΡ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ {πΠ6 ἐδοί (παὶ {Π6 «6τὺ8 Ὑῆὸ υδοα ἴῃ ατεεὶς 
Ἰδλησυᾶσο γα οδ᾽]α ἴῃ 1Π6 Νὸνν Ταοβίαπιθπς ᾿Ελληνισταί, Ἠεϊϊοηϊείς 
(ἢ ΟἿΓ νογβίοῃ “ ἀσθοϊδῃ8). ὙΤΠδ παπι6 18, πόσονοσ, [{{16 Βα 4} ]6 ; 
ἔοσ ἰβουρἢ ἃ 6} Βροδκιηρ (σδοῖκ ταῖὶρῃς Ὀ6 νν6}} ἑοστηοα 4 Ἠ6]] 6 πιεῖ, 
80 ἔα ἔγοιη 118 ἐο οσσίησ {πῶ (Π6 σθοῖκ Ἰδησιαρα ἤθη υβρᾶ ὈγῪ 
46ἐν ΒῃουἹᾶ σϑοοῖνθ ἃ βιτα αν ΠδΠπι6, {Π6 ΥΘΓΥ͂ ΟΡροβιῖθ 18 ῃ 6 σοη- 
οἰαβίοα πο βῃουϊα παν Ὀ6θη ἐὈγπηθα. «678 8] 6 οΟἰΟΥ «76 }08 
ὙΠῸ υδβοά Οτροῖκς Ζεϊϊογιῖοίβ, Ὀσοδιιβα (ΠΟΥ 80 ζαν αἰ ογοα ἴσο Ηδ6- 
Ὀγονδ; Ραΐ ἴο 56 {818 ἴογὶ τ ἢ τορσατὰ ἴο αγεοὰ πη πα κοα ὃν 
ΔΏΥ ῬΑΓΠΟΌΪΑΙ Ἰα]οπὶ, 15. ὙΥΠΟἾῪ ἱπαρί: 1Ὲ ἃ πᾶπιθ οὗ αἰβυποίίοη Ὀα 
πιϑρα, 10 δου] Ὀ6 ὁπα ἴο δχρσθεθ ΠΟΘΙ [Π18 Κιπά οὐἩἨἁ αἼθοΪς 18. πού 
ΗΠ Ϊοηϊς, απα νυ παῦ (Π6 αἰ ἔδτοπί σο]ου σ᾽ ηΔῪ Ὀ6 {πᾶῦ 11 Ὧ88 τοσοϊνοά, 
Απα {π8 Πεῤταὶς Οατοοὰ ταῖρι (1 ποορα }) θ6 ἀἀορίοα ἰο ἀεδιρπαίο 
ατοοῖκ πῃϊο πᾶ8 {Π8 τοοοινο ἃ {ρα οὗ Ηρργον Ἰἀϊοτηβ:; Ὑ 8118 
Ολγιβέίαπ στοοῖ πουἹὰ 6 ποραρα 1 ννὸ νυ ἱϑηθα ἰο ἱποῖαθ {Π6 τιοϑὺ 
οἰαγδοίογι δος οὐ ἴπ6 ρου  δτῖ 165 οὗ [Π6 Νονν Τοδβίαπιθηῦ ρὨγαβοοϊοσνυ. 

ΤῊΘ παρ ΗΘ ηϊβιις ατϑοκ ν1}}, που ον οσ, τοίδιη ἃ ρΪδοα ἱἢ ΟΣ ΚΒ 
10 Ὑ ιο ἢ {π6 ἀϊοίίοη οὗ ἴμ6 Νανν Τοβίαπιοπέ 18 αἸβοιιββοα : Ὀὰξ {ἢ15 15 
ΒΙΏΡΙΥ ἴτγοτα 115 αυὶηρ Ὀ6Θη εὸ ΠαὈϊζι14}1γ ἀβοα ἴῃ ὑπ ΘΟΠΊΓΟΥΘΓΕΙΘΒ 
ὙΠ ἢ ΓΘ ΟΠ66 ΟΑΥΤΙΘα οη, Ψ Π6η 1 τνὰ8 ἃ βυ]οοΐ οὗὨἨἮ ἀοραΐθ μοί 
{πὸ Νὸνν Τοβίδπχθηί νγαᾶβ ει τἴθη 1 ἃ δίγ]6 οὗ Αὐο ΡΟΣ, ΟΥ οὗ τυᾶς 
ἈΠ ἀπου]γοα ὈΑΓΌαγίβα. Ἂἃ ὑτιοῖ οὐὔ]πα οὗὨ [818 ΘΟΠ  ΟΥΟΓΒΥ 18 
ΠΘΘΟΓᾺ] 88 ἃ τοοοχὰ οὗ ραβὺ ἀἸβοιιββίοηβ, ΝΒ 1οῆ, [Πποὰρ]ὶ Ἡ Θασβοσηθ ἴῃ 
1{Ππδυβοῖναβ, πὰ οαγτὶθα οἢ ὙΠῸ νου ἀοίδοϊ γα δηᾶ ομϑ-ϑιἀοὰ Ὑ] 6 8, 
αν συ] θα ἴῃ ροοά, δπὰ Πᾶνα ρίνγθη ἀθβηϊθηθβθ ἴο ΟἿἿΓ ζτᾶβρ οὗ 
ἔπ "αεία οὗ {Π6 οα586ὲ. Βδη οπσα {Π6 γαοίβ ΓΘ Δρρτγθῃμοη6α ἀπά 
Θαἀνηεο4, {Π6 ἔγα!α ΟΥ̓ [Π6 ΘΟΠΓΟΥΟΥΒΥ τνὰ8 ραϊῃοα, Μδβην]]6 ἡπποὶ 
αὰ Ῥοθὴ ἄοπα ἰο ᾿]Ππδίγαϊθ {π6 ΟΥΒ δηα ρἤγαβοθ οὗ {Π6 ατοοὶς 
Νεν Ταβίδμημοπῦ ἔγομῃ ἢ 6 Βουγοοδ οὗἁἨ ΘΟΠΙΡΑΥΒΟΏ [0 ὙΠ] Οἢ ΘΘ ἢ 8146 
ΟΕ ΔρροδΙὶοα, 

ἀτοηί8 Ὗ4114 (ἢ {π6 ΕΠ Θτἢ οϑηίυσυ) πᾶ8 θθθη οἰ ρα π8 8ῃ 
ΘΑΤΙΥ Ορροποηΐ οὗ {μ6 ποΐοῃ ἐπαύ {Π6 ατϑοὶκς οὗ 186 Νὸνν Ταβίδπιοηῦ 
ΔΒ ρυγο; 186 ΗΠ Ρταὶο {ἰηρα ττὰ8ϑ ἀοΠπ τΟἿγ Ροϊηξοα οὐἱ Ὀγ ὕταβιηι 
πῃ {Π6 ΘΑΥΙΥ ρατέ οὐ 1η86 ποχῦ οδῃίυσυ. ΒθζΖᾷ (ου Ασίβ χ. 46.), πιαϊη- 
ἰα] 64 ποῖ οὐἷγ {Π6 οχἰβίθηοο οὗ {π18 Η οὈγαίβη), θυ ΒΘ ανθη ἀοίοπαοά 

ως 08 

-΄΄ πω-- - 
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115 86 ὉΨ (16 βδοιθα ΥΙΟΥΒ 88 Ὀθίηρ ἃ Κιπά οὗὨ οἱθζαποθ, δῃὰ κ8 
(μδὶ ταν ταῖρὶῦ ΠΟῪ γ06}1 πηδὶίδῖη} 8η δανδηΐίδρθ δἃ8 ἴο ἴοσοθ δηᾶ 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΥΘΏΘΒΒ. ΗΘΏΓΥ ίδρῃθηβ, ΒΟΎΘνΟσ, ἴῃ ἴδ6 ργοίασα (0 δὴ 
οαἀπέοη οὗ (6 τρεῖς Τβιδιηθηΐ, ἴῃ 1576, ἀοἰδηαοα {π6 ρυσγ οὗ {Π6 
ΒΌΎΪΟ, 88 ἴο ΤΩΔΩΥ͂ ῬΑΓ ΙΟΌΪΑΣΒ ἴῃ ὙΒΙΟὮ βομλθ δα ἀθοιηρα 10 [0 Ὀ6 
Βασθαγοιθα Α πο Ϊ Ὺ οπϑ- ϑιἀθα νἱοὸν οὗ ἰπ6 βυ )]θοῦ Ἀρρθασβ ἰο ἴανθ 
οομπηθηοοά τὰ δοῦδαβίίαῃ Ῥίοομθη, τβοβα “ιαέγίδε (6 ἔΐπσια 
Οαταοα Νουὶ Τεερίαηιεπέϊ ρμεγίξαίο, ἈρροΑτοα αὖ Αἰηβίοσαδταη ἴῃ 1629: 
1π {Π18 ΟΣ Κ Ὠ6 ὑπαογίοοκΚ ἴοὸ βϑῆον ἐλμαΐ ργοΐαπε αμέλογς μαά κϑοὰ 
ἐδο δαηιθ ρἤγαβοβ απὰ τσογαβ αϑ ἐδ τογξογ5 τ ἐλ Νειο Τεβίαπιοπέ παῦε 
ἐπι ρίοψεα. Α ὙΘΡΙΥ ἴο [818 βοοῦ Δρρϑαᾶγοὰ ἔγοιη «οδομὶπι Ψ πῆρα οὗ 
ἩδΩρυσσῆ, 80 τηδι ἰδ [86 Ηρ ταίοιϊο ολϑὺ οὗ [86 Νὸνν Τοβία- 
τηϑηΐ, Ὀυΐ 6 ἀδηϊοα, πΚ ΒοζΖα, {πδ΄ {μ18 γγὰβ ἃ βαυθαγίϑω. Βυῖΐ {}18 
Ροϊπύ ψγ88 γϑϑο ἴον ἀθηϊθα ὈΥ ἀσοββθ, 4150 οὗ Ηδιαβιγρῃ (1640), 
ὙΠῸ οΑτὶοα ὁ ἃ ἸΟΠρ' ῬΆΡΟΣ γαῦ ΟἹ {μα δυδ)θοί, Ὀγϊηρίηρ ποὺ ἃ ἴδ 
ἱστοὶ ονδηῦ αἸΘΒ 08 1ηἴο {86 ἀἸΒουβδβίοη ; ῸΓ ἢ6 θυ τι86α ἢ}8 ΟΡΙ ΠΟ 
ΟἿ ἱΠΒΡΙ ΓΑΙ ΙΟῺ 88 8 δεριυιμπιοηΐ, πηδιη δὶ πη ὑμαΐ 118 ἀοοίσπθ οοὐ]ά 
ποὺ μ6 ,ιεἰψ ἈρΠ 614 Ὀγ ἴῃοβθ τοὺ ὑσογα ποῦ ρεχγίβδίβ: ΜοδηνὮ1]6 ἔνο 
ΒΟ ΟΪ ΓΒ, ἤδῃ16] Η οἰ πβιαβ ᾿π Ἡο]]δπα (1648), πα ἸΠοπιαβ (ὐδίαοσ ἴῃ 
(818 οουσυ (1648), ἀἸΒαποι Υ ορροβοᾶ {π6 ρεγέβδπι οὗ Ῥίοομθῃ, δηὰ 
Τα ἰδ Π6 6] ταῦ 88 ΠΟῪ ἰθγιηθα Πεἰϊοηἐϑἐϊοῖδπι. ΑἸΥ̓ΟΥ ΤΩ ΠΥ ΤΟΥ ΚΒ 
ΠΔα Δρρθαγθά, βοὴβθ οὗἨ ὑοῦ σσοσο αἰβηρσιυ δηθὰ Ὀγ [1{{1|60 ἀχοθρὺ 
Βοϊάμ685 οὗὨ δϑβογϊίοη, δῃα οὗἨ νυ ἤ οι ΟἾΒΘΥΒ 6 ἀβο[Ὁ] ἴῃ οΟἸ]οοὐηρ; 
186 δούυδ] Ἰ4]οτα8 οὗὁἨ {86 Νονν Ταβίδμηδθηῦ, δηα οἸ Δ ββι ἔγ Ἰηρ' ἀπ δγτδηρ- 
ἴησ ὕπο, ὅ. Η. ΜΊΟΒδΟΙ 8 ρα] 1Βῃ6α 1π 1707 δὲδ 2 ἐδϑογίαίίο ἀε Τεχέι 
ἸΝυυὶὲ Τεβίαπιοπίϊ, ἴκ ΙΟῆ 6 ὑοοῖς ἃ ὙΘΥῪ ΒΙ πα] Υ στουπα ἴο {πα 
πῃ} Β6Ζα Πιδα τηδἰηἰδιηθα: [86 οχιϑίοποα οὐ Ηθθγαΐβιηθ νγ88 8180 
ὈΥΘΗΪΥ τ ΘΑΓΒ ἰαίοσ οοποραθα ὃν Β]δοῖζνσ]] ἰῃ ἢ18 ““ βαογϑᾶ (Ο]δββὶοβ 
1] γαϊθα δηαὰ ἀεΐοπασρα ;᾽" δ βουρῇ ἢ ἴοοῖς οα ἔμ σγ8016 ἴοο τσοὶ 

 Ὅ[ι6 5146 οὗἩ [86 ρκγέδέβ, ΑἹ] [86 βίιάϊοβ οὗἨ (ἢ 1αβϑῦ ὀθῃςασυ ἰββιιθα 1 
ΤαΘΒ] Ὁ οἡ (86 β:(6 οἵ {86 Η δ] ηϊδίβ, (μΒουρὰ {ποτ γα πού δίς 
ἀοίδηάοῦβ οὐ νι μδὺ (ΠΟΥ Θοπδιἀογοα ἴο 6 οἰοβεῖν οοημθοίρα τ {Π6 
ΒοΟΠΟΙΙΣ οὗἩ [16 βδογϑα ψγ] 6 ΓΒ. 

ΤῊδ ῥγοοβββ οὗ διρυπιϑηίδίϊοα ἰοὸ ἡ ΒΙοἢ (Π6 Βοος βογί οὗ ρεχίβέ8 
Τοβογίθα ψγ88 ἰμδὺ οἵ οο]]δοῦπρ ἔσγογω οἰδββίοδὶ τι ίοσβ 41} (06 σπογαϑ 
ΔΠα ρΡἤγαβοϑ ΜΓ ὨΙΟΝ Δρροαγθα [0 σοσσοβροηα νἱτ ταὶ Πα Ὀδθη οδ]] 6 
Ἡδ]]οπιβέῖθ. [πῃ ἀοϊην [Π18 [πο ἀουθύ.6ε8 ΠΠυϑἰγαῦθα Βοπηθ ῬρΆΒΒΑρ6Β ; 
Βαὺ (πον οοηΐαβεα π6 ροθίϊοδὶ! οὐ βσυγαίίνθ ἰδπσταρα οἵ {6 οἰαββῖοδ 

1 Ἠοβτηδπη νν6}} τοπηλσκοα οἱ [18 ποίίο : --- “ ΕΥνΟΪῈ ααφγιασ, ον 5. Βρί γα Αρο- 
δἴο} 18 ποῃ ἰάθη απο Ιβοοσϑιΐ οἱ Ποπ) βέθθηϊ δ] ἴβαθιθ ασροοῖβ θοσ ρύου τπι8 ἐμ] τα ἕαϊ! 
ἀϊοοηάϊ σοηιβ ἱπβρίγανετι ἢ Ῥοξυΐθθ ὃ. ϑρίγιτα πα, ἀυὈ᾽υτη πο οβῖ, οἰδὶ σαῖίο ἀποαῖθ 
ἀοῖατ, σαγ τανϑιοτία Παοὶ ποη Πἰ5ἱ 811}8 ἀυδῖῃ οι οϑί οἶδ γογ 8 ΟΧγίπιὶ ροϊπογίηϊ, ΝΟ] ἶ856 
Διιΐοτῃ 8. ϑιρίγίτιιπη, ἱπ ῬγοΟρϑία]ο οδβὲ ; Θοο γοῦο Ρ 1. Οαΐδ, δὶ Αροβίοίὶ ἰᾷπὶ Ῥυγο, τὶ 
Το βίμοηο8, ἀϊοςοπ αὶ ρΘΏΟΓΕ Θβϑθηΐ δὶ, ΠΟΙηΟ 80 116 Ἴγοάσγοίς οἰ αδιηοάϊ ᾿ἐῦτοδ δὺ Ποτηϊηὶυι5 
Φυάδεῖθ σοπβοτίρίοβ. Νῆπαο δυΐοπὶ ᾿ρΒΌΠ) ΒΟΓΙΡ ΓΘ ΠΘΠ15 ἱπογθ ἢ] 08. σΟηνησοσα ροϊοϑί, 
Ἰἰοτοϑ γόνοσα δ 1118, αι 88 τευ ηταγ, δαοίογ! 1.8 σΟΠΊροβ᾽ο8 οε86. 2, Ουα ϑρί για 5. 
Απιδηποηβῖθαβ 818. τιδι1ι8 οδί, ποῦ αὖ τηδοβίηδ ἰηδηΐπιδ, ΠΟΘ τηϑηΐθιβ οοτιιη στα τἋ 
ἐπδηΐ πιῖβ ΟΑΙαμἷβ; 60 ᾿βα8 ΠΘΠῚΟ 58η18 θεοονεύστιαν οχίοπάος, οἰδὶ 'ἱπ τιαϊ μ᾽ θοσαία 
ΒῸ᾽ 46 6) υδηηοὰΐ ΟΡ  πίΟἢ 68 ΟὈΒΟΥΥ ΘΓ: δοὰ ΡῸΓ συγκατάβασιν ουἱυοὺ 83. νῖγο Ῥοσταηἰδβὶϊ, 
τὸ 50 αἀϊορηάϊ σοϑῆοσα πἰογοῖατ, 86 ῬΓῸ Πδέιιγρο ἀοί θ5 ἱηροηϊΐααθ υἱτίθ8 θεόπνευστα 
Θἰοχυδγοῖαῦ. . . . . ἢ νίπα δαυῦθτῃ θεοπνεύστια κ᾽ ρι}}8 δα δεῖ, ὯΩ6 4Ππ88 Δ]148 γόςοβ, 
4υᾶπι 4880 ΓΟΡῸΒ δρ(ἐβδίτηϑο εἰ Ὑογ βδίτηθ τηθηΐα σοπορεσοηῖ, 1 οτατασληθ. τη Πι ΟΠ 118 
ἰτιάογοηῖ,"--- [οἰγοᾷ, ρΡΡ. 819, 320. (εἅ. 1787). 
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τὴ [86 Ρ] 6 δηα Πομιοὶν ἀϊσοη οὗὨἨ [86 Νὸιν Τοβίδιηθηΐ ; {ΠΟῪ 8]80 
οἴζεμ ὑγουρῦ ἰορσϑίμποσ νογάβ ἀπα ρῆγαβοβ νυ ἰοῖ, (πουσὰ ἰο {Π6 δγθ 
16 ΒΆΠ|6 8ἃ8 ΣΟ ἰουπα ἴῃ ([ῃΏ6 ΝΥ Τοβίδιηθηΐϊ, ΘΓ ΓΘΆ]]Υ υδοα ἴῃ 
86 η868 8Πη ἃ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏΒ ὙΠΟ]]Υ αἀἰἴδγοηῦ; δὸ ἰμαΐ πὸ σϑβυὶϊῦ οὗ ἐγ 
ΟΥ Ργοδύ οου]ὰ βρεῖῃρ ἴτοιῃ (86 δοιηρασίβοθ. 4180 {Π6Ὺ δυθῆ ιι564 
ὙΟΣΚΒ Βυ βεαπθηΐ 1ῃ ἀδἰο ἴο {πΠ6 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ, ἴῃ τυ Βιοἢ [86 ΡἤγαβοΒ 
ἈΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ὉΠΑ͂ΘΙ αἰβοιιββίοιι μα ηὸ ἀουδὺ δα Ῥοτιτοιγ θά ἔγοπι 
1 ὉΥ τΥΟΥΒ ὙΥ]ΠΟ86 ΤΑΪΠ8 Ὑ616 ᾿ιὈ16α τ 1} Βουρίαγο ρἢγαβθοϊορΥ. 
5011 τοῖο οΥΘ ἸΏΔΠΥ ΗδΡγδιβιηβ οὗ ἰμ6 Νον Τοβίδτηθηΐ οὐ ψ ΠΊΟὴ 
ἴΠπ686 Ὑτιῦοσβ β814 ποίμῖπο, Ὀδοδυθα {πο μδα ποίησ (0 βαὰγ. ΤΠ 
Ἰπαρίῃβββ οὗ βοιηδ οὗἉ {Π6 Θοτ ραγβομβ οὗ {86 86 οὗ ογὰβ τ] οἢ ΤΘΓΟ 
Ὀτουσμύ ἔουνναγα γα ὨΘΓΟΪΥ ΘΟΠΟΘΙΥΔΌ]6 : 6.0. 1886 Νεν Ταοβίδπιοηΐξ 
ι.56 οὗ χορτάξω, ἴο 584 0Ἰ8(γ, οΥ Η]] (οπ6 ψῆο 18 ὨπΠρΤΥ), νγ85 ραΐ ἰηΐο 
οοππροϊίοη 1} [Π6 86 οὗ [Π6 Βαη16 νγοτὰ ἴῃ Ρ]δίο (ΤλρῸ}}. 11, 872.) 
ΜΒΟΓΟ 10 186 υϑοᾶ οὗ ἡεοαϊπο βιοῖπε. Μαίϊ. χ. 27., κηρύξατε ἐπὶ τῶν 
δωμάτων, 88 σοΙηραγοα πιὰ 2 8ορ, ἔριφος ἐπί τινος δώματος ἕστως: 
ΔΠἃ 580 ἴοο 88 ἴ0 ἸηΔηΥ ΟἴΒοΡ οὗ [86 1] δίχα 08 διαρὶογοά. 

Τηθ δρρ]]οδοη οὗ οογτοοῦ ρῬὨ]]οΪοσοαὶ ὈΥΙπΟΙρ]68. ἢ848 βϑι]ϑ {6 
4υσδϑίϊοπα διποηρβὺ βοῃ οί Β τ ΙΟ ΤΟΥ͂Θ ΟΠ06 80 ὙγΑΓΠΪν ἀοραίθα ; ἀπά 
ΠΟῪ ἴῃ 8ἃ 6 ὙΟΓΑΒ Ὁ ΤἸΏΔῪ δ6 8814, (πδὶ {ἰπ6 ατϑοκ οὗ [δ6 Ναὸν 
Ταδίαπιθηῦ 18 ΘΒβοη 184 }}γ {Π6 Θοτησαοῃ αἰαϊθοῖ οὗ ἰπ6 ᾿ἰαΐθ ὙΣΊΟΓΒ, 
ἢ} ἃ οοτγίδι ᾿πῆπχ οὗ ἩΘΌΓΘΝ Θομβίγ οἴη 8 δηα ΡὨΓγΑΒΘΟΪΟσΎ, δηὰ 
στ ἐπαὺ ΘΟ]ουγηρ τυ {ΠπΠ6 δυδ᾽]θοῖς 0 πο] στο κ τγα8 ὩΟΝν 
ΔΡΡΙΙ6α ---- τανθα] οα Ομ γι βύϊδη ἐγυτῃ ---- ΤΟ ἀοΥοα ὨΘΟΘΒβαγυ. 

Τὸ Βοπλθ 1Ὁ ΤΠΔΥ Β66πὶ βίγησα {πᾶῦ {ἢ18 ΠΘΒΙΟΩ τῦῶϑ δὸ ἰοηρ 
ἀοθεαῖοα; θαῦ οπ6 γθᾶβοῃ Ἀρρθαγβ (0 Ὀ6 ἐπδὲ ἸΩΔ ΠΥ {Π6Ο]ορία 8 ΤΘΤΘ 
ἔδυ τόσα δοαυαδϊηίθα τὴ} 6 ατοοκ Νὸν Τοβίαμηθηῦ ἴδῃ τ} {86 
αἰδεβίοδὶ το γ8 οὗ δηθαῦϊ : (π6 ψογάβ, ρῃταβοβ, δῃα σοπβέγιο θη 8 
864 ὈΥ {πὸ βΒαογϑὰ ψσιῦουθ Ὑ6Γ6, ὑΠποΓΟΪΌΓΘ, 50 ΓΆΤΑ ΑΓ ἴο {Π6ῚΓ τη 8 
Δα ΘΆΓΒ, ὑμπαὺ (ΠΥ ἀἸα πού τορατὰ {Πθῖ 88 δῃγύπιηρ αὖ 41} βίγδηραο : 
Δῃὰ {88 {ΠΘΥ̓ ὙΘΓΘ Αἰπηοβί (1 ποῦ αυϊῖθ) Ἰποαρ8 Ὁ ]6 οἵ ρϑγοθινίηρ (86 
ἔογοα οἵ 16 δυριμπιδιΐβ 9]16ἃ Ὀγν ἴπ6 Ε{6]]6η]8ῖα, Απά {1|18, ἴοο, 18 
811} 4 ἰπάρσαμος ἴὸ τοϑηΥ {πϑο]οσϊαηβ ὙΠο86 ασθοκ βίυά]θ8 ἤᾶγθ 
Ὀαοῃ φρεοίαϊϊἧ αἀϊτοοίοα το {πΠ6 Νενν Τοβίαιηθηί, 80 {πὰὲ (ΠΟΥ σδη 
ΠΑΡ ἀρρτγοοϊαία {π6 ἔογοα οὐ οὔθ] γοπλατκ8 ψ Πἰοἢ ΥΘΑΌΪΓΘ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ΠΟΙΡΓΘΘΠδῖνα υἱ οὗ [η6 ἀτδεῖ Ἰδησταρθ. [ᾧ οδῃ ΠαγαΪϊγ Ῥα ἴοο 
ΘΆΓΠΒΘΒΕΥ ῥγθϑβοα οἡ Βι}]1οα] βυπἀδη 8 ἐΠ6 Ἰπιρογίδηοσο οὗἩ μια κιησ {Π6ὶγ 
ατοοῖκ βίυαϊθβ ἔδν τῆοτγα σοι ρυθἤθηβῖνα ἴπϑη [ἢ]18:; δηᾶ 16 {ΠπῸ ν Πᾶνα 
θοσυη ψῖτ (π6 τρεῖς Ταβίδιομί, δπα ουθη 1 ΠΟΥ ἀγα (Ἀτλ  ]Πν χι1]} 
τ, δηᾶ 1{ αἴοπϑ, 10 15 πεοάζεϊ ἴου {πθπὶ ἴο Κηον ἰπ δαάιοη Οτϑοῖς ἃ8 
ἴουπά ἴῃ Αἰ Ὑυγιίοσβ οὗ {6 ρυγοβῦ ἄδυβ, δηὰ ἰο Ὀ6 δι! παν ἢ 
ΤΆΓΩΠΊΑΣ 848 δὰ ἀοσῃ ὈΥ ροοᾶ δυϊδουῖ!6β, Τμυ8β (Ποτα νν}}} Ὀ6 

τἰϑαιοβ Ὑβδὺ (86 βίβησεαγα οὗὨ ὀοιηραυθου 18 ὉΥ 1 ἢ (μ6 ατϑοκ οὗ 
{Πἢ6 Ναὸν Ταβίατηθηΐ πιυϑύ ΡῈ Ἰυάσοά, απὰ ὈΥ ν Ὠ16ῖ (6. ΕαἀοΒ οὗ 
1πουρσ}, ἀο Β πο] Υ Ἔχργοββοα ΌὈΥ 1Π6 βασγθα ὙτιοΥΒ 48 κν6}} 48 οἴ πο ΕΒ, 
ὙΠ|Ι δα Ῥσγορουΐυ αἰβουηϊπαϊθα πα ρργθμθηάρά. Α Κηπον]οάρο οὗ 
1Π6 ατοοῖὶς οὗ {πὸ Νὸν Τοβίασηθηύ ΟὨΪῪ ν01}} θ6 ἃ πιο 6 νοσρα] Κπον- 
Ἰεάσοα;: Ρυὺ 4 ἐλογοιφὶ δοαυιαϊπίαποθ ὙὙ10} ἃ ἔδυ ροοῦ ατϑοῖὶς τσὶ ἔθ υΒ 
πῃ δάάιίοη, π}} σῖγα 1 ἃ συ ῖγ ἀἰἴδγθηῦ σαϑί. ὙΠθοϊορίοαὶ βία 68 
ἃτο ποΐ ἴο θ6 οοηίγαβίεα 1} ῬὨΠ]ο]ορσίςαὶ, δ τπουιρὶ {ΠΟΘ τΥα8. ΒΟΠῚ8 
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ορροβιἴοη Ὀϑίνθθα ἰμθηι; θυ 85 ΗΟΪΥ ϑοσιρίυσθ μ88 Ὅόταα ἴο 18 
ἜΧργοβββα (88 10 ΟΠ]Ὺ οουϊά θῈ Θχργβθββθᾶ) ἴῃ ἰαησμασε, βουπα δπὰ 
Τποσουρ ἢ ῬΒΠΟΙΟΡῪ Ὀδοομλθβ ἃ ρᾶσῦ οὗ (88. {ῃ6ο]ΟρἼΟΑ] ἈΤΙΒΟΌΓΥ οὗὨ πὶ 
Μ|Ὸ νου] 86 (πο ΥΥ οτά οὗ (σᾶ δῃμὰ υπάοτγϑίδπα 118 Θοπίθηίβ ἀεὶ ρ , 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΟΝ ΤῊῈΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤῊ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ, ΙΝ 1ΤΒ ἘΧΤΕΈΝΠΝΑΙ, ἘΌΠᾺ,, 

ὈΙΨΥΙΒΊΟΝΒ, ΜΑΒΕΒ ΟΕ ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝ, ΕΤΟ. 

ΙΝ ρὶνίπο Δ δοοοπηῦ οὗὨ [86 ἰοχὺ οἵ Δῃγ δποϊθηΐ ὙΥΙΟΥ 88 ἀπρτιηΐοα, 
ἐθοτα 18 016 ἴἢ σθηοταὶ {παῖ οαη Ὀ6 ἄοπα {σία (Π8 ἴο οο]]6οὺ {6 
ἴδον ποίϊοθϑ ψ ἰοῖ ΤΥ ΘΑ ἢ ἔδπο βι ]θοῖ, ἔγοτῃ (π6 {1π|6 1ὰ ΠΟΙ 
1Π6 δυῖμοῦ ἴῃ αὐοϑύϊοῃ τη  Βᾶνα ᾿ἰγθα πα οανγατα. [Ἃ}ἢ αἰδουβϑίην 
ναὶ τοϊαίθα ἴο {π18 μοδᾷ, 10 18 ᾿πίθη θα το ἰγϑαί, ἢγβί, οὗ [Π6 εζέοεγπαϊ 
Ὥγγπι οὗ ἴμο ατοοὶς Νὸν Ταδβίαδιηθηῦ πῃ δηο ἢ [1π|68, δηα οὗ (6 
αἰυϊδίοη8, ὅζα.  ὨΙΟΝ ἡ Γ6 ἔγοτα {ἰηὴ6 ἰο {ϊπι6 ἰπἰτοάπορα, δηὰ οὗ {πμο86 
Ροϊμπίβ ψ θοῦ ἀγα οοηποοίοα ἩΠῚῊῺ {π686 δ )]θοίβ. [Ἃἢ {18 ΤΩΔΠΠΘΥ 
ποτ Μ}} "6 8 ρϑῆθσαὶ οὐ] ἄγανιι οὗ ψ δῦ 18 Καονγῃ οὗ {Π6 
αχίογηδὶ βίου οὗ {Πῃ6 ἑἰαχ, Τῆι ᾿ηΐοσηαὶ ἸἸβύοσυ, Βυ ἢ 88 1ὖ 18, ψ1}} 
16 η »ὲ δοῃβι δγϑᾶ, 

ΤΏ6 ὑπθηΐυσθούθῃ τ ηρ8 ΠΟ. ΜΘ ΠΟΒΒ668 ΘΟΒ])ΟΙΠΕΥ ἴῃ {16 
Νοὺν Ταβίδσηθπί, ΤΟΣΘ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ]ΪΥ, 88 [6 πχοϑύ ΘΌΓΒΟΣΥ ΓΘΘΔΟΘΥῚ ΠΊΔΥ 866, 
Βαραγαίθ δηα αἰβίποί ; [Π6Ὺ ἡγοῦ ΘΟΙΩΡΟΒΟα ὈΥ̓͂ νΑΣΙΟΙΒ ΡΟΓΒΟΙΒ δηᾶ 
αὖ Ἰηΐογναῖίβ ἀυγὶηρ ἃ ρουϊοα οὗὨ Ῥουθδρβθ β'χίν γεασγβ. Τῆς ογίσίπαὶ 
ΓΙ τηδίθ 8} ΟΡ] ογοά τγ88 ῬσοραῦνΥ ὑπ Εργυρῦϊδδηῃ ῬΑΡΥΓΙΒ 
(χάρτης 18 ΤηΘὨ[ΠἸΟΠΘΑ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 2 ΨΦομη 12.). Υἥα ἀο ποΐ ἢπα {6 
Ἰραϑὺ ἔσαοθ 'ἴπ δηοιθηΐ ἩΣΘΥΒ οὗ {π6 αμέοσγαριβ οὗ ΔῺΥ οὗἁὨ ἐΐ658 
τ ρ8 ([ὉΣ {Π6 Ῥαββαρθϑ ἡ Ποῖ μάνα Ὀθθη οἱ ρα 848 γοίσσίηρ [0 ἐπ θὰ 
Ὑ71}} ποῦ βίαπα {{| ἐαϑὺ οὐἁ οὐὔἱ 1084] δχϑιωϊ παι! 0}; 80 {πα 10 185 ργοθαῦ ]6 
1μ84ὺ [π6 δῃοϊθηΐίθ ΚΠΘῪ 48 1 ||6 οὗ τυνὰὴῦὴαϊ 84 Ὀδοοτηθ οἵ {6 ἃ8 τῦέ 
ἀο. ὙΠΟΥ͂ Ὑγ6Γ6 ἷπ 811 ργοῦ ὉΠ ἀπποιΠοθα ἔγομα ὑπ {ἴτη6 {παὺ {Π6γ 
ὍΟΓΟ ΘΟΡΙΘα «απ αἰδισιθυίοα ( »εδἰ,5}ιοα, ἴὼὰ 1ῃ6 ἀποϊθηΐ βθηβ6 οἵ ἐμ6 
16 γ}}: ἴον {θη (Π6Υ σοῦ]ὰ Ὀ6 88 110016 ΠἸΚΟΙΥ ἰο αἰίγαοὶ ραγίϊουϊαγ 
αἰὐθη!οη 88 ἄοθβ (6 ΜΩ. οὗἉ ΔΩΥ ταοάθσῃ σοῦκ. ΟΥ̓ ἔδτυν 'νοσὶβ 
τἰηίοα ΗΠ ὙΘΑΣΒ ἀρῸ Οδῃ Ὑ76 ΠΟῪ ΒΑΥ ΠΟΘ 18 ἐπ6 δυΐμοσ Β Μ8. 
ἢ6 οορῖθβ ψ ΒΙΟΝ ἡγ ΓΘ τα] Ρ]164 ᾿π δποϊοπέ ἐϊπη68 ὈῪ [8.6 ὑγβηβου ΒΟ Υ8 

Ὅγ ῥγοΐβεβίοῃ, πάθον {{πὸ αἰϊγθοίΐοη οὐὨ {6 διῦμοῦ οὐ {μοϑ88 δοϊϊηρ ἴον 
ἢπι, ΤΟΟΚ [Π6 ρΙδοθ ἀπά 414 {Π6 σγοσῖκ οὐὗὨ οὐἱρίμαϊβι [10 οαπ μαγαϊγ Ὀ6 
ἀουθίοα (μαὺ {π6 ρέβέϊεα αἱ Ἰθαδὺ αγα νυ θη δἱ ἢγϑῦ οῃ Ῥρυσιιϑ, 
νῃδΐενον Ὀ6 ὑπουρπξ οὗ [Π6 Κἰδίογ!οα] ὈΟΟΪΒ; ἀπὰ {παὶ [ΠΟΥ ἡγ6Γ6 αἶβὸ 
80 Υϊ 6 η 18 ῬγΟΌΔΌΪ6 ἴὰ {ἢ6 διρῃαβέ ἄθργθθ. [{ τηιϑῦ ἤαν Ὀ66ῃ, 
ΠΟΥΕΥΟΓ, αὖ ἃ ΥΘΥῪ ΘΑΥΪΥ ρογιοα {αὐ [Π6 ΙΏΟΥΘ ἀύγαθ]6 τηαίογίαὶ ΚῸΓ 
86, ρῬαγοϊτηδηΐ ΟΥ γ ]] 1}, 788 ΘΠ ρ] ον δα [ῸΓ {ΠΠ6 σΟρ᾿68 [Ὁ οἰσου]αίίοῃ, 
δηα 10 185 οἡ {18 τηδίθυϊδὶ ἰῃαΐ {μ6 οἰἀδβί οοάϊοθβ Ποῖ τα μαναὰ ἃΓ6 
τ 6 ἢ. 
ΤῈ ἰβίογυ οὗ πὸ οοπηθιηδίίοη οὗἩ [ῃΠ6 Νενν Τοβίδιαθηὐν "00 (8 ἰηΐο 
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οπ δ τσοϊυπια ὈΘΙομσβ σαίποῦ ἴο (μ6 ἰβίουυ οὗὨ {π6 ὀάποη ἴπαπ ἰο {{15 
Ῥίβοα; 1ἰ ΤΑΔΥ ΒΟ 6 ἤστο 0 βὰν ὑπαῦ ἴῃ {π6 τοῖσῃ οὗ ΤγαἼδη, ἡ, ὃ. 
Αἰπιοϑὲ ἱπηπη α!δίου δὗνογ [86 ἀραὶ οὐ δί, Φοιη, (π6 Ἰαβὺ βνδῃρβ δέ 
δηα ἐμ ἰαϑὶ δυγνινπρ Δροβίΐα, (πὸ ἴοι (ἀοβρθὶβ ὑσογθ οο]]βοίβα 
δηα οἰγου]αίθα 1 Οη6 νοϊιτηθ: Δηα 88 ἃ ὑπι16α γο]αιηθ ΤΠ6Υ ὙΓ6ΓΘ 
86 ἴῃ [86 ἔοττηον ραγὺ οὐ (ἴδ βϑβοοῃὰ οϑηίασΥ ὈΥ (ἢ6 οἰ αγοἢ 68. ἴῃ 
σομοσα!. δὲ. Ῥα } Β ΤΟ ΙΒ.168 Ἰγοσο αἷ8ο ἴῃ {Π6 βᾶτηθ ἃσθ οἰγουϊαίοά 
ὉΠῚΘΟΪΥ : ΤΠΘΓΘ ἸΏΔῪ πᾶνα ὈΘΘῺ ΒΠΟΐΠΘΡ ΟΟἸ]θούϊοα ἴῃ 86 ΟΠ {Ἰηρ; 
βοῃθ οὗ ἴδϑιὰ, Ὀυὺ {Π18 αὐ θϑίϊου, 88 7611} 88 τ βοίμοῦ {πὸ Ἐρ 816 ἴο 
[6 Ἡδοτγοντβ Βο]οηροα ἴο {Π18 ππὶίοα νοΐϊυπιθ, 4068 ποῦ τϑαυγ ἰο ὃ6 
ἤθγθ αἀϊβουββοα. Οὐ {6 οἰμαὺ Ῥοοκβ οὗ {86 Νὸν Ταοβίδιηθηΐ, {116 
στοδίου ρασὺ ὝΘΓΘ ἴῃ 1188 ἃ8 Βοραγαΐίθ θοΟΚΒ; θυΐ ἴῃ ἐπα {μιγὰ οοηΐανν 

. ΠΟΥ ΡΡΘῸΣ ἴο παν Ὀ66ῃ 411 δοπιιηθα ᾿ῃ ΟὯ6 νοϊυπιθ; ἀπᾶ {113 ἃσ- 
τη ρσοιηθηῦ νγὰ8 ΒΔ ϊζια] ἔγοτῃ [86 ἔοαγί σοη ΤΥ πα οπνταγὰ ; που ρἢ 
δνθὴ {πῃ 8 ΘΟΡΥ͂ τηϊρῇῦ οοπίδϊη Ὀυΐ ἃ ρατί οὗ {πα οοἰ δοίϊοι. 

Ὗ 6 ἀο ποῖ βηᾶ ΔῊΥ ἔγβοθ οὔ οορὶθβ οἵ ἴπ6ὸ Νϑιν Τϑβίδιμοπέ οὐ οὔ 
115 βοραγϑίθ τσ ηρΒ 1η {Π6 ἔοστωῃ οὗ το ]]β:; 411} ταῦ νγθ βάν δἃζθ ἴῃ 
Βαυατα δοοῖς οὗ (86 τροάοση ἔοστΩο. Αἵ ἃ ροσὶοα δοϊηρδγδίνοὶυ ἰϑίο, 
Ὗ6 Ηπα ραρεῦ δι ]ουθα 88 8. τηδίθ 8] ; οούίομ ῬΑΡΟΥ πλρκο8 108 Δρ- 
ῬΘΆΓΘΔΠΟΘ ΒΌΆΡΒΘΑΌΘΠΟΥ ἴο 6 πη σδηΐαγΥ, δηὰ {μαΐ οἱὗὨ ἸΙΠ6ῃ τῇδ 
δρα αἴον 86 ὑννοϊ ἢ. 
ΤΙ υυϊηρ οὗὨἨ {πὸ οἰ ἀοβί σομἹθ8 185 τῇῃλῦὺ Ὧδ8 Ὀ66η ἰαττηθαᾶ μηοὶαΐ ; 

ὃν 1818 ποτζὰ 1 18 ᾿η θη 64 {παῦὺ {(Π6 Ἰοίῦουβ ἀγΘ 811 οδριία]8, συ υϊτίθη 
Ποῦ ΔΩΥ σοππθοίίοη τὺ ὁὴ6 δηοίμοσ, Οὐμγεῖυα ΤΊ ηα, ἱῃ ν ΒΙΟΝ 
ἔα Ἰοίίουβ σὰ οὐ οοΟμ ποι γ, ὑοῖησ οἴθη Ἰοϊηθά, δπᾶ ἢ πὸ 
οδρ᾿ [418 δχοορὺ 88 1π101α] ἰο ὕαυβ, θ6]οηρΒ ἴο ἃ ἰαΐεσ ἀρ; Μοπίξιιυοοη! 
ἈΒΟΥΙΌ68 10 1ῃ Βδογοα ἀοσιπιοηίθ (ο 6 τοηί οοηΐυσυ. ΤῊΘ ἀηο]Ὰ] 
ΓΙ ρ τὴῦ88 ποῖ, ΠΟΥ ΘΥΟΙ, αὖ οποα ἀἸβοοῃιπιθα ; 10 γγᾶ8 δι ρ]ου θα [ῸΓ 
ΒΟΙ.6 68 Α΄γοσ {818 [ὉΓ οογίϑιη ὁ ατοἢ ὈΟΟΪΒ. 

Ιῃ νΟΥῪ δηοίθηὶ ΜΟ δ. [Β6τα 18. τὸ ἀν βίο οὐ σπογᾶθ τυ αΐθυοσ, μῸ 
Δοσθηΐβ, ΠῸ ὈΓΘΑΙΒΙΏΡΒ, πὸ Ἰοία Ροβίβου 64 (48 βυ Ὀβου δά 10 θδἸοηρβ 
ἴο ΤΊΟΓΘ Τοοθηΐξ {126}, ΠΟ ᾿Ὠ ΟΡ Ποῦ ο0Π, 88 ΤΘρΌΪΔΥ ΟΥ̓ Βυβίθτμδίο. 
ΤῈ σοπίϊηυουϑ υὺυϊδησ 164 ἰὼ ΘἸΤΌΤΒ οὗἁ ᾿Ἰπύθγργοίδίϊοῃ ; ἔῸΣ ΒΟΠῚ6 
τοδά πΟσὰβ ὙΓΟΏΡΙΥ ὈΥ 80 αἰνιαϊηρ {π6 ἸοοΥΒ ἃ8 ἴο ρῖίνα {μθηὶ 
ΔηΟΐΠΟΥ τηθδηϊηρ᾽ ; ΔΠ6 ξολθ Γοϑα τ ΓΒ ἴῃ ἃ ἔΌστ 6. βοηΐθηοα τ ΒΙΟἢ 
Οἴ6Γ8 ὕοοῖκ 88 δοτωπηθηοῖπρ (παῦ τ ΒΊΟΝ βυσοροαρα, Τῆγο ἀγα, δον - 
ΕΥ̓́ΟΣ, ΥΟΙῪ ΘΑΥΙΥ δοπὶθ ἰγϑοθβ οἵ ᾿ῃογραποίϊομ, ἃ ἀού τραῖκϑβ 108 8ρ- 
ῬοΆγβηοα δαΐμψθοηῃ ὕγχο πογάβ, δηά 10 18 ουαθηῦ {μαὺ [86 Θοργὶδβὲ τγαβ8 
δοσαδίοιηθα ἰοὸ αἰν!ἀθ (86 βοηΐθησο αὖ δυο ἃ ρδοθο. ὙΥ̓́Βθη βιιοἢ ἃ 
ἸΩΑΥἶς 18 Θοπιπιοη ἴο Βα σαὶ δηοϊοπύ ΜΝ ., γα 8}4}} ταγοὶυγ Βπα {πδΐύ 1 
15. ποῦ Βοίῃ ἴῃ δοοογάδῃμοθ Ὑ] ἢ} {Π6 Β6η86 οὗ [86 ραββᾶρθ, Ὡπα 8180 
ΡΠ Ια ὈΥ ϑοσλθ οὗ {π6 αῃοϊθηῦ νΘΥΒΙΟΏΒ. 

Αἡ ᾿μβίδποα οὗ {18 ναγϊδίϊοῃ οὗ ᾿ηϊογρυποίίοῃ 18 ἰου πα ἴῃ Φόἢη ἱ. 
3,4.:; σοτα {6 Ὠαθιζ4] ἀἸν βου 1π {Π6 φαγ]οϑῦ ΕἸ Πλ68 τνα8 Βα οἢ ἃ8 
ἴο δεραγαίε Ὀοΐτ 6Θἢ οὐδὲ ἕν πα [86 [Ο]]ονησ οἰαιΒα ὃ γέγονεν. Ἠὸν- 
ἜΥΘΥ ΟΡΡοΒβα {818 18 ἰο {Π6 πιοάεγπ τηοᾶς οἵ ἰγοδίϊηρ {86 ραββασο, 1.8 
ἀλδέρυ μα Ῥτΐου ἰοὸ {π6 Μβοθάοῃίδη σοῃ του ΥΒῪ οαπποῦ Ὀ6 ἀουρίοά. 

6 ποίϊοῃ οὗ Μαοοράοῃιυβ ἀπα ἢ18 ἔ] ΒΒ νγὰ8 (μα (6 ΗΟΪΥ 

᾿ Ῥαϊφοσταρία ατρςα, 110. ἱν. Ρ. 202, 
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Αμοβὺ 18 ἱποϊυἀδεάᾶ ἴπ [Π6 Ἔχργϑββίοῃ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένοτο, 8 ἱἰπΒοιρῇ 
{86 {πϊγὰ ρϑσβοὴ οὗ {86 ΤΥ μδα Ῥ6θ 8 ογδδίαγο, δπα τηϑάθ διὰ 
Ομ γδε, Τὸ ᾿πὉ {86 πάντα ἀπά οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν γγ8 ταῖκο Ομ. 
16 [Ὁ] ον ησ βοαίθηοθ ἰπ οτάοσ ἰο δχοϊυἀθ {86 Μαοοαοηΐδη ᾿ηΐου- 
Ῥγϑίδίίοη. Τῆθγθ τᾶ πὸ αἰβῃομθδίυ δίσι οὐ] Υ Βρθακιηρ ἴῃ (818 ῥγο- 
οοάαγα, Ὁ τῆν ΜΆ. μδα Ὡ0 τρδυκβ οὗ αἀἰδβιϊποίίοη, ἀπα 10 οδηποῦ 
6 βῆονψῃ (πδΐ βυο} αἰ βομΒ ΟΓῈ γτοραυθα δ8 σιέλοτίξαζίυε." 

10 βθϑῖῃβ Ῥγοῦδῦ]α ὑμπαῦ ὈΥῪ ἴπ6 Ὀθσϊπηΐπρ οὗ {Π6 ΒΕ σομισ 
(ονθῃ 1 ποὺ Ἰἰοῃρ Ῥοῖογθ) [868 86 οὗ ἃ ἀοί ἰο αἰνιἀθ βοπίθποθϑ πδὰ 
ὈΘΟΟΠΊΘ ΥΘΓΣΥ͂ ρΈΠΟΙΆΙ, δηα ὑπαὺ ὑπο γα νγ88 ἃ Κιπά οὗ τϑοαϊνβα ρμυποίυδ- 
ἐοη 8 δἀορί6α ; πδιοῖι, ΑΙ Ππουρ 1ὑ ἀἸἃ ποὺ βοῦν ἴο ἀϊβυϊηρι βῇ 
1[Π6 Ῥαιι868 ἃ8 ΟἿΓ δυβίθω 4068, βυ Ποθα [0 ΒΟΥ [6 τοϑο θη ἢΘ 
τριῦ ἄγαν Ὀγοδί πιϊπουδ οοηιβιηρ [Π086 ΠῸ π6γὰ ᾿Ἰβίθηϊησ, Απάᾶ 
{Π|8 ΔΡΡΘαΥΒ ἰὸ {π6 ὙψΥῖοσ ὕο πᾶν Ὀθθὴ δ᾽ῃγοϑῦ οὐ αυἱΐα 1ΔΘὨ16 4] 
ἢ 1.6 οτρίη οὗ δἐϊολοηιοῖγψ. 

ἘΜ Βα] 8, ἀθδοου οὐὗἁἨ ΑἸοχϑπάγια, δηᾶ δέοσνγασαβ Ὀΐβθορ οὗ ὅϑυ]οα, 
»ιιδιϊδ)οα απ οαϊέίοα (αι ἴμ6 ἀποΐοπὲ βθηβα οὗ (86 ἰδϑσγι) οὗ δι. Ῥδὺ} 8 
ἘρΊβ0] 68. βομοπιθίγί ον αἰνιαθα, ΤὨΒ 88 Ὀθθμ Βαρροβοα σλἢ 
Βοοά τϑάβοῃ ἴο ἤᾶνα σδιιϑθα βομοιιθίσυ, στιχομετρία, ἴο Ὀ6 γΟΙῪ 
ΖΘΠΘΙΆΙΠΥ δαορίεα ; Μ11]16 Οἴ ΒΟ 8. ἤᾶυθ δββυτηθα (00 ΠΑΒΕ]Υ 88 10 ν}}}} 
08 Βῃονν) ἰδαΐῦ {118 ταυβύ παν ογιφίπαΐοα ιῖῃ Ἐλα Π4}1ὰ8 Ὠϊπη86 1, ΤῊΘ 
ἀαία οὗἩ 186 ΕΒΔ] ἢ ΘΟΡΥ οὗ 86 Ῥαμ] πο Τὺρ:8168 {λπ8 ἀἰνιἀ6α νγὰ8 
Α. Ὁ. 45ὅ8., ἃ8 185 Κπονῃ ἔγοσα {π6 σθοκοπίηρ οὗ ΕΑ ΠΔ]18 Ὠ1Ππλ86], ΒΥ 
γΥΒΙΟΩ. ἢ6 σατο οα {86 οοπιρυϊαίίοη οὗὨ 6 ρογιοά ἔγοτα δ. Ῥδὺ}᾿ 8 
ΤΩΔΓΓΎΤΆΟη,Ι, ἔγοια (86 ἔουγῃ δΟπβι 80 οὗ Αγοδάϊιβ δῃα (μϊγτὰ οὗ 
Ἡομοσῖυβ ((ἢ6 ρμοϊηῦ ἴο ψΒΙΟΝ ἃ ταῦ ἔτοπι οπλ μ6 οορὶοα δὰ 
Ὀτοῦυρβῦ 18 οοπιριυίαὐ!ο0}} (0 18 οὐγ {ϊπ|6.0. ΤῊ]8Β Β6 οβιϊτηδίθα ῥσοίυ 
ΔΟΟΌΓΑίΘΙν το Ὀ6 462 γοαῦβ δέεν [Π6 διἱγίἢ οὗ οὰυνς μοσ, 6 ΠΟΘ ΒΟΠ16 
αν σίνθῃ Α. Ὁ. 462 88 (6 ἀδίβ οὗ (86 σοιμμηθησοιηθηΐ οὗἉ βίϊομο- 
ΤηΘίγγ. 

Ιῃ {18 τηοάδ οὗ πγιηρ ἴῃ6 ἰαχύ νγδβ αἰνιἀ6α 1ηἴο ἐπε, στίχοι, [ὉΡ 
(86 οοῃνθηΐθηοα οὗ γοαάουβ, δαοὶὶ οὗἩ ἩΔΊΟΝ νγαϑ Ἰη θη ἀοα [0 οοπία!η ἃ8 

᾿ ΤῊ ΤΙ οΥ 48 6 ΒΟ Π6ΓῸ Σοπι το Ῥγοῦ (ΠΥ οἡ ἴ[Π6 ονϊἄδποθ τυ ΐο ὈΘΔΓΒ οὐ {Π6 
ἰηϊογργοίδείοῃ οὗἉ {μ|8 ραβϑδβᾶζο. ὅθε “Αἢ Αοοοαυηξ οὗ Π6 Ῥγϊηϊοα Τοχὶ οὗ ἐπα ἀτοοῖς Νοιν 
᾿Γοβίλπλθηι, ὉΥ 5. Ρ. Ὑτορο}]69, 1.1,. Ὁ... ΡΡ. 318, 214. 

᾽ 8ο Ηᾳπξ δηὰ 1)6 ͵εοιῖε. Ὑῇδ Ροΐηξ ἰ8 ὙὉΥῪ ππἱπιρογίδηϊ ἐπ ἐΐβεῖ γ᾽; ΟἿΪΥ [ῸΓ ΓΟΆΒΟῚΒ 
ὙΠΟ Ὑ71}]} ῬΓΟΒΟΠν Ὀ6 Θχρ]αἰποὰ, ἰδ 'β ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο ἰῃγοϑίϊαϊθ ΘΥΘΥΥ͂ Ῥασιου αν γοϊανα τὸ 
1π6 οἀϊνοτία! ἰαθουγβ οὗ ἘΌ Δ] 108, απ ὑο 566 νυ Πα οοἸ]οοϊοὰ δῃὰ οορὶεὰ ἔγοπι οἴ 6Γβ. 

Τθο τος ἔγοτα ψνοτὰ ΕΠ Πδ] 8 ἑοοῖ τς οοπιραίδιίοη οὗὨ [6 ρογίοά ἔγοιῃ 8. Ῥδι} 8 
τηδγίγγάοτῃ, Ρΐδοθβ (πὶ ονθηΐ ἱπ τὴ6 εἰ χῖγ- πἰ πε Ὑθὰγ δοσ [86 Ὀἰγ οὗὅἩ οὰν Τογὰ, [86 
{Π γι -δίχ ἢ αἴοσ Ηἰβ ογποϊχίου. Ὑὴθ ἀαν ἰ8 ἀοῆπεά ἴοὸ ὕὉ6 “τῆ6 ΠΠῚ οὗ [π6 τηοπίῃ 
ῬΡαπέπιοβ, οδ]οὰ ὮΥ (86 Ποπηδῃβ ἴδ (πἱγὰ οὗἉἩ 16 Οα]οηβ οἵ Φυϊγ᾽ (ἰ. 6. ὅυπθ 39.); δπὰ 
(Ποησ6 [86 σοΙμραίαοη 18 ΟΑΙΤΙ Θὰ Οἡ 88 Ὀεΐπρ 330 γοδῦβ ἰο ἴδ ΤὈυτιἢ ΠΟΙΒα ΞΡ οὗ 
Ατοδάϊαβ δηὰ (Ὠϊγὰ οὗ Ηοηῃοτίαβ. (ΤΠ ΐ8 ποιίος ὑκ ἐλὶϑ λόγτα ταν 6 ουαπὰ ἴῃ Μοπιίδισοπ᾽Β 
ΒΙθ]οΙμοοα Οὐοἰδ᾽ἐπίδπα, ῥ. 77.) Ἐπιμδ]ΐα, ἰπ δἀοριΐηρ (ΐ8 δοοουηὶ οἵ 8.:. Ῥ80}᾽ 8 τηδγ- 
ἱγτάομι, ῥτοῆχοθ κατὰ Συρομακεδόνας ἴο ἴΠ6 παπὶθ ΟΥ̓ ἴπ6 το, βηἀ 4180 βιιδ)οὶπβ παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις ἐπιφὶ ε’. Ησ {6 δίδίοβ ἢονν ἢς οδυτίοθ οα Ἠΐ8 σοτηραϊδοι “ ἴο 118 ῥγοδοηΐ 
ΘΟ Β:5 810." ἀπὸ τῆς ὑπατίας τετάρτης μὲν ᾿Αρκαδίου, τρίτης δὲ “Ονωρίου μεχρὶ τῆς παρούσης 
ταύτης ὑπατίας, πρώτης Λέοντος Αὐγούστου, ἱἰνδικτιῶνος δωδεκάτης͵ ἐπιφὶ ε΄. Διοκλετιανοῦ ροδ', 
ἔτη ἐγ΄', ὡς εἶναι τὰ πάντα ἀπὸ τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν παρουσίας μεχρὶ τοῦ προκειμένου ἕτους 
ἔτη τετρακόσια ἑξήκοντα δύο. (ΖεΓραρπὶ ΟΟἸ]οοίαηοα Μοπαπιοηίογιπη τοϊοστη, Ὁ. 537. 
Βοτη6, 1698.) ΤΉΐΒ ἀεβοσγι ρίίοη οὗὨ [18 γδᾶῦ δηβυνογβ ἰῃ ραγί ἰὸ 458, απὰ ἰπ ρατὶ ἴο 459, 
ΒΡΡΑΓΟΠΕΪΥ ἔγοιῃ [Π6 ἀἰ ογοης ὈΘΩἸ ΠΗ ρ ΟΥ̓ [ἢ}6 γδσγ ἰπ ἴ86 Ἐοπιδηὴ δὰ Ἐρυρίίϑη τηοᾶςβ οὗ 
ΤΟΟΚΟΙΣ Πρ. 
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ΤΩ ΟἿ. 88 τηϊραῦ Ὀ6 ἰαῖκοα ἀρ ὈΥ {86 χοδάου αὖ οὔσθ, τυιϑουΐ τλδγγίησ 
186 δθῃβθ. ΑἸ {πΠ6 γϑαὰγ 490 Πα ρυΐ ἴον ἃ βίμαῖϊαν οαϊξίοπ οὗ 1ῃ 8 
Αοίβ δηὰ (ὑδίμο ο ΕΡρ βΉ] 68, ΤῊβ ἢδ βαιὰ γγὰϑ στεχηδὸν γράψαι, δᾶ 
ἔγσοτα [86 πβηλθ {π8 ρσίνϑῃ ἴο 86 ΑἸ Υ]ΒΊΟΠΒ [86 ὩΔΠ16,Β.ΟΒΟΠΛΘ ΤΥ [88 
ἈΓΊΒΘΗ. 

ΤΊοτο 888 ὕθθη ἃ γΟΙῪ ζΘΠΘΙΑΙ ΒΙΡΡοβιοιυ ἐμαὺ {Π6 δι! οποπηοίσιοαὶ 
ἀϊνβίοῃ ψ͵δ88ϑ {π6 ψοῦῖκ οὗ Εὐ ΓΠ4118 ΠΙτ86] 7, πα {τι Ὁ ἢ845 Ὀ66ἢ 
αἰἰτιθυΐοα ἰο (6 ἰαἰίοσ ρασὶ οὗἩ 16 ἔουσί σοηΐατγ. Βαΐ (818 σδη 
Βασαν Ὀ6 δαορίοα 845 σεγέαΐπ, 1ἴ ΘΥΘΡΓῪ {μηρ᾽ ἴ8 ἰΔ θη ᾿ηΐο ΘΟΠΒΙ ἀθγα- 
η. ΕῸΣ Εις μα 8 88 ῬγΟββ  γ 8. οοἰϊοοίον, ἀπ 6 βθθῃ}β ἰὸ 
Βανο αἰ] σομ ]Υ ἀνδι]6α ὨϊμηΒ61} οὗὨ {86 ἰαθουχβ οὗ οἴμοσβ. "ΤῊῺ6 Ψ 8010 
οὗ 186 ἔκθεσι5 κεφαλαίων τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων (ἴῃμ Ζαρασηὶ 
(ΟοἸ]εοίαπμοα, Ρρ. 428--36) 15 ἰβίζθῃ ἔγοτη ἃ σοῦ οὗ Ζαπιρλίις {6 
ΜαΑΥΙΥΣ, 88 ἸΏΔῪ Ὀ6 δ00ῃ ἴῃ Μοπίξαλυοομ Β ΒΡ] ]οίμοο, (ΟὐΟἸΒΙΐδπα, 
ῬΡ. 18---82., ποῦ {Π18 βᾶπηθ δηυμλογαίίοι 18 οπ 16 ἔκθεσις κεφα- 
λαίων τῶν πράξεων τοῦ Παμφίλου. Ἡδποο ᾿ξ 18 ΜΟΓΙΌΥ οὗὅἁ Τγογ6 
ἸΠΔΌΪΓΥ ὑπδῃ {π6 δ )]6οὺ 88 σϑοοὶγϑα, ον τυοῖ οὗ τ ῇδὶ τγ88 ρυΐ 
ἔστι ἴῃ ἃ οοΟἸ]οοίεα ἔωσι ὈγΥ Εἰ 4118 ταϊρὶιῦ αν θθθη ἰδκθῃ ΤΓΟΙῺ 
ῬαρἨ]υ5 ἴπ6 Μαγίγσ. [Ὁ ᾿88 Ὀδδη δἰγοδαν βῆονῃ {μαὺ Εὔα Π.8]108 
Δ 16 86 οὗ ἃ ὙΠῸ ὙΠῸ ὈΟ]οηροα ἴο {Π6 γοαῦ 396; 80 ἐμαὶ ἴῃ 
σΟΡΥρ ἔροα ῬΑΙΆΡὮ]18 Βα δούθα οἡ ἰΐ6 βᾶῃηα ρίδῃη. [{ Ἀρρθϑὺϑ 
τοῦδε τπαὶ π6 ᾿πἰθηαθα {Ὀ]}]Υ [0 νον 818 οὐ] σαί οι, ἔῸΣ αὖ ἴ186 δπὰ 
οὗ μ18 δῃηυμηογαίίοη οὗ (Π6 κεφάλαια, ὅζο. οὗ 186 Αοἰβ πα (ὐβδίβο]ὶιἊς 
ἘΡΙ81168 ἢ6 841418, ἀντεβλήθη δὲ τῶν πράξεων καὶ καθολικῶν ἐπιστολῶν 
τὸ βιβλίον πρὸς τὰ ἀκριβῆ ἀντίγραφα τῆς ἐν Καισαρείᾳ βιβλιοθήκης 
Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου (Ζεασαρηιϊ, Ρ. ὅ13.). Ηαδνίησ [μὰ8 οορϊοα {ΠΗ 
κεφάλαια ἴτοτη {π6 ΜΑ. οὗἩ Ῥαρἤη]υ8Β ἴὼ {μ86 (ἰΘβαγοδη 1 ἸΡΤΆΓΥ, 1 18 
δὶ ἰδαϑὺ ποὲ Ἰπηρτο θα 6 {Πα 6 ΤΙΏΔΥ Πᾶνα ἰδίζθη το ἔγοσῃ {Π6 5816 
ΒοΟΌΤΟΘ. ΝΟΥ͂ [86 (ὑο: 5] 1η ἔταστηοηίβ οὗ δι, Ῥδὰ] ΒΒ ΕἸΡΙ 8168 Η (ἔγομι 
ὙΙΟΒ ἃ ΒρΘΟϊΘ ἢ οὗ ΒυϊοΒοπ οἴ ΓῪ Ὑ01}} ῬΥΘδθη  Ὀ6 ρίνθῃ) οοηίηϊη 
ἃ ΒΒ Βου ΡΟ. διδίηρ, 18ὲ, ὑμπαῦ [818 ΘΟΡΥῪ οὗ δὲ. 'ῬΡαὺ} Β ἘΣριβί]68 μδὰ 
Ὀθοη τσϊ θη στειχηρόν (5ϊ6), ἀπ {μαὺ [Π18 γ)ἃ8 πρὸ ἐγγραμμὸν καὶ 
εὐκαταλημπτὸν ἀνάγνωσιν τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἀδελφῶν, τια 2η4, ἀντε- 
βλήθη δὲ ἡ βίβλος πρὸς τὸ ἐν Καισαρείᾳ ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκης 
τοῦ ἁγίου ἸΙαμφίλου χειρὶ γεγραμμένον αὐτοῦ. 

70 48 θθϑὼ βυσρεϑίθα {μαὺ {118 βυ θβογιρίίοη 18 {παὺ οὗἩἨ ΒΑ] 8, 
τοίδι πο ὈΥ {16 τοτο γϑοθηΐ βοῦῖθθ πὸ τυσοίθ {86 (ὐοἶ8]1η ΜΏ. ; Ὀαϊ 
δνϑῃ 1 (1118 δ6 [Π6 οΑ86, 10 ρίνοθ Ἀποίδοσ ροϊηύ οὗἩ δΘοπηθοίϊοη ρεύνθθη 
ἢ ἸΑθουΤΒ πα (Πο86 οὗ Ῥαδιωρἢ!}8; [ῸΥ 1 ΒῆονΒ ἃ δοπῃιρατίβου ἢ 
τεσατὰ ἴο δὲ, Ῥδ} 8 ΕΡΙ 8.168, βυιοῖὶ 48 ἢ [8 ϊπι86] ταθης]οηθά δ [ῃ6 
6ηα οὔ {π6 Αοἰδβ διὰ Οδίμο!ο Εριβι16α. 

υϑι, [Π6ῃ, 88 10 18 οογίδιη τῃ δῦ βοῖλα οὗ {πὸ ΕἸ Βα] Δ ΟΠ ρίοσβ ἀπὰ 
αν βίοηβ γα (6 γοῦὶς οὐ Ῥδιαρῃῖβ, 80 1 15 δὖ ἰϑαβδύ ποῖ ργο 816, 
ἔτοπι (86 Ἰοἰπὲ ὑδβυϊπΊ ΟΥ̓ οὗ (π6 Οοἱδίη ἥαστηθηῖβ δπα ΕἸ 8 ]188 
ΟΥ̓ 80 βου ρίοη, ἐμαί ὑπ 6 801 Ὁ Ποτηθίυῖοα] ἀγυβηροπιθηῦ τγα8 8 μαγὺ οὗ 
[πὸ ΒΙΡΙ]ςΑ] Ἰαθουγβ οὐ Ῥαδωρλυ8 (86 Μαγίγυ ἤο ψ ΒΙοῖ Δ᾽] βίοπ τγὰ9 
τηϑα ὈΥ “6ΓΌΠΙ6. 
ΤΠ δοοοιπὺ πο τ μαναὰ οὗ {86 Β 1 ὁΠποπηθίσι ἃ] ἀγγαπρθηχθηῖ 15 

οοῃίαἰπαα ἴῃ ἐπ6 Ῥχοίορῃθ ἴο {88 Αοἴϑ, δἀἀγοββοὰ ἴο Αὐμαμαβιιβ {116 
γουησον, Ὀίδβορ οὗ Αἰοχαπάτγϊα (απά, {πογθέογθ, δἴϊοσ {86 γᾶν 490). 
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Τὴ {818 ἘΣ ΓΠΔ] 18, οΥ [6 τσὶ 6 Γ ἔγοτα ἡ οστη ἢ ααοΐθβ, βαΥ8 [Πα 1γ6΄ 
ΠΟῪ δοίβ ἔοσἢ (ἢ6 Αοἰβ αηὰ (ὐαίμο!ο ΕΡΙ8.168 στουχηδόν, 8. Πα μδά 
ϑουπιονῖψ ἄοπα ἴποδβο οὗ δι. Ῥαὰ], δο {πᾶῦὺ {π6 ΒΟ] 6 οὗ {Π18 τουβὺ αν 
γτοσοαΘαρᾷ ἔγοτῃ «1116 βᾶπιθ Ῥϑύβοῃ, ὙΒοίμου ΕἸ ΠΑ} 18, ῬΑ ΡὮ1] 5, ΟΥ̓ 
ΒΏΥ οἴμεγ. Ηδ {86 ῃ ΒρΘΆΪΚΒ 81} ΑΥ]Ὺ οὗἁ πλδκίῃσ Β ΠῚ Δγ168 (ἀνακεφα- 
λαιώσασθαι) οὗ ἴπ6 ΑοίΒ, ψΠΙΟΝ γα ΚΗΟῪ ργοσθθαρα ἔγομι Ῥαρ 1]}υ8 
ἸΏ 861}.} 

ΤῊΐδβ δοοουπῦ οὗ [Π6 οΥἹρίη οὗ στίχοι, ἱπουρῇ ΟΥῪ ἀποδγίβ!ῃ 85 ἰὸ 
{π6 ἀδῦδ, βαθῖηβ ἴο 6 {Π6 Ὀοβϑὲ ἡ ὨΙΟΐ ΟΠ ΠΟῪ Ὀ6 ρίνθη. 

ΤΠοτΘ ὙγὯ8 4180 ἃ αἰν βίοι ἰδιτηθὰ ῥήματα, ὙὮ1ΟΩ ττᾶ8 ῬγΟΡΆΡΪΥ 
ΒΠΟΙΠΟΙ τηοᾶθ οὗἩὨ βαραγαίίοῃ ἰηΐο 11π68, Ῥϑυθαρβ. ποῦ 80 Ἰοῃσ' 858 {ΠῸ 
στίχοι. Μϑῃν ΜΌΝ. οοπίδϊη αὖ (ῃ6 6ηα οὗἉ (6 ὈΟΟΪκ8 δὴ δηυταθγαίϊοῃ 
οὗ {88 στέχοι αηὰ ῥήματα ; Ὀαΐ 1ῃ {686 {Π6Γ6 15 ΘΟΠΒΙ᾽ ἀογα Ὁ] 6 Θοῃ βιβίοη. 

ΤὨΟ ἔο ϊονίπσ νν1}} βοῦν ἃ8 Βρθοίσηθῃβ οἵ β[ϊοποιμδίσιοαὶ σι ηρ: ---- 

ΠΡΕΣΒΥΤΑΣΝΗΦΑΛΙΟΥΣΕΙΝΑΙ 
ΣΕΜΝΟΥΣ 
ΣΏΦΡΟΝΑΣ 

ΥΓΙΔΙΝΟΝΤΑΣΤΗΠΙΣΤΕῚ 
ΤΗΑΓΑΠΗ 

ΤΗΥΠΟΜΕΝΗ 
ΠΡΕΣΒΥΤΙΔΑΣΩΣΑΥΤΩΣ 

ΕΝΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙ͂Σ 
ΜΗΔΙΑΒΟΛΟΥ͂Σ 

ΜΗΟΙΝΩΠΟΛΛΩΔΕΔΟΥΛΏΜΕΝΑΣ 
ΚΑΛΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ͂Σ 

Τιι. 1... 2, 8., ἔοτα {η6 Οὐάοχ (ΟὐΟΙ 5]1πἰαπιιβ, ἀθβοσιθοα ὃν Μοηθυσοι 
(Β:}]. Οοἱβὶ. ρ. 25ὅ9.). 

ΤΟΝΜΕΝΠΡΩΤΟΝΛΟΓΟΝΕΠΟΙΗΣΑΜΗΝ 
ΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝΩΘΕΟΦΙΛΕ, 
ὨὩΝΗΡΞΒΞΑΤΟΊΙΪΗΣΠΟΙΕΙΝΤΕ 
ΚΑΙΔΙΔΑΣΚΕΙΝΑΧΡΙΗΣΗΜΕΈΡΑΣ 
ΑΝΕΛΗΜΦΘΗΕΝΤΕΙΛΑΜΕΝΟΣΤΟΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙ͂Σ 
ΔΙΑΠΝΣΑΓΙΟΥΟΥΣΕΞΕΛΕΞΑΤΟΚΑΙΕΚΈΛΕΥΣΕ 
ΚΗΡΥΣΣΕΙΝΤΟΒΥΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

ἈΑοἰα 1. 1. ὅζτα, ἔσοσα {6 (ὐοάοχ ΒοζΖῳ, 

Σ Ἵ νὸ ἽεουἹὰ Ὅ6 οεγίαἷπ ΜΠ Θη ὑπαὶ Ηβυο ἶα8 οὗ Φογιιβαίοη ᾿ἱνοὰ το ἀϊν ἀοὰ {116 
ΤηΪΠΟΥ Ῥγορ είβ στιχηρόν, νγα Βου ἃ Κηον αἱ τότ ὑγοοϊβίοη νυ ποῖ ποῦ {Π686 πὶ ἴ[μ6 Νοιν 
'Γορδιηοηΐ ἀγῸ ἴῃς σοῦ οὗἨ ΕΓ Π4}}π8; ΤῸ ΗΘΕΥ ΘΒ Β8γ5, πλὴν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστολικὴν 
βίβλον οὕτω τινὶ σνγγραφεῖσαν εὑρών. “ΤὮΪ8 τηαῖκο8 ἰὶ δἱ Ἰοαϑὺ »γοδαδῖε ἰῃδὶ 1ποῪ ἀϊὰ ποῖ 
οὐ ρίπαῖθ ἴῃ (6 Νενν Τεβίδπηθπὶ ἴῃ [16 Ἰαϊίον μδ] οὗ ἔπ6 ΗΠ σοπίαγγ. 

Ζεοαρηὶ, γο οὐρὰ ὑμ6 Δ οΟυΣΒ οὗ Επι8}108 ((ΟἸ]δοίδηοδ Μοπευχηθηϊοσαπι Υ' οἴοσμῃ : 
Ποτας, 1698,) ΠΌτη δαύογαὶ Ὑ αἰΐίοδη Μ53., ΤἸουπμα 4 αἰ ΠΟΥ 1ῃ σοσοπο Πρ Βοτηθ ραγίβ οὗ 
{Ποἷγ σοηϊοηῖδ ἢ (86 ἀαῖ68 οὗἩ [Π6 116 οὗὁἨ τπδὺ Εργρίΐδη ὈΪΕΏΟΡ, οδροοΐδ!γ (Ρτεῖ, Ὁ. ̓ χὶϊ.) 
141 ΔΗΥ͂ ὁῃ6 ὙΠῸ δαὰ ὕθθῃ σοπηροϊοὰ τ} ἢ Οουποὶ! οὗὨἨἩ ΟΠαϊοοάοη (451) β8ῃουϊὰ οδ]] 
ἸΠΊ80 1 μογίψ γοδγβ δου νέον χρόνων καὶ μαθημάτων. ΤὨΪ8 αἰ βου] Υ τννου]ὰ ᾿ᾶνὸ ὈδΘῃ 
τοιηουθα οἡ ἴπ6 ρα] σατίοη οὗἉὨ τπ6 ΒΙΌ] ούποςοα ΟΟἰ δ᾽ ηἴδηδ (1715), ΣΥ τὺ δα ὕδο ΟὐὈβοσνοά 
ἴηι ἘῚ8. Ἔχ ργθβδίοῃ ἰβ ἰβκοῃ ἔγοιῃ 1 ΡΒ 8, ἀπὰ 1189 πο πρ ἴο ἀο ΜΠ [Π6 γοδγβ ὑπαὶ 
ΕΑ] π8 δὰ ᾿νοά, Α βου δῦ δἰ τη ῖϊαῦ Ἔχ ργοβείοῃ, ἱῃ ν ἰοἢ [Π0 ἸΥΤΠ ΘΓ ΘΟΠΊΡΑΓΤΟΒ ἢ Π|- 
856] το νέος ἀμαθὴς ἐρήμην ὁδὸν καὶ ἀτριβῆ ἱέναι προστάγμενος, ΟὐσυτΒ ἴῃ {Π6 σἝΏοΓΑ] ΡΧΟ]ορτΘ 
Δἀἀγοββοα ἴο Βίβῆορ Αἰπαπδβίιβ; δηὰ 1Ὁ ΟΥ̓Δ ΪΥ 8θέπιβ [0 σΟΙΏρΡοΟΙΐ τηοτο ἩἩΪ Οη6 ὙΠῸ 
Ἧ 88 γοῦηρ, ἴπδπ ἢ ἘΠῚ 8118, ΛνΌ86 ΘΟ ς] 651 8511. 4] βίαπαϊηρ δὰ ὈσΘΠ δυο ΤῸΓ [ὈΓΙῪ 
ΥΟΔΓΒ, 10 ΠΙΔῪ ΥὙΘΓΥ͂ ΜΝ Ὸ}] δῸ {Π0 ἜΧΡΓοββίοῃ δα ὉῚ δοῖιο ἸὙΣΊΤΟΥ ὙΠ056 νογὰβ ΕΠ 8}} 5 ὑπο. 
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Τι μὰβ Ὀδθόῃ σϑιρδυκοα ἐπαὺ 6 πᾶτθ ὯῸ ἱπίοΥ ΔΙ Οη ἃ8 [0 ΔῃΥ 
Βαϊ ὰΥ ΤΟΥ ΡοΥγ στα ὈῪ 1 Π4]1ὰ8 ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟΠ6 οἶδα πὶ τοσαγα 
ἴο {86 (ἀοϑροῖβ ; δῃᾷ {π6 ἀϊνιβίοη οὗ ἐποβα βοοῖκβ ἰηΐο στέχοι μα8 θ6θῃ 
οοπ]δοίαγοα ἴο πᾶν Ὀ66Ὼ ρουζοστηθα ΟΥ̓ ἷπη αὖ ἃ Ἰἰαΐου ρογοα ; δαΐ ἰ8 
10 ποῦ ογΘ ῬγΟΌΔ 016 ἴο ΒΌρΡροβα ὑμδὺ 10 πα Ῥθθῃ ὈγΓΘΥ]Οι 5} 7 Ἔχθοαϊρα 
ΌὈΥ βοῖὴβ οἶδοὺ παπᾶ, ἀπ {παὺ 1Ὁ γγα8 ἴῃ ΘΟΙΏΙΏΟΝ 86, ἀπ ἰδμαὺ {Π6 
ἀϊνιβίοη οὐὗὨἨ {Π6 ΤρΙ80168, μοί ον οὐἹριπαύηρ 1} 1 ὙΠ Ά}18, ΟΥ̓ ΟὨΪῪ 
οἰσγουϊαίοα ὈΥ ἢΐπι, ψγὰ8 1η ᾿μηϊαοη οὗ ναὶ πα Ὀθθη ῥγϑυϊοιβὶν 
απ ρ]ογοα ἴπ {86 (ἀοβροὶβ ἢ ΑΓ ἃ}}] δνθηΐβ (η6 (ἀοβρεὶβ γεφιίγεα 1ῦ (Π6 
τηοϑί, Ὀοσδυδο (ΠΟΥ τ γα {86 πιοϑῦ παι Δ }}Υ τοδὰ 1ὰ 1Π6 ΠΌΤΟΝ 68, 
Δα 1{ τγαϑ ἴο τηθϑῦ 8 [6]1 παρα ἐπαὺ {Π18 τηοάδ οὗ τυῦιπρ᾿ τγ88 δαἀορίοα, 

ΤΉυΒ 1Ὁ ΔρΡΡΘδΓΒ 88 10 Τὺ Πα] 18, οΥὁἩ (Π6 δι Ποῦ Ποιὰ Πα [Ὁ] ονγοα, 
σομ ]οἰοα 4 ποῦκ ῥγουἹοιϑῪ Ῥαριῃ ; ἀπ {παῦ (86 ᾿]1016 ρΐδῃ οὗ 
ΒΟ ΟΠΟΙΠΟΙΤΥ τπῦὋβ [0 ὙΓ16 ἴῃ βοραγαΐθ 11η68, ἴου {Π6 βᾷκα οὗ ργϑδίοσ 
ἀϊδποΐποββ, ἐμο86 τρθροσβ οὗ ἃ βθηΐθῃςθ ὙΠ1ΟΒ τρις πᾶν Ὀθ6π 
βοραγϑίοα Όγ ἀοίβ. 

ὙΠΟΓῈ ΔΥῸ αἷβο ἰηβδίβϑῃσοβϑ οὗ ἃ ΜΙ 85. θοϊηρ στη Κα {π6 Οοάοχ 
1, δυάϊδηυϑ (Ε) οὗ [86 Αοἰθ, ἴῃ τ ΒΙ ἢ ΟἾΪΥ ἃ ποσὰ ΟΥ ὕνο βίϑῃηε 1π 
ΘΔΟἢ [π6 ; {118 ἢ48 Ὀ6 θη Βοιιθ  Πλ68 ἘΠ. ΒΟΠμοπιοίγυ, Ὀυὺ 10 ἢδ8 ὯΟ 
τοϊαιοη ὙΒαΐουου ἰο {86 ῥγοροῦ στέχοι. 10 ΟΠΪΥ ΓΟΒΘ0]68 ἰμοιῖὰ ἴο 
116 ἐψε. 

Εοὸτ ἃ ἔπη (Π6 δἀορθίοη οὗἁ 8.10 ]ουπ οί γΥ ΒΘ 6 πι8 ἕο ἤν ργϑυδὶοά, 
δαΐ μον ἔλγ 1Ὁ ττᾶϑ ζθῆθγαὶ 88 ΠΟΥ 6 θῃ Βῃονη ; 1ἰὖ τηυσδὺ μᾶνο α18- 
ΔΡΡοαγϑα δοσ ἃ ἴθ οδῃηΐυγιθβ, ἐποιρῇ βοιλα ΜΙ 5.5. Δρρϑδγ ἴο δχβιῦι 
ἴγτδ668 οἵ πανίησ δδθη οοΟρὶΘα ἔγοπι Θχ θα ρ᾽δγΒ 80 αἰν: ἀ6α ; {δι ἴῃ {Π6 
Οοάεχ Βοοδγῃουίδηιδ οὗ δὲ. Ῥδὺ} Β ΕΣ ΡΙ80165 ((), ἃ ἰαῦρα Ἰεϊίασ οἴζβη 
βία παἀβ αὖ (86 Ὀοσὶπηϊηρ οΟὗὨ δ δποϊθηΐ στίχος, (Βουρὰ {18 ΜΆ. 15 
186 1} υεϊείοη ἴῃ Ππ68 οοπιϊπυιθα αογοββ ἰῃ6 Ρᾶσθ. [0 Βαθ αἷβο θθθῃ 
{πουρλῦ ὑπαὶ {86 ἀού οὔ ᾿ηὐογραποίίοη ἐουπά ἰπ ἴμ6 Οοάοχ Ογρεῖυβ ([) 
οὗ (6 (ἀο8ρ6]8, πρᾶν 8 [Π6 ἐπά οὗ ἃ στέχος ; Ὀὰὺ {18 Β66πι8 ἴο Ὀ6 ΟΠΪΥ 
[Π6 βᾶπιθ ᾿ηοα6 οὗἉ ἱπίοσραποίοη ΠΟ Ὦ νᾶ8 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ 86 ὈΘίΟΓΘ 
ΒΟ ΠΒοιμοίτΥ δα Ὀθθο ἱπίγοἀαςοα, πα ΘΟΥΔΙΠΪΥ 'ν88 80 ὈΘΙΌσο ᾽Ὁ ννὰ8 
ΘΟΙΠΠΊΟΏ. 

Ετομλ {μ6 οἸσμ ἢ ΟΥ πἰπί σΘη ΌΓΥ ρΡαποίαδίίοη ἱπ ΜΘ. ὈΘοδπιθ 
ΙΔΟΓΟ ἔγοαιθηῦ πα πιοσα τορι ΪαΓ; ἀπά αἴον {Π6 ἐθηῦί οΘμἴΌΤΥ 1ὖ 18 

ΟΥ̓ΟΤΥ͂ σΟΠ ΟΠ ἰὸ πα 10 οαγτιθα ουὖ νΟΓῪ ἱποτοΌΡὮΪΥ ; δπα ἰπὺ8 10 18 
ΟαδίοΓΩΔΥΤῪ ἴῃ ουγθῖνα Μ᾿ 5, Βυῦ {ποτὰ νγᾶβ πὸ δΌβοϊαἴο τορ ΔΥΙΥ, 
84 ΟΟΥΔΙΠΪΥ ποίμπιηρσ {πα οοὐἱὰ Ῥὸ ο81|16ὰ ἃ ϑυδέοπι, ὈΥΪΟΣ [0 {116 
ἸΠΥ ΘΒ ΟΣ οὗ ρῥυϊπηρ. νθῃ {πδθη {Π6 βαλα οαϊΐοῦ ναυὶθα ἔγοση {1πὶ6 
ἴο π|θ6. Οπἡ {}18 δβιιθ)οοὺ 1Ὁ 18 ἱπιρογίδηῦ ἴο οὔβογνα {παῦ ἱπουρἢ 
Ρυμποίαλιου 185 Ὠδοθββασυ, γοὺ {ποῦ 185 ὩΟΠ6 ἰμαῦ 18 δυιμοσιβοα 
ΘΌΒΟΙ αὐον ΌὉΥ δποϊθηῦ 0.86, ΟΥ ὑπαῦ ρόοββθβ888 ΔΠΥ͂ ργοβοσιρίϊνο σῖρί. 
ΤΏ Βοπίθῃοαβ ὑυὩ]Οἢ ἃγ6 δι ιρσιιοιϑ ἰῃ {Ππεῖγ Θοππθοῦοι ἃγα θυ ἔδυ; 
ἴογ υϊίουβ (ὁ ποΐ οἴθη 80 δοοταῦῖηθ {πο ῖγ πτογάβ (μαὺ {ΠΘῪ ΓΘ σΆρΡΔὉ]6 
οὗ Ρεϊῃρ Ρυποίυδίοα ἴῃ ἃ ΑΥ ἴῃ τ ΟΝ (ΠΟῪ αἸα ποῖ ἰηἰοηά ; δηα {Π18 
18 {π6 Ά56. δυΘῺ το τραγκ αν ἴῃ ταὶς ἰμδη ἴῃ Ερ] θη. [π 
τ ϑ Ϊγ ἀοιθε] ο8568 {π6 οοηϊοχῦ δπα ραγα] οὶ ρϑββαροθβ τὺ ἀθοϊάδ ; 
8ηα 16 ἴῃ βιιοἢ 8568 {Ππ6γ6 18 ἃ ΡΥ ΟΥ̓ ρθποσαὶ ΘΑΣΙΥ ἰθϑυϊ ΠΠΟΩΥ 1Ὲ 
[νου οἵ βοπια ραγιϊοα δῦ ραποίπδίοπ, 10 πλαϑῦ ποῦ Ὀ6 οοπβι ἀγα Γαβ]ι- 
Ὦ6Β8 ἴῃ 8ΩΥ ἴο [Ὁ]]ΟΥἷν 1, ουθῃ (μου σῇ 41} το βαρ ΤΩΔΥ͂ ΟΡΡΟΒ0. 



40 Τοιίμαὶ (γί οῖϑηι. 

ΤῆΘ δὔβοηος οὗ τοογα αἰυϊδίοηβ ΔΒ ἃ (ᾺΥ ρτοαίου αἸΒΠουΪν ἰοὸ ἃ 
ΤΟΔᾶοΥ ἴῃ δηοιοηῦ {(1Π168 ; ἴοΥ 1 τααιϊγοα ἃ ΘΟΠΒΙάΘΓΆΡ]6 δοαυδιπίβποο 
ὙΠ ἃ ψουῖς Ὀεΐογο 1Ὁ οοὐ]ὰ Ὀς6 τοδᾶ δἱουὰ ἡ ΔῊΥ οογίαϊπέγ οὗ 
δυο ἀϊησ' τηϊβίακοβ. ΤῊ]Β ὈΔΥΡαγουβ τιοάθ οὗ πυπσ π᾿88 σοπεϊηυοά 
ἴῃ αὐτϑακ ἔδυ ἸΟΩΡῸΓ {πη ἴῃ 1,αὐϊη ; ἴον 1πμ6 (ἀοίμῖο τυ] ογβ οὗἁὨ [ἰδ]ν, 
ἴῃ ἴΠ6 οἷοβα οὗ {π6 ΕΠ σοπίυτγΥ, ᾿ἱπίγοάπορα ἐσογαά αϊυϊδίοης ἴῃ Τ,Αἰϊπ 
ἀοουτηεηίθ. 6 ἤᾶνα ποὺ ΠΔΩΥ δχὶβίϊηρ' ὑγοοίβ οὗ δοῃἤαϑίοη Βαυϊηρσ 
ΑΛ Βοη ἔγοσα {Π6 τπηαϊν!ἀ6ἀ τηοάς οὗ ψυϊηρ ; 1. Οὐν, νἱ, 20., Βουγαυογ, 
αβοτάβ ὁπ6 ᾿πβίϑηποθ ἢ ΒΘΣΘ ἴον δοξάσατε ΒΟ ΘΟΡΙ6Β Τοϑ ἴῃ δαυὶν 
{λπ|68, 88 (67 ἀο 8.1}, ἄρα τε. ΤῊ]8 βαμίθπσα [Π6η βίοοά ἴῃ υπάϊν!ἀοά 
τυ ηρ ΔΟΞΑΣΑΤΕΑΡΑΤΕΤΟΝΘΝ, δηά {18 νγαβ τοϑδά Ὀγ βοτηδ ἃ8 
1 Πα πεὸς τΟΣΒ Το σα ἄρατε τὸν θεὸν ; ἀμ 80 ἴῃ {π6 1,Δη-  υἱσαία 
ἴΠπ6 Ῥαββᾶσθ ΠΟῪ βίαηβ “ ρ)]ογιβοαίθ εὖ ρογίαί Ὠθθατω ἱῃ ΘΟΥΡΟΙΘ 
νοϑίγο. ἢ 

ΑΝΟΙΕΝῚΤ ΠΙΨΙΒΙΟΝΒ. --- ΤῊΘ οπαρίουβ δηα γουβ68 ὙΠ ΙΟἢ 6 ΠΟῪ 
56 ΔΥΘ ἱπυ ΘΠ! [ΊΟ18 οὗ σοτραγα γ οἷ γοσϑηὺ {Ἰπη68; ἐῃοβ6 ἩΒΙΟΝ Τ6ΓΘ 
ΔΠΟΙΘΏΠΥ ΘΠ] οΥοα, πηα ἴο ἡ ΟΝ τοίθσθησα 18 τηδᾶθ ὈΥ ΘΑΥΪΥ πγὶίοτβ, 
ΔΤῸ 811} ἰουπά ἴῃ ΜΆ. α8 νοὶ] δἂ8. Ὀοΐϊησ τοί! ποα ἴῃ βοπια ᾿γϊη ρα 
οαποηϑ. ὙΠΟΙΣ τε ἐν 18. ΘΟΠΒΙ ἀ γα Ὁ]6 1π Το τ ΘΟΡ168, θθοαι86 {Πα Υ 
ἔδολ  αἴα τοέδγθηςο ἰο Μδ8., δηα ὑΠ6Υ χρη δηοϊθηΐ 8] 8: 0η8. 

ΟΠμαρίετθ, κεφάλαια, ΑΥ̓͂Θ ΘΑΓΪΥ ΒροΪκοη οὖ; Ὀαὺ Ρουθ ρ8 ἴῃ βοιηδ οὗ 
{Π6 ΠΟΘ Ἀποϊθηΐ ΣΙ ΟΥΒ ὙΠῸ 86 1ῃ6 ποτά, 1 τυᾶϑ δι ρ] ογοα ἱπᾶ6- 
πῖον 88 ἀαποίϊηρ ραγέ οΥ δεοέϊοπ. ΟΥ̓́ [86 ᾿ἰτοάποίοη οὗ βοιηδ οὗ 
186 οσιϑίηρ αἰν βιοη8 Ὑ7ὸ ῬΟΒΒΘΒ8 βοὴθ ἈἸΒΙΟΥΟΔ] Ἰπξοσιηδίϊοι ; οὗ 
οὔποθ το ρΡροαῦ ἰῃ ΜΌΝ. γα ΚΠΟΥ ποθ {86 οτἱρὶπ ποῦ (6 
ἄαϊο. Τὰ {Π6 Οὐἄοχ γαϊσαπυβ ΒΒ, οοῃίαϊηβ 4 ἀϊδίσι θυ! τηἴο 
Βοοῖοη8 ΠΟΪΥ Ῥοου]αῦ; οὗ [Π686 δ, Μαιῃον οοπίδϊηβ 170, 85... 
Με 61, ἄο. Τμὸ Ἰοησίῃ οὗ [Π686 αἰ ν]ΒΊ0 8 18 ΥΟΓῪ ἀπροαυδὶ; [86 
δόη86 Ὀρσὶηρσ (86 τϑαβοπ οὗ 86 ὈγΘΆΪκΒ ὁσουτγηρ ΏΟΤα {Πα Ὺ ἀο. [Ι͂ῃ 
1Π6 (οβρεἶβ, αὖ Ἰοαβί, {Π6 βθοῦ 08 δύθ μῶν ἢ π6 Ὀεϑὲ {πᾶὖ ὙγΟΓ6 οΥῸΣ 
ἀενβθα ; ἀπά {18 βυβίθπι οὗ οδρι θα ϊαγυ αἰνιβίοη 8 ῬγΟΌΔΡΙΥ {86 
βαν Ἰοϑί οὗ οι τ δανα [Π6 τηθ8η8 οὗ Κπουϊηρ ΔῊ {διηρ, 

Ιῃ {16 βϑοοπᾶ οοηΐυτυ Ταϊίδη, [86 αἸΒοῖρ]6 οὗ Ψυδῦπ Μασγίυσ ἀπά 
Αἰουνατὰβ (πΠ6 Πορά οὗ ἃ Ὀοαν οὗ δβοοῖιο πογοίϊοβ, ῃδα ἰοστηθᾶ 8 
λαγπιοὴν ΟΥ ΘΟ Ιποα ἰδίου ἔγοπι {πὸ ἔουσ (ὐοβροίβ: δὰ ἴθ {ῃ6 
[Ο]]οννῖπσ σοηξαγΥ {Π18 οἷδῃ ἈΡΡΟαΙΒ ἴο ἤᾶνα Ὀθθὴ οδτθα ουὖ 85{}}} 
ἔσ ΠΟΥ Ὅν Αἰηιηοπῖυβ οἵ ΑἸοχδηατγία, ν᾽ μὸ αἰνιἀοα (μ6 (ὕὑο5ρ6]}8 ἱπίο 
ΒΌΆΘΝ ΒΘΟΙΟηΒ 88 Ου]α ΔΏΒΥΘΥ ὕο οοτίδ!η ΟΥΠΟΥ ραγίβ ἢ 0Π6 ΟΥ̓́ΤΟΙ οὗ 
1[π6 οἵμοῦ οβροὶβ. Τὴ Ἰθηρστῃ οὗ [π686 αἱ νἸΒΊ0Π8 νγα8 ὙΠΟ] Υ ἀδροπᾶ- 
οπΐ ου {π6 ρογέϊομ τυ βιοἢ ταϊσμῦ θ6 ῬάΓΔ}16] πὶ ἀποῖμοῦ (ὐοβροὶ. ΓΉΘβ86 
αἰ ν δῖ οἢΒ ΤΩΔΥ ὙΟΤΥ͂ ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ 6 ουπά ἴῃ ΜΒ. {Π0Ὺ ἴακα ἔτοτη 
1Ποῖν Ἰηνθηΐονῦ {Π6 πϑηγα οὗ “πιπιοπίατ δοοίίοπβ. [πὰ ἴπ 6 ΘΑΥΪΥ ρατὺ οὗἁ 
{π6 ΤΟΣ οοηίατΥ Ευβορῖαθ, ὑπ6 οοἰρταϊοά ὈΊΒΒορ οὗ ἴβαγοα, πηϑαο 
{πὸ ἀἰνιβίομβ οὗ Ατπαπιοηΐυβ {π6 θαβ᾽8 οὗ 18 μαγτηοηϊδίηρ [4068 ; Π6 
ἰοῦ ϑδοὴ (ἀοβροὶ τοιπιδίηῃ παιδία θοα 88 ἰοὸ 118 ογάθσ, Ὀὰὺ ὑπᾶθῦ {Π6 

1 ΤῊϊς Οαρίτυ]Ἱαϊίο Ὑ αἰΐσδπα 18 ᾿ἰηβοσιβὰ ἰη ἴ1ὸ “ Ἐπιρ δες Νονν Τοβίδπιοης," οἀϊοᾶ δηὰ 
διταηρσοὰ Ὁ Φοθπ Τάγον, Εϑᾳ. [ἢ 18 ΤΟΥ ἃ ὙΟΓῪ σοπηπιοπἀδὈ]0 Ῥγοταΐποηοα 18 ρσίνοη 
ἴο ἴπ6 τοδάϊηρσδ οὐἩ {π8 πιοδὲ δηςίθηὶ δηά ἱπιρογτίδβη:ξ Μϑ. ὍὝθεβδο αἰϊνίδίομα, ἢ {μεῖς 
ΠαΠΊΌΟΓΑ, ΔΙῸ 50 σίνεη δηὰ τπιϑὰθ [πὸ Ὀαδὶ8 οὗ [80 ἀἰδβιϊποιίίοη ἰπΐο ῬΑΥΓΑΘΤΑΡΉ5 ἰπ [0 τ. 
Ττοζο]168᾽8 “ ατοοκ Τοδβιδιηδηῖ, οὐϊοὰ ἔγοτι δποίοπὶ δα ι ΠοΥ 165,’ πον (1855) ἰη [Π6 ῬὈτοῖβ, 
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παπιδεν οὗ ἴῃ 6 ΑἸρτηοηΐδῃ βθοί0}8 δηοίμον γ88 ρ]οοα γοίθγυιηρ' ἴο ΟΠ 6 
οἵ ἕεπ 11ϑῖβ ἴῃ τυ Βιοἢ ΠΟῪ ΓΟ 80 ΑΓΓΔΗρΡΘα 88 [0 ΒΠΟῪ τολαΐ Δηβυγοτρά 
πη 186 οἶμον (ἀοβροΪβ ἰο ἐμαὶ τυ μοι τγ88 ἑουπά ἴῃ δὲ. Μαίον, οὐ 11 
Ὑ ΓΘ 8 ΡοΓ ΟΣ. ΜΏ1Ὸ} Πα πὸ ΡδγΆ]]6] ᾿ῃ δὲ. Μαίίμον, (ἤθη ομ6 οὗ (Π6 
οἶμον (ἀοβρθ]8 ἴοοκ {6 ἰοδαὰ, Τθθθα θη (8068 σοηίδἰ 64, βτϑύ, {88 
ρᾶϑϑᾶσθϑ οοπηοῃ [0 8}} ἔγ, Εὐναηρ 1818 ; {πη (1ὰ ἴἤτοο {80]68) ψ»Βαΐ 
{ποθ παν 1π Θοσηποη ; βοῃ (ἴῃ ἔοι), τ μαῦ τὸ Εὐνδηρο 158 Πατα 
ἴῃ ΡᾶγΆ}1]6] βία θιμθηΐβ; δπά 1 {π6 ᾿ἰαϑὺ ϑ'6ῦο 9] Δοθα ὑποθθ Ῥϑββᾶρϑϑ 
ἩΠΊΟΒ ἀγὸ ρεομίαν ἴο δοθῇ οὗ {πΠ6 ἔουῃυσ. Τῃθ μδοδίαπ (απο, ἃ8 
{π686 ἐφ ῦ]68 ἃ. οδ]δά, τγθσο δαορίθα δἰπηοδὺ 88 βΘΠΘΓΆΙΥ 88 [86 
Αὐμβοῃίδῃ ΒΘ 1018. 
Το αἰ βοη8 6ΓΘ ΟΠΙΘΗ͂Υ [ῸΓ [6 αἱὰ οὗὁὨ {πΠο86 ψῇῆο τιὰβῃθα ἰὸ 

δίπαγ (ἢ Νονν Τ᾽ οβίδιλθηῦ ταϊηυ οὶ γ, αηα ἴο δομαραγα {π6 (ἀοΒρ6}8 1 
ΟΠ6 8ποίμοσ. Θθοῦοῃβ οὗ ἃ αἰογοηὺ Κιπα ὑγσοτθ αἷβο ἔογπηθα, ἱπουρἢ 
{Π6}Ὶ ἀδία δῃα οὐἱσίη ἃ ὙΠΟ]]Υ ἀποογίδϊη : {Π 686 τυ γα [16 ῬΟΥΓΙΟῺΒ 
Δ] οὐρά ἔοΓ ρυ]1Ο τοδαϊηρ, 
ΤΠ ἀϊνί βίο οὐ ἴπ6 (ἀο8ρο]β, τ οι παν Ῥδθη βιυ]6α τίτλοι, ῥτο- 

ΑΌΪγ οτρί δαί ἴπὰ {18 τληποῦ; οὗ ποθ ΜαΠΘΥ οομίδιπβ 68, 
Μᾶγκ 48, μυ0κὲ 88, Φοῆη 18. Τα αἰν᾽βιοη8 ρρθαΡ ἴο πᾶν Ὀθθῃ 
[υγπηρα ἴτοτῃ {Π6ῚΓ δα ]οοὺ τηδίου, 80 88 ἴο 6 8 Κιπα οὗ δῃδρύουβ 1π 
{Π6 τηοάθτῃ 86 η86 οὗ ἴΠ6 ἰοττθ. Εὔὐδοῦ οὗὨ [μ686 αἰνΊΒΙ 08 τοοοὶνοα ἃ 
ἐἰξίδ ἔγοτα ὁπ οὗ {μ6 ἢτϑί οὐ ρυϊποῖραὶ δι ]6οίβ τηθπ οπϑα 1ἢ 1 ; [88 
{Π6 ΒΙΠἢ οὗὨἨ τἴπε86 βοοῦουϑ οὗ δ, Μαίον, πῃ οὴ ὨΡΡΘμΒ ἴο Βασὶπ αἱ 
{π βᾶπιθ Ῥ͵δοθ 88 οἂγ ΒΓ ἙΠαρίοσυ, 18 θη 164 περὶ τῶν μακαρισμῶν, 
οὐποογπῖπο ἐἦδ δεαξίἐμαος, ἔγοτα πα "γϑὲ δ )] 6 οἵ ἴῃ [ἢ 6 ΒΟΥ ΠΊΟῚ ΟἹ {{|6 
πιοαμῦ, [πουρῇ {118 βαῖὴλθ τίτλος δου ργθῃοπαβ {πΠ6 τ Π0]6 ἴο (6 οπάὰ οὗ 
οἤδΡ. νι. ΤΠ ᾿αϑὲ βοσίύϊοῃ ἴῃ δι, Μαίμον, (μ6 680}, 18 οα]]6α περὶ 
τῆς αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ ᾿Ιησοῦ, εσοποεγπίπο {ΐ6 γτεχιοϑὲ ΕὉΥ ἐδ 
δοάν 9} ὕεθαδ; {18 Ὀοΐησ {πὸ ,3γεὲ τῃϊησ  ΒΙοἢ 1Ὁ οοηίδιηβ, ὉΠοπρἢ 
{πὸ ῬΥΙΠΟΙΡαὶ ρατῦ οὗ 1ὖῦ ὑτοαίβ οἱ [Π6 ταϑυγσοοῦοη οἵ οὐῦ ογά, ΤΠ 
ἐἱέϊος ἀτὸ ἴουπα πὰ ΜΘ. ρ]δοοα αὖ {π6 ιοδα οὔ {πΠ6 ρᾶρϑ οῃ ὙΠΙΟΣ {ΠΟῪ 
βερίη. ψῖῖ (ἢ6 παπιογαΐ ργοῆχοα, Ἡ ΒΊΟΝ 4180 βίδμαβ ἴῃ [ἢ 6 τπδγρὶῃ 
ΟΡροβιίβ ἐμ 1ἴπ6 'ἴπ ψ βϊοῆ θδοὶὶ δΟΠΊΏΘΠΟΘ8: 8πᾶ ρῥγθῆχοα ἴο ϑδοῦ 
(οβρ6ὶ 18 δῇ ᾿ἱπάοχ οὗ {Π6 δϑοίϊομθ, τ Ὁποῦ Πα Ό6ΓΒ. ἀπα {{{]68. 
ὙΠογο Βδβ ΔΒ ΒΟ σΟΠ ΒΙΟη ἴτοπι (86 ἴογαι κεφάλαιον δαγνϊηρ 
θ6θῃ υϑ64 ἰο ἀοδὶριαία {π6 τίτλοι, ἃ8 τ716}} δα {πΠ6 ΑἸΔΠΟΠ δη ΒΘΟΙΙΟΏΒ, 
ἰο ὙΒΙΘἢ (παῦ ἰοττη γγ88 ΤΊΟΓΘ ΟΟΙΏΙΩΟΗΪΥ ΔρΡγορτγὶαιο, Ηρδηςο, νΒΘη- 
ἜΥῸΣ κεφάλαια τα τηθη πο 1Ὁ 18 ΠΟΘ Ὰ] ἴο οὔϑογνο τσλίοῦ Κιηα οὗ 
αἰ ν 50 η8Β ἅτ [86 οπ68 Ἰηὐδηα θά. 

Τὴ ἐμ6 (οβροΐβ, δπὰ 1 ξοιῃηδ οὗ [Π6 οἶμοῦ θοοΐκβ, {μ6 ἢγβϑί βϑοίϊοῃ 
ΟΥ τίτλοξς, ποίϑα 1π {Π6 ΤὩΔΓΡΊΏ, 4068 ποῖ Ββίαπα αἱ ἴπ6 Ὀερὶπηϊπρ οὗ 
{π6 ὈοΟΙ το]: βὸ ἐπαῦ {ποτα 18 9ὁη6 Βοο θη τοσα μη [ἢο86 ΘὨιΠ]6- 
ταϊοα ἴῃ {Π6 ᾿πάθχ. (ΟὐἹοϑῦδος ̓  Ὄχρ]αὶηδ {}}18 ῬΘΟΌ ΑΓ ΔΡΥδηροπχθηῦ 
[88 : “1 4}} Μ55. νυ πιο δοιαργῖβα {86 ποίδοη οὗ {π6 κεφάλαια, 
δηἀ δανο {6 τίτλοι τηατκοα, {π6 ἢγϑί οὐ {μοβ6 ἴῃ Μαϊδπον, πηατϊκοα 
ἿΑ, 16 ᾿πβουι θεά περὶ τῶν μώγων, αῃαὰ Ὀερίηβ οἷ. 11. 1. ΤΆ] ΑΥΪΥ [86 
Βγεί οὗ {μ686 αἰνιδίομβ 1π Μαυΐκ 186 δῃ. 16 μερὶ τοῦ δαιμονιξομένου, 
8η4 σοτμτίθηοθϑ οὗ. ;,. 29. ΤΠ ἢγδί ἴῃ 10Κὸ 18 περὶ τῆς ἀπογραφῆς, 

1 Οοτμτποηίαγιιθ Οτἰἰσαβ, ἰἰ, 49. 
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ἀπά αρίη8. οἷν. 1,1. ὙὨΘ βγεὺ ἴπ Φόμη 15 περὶ τοῦ ἐν Ἰζανᾷ γάμου, 
Θοπ μη θῃοἱηρ' δ. 11.1. ΑἾ8ο ἴῃ βενϑγαὶ οὗ (86 Εἰ ρ᾽βῖ168β. [86 δγγαῃρδ- 
τηθηὺ 18 (ἢ6 βᾶπ6, Τῇ6 ὅγϑε βϑοίϊοη 'ἰπ {π6 ΕἸριβί]8 ἰο {π6 Βοιηδῃβ 
θδρίηβ οἷ. 1. 18. [Ὁ τᾶ Ὀ6 που ΜᾺ1|6 ἴο Θχρίαϊπ 80 βἰπρυϊαγ ἃ 
τη046 οὗἩἨ δηππιθγαίηρ {Π κεφάλαια, ὈΥ ταΐθγθηοθ ἴὸ {πεῖς οὐἱσίῃ. 
Αἱ ἢγβῦ, {Π6 δυριπιθηῦ οὗἩ ΟΥ̓ΘΥῪ ΆΓΡΟΥ βού οη 88 ἴῃ ἃ 6 ἡ πΟΣΒ 
Ργθῆχϑα, οὐ 686 ρίαοδα ἴῃ 86 ὌΡΡΘΙ ΟΥ̓ {π6 ἸοτΥΟΣ τρδγρη ; δἴϊοσ- 
γγαγ8 {ΠΟΥ ψ6τ6 ἀγάγῃ οὐΐ ἱπίο 8 115ὲ, δῃἃ ΠΌΠΊΘΓΑΪΒ 6 Γ6 ρτοῆχοά, 
νὸν Βὰ ιδ6 δοεσίππίπσ οὗἨ δδοὴ θοΟΚ μδα δἰγοδαν ἃ σϑηθγαὶ ἴῃς 
Βουρίοη (6886 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, οὗ ΠΡΟΣ 
ΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΛΗ). Ηδποὸ 1 νγα8 {πουρῃῦ (μα {μογθ ττὰβ 
ΠΑΡΑΙΥ ἃ ρῥίδοθ ἴον ἃ Βρ6ο18] βδδαάϊηρ αὖ (88 θδριπηΐηρ οὗ [86 ἢγϑβί 
Ρᾶσθ οὗ δδιοῖὴβ! βοοῖ. ΑἈπά {π8 1Ὁ οϑῃθ ὕο ρ8ᾷ88 παῦ ἴῃ (ὴ6 ἐπμπιθγα- 
ἐΐοπ οὗ κεφάλαια πο γ6 18 Ὠ0 τηοη!]οη Ἡδδίθνου οὗ {Π6 ἢχϑι ροτίοη οὗ 
Θδοἢ Ροοῖκ.ἢ 
Α οἶθαῦ Ἀρρυθβοηβίοη οὗ {Π6 τέτλοι 18 ποῦ ΟὨΪΥ οὐἁ ᾿ιϊβίογι δὶ ἱπηροῦ- 

ἴδπςο, θαὺ [Ὁ 15 προ ι] ἔγομῃ ὑμοῖν Ὀοϊηρ ἔοι πα 80 σθπογα]]ν ἴῃ αὐσθοκ 
Μ55., δηὰ 4180 ἴῃ {86 βο οδ᾽] δὰ [3ο-ϑἰηχι] 6. δα! οη8, τ ῖοῖ ἤν ΣΓοῃ- 
ἀογθα πιηῦ οὗ [Π6 τλογο να] }]6 οὐὗὁἩ 1Π686 ἀοσαμηθηίθ δοοθβ810}6 ἴο 
{86 Ὀ1Ό]1ςα] δια οηΐ, νι οὰὺ Π18 μανὶπρ ἴο ρσὸ θογοπα {Π6 ν78}}8 οἱ ἢϊ8 
βίασγ. 
τὸ ΙΏΔΥ Β66ΠῚ ΒΙΠρΌΪΑΥ {πα ΜΏΌΘ. βμου]ὰ οοπίαϊα μ6 ὑποίο!ά 

αἰνιβίοη οὗ Ατωπιοηΐδῃ βοούοηβ, ἀπ {[|686 ἰαΓρῸῚ τέτλοι; ΡγοΌΔΟΪΥ 
(6 Ἰαιίογ οτἱρι παίθα ἴῃ οἤυσοι ὑϑῆρα; δηᾶ ψΠθὰ οποθ ἰΠ6Ὺ Βαά 
θοθπ τϑυκοα ἴῃ ΜΆ58., σοργιδβίθ, ΠοΟΒα δἰ οὐ ψγδβ πο ο οπιϊέ 
απγέϊιῖπρ, Ἰαϑογίθα θοῇ βυβύθμῃβ οὗ αἰνιβίοη. 

ΤῊς αἰνιβουβ οὐὗὁἨὁ {Π6 οἴμαῦ ραγίβ οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίδμηθηῦ ἢδνο 
Ὀδθη ἱπουσὰ ἴο Ὀ6 οὗ ἰδίδν οτἱσὶῃη. ας Πα] 18, υοβο δι] οοτηθ- 
ἐγῖοα] αυγδησϑιηθηῦ οὗ βοιηθ οὗ [6 ὈΟΟΪΚΒ α8 δ᾽ γθδ αν Ὀθθη στηθη οποί, 
Ἰηἰχοἀυσοά ἱπίο ἃ ΘΟΡΥ͂ Ὑ ὨΙΟΝ Πα βαηῦ ἰο ΑὐΒβδπβϑῖιβ [86 ὙΟΌΡΟΓ, 
θῖβμορ οἵ ΑἸἹοχαπάγϊια, 4 αἰνιβίοη οὗ {μ6 Αοἱβ αδπὰ (ὐδίμο ο ΕΡ80168 
ἱπίο κεφάλαια, σὶνίπρ 4180 βίαν αἰ ν]βίοπθ βοὴ μαὰ Ὀθθ ῥγὸ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ Ιηἰτοάιςρά ᾿ηΐο δὲ, Ῥαὺ] Β ΕἸρΙβ6168 ΟΥ̓ βοπὶθ οὔθ ὙΒοπὶ ἢθ 
ἄοεβ ποῖ ἤδπιο, θυ μοπὶ μ6 ἀθβουῖ 68 88, ἑνὶ τῶν σοφωτάτων τινὶ καὶ 
φιλοχρίστων πατέρων ἡμῶν, οπ6 οΓ ἐΐι6 ιοϊϑοϑδέ 9.6 οἂν Ολγὶεί-ἰουΐησ 
ζαίλπενς, ἃ ἴοτα ΕΥ̓͂ Ψ ΒΙΟἢ ἰῦ ἢὰ8 Ὀ66η ϑαρροβαα ὑμπαὺ π6 ἱπίθπαθα 
ΤΠοοάογυβ οὗὁἩ Μορϑιοϑίῖα. Ηδ αἷβδὸ ρᾷνθ ΒοδαϊηρῈ ἰο {Π6 οΠαρίθυβ, 
ἀοβογιρῦνα οὗ (μ6ιῦ οοπίθηνϑ ; {Π686, ΒΟ ΘΥΟΓ, ἃτ6 ποῦ 818 οσῃ, Ὀυΐ 
(ΠΟΥ Ὑ6γῈ οΟἸ]οοίρα ΡΥ ᾿ἷπὶ ἔγομη ἃ Ῥγθν]ουβ] Υ οχἰβίϊηρ ΒΥ ΠΟΙ 818 οἵ 
Θδογοα Θουιρίαγα, δπα ἔσομαι οὐ ον βοιιτοθβ. ἔα Πα 8 ἢ88 ὕθθη ΒῈ- 
Ῥοβϑά ὕο μβᾶνϑ ἰοσταϑα {Π6 αν βίοηβ οὗ {π6 Αοίβ δὰ (ὑδίβο το ΕΣ ρ 8168 
56]; Ὀαὺ {Π18 βθοηλβ ἀουθε} κ8 ἰοὸ {16 Ἰαιίου, ἀπ σουίϑ!η]Ὺ 1η- 
οογγθοῦ 88 γεβρθοῖβ (Π6 ἴση σ, ν᾽ Ιοἢ νγὰ8 (48 88 θ6θὴ βίαια δθονϑ) 
1πΠ6 ψοῦκ οὗ Ῥαιαρμ 8 (Π6 ΠΙΔΥΟΥ͂Τ, ΠΘΑΡΪῪ ὕνγο θη ΌΥ]68 ῬΥΘΥ]ΟΌΒ. 
10 18 τῶοσο σογίαιη ὑπαῦ ἢ βιιδ)]οϊποὰ ἴο ἐπ6 ἸρΙβί]6 8 βυ Ὀβουι ΡΟ Ή8, 
ἀθποίϊπσ {π6 ρἴδοθβ ἔγτοιη ὑπ ϊοῦ πὸ Βαρροβοᾶ {μπαῦ (ΠΥ δα θθθῃ 
το ; ἴῃ δο86. Ῥαγίϊσα ϊατβ 6 βοιηθίϊηθ8 δορί τ Ἰοῖβ 1Π 6. δΒι1η1- 
ΤΛΆΥ168 οὗἩἨ {π6 οἰαρίθυβ ὙΠ 6 μα 1ηἰγοάμοοα, Τα Βα] 118. 4180 

1 Τηΐθ ἰ4 [16 ο886 ἰῃ [πὸ Οοἄοχ β'δῃρα! οη818 Δ οὗ ἴΠ6 Οὐϑροῖ8. ΤῊ ἐὐΐοα τὸ [60 
ἱηϊτοδαςεᾷ ἴῃ ἃ ἀἰεγοηΐ ἴΌγπὶ οὗὨἨ πατὴρ ἰηΐο {ΠπῸ ἰοχῖ πο, 
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Ἰηβογίθα τογίζέθηη ΔΟΟΘΩΓΒ ἸῺ ἢ18 ΟΟΡΥ,---ᾶ ργοαῦ αἱα ἴο {1}|ὸ σοδᾶον οὗ 
υμαϊνιοα (ἀτοοῖ ; πα ΤΔΩΥ ΟὗἁὨ ἴμθβθ ραγύϊουϊαγϑ νυ ογο ὑγδηβουθοά 
ὈΥ οὐμοὺβ ἔγοτῃ 18 Εἰχϑιαρίαγ ὙΠη6 ἰδθοιν οὗὨ Εὐυβο 8 Ἰῃ ἀτταπρ- 
ἴησ {86 ΑἸημμομπίδη ΒΟ 08 οὗ {π6 (ἀο58ρ6]8, ἀπά {μαὺ οὗ ἘΣ ΠμΑ]18. 1ῃ 
σομηθοῦοι ΜΠ {μ6 Αοίβ ἀπὰ ἘΣ ριβί]68Β, γβϑιρῦ]ο ᾺΓ ποτ ῃαΐ 18 
ἀπάογία θη ΟΥ̓ ἃ τηοάθγῃ δαἀϊίοσ οὗ ἴπΠ6 Νοη Ταβίδιηθηΐ, (ἤδη δηγ- 
{πῖηρσ οἶδα ψ ῃοἢ το πα 1ῃ δποϊθηῦ {1π168. 
ΤΙ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6 τγᾶβ αἰν! 464 Ἰηΐο ὑνθηΐγ-ἔουῦ ρογίϊοηβ, ἴο τ οἢ 

(Π6 παπιθ οὗ λόγοι γχαὰϑ ρΊνΘΏ, δηα Ἰηΐο ΒΘΥΘΏΪΥ-ἔνν Βα] ον κεφά- 
λαια;; Ὀοίλι οὗὨ {π686 ΑἸ ΨΊΒΙΟΠηΒ γα αὐϊιθαίοα ἴοὸ Απάγοαβ οὐ ὐὑσθβαγοα 
ἴῃ Οδρραάοοίδ: 1Ὁ 10 θ6 οογτοοῦ {μα΄ {818 ὑνγοίο]α αἰ ν βίοη τγ88 τη 6 
ὈΥ οὔθ ΡΌσβοι, 1 ἰδ ργοθὉ]6 (μα 10 τΥᾶϑ ἴῃ ἱπιιαθίοη οὗὨἨἉ ᾿μαῦ τναϑ 
ἐουπὰ ἴῃ {86 (ἀοβρο]8, σογο Ὀοΐῃ κεφάλαια ἀπὰ τίτλοι Τ6Γ6 τρδυκο 
ἴῃ {Π6 δα ΜΆ. 

ΤΠ6 τοῖκβ οομεϊηπ6α ἰο τ156 (Π6 δποϊοηῦ αν 80 η8 ὉΠῚ}} αἴνοσ {16 
τακιησ οὗ (ὐοποίδπθορ!α ΟΥ̓ {16 ΤΌΓΚΒ ἴῃ 1468; βοπλα οὗ ἴπ6 ἔιρὶ- 
{ἶνο68, ΠΟ βουρμύ το οὐίδίη ἃ ᾿ἰνίηρ τη ΥΥ̓ ἐδίθση ᾿ὕγορα ὈΥ σοργηρ 
ατοοκ ΜΟΚ., τΏ6η, ἢ βοῖηα δχθιηρίδγβ, ᾿πἰγοάιοοα {Π68 [αι ομαρύογβ. 
ΤΉ 686 ΠΟΤῈ γθοθηΐ αἰ ν] 80 η8, 8ηα {ῃ68 81}}} ΤΟΥ͂Θ το θΥπ ὙΘΓΒΘΒ, ΠΛΔΥῪ 
δ Ὀγιοῆν πλϑητοηθα ποτα 88 οοπηρ] ϊπρ' (π6 Οὐ] 1η6 οἵ [86 λϊίδέογψ οὗ 
1Π:6 αν] β! οἢΒ ἀπά τρϑγ8 οὗ αἀἸβιϊπούϊοι ᾿η (Π6 Νανν Τοβίδτηθηί. 
ΤΠ [μΔ01η8 Π8α υϑροα {π6 ΑἸηπιοπίδη βοοίϊοῃβ 8π4 Εὐβο ὈΔῃ ΘΔΏΟΙ8, 

Δηά ὄγευεϑ τοβοι Ὀ] πρ (6 ατοοῖς τίτλοι. ὙΥ̓Βοίμου (8686 μαᾶ ἐἈΠ]}οὴ 
᾿πίο αἴβυι86, ΟΥὁ θύμον {ΠΟῪ Βθοιῃηθα πηβυϊία]α ἔοῦ (86 ΡυΓΡΟΒΟ ἰη- 

δ ΤῸ 18 ὙΟΥΥ ὈΠΟΟΙΏΓΏΟΙ [ὉΓ ἃ Ἑοδηρο οὗἁὨ δοοδηϊβ ἴο αϑδοὶ [06 Β6η86 δἱ 4]. Μοτὸο σηϊρῶϊ 
6 βα1]ἃ 48 ἴὸ τἴι6 ἀϊβθγοποο οὗ ὀγεαίλίπο δὶ ἴ6 θορὶ πηϊηρ οὗὨ Ἴοοτίαϊη τνογᾶβ ; αὐτοῦ ππὰ 
αὑτοῦ, ἴοτ ἰηβίδποθ. [ε ΠΒΡΡΟΏ9, ΠούΟΥΟΣ, τπδὺ ἰπ ἴῃ Νενν Τοβιδηχθηΐς ΠΟΤ ἀγὸ {Π|Ὸ 
βἰτοηροβὶ στοῦηι5 [ῸΓ οὀχοϊυ ἀϊηρ αὑτοῦ δηἀ [ἴ8 σορηαῖοβ δι τορ οί ΟΣ, ἀπ ἴοτ δἰννϑυ 8. υϑὶπρς 
αὑτοῦ. Τῃ ΟἿΓ σοπηηοη Ῥγϊηϊοα σΟΡ 68, ϑοῖηθ ρῬαβϑᾶροδ ἢδγυο Ὀ6ΟῚ τὰ Γἢ τη ]βϑοοηοοϊγνος ἴσοτα 1110 
ΔϑρΊ Γι ο οἡ [ἢ18 νγογὰὰ, αὑτοῦ, ὅζο. Βανης ὕδοη ἰπβοχίςἃ 1ἢ ἃ ΤΆΒΠΠΟΥ τ ΒΙΟὮ 18 ΤΟΙ ΟἿ ΔΩΥ͂ 
ῬγϊηςΙρ]ο δηὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΠΙΔΏΠΟΓ, 

ΤΏυ5, ἰη (ΟἹ. 1Ϊ. 15., θριαμβεύσας α᾽ τοὺς ἐν αὑτῷ οσοιτδβ ἰπ τηοδὶ οὗ [8:6 ατεοκ Τοβία- 
ἸΠΘΠΪ8 ἴῃ ΘΟΠΊΙΏΟΠ τ|ι80 ἴῃ [ΠΪ8 σΟΌΠΟΙΎ. ΤῊ8 88, οὗ σοῦγβο, θθοη (ΔΚοπ ἴο τποδπ 
“ ἐλ ΡΗΐηςΣ οὐοῦ ΤΠ θη ἴῃ ὨΪΠιΒΟΙΓ ;᾽ ἀπὰ {818 848 ὈθΘη ΔρΡρ οἃ ἰο ΟἸγϑὺ 88 {Ππ6 ΟἿΪΥ 
Ῥέϊβοη οὗ ψῇοτῃ (ἢΐ8 σου] Ὀ6 βαϊά, ΟἾγίσὶ Β88 {π3 Ὀδθη αϑϑυμηοα (ο Ὀ6 [26 δμδ)7εοί οἵ 116 
δοηπίοηςο, δηᾶ 4] πα8 θεθὴ δρρ]ἰοά ἴο ἷἶπι. Απὰά (88, ἰῃ [Π6 8416 γεγβο, ἀπεκδυσάμενος 
Βδ58 θοοῃ τπουρῆϊ, οὐ σοῦτϑο, ἴο θοϊοηρ ἴο οὖν ],οτὰ ; δηά Ὁνῃδίθυοσ ἰδ ΠΥ πηθᾶῃ, ᾿ὑ δ88 
θοεὴ τδουσῃς ἴο Ῥὸ λές δεϊίοη. ΟΥὨ ἰαΐα δὴ οπάδανοιν 838 ὈΘΘῺ τχλο ἴο ἰγϑηβίαίο ᾿ξ 
“ ανίης μὰῖ οὔ οὐ “ πανΐπρ βίσιρροά Βἰπιβο] οὔ 186 ἀρχαὶ ἀηὰ ἐξουσίαι, ννῃϊς ἢ ἄγὸ 
ἱππτηοα Ἰδίο Υ τηοητοηοδὰ ; δηὰ Ὁ ἢδ8 ἐνοη Ὀδοη τηδίηἰδἰποὰ [παῖ {Π656 ΡΟΨΟΥΒ οὗἁὨ οΥἹ] τ τὸ 
ὙΠ4241 οχ βίο ἴῃ (Π6 ὨΠΠΊΒΠΙΗΥ οὗἩ οὖν ωογὰ (! 3), δηὰ {πὶ Ηα μυῖ ἴῃοτὰ ο΄ δὲ [Π6 ογοϑε. 
ΤὨ15 ἀοοίγιηο [8 βυ δ] ἸΟ ΠΥ αἰ ΒΌγοπς ΠΌτΩ τ Πα 18 ΘΟ ΠΠΟΠΪΥ ΒοΙ ἃ το Ὀ6 ἴτπι6 οὗὁἩ οὐγ 1, ΟΥὰ 8 
ΡΟΙβοῆ, αἋ8 ἴ0 τᾶ Κα ΟΠ δαοΐς Ὁ ΠΟΙΠΟΣ τη ποτὰ8 οὗ ἴπ6 νοῦβο οομὰ ὈῸ 1π8 ἰγαπβίαϊει, 
ΔΡΡΙΙοα, απὰ ἱπίετργοῖοα, 4.8 ἴο 818, ἰοῦ 0 6 οὐϑογνοᾶ {πὲ ἴπ6 ποίου {παῖ ΟἾΓίει 18. 1ῃ0 
δι ͵εςι οἵ τ1ὴ6 βοηΐδηςσα ἴὰγη8 σηοἾγ οἡ [86 Ὀγεδίίπρ ἐν αὑτῷ, ἀπ οπ ἃ Κἰπὰ οἵ ἰγαῖ- 
τἰοη] ἀρρτγεμποηςίοη ἴάκοη ἴτοπχ {παΐ ἔοτγπι οὗἉἩ ἴπὸ τνογσά. Βαϊ ἰοῦ τ1πὸ Ὑ μο]6 σοπίοχὺ "6 
οχϑιηίποα, ππὰ ἰδ νν7]}}} Ὅ6 βαοῃ τπὰῖ ὧν αὑτῷ 15 1ῃ οηίγα ἀἰϊἰδοογάλησο νι}. Ὅόογθα 12, 
ΒΡΟΔΚ8 οὔ “τα ΨὉΠΠ οὗ τπ6 οροταίίοη οὗ (101) ὙΠῸ σαϊβοὰ Ηΐπὶ ((γὶδβί, 86.) ἔγσγοπι (πὸ 
ἀοδά, (γος. 13.) Δπά γοι. ... δῖ} Ηςο [6οἀ] ᾳιϊεκοπεα ἰοροῖποῦ ἢ Ηἰπὶ [Ὑ}0]} 
(Βτγῖβε7, μανΐης Τοσρίνοη γοῦ 4}1} ὑγοβραββοβ; (τοῦ. 14.) πανίπηρ Ὀϊοίοἃ οὐδ ἴπ6 Ὠδης- 
στη σ. ... Ηδς [6οὰ 51:}}}} ἴοοῖκ τὲ οἂϊ οὗἁ {Π|Ὸ ᾿ΆΥ͂, παὶϊηρ Ὁ ἴο 1ΠῸ ΟΡ 58 ; (νου. 15.} 
πανπρ ἀοκροϊ]οά τῆς ῥτῖποῖρΑ 168. ἀπ [Π0 ρονν τ, Ηὸ [6047] πιαδὰθ 8 βίιονν οὗ τῆτπὶ 
ΟΡΘΏΪΥ, ἐγ ασρμΐπος ΟΥ̓ΟΥ 1Π6πὶ ἱπ ἰν᾽ [ἐ. 6. ἴῃ ἴΠ6 στοβ8 οὔ Ὁ γῖβϑι}. 'ΓΊΝῖ8 τη δ δόπιὸ ἰανὸ 
ὕεοπ Κορὲ ἴγοιῃ σοίηρ 80 [87 αξίγαν, 1 (πὸ ἃ ποῖ Ποσῃ τη βίο ὮῪ ἐν αὐτῷ Βανί θοοι 
Ῥιι τ ἃ ὑτοαδιπίηρ ψ] οἷν οομ ποῖ Βοος το 6, ΥΥ̓́ΒΑΐονοΥ Ὀ6 106 τηδλμίηρ οἱ ἀπεκδυ- 
σάμενος, ἨῸ δοῆξδο τηπβῖ Ὀ0 αβδίσησά ἰο ἰξ τ] οὶ 15. ἱπσοιμ ρα Ό ]α νυ 11} 186 Βα υ᾽οοῦ νοῖημς ἀσῦ 
5. ΠΡ ΪΥ. 

ὙΟΙ. ΙΝ. ὶ ΡὈ 
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τοπἀ6α, ἐπ τηοάοσῃ οπδρίουϑ οτο ᾿ηνοηΐοα ἴῃ {π6 τἀ ]6 οὐ {πΠ6 
τιϊγίδομ ἢ οαπίυτΥ ΟΥ̓ Οὐγαϊμα)] Ηυρὸ ἀς6 5. ὕδτο (Ηυριιοβ ἀκα 8. 
ΟΠμ6γ), ὑπο μια ρῥγο)οοίρα 4 1,.αὐη (ὑὐοποοτάδποα οὗ {16 ττῷ01]6 ΒΙ10]6. 
Ἧς βυθαϊν!6α 680} ομαρίον. ἱπίο αἰξἴδγοηῦ μογίοηβ ὈΥ υδὶπρ Α. Β. 
σ. 10., ρΙαςοα π᾿ {86 πηλτρὶῃ αὖ Ἰηΐοσναὶβ. ΤῊΪΒ ΠΟῪ ποίδοι Βργοδα 
διιοηρδί {ΠπῸ 1, ἴλη ΟΟΡ᾿6Β, δῃ 1 νγὰβ δου σαγβ ᾿πἰγοἀπορα ἰηΐο {86 
Ργϊηίθα οαἀϊομβ οὗ {πΠ6 ατοοῖκς Νονν Τοβίδιηθηϊΐ, δῦ δἃ8 βοῖῶθ δά 
δαἀορίοα {π6 1,μαἰϊπ ΟΠπαρίεσθ Ῥγθνιουϑ ἴῃ {πο ]γ ὐὐθοῖς ὑγαηβουρίϑ. 
 οσβα ἀἰνιβιοηϑ οὗ ΔΩΥ͂ [πυὰ, Δηἃ πυιη ΥΏρ8, 866Ππὶ γβὺ ἴο αν ἃ}- 
ΡΘδγοᾷ 1ὴ 1αὔη ἴῃ 1ῃ6 Ῥραϊδοσίαμη Θυϊηουρίοχ οὗ ἴΠπ6 6] ον ΗθητΥ 
ΘΘΡΠΘηΒ (ασῖβ, 1609), ἴὰ τ Π]Οἢ οδο οὗ {Π6 ΗΘΌΓΘΥ σ γδα8 (88 418- 
ὈΏσΙΒ6α ὈΥ͂ {π6 Ρυποίαδιϊ0:}) τγ88 τραυκοα δ πα πυαθοσοά ἴῃ 1, αἴ. 
ΓΉΙΒ γγ88 το ροδίθα!υ πη ἰδ θα 1η ῥγυϊηὐθα δαϊοηβ οὗ {π6 Ῥβαὶίοσ. 1η 
1628 Ῥαρῃπίηυβ ρυὈ]Π]Βη6α ἷ8Β πΠ6 1,μδ01π ἰγδηβίαίοη οὐ {πὸ ψ80]6 
ΒΊΡΙο, πὰ ψ ῃϊοῦ μα πυμθογοά {Π6 σοῦβοβ τὰ {πΠ6 ΟἹά Τοβίαπηοης, {Π6 
Αἰ ν:βοηΒ οὗ τ ΊΟἢ ἀχὸ πηλυϊκοα ἰὴ (Π6 ΗοΌτον ἰοχ ; δα 4180 ᾿Ἰηἱγοἀυςοά 
οογίαϊη πεηιδογοα υογϑ5 ᾿πῖο {Π6 Νοῦν Τοβίδαμηθηΐ: (6866 τοῦτα Πον- 
ΟΥ̓́ πιμοὴ ἰοησοῦ [μΔὴ ΟὐτΒ,  ΙΟἢ Τογο βυρροβίθα Ὀγ ποθ. ΑΥδΓ 
Ποθοτὶ Βίθρμθηβ γ71κ8 πο] ϑἴ6α δηα αἰπιοϑῦ ρογβοουθα ὃν (πὸ ΤΠοο- 
Ἰορσίοϑὶ δου ἐν οὗ {π6 Θουθομπθ, ἴῃ Θομβοαῦθηοα οὗ [χἷβ ἰατρο ατσθοκ 
Ταβίδιηθηΐ, ἴῃ 1ὅ50, πα ἔουπᾶ 10 ποοα] ἰο δα ἰο (ἀοπονα, δηα {Π6γὸ 
1ῃ. ἴπ6 ΤΟ]Πονηρ γοᾶῦ π6 ΡΌΡ]ΘΠμ6α (86 ἤτβί ατϑοὶς Τοβίαηοπῦ 1} 
ΟἿΓ τ θη νοῦδθθ. Ηδ πηραϊαίοα (86 Ἰοσιηδίοη οὗ ἃ (ὐοποογάδηος 
ἰο [6 ατεοκ Νονν Τοβίαπιοηϊ, ἀπ ἀυσίηρ ΠῚΒ τάδ ἔγοτη ῬΔΥΊΒ ἴο 
1, γοηδὶ, Πα οἰ ΠῸῚ Ὀ]δηπθα οὐ οἷδε οχθουίθα {18 σοῦβο αἰ υ]βίοῃ : ἰὖ τ88 
Ἰηἰτοάαςσοά ἱπίο {μ6 οδαϊοη ΜΒ Ιοὰ πα Ρυ]Π1ΒΠ6α αὐ ἀὐοηονδῖ ἴῃ 165], 
1η ψ ΒΙΟἢ {Π6 αὙτοῖς ἰοχὺ βίδηαβ ἴῃ ἃ οθηΐγαὶ σοϊαστηη Ὀούτγθοη {π6 Ὑὺ]- 
σεῖο ἀπα {μ6 1μαπ νογβίοη οὗ Εγαϑαβ, [}π {Π18 δαϊτοη ὑπο γα ΤΌΤ 
ποὺ ΟὨΪΥ {πΠ6 περιδογίηφ οἵ ἴῃ6 ΠΟ]Υ ἱπυθηίθα σὑοῦβο8 Ἰηβογίθα 
(το 18 81}} ἐπαῦ του ἃ παν Ὀθθὴ ποοαάρα ἴον 4 (ὐοποοσαάδῃσο), θαΐ 
αἶδο {Π6 σϑῦβθβ αγὸ αἰνιαθαὰ ὈΥ βοραγαΐθ Ὀγοᾶῖκθ, δοοοσγαΐϊηο ἴὸ 1Π6 
ΤῊΟἄογπ ρΪδη. ΕὟὉΣ (Π18 Βορογῦ ϑίθρμθηβ δὰ 8 τϑᾶβοιι, ᾿στοϑρθοίνο 
οὗ πῶἢαῦ πα ]6α ἴο μῖ8 μΒανὶηρ ᾿αἰγοαπορα {Πποπλ αὐ 411. Ηφ βανῦβ8 ἴῃ 
ἢ18. γγοΐδοθ ἰμαὺ μα ἀιὰ {Π18 ἴο τιᾶκα οΟΠΟΥ ΨΘΥΒΊΟΏΒ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠα ἴῃ 
Ἰοοαίίοι ἴο {6 ατοοκ ἰοχί. Ετοῖὰ {Π6 {π|6 οὗ {ποῦ τη γοα ποίοις, 
θυῦ ἃ Βιοῦῖ ρασιοα οἰδρβοα Ὀοίοσγθ {Π6 Ὁ τι886 μαᾶὰ Ὀδθοοῖηθ β ΠΟΙᾺ :; 
ΠῸῪ ὙΟΓα δἀορίοα 4|1|κ6 Ὀγ Βοιηδῃ (ὐΔ[Π0}165 δπᾷ ΌγΥῪ Ῥγχοίαβίδηίβ, ἴπ 
δα] οη8 οὗ {πΠ6 οΥἹρῖπαὶ, απα 1 πποάοσῃ σογδίομθ, ΟἿ Ἰαΐβ, βούγθυύου, 
ΤΆΔΩΥ ΘΠ ΠἸΟΏΒ ἤανα θ6θη ρῥτϊηίοα τπιϊπουῦ Ὀγοᾶῖκβ, ἰὼ ΒΙΟἢ οἰ ΠποΥ (6 
ψΟΥ͂β6 ΠΟΙΔΊΟΝ 18 ρ]δοοα ἴῃ [Π6 Τηαγρίη, ΟΥ 6586 1ηἰτοἀποθα ἰῃ {π6 1ἴπὸ 
1{861{ δὖ [86 Θοπηπηθησοιηθηΐ οὗὨ ϑϑοῖ γοῦβ6. 

Σ᾿ ΎΝΕ δοςοουηΐ 18 ρίνομ ΕΥ̓͂ ἢΪ8 50η, ΗΘΏΓΤΥ ΒίοΡΠΟΙΒ, ἴπ 111 Ῥγοίασο ἴο ἢἷβ Νεν Τοβῖα- 
Τηθηΐ, 1576. 

3 Ὧν. τσ ιν βαγβ, ἴῃ Ὁγ. πο Ογοϊορράϊα οὐὨἨ ΒΙΡ] οὶ Τὐϊοταίπτο (Ατὶ. Ῥΐοσοο. 11}. 
Ῥ. 910.) οἵ ε||8 οἀϊιίοη, “ Ὑγ [Π6 ἀδίο ἴῃ τὰ6 τὸ ΜΌΙΧΊ., δὴ ον ἀοηξ οὐτοῦ ἴον Μ|)11. 
Τῆς Χ [85 θθοη ἱπ σΟΠΒΟαΊΘΠΘΟ ΘΥΗΒΟΩ͂ ἱῃ ΠΟΔΥΪΥ 41] {Π|Ὸ ΟΟΡ 68. 1 15. αὐ ἵστιο πᾶ {1Ὸ 
ἘΠ|6- Ρασὸ ἐς 188 ἐοπηα ἴῃ 80Π|6 σΟΡΐ68.; δ ἱ 18 ἃ τη βία ΚΘ ἴ0 δ ΡΟΒα (δῦ ΤΠΟΓΘ ΤῸ ὩΟΤΟ 
ὙΠ 0[Π6 ῬΓΌΡΟΥ ἀλί6. ὙΠΟΥΘ ἈΓῸ σορίο8 ἢ Μ01).. 11 τι ποῦῦ ΔΠΥ ογασατο ΟΥ̓ οἶδας [ῸΥ 88 
ΟΓΛΘΌΓΟ, Ὀοθν θη [Π6 1], πη 1, ἕο ἢ ἃ ΘΟΡΥ, (ΟΣΠΊΟΤΙΥ ἴπ ἴΠ6 ΠΙΌΓΑΓΥ οἵ (6 ὨυκΚα οἵ ὅϑυβθοσ, 
8. ἴῃ (Π6 ὙΎΙΟΓ᾿ 85 ροββοβδίοη. Τ]οϑο ΒΊΟΝ αν ΔΙΙΧΙ δοοὺλ ἴο 6 ΘΟΡΙΟΒ ἐπ ἘΠ ΟΝ 8 
γοργὶπίοα {6 πα Ὀσοη ᾿πβοσγίοα, 
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ΜΩΥ ΟομρΪδιΐβ μανο Ὀ6Θη τηδᾶθδ οὗ {π6 τυδηΐ οὗὨ 811}] Βῃονσῃ ἴῃ {ἢ 6 
αἰ 8: 0η8 οὗ βοπίθῃοοθβ. ὅϑοιηβ οὗ π686, πούγουοσ, οὐρηῦὺ ποῦ ἴο Ὀ6 
ομαγροθα ἀροὴ Βοδοτὶ Αἴθρῃθηβ: ἰπὰ8 (0]. 1, 21. Θηἀ8 ἴῃ ΟἿΌΣ ΘΟΠΊΤηΟῃ 
δα οπ8 πὰ 1Π6 τογαβ νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν, δι ποιὸ λαίλ δδ το- 
οοποϊϊοα ; διὰ τὮ6ῃ γοσθθ 22. ροθ8.0ὴ ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 
διὰ τοῦ θανάτου, ἐπ ἐλε δοάν 90 λιὲδ Πεεῆ ἐλτοισὰ ἀραξῆ ; ΑἸΓπουρἢ ποὶ 
{Π| 8:28116βὺ ραῦβθ οδῃ Ὀθ Ἰηὐογροβοὰ Ὀδύνγθθῃ (Π6 σγσοσάβ. 11. ΘΙ ΡΙΘΏ8, 
Βονονοσ, Ρυΐ {86 τολοῖο οὗἉ ἐμ8 δὲ {86 Βορίπηϊηρ οὗὨ γϑσβα 22. ; βὸ {Π:|, 
Βοτα οὖ 1οδϑί, (ῃ6 Β6η86 νῦ88 ποῦ τηδ το, 

Τ1ι μαϑ θθϑὴ οἴνϑηῃ βαϊα ἐμαὶ {116 Ἰπ γοάαοίίοη οὗἨ νβῦβα ἀϊνίϑιομβ [88 
᾿ιδᾷ δὴ 1π]υγουδ οἴξοοῦ; [ῸΓ 1Ὁ Ὀδοδτηα (1 18 8814 αἰπηοβὺ ἃ μαθὶΐ ἴῸΣ 
680 ἢ σοῦβα [0 6 ΚΘ 88 8 αἰδίμποί ργοροβιίοη, δηα 1 ἴῃ γῆ 
ἰγοαίθα ζῃ ΣΟ ηρ' ΟΥ ἜΧΡΟΒιίοη ἀραγὺ ἔτοτα ἴΠ6 δοηίαχύ, [1{ τημϑί, 
Πονονοσ, Ὀ6 γοιμοιθογθα, οὐ {δ6 ΟἴΠΟΓ μαπά, ον τσ ἢ {Π6 τι86 οὗ 
γΟΥΒ68 88 ἔδοι ξδίθα {86 Τοΐδγθμοα ἴο Ῥαββαρθθ ἴῃ {π6ὸ Νανν Ταβία- 
τηϑηῦ ; {μο86 ΟὨΪΥ, ἱπαθοα, ψγῃῆοὸ αν δὰ γεαυθηΐ Τσοδβίοη [0 186 
ἴποβα οαἀϊίίομβ (βυοῖ δ8 ὑῆ6 Οὐμρ] υὐδηδίδῃ δηα [μο86 οὐ Εταβιηβ), 
ὙΠΟ ΟΥῸ ΔΏΪΟΣΙΟΣΥ ἴο σϑγβα αἰγ βίη, οΔἢ ὩρρΓθοϊαίθ (ἢ Ὀγϑοίϊολ) 
Ἰῃσοηνθηΐθηοθ οὗ ἰμ6 υπάιν! 6 οΠαρίοσβ. [Ὁ τηδύ, πονγθνοσ, Ὀ6 
σταυοὶν ἀουδίοα τγβοίμον {μ6 ᾿Ἰηἰσοἀυσίοη οὗὨἨἍ ν6γ86 αἰ] 80 η Πδ8 οαυβοα 
{π6 1η]υσίουδ οἴδοίβ τ πο Βανα Ὀ6οη αἰἰγιθαϊδα ἴο Ὁ ἘΕῸτ ᾿ἢ τὸ σοι - 
Ῥᾶγα {86 τηοῦδ8 οὗ ργθδοβὶηρ πὰ οὗ βου ρίυσο δχροϑιῦοῃ τ Β1Οἢ ΠΟΤ 
Ργαναϊθηῦ ἀυτίηρ [6 τη ]Δα]6 δρθ8 τ] ἐποδα οὗὁἨ {πΠ6 1480 {γθ6 οϑῃ- 
[Γ168, 76 8[}8}} Βπα ἴῃ {6 ἴΌΥΤΩΟΥ ρΡοτοα (μα΄ {Π6Γ6 τγαδ αὐΐθ 88 του ἢ 
οὔ 1πΠ6 δγβίθῃι οὗ ἱδκιηρ ἃ ἴεν ΤΟ Β ῸΤ ἃ τηοίΐο τ] οιΐ τοραγὰ ὑὸ {Π6 
σομίοχί, 8ἃ8 88 Ὀδ66η {86 6886 Βῖπο6. 86 601] 1168 ᾺΓ ἄδοροῦ {μδῃ 
ΔΩΥ͂ {δϊηρ' Θοῃποοίθα 1 ἰὙΥΡΟρΡΤΑΡὮΪΟΑΙ ἀγγδηροιηθηῦ ; δηα 1 18 πη ΠΟ ἢ 
ΤΏΟΓΘ ἀοροπαθηῦ ΠΡΟ᾿ {Πο086 ΜΑΡΙΝ οὗ {πουρῃῦ στ οι οαῦδθο 186 Θ'οΥρ- 
ἴπτα ἰο Ὀ6 Γοργὰ θα ταῦμοῦ 88 ἰὑδδοβίηρ 80] ον ᾽ν τμ8ῃ οὐ] οί νοὶγ. 
ΤῊ 1οδα8 ἴο {μ6 ποῃ-οοηΐοχίθαὶί βο] σου οὗὁὨ ΡΟΥΓΟΠΒ ῸΣ ΘΧΡΟΒΙΠΟΣ : 
{π6 ΤΟΙΏΘΟΥ πυϑῦ 6 δουρῦ ἱπ ἃ ποτα [1}1 Δρργθῃμθηβίοη οὗ δουῦὶρ- 
ὕχτ6, δηα ἴῃ {μ6 ᾿πηροτίλποσ Ὀοϊηρ [610 οὗ γὰρ δῃὰ ἱπογουρῇ δ:ροξι(οΉ. 
ΤῊ ὑθπά ΠΟΥ μ88 Ὀ6ϑὴ ΤᾺΓ ἴοο οἴγδη Τοιιπά ἴο τα {πὸ ϑογιρίαγο ἰοχὺ 
[6 ὈΔ518 9 οὔὐῦ οὐσσῃ (μουρἢίβ, γαῖμοῦ (πδῃ (0 οὐ {π6 Θοτιρίογα βρθαῖ 
Τογ 1[86]7 ἴῃ (Π6 ἔοτηι Δηα ΤΠ Π6Γ ἴῃ ψΒΙΟὮ 10 ργοβθηΐβ 18 γα [ἢ 8. 

Ετοὰ [86 {πθ οὗ Βρηροὶ ὭΔΩΥ͂ δαϊοπβ οὗ ἰδ ατθοῖκ Νὸν 
Τοβίδιμθης δῶν δρροαγοα αἰνι θα ᾿ηΐο ῬγΆρτΆΡἢ8, ἶκ6 ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ 
θοοκΚ. Τ 8 ΤΩΔΥ 6 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 85 ἃ βυ )οιθηῦ ΓΘ ΘαΥ ἴον {π6 ον]] οὗ 
Ὑ1ΟΒ σοΙρἰδιμύ μ88 Ὀ66η πη866 :; ἴον ἰμπ8 σοπυσηίϊοπαί αἀἰυϊδίοπα νΥ ὨΛΟΒ 
ΟΒβ68868 ΠῸ δ ΠΟΙ ΟΥ̓ 816 σαδῦ δϑ1:6. Τῃθ ποίδίϊοη οὗ ἴΠ6 ὑϑσβθ8 
ἱηρ Τοίδι Πθα ΤΟΠΟΙ8Β βυο ΘαἸΠΟΠΒ 88 Ομ θηῦ 88 οἰποὺβ ἴῸΓ 

Γοίδγομοα Δηα τι86.Ἅ. Νὸὼ ϑσυϑβέσπι Οὗ Ῥαγδρταρῇ αἰ] βίο ἤδ8 θ6οη ππῖνοῦ- 
84}}γ δαορίοα, ΤἹπουρ ἰῃαΐ οὗ Βοηρσοὶ ἴδ8 θθθῃ [Ὁ] ον α ΟΥ̓ Βανθσαὶ, 
Δηα Π0 πυθΟΓΠρ' οὗ {Π6 ῬΑΓΑσΥΔΡἢΒ ἢ88 θθοη ᾿ηἰγοάμορα. Οὐ Ἰαΐα, 
Βονονοῦ, δὴ αἰϊοωρὺ πα8 Ὀθθῃ τηδάθ [0 ὑυϊηρ ᾿ηΐο 86 {π6 οἸΪἀ6ϑβὲ 
Βγϑβίθιω οὗ αἰνϊβίουβ οὐ ὑπο τὸ Κποτ δηγύπρ, ὈΥ δαορίϊησ 88 
Ῥαγαρτδρ αἰ νι βοη8 ἴΠπ6 Βοοοηβ ἑοαμα ἴῃ {86 Ν᾽ αἴϊοδῃ ΜΆ. Τορϑίμοῦ 
γγ ἢ 18:6 ΠΌΠΊΘΓΑΪΒ ΕΥ̓͂ Ὑ ΠΙΟΙ ΠΟΥ͂ ΔΤ ἀοβιριαίθα. Βυΐ [ῸΓ γϑίοσθ 06 
ποίπίπρ' πον ᾿πἰγοἀυςσοά οου]ά μαναὰ ἴΠ6 βι}4}] δύ ργοθα 1 ΠΥ οὗ ἑακιηρ 
{186 ρΪδοθ οὗ {π6 πιοάογῃ ομαρίουβ ἀπά νοσβαβ, Τῆς δαται ρα ἀοἴδοίϑ 
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36 Τοχίμαϊ (Οὐγἱξιεῖδηι. 

ΔῈ Ὑ{6}1 Κπογη, δπα 10 15 ΘΑΒΥ ἔῸΓ ΘΥΟΓῪ βίυἀοηΐ οὗ {π6 Β10]6 ἰο δάση 
ἤγοτα δ] ἀϊοοα {παὖῦ θούι [Δ 686 τηοάο8 οὗὨ αἰ νβίοι ΓΘ ρυ γον ΤῸΓ οοη- 
νϑηίομδὶ 86, Ιου ΔΎ Ργοίθ Ὁ] 08 [0 Δα ΠΟΤΙΔΥ. 

Βα βιάθβ {π6 δῃοϊθηΐ ομαρύθυϑ δῃὰ οἵου αἰ ν]βίοηβ, [6 Γ6 676 ΡΟΓΓΟΤΙΒ 
ΔΡΡτορτγίαίεαά αὖ ἃ σοιλρασγαι νοὶ ΘαΥῪ ροτιοα [ῸΓ ομυτοῖ τοδαϊηρ δ 
ῬΑΥ ΙΘυΪΑΥ ξαδύϊναβ. ῬῈΟἢ ἀἰνβιοηβ οὗἩ {πΠ6 Δοίβ δῃηα 1ρ 8.168 ἴπ {88 
Ἰαίζον ρατὺ οὔ {π6 ΕΠ σοηΐασν ἡ ογα ρσίνθη Ὀγ ΕΒΔ ]1ὰ8; 6 ρσόρϑὶΥ 
Ββθοι 6 α {π6 Ῥογίϊοηβ τ πο 86 δα ὈαοίΌΓα 18 ἔϊπι6 ὑππ|8 Δρρτοργιαῦθα 
το ἔπ6 διυαμπάδγβ δηᾶ οἴμογ [οβῦνα]β, Βυΐῦ 88 ἀἄΔΥΒ οὗ βρϑοῖὶβὶ ορβουνᾶποθ 
Ὑ6ΓΘ ται }{10|16, ΔΡΡτορτγιαίθα ρουθοηβ οὗ [η6 Νοὺν Τοβίαπηθηῦ 1η- 
οὐοαβοα 1ἢ ὨΌΌΟΙ ᾿ἸΚΟΊΤ186, Πα τη ΜΟΘ. 8.6 τολυκοα ἴῃ {Π6 
τηατρὶηΒ πὴ ἢ {Π6 ΘορίοιΒ 1188 οὗἨ ομυτοῖ ἸΘΒΒΟῚ8 ἀπα στ] ἢ 1] σα ἢ 5 
ὙΠΟΥΘ [Π6 ΣΟΔΟΣ ὑγὰ8 0 Ὀορὶη, ΠΟΘ 6 )ὰϑ (0 6η4, δῃὰ ταὶ 
ἢ6 τῦᾶ8 δὖ οοσίδιῃ {Ππ268 [0 Ρ858 Ὀγ. 
Βα 48 1π6 δογιρίαγτο οθαβοα ἰο θ6 8 ῬΟΟΚ οὗ ἀοπηθβῆο δπα ρῥγίναΐθ 

186 Δηα 5Βίυαγ, 10 Ὀθοῦπια ψαϊποα δἰπηοϑῦ Θχο] αβι υ οἰ Υ ῸΓ ΘΟο  Θϑι βίο αὶ 
ΒΟΥΨΙΘΘ6Β; (ἢπ|5 7 οοξίοπαγίο5 ΤΟΥ͂Θ ἰοχτηθῆ, ἴῃ ποῖ [6 ρογίϊοηβ τοὸ- 
΄αυϊτοα ἔον (6 αἰ δογοηύ ζδβίϊνα δ Τα γα δυτδηρθα τη [86 ογάσν ἴῃ μοὶ 
{πον τ γα πϑηϊθα ἴῃ {Π6 σοῦγδα οὗ 86 γϑαᾶσ. 10 18 βαϊα {παῦ ᾿πουρἢ 
{π6 1[μαἰ1π8 μδα βυοῦ ῬΟΟΚΒ ἃ8 ΘαΥΪῪ δ8 {π6 ΗΓ οοπίαγν, (Π Ὺ ποτα ποί 
1ηἰγοαποορα ἀπλοηρ ἰμ6 ατθοκβ θοΐοσα 186 οἱσβίῃ. ΤΏΘΥ οοπιϊηιϊοά 
ἰο 6 ὑγδῃβοῦθοα ἴῃ ὑποῖα] Ἰοἰΐουβ Ἰοηρ ἰῦου ουγϑῖγα τ τὶ ησ δα 
θαοη δαορίοα ἔον Β10]1.] ΜΆ. ἴῃ ρόπογαὶ: (18 τγᾶβ, 10 βϑοῖηβ, ἴῃ 
Ραγὺ ψῖ (86 οὈ]θοὺ οὗ τοϊδιηῖηρ 8 Ομ τοι ἀϑᾶσο, μα ΡΑΓΠΥ Ὀδοδαβθ 
{πΠ6 δἴζο 9 ἐδθ ἰοίἐογ 5 τὰϑ ἀθθηιθα πλοσο βυϊίοα ἰο {Π6 ΓΔ ΘΓ ογ6. 
ΤΊ686 1μϑο ΠΥ 8 Πᾶν 6 ΓΘΟοΙ γα γΆΓΊΟΙ8 ΠΔΙΏ68 ἴσοι {π6 ραγίβ οὗ {1τὸ 
Νον Τοβίατηθην ἔγοπχ Ὑγμ]οἢ {ΠΟῪ ἄτα ἀκοὴ. Τἢυβ ὁπ6 ἴτοηι (ἢ6 
(ἀοδραῖβ μαβ βϑϑῃ βίυ δᾶ Εὐυασησοίϊαγίμπι (ὍΥ ὐἹοβθαοι Εἰνδησο]δία- 
ΤΊ), Οη6 ἴτοτα (6 1 8|168, Εἰ ρίβίοϊαγο; σῇ] τπ6 ατσρθῖκ ἴδγτη 
πραξαπόστολος Β66 118 ἰο δ6 {Π6 ΟὨΪΥ͂ ΠδΠ16 ρσίγοῃ (0 ὁπ6 ἔτοπι {Π6 
Ὀοοῖκ οὗ ΑοίϑΎ 1] ἴο {Π 686 ΠΆΙΩΘΒ 18 ἀποστόλος, Μ᾽ Π]ΟΝ ἈΡΡΘΆΓΒ 
ἴο παν Ὀθθη ογὶσίπαϊἥψ αὶ νοϊαπιθ οοπίρἰπῖπηρ (Π6 ΕἸ ΡΙ50165 οἵ 5ι. Ῥδαμ], 
1116 10 ρσταάμα! } Υ Ὀδοαπιθ ἃ ἀθβισηδίϊοη ἔου (Π6 νοϊατηθ οὔ ἐπὸ βοϊθοῖ 
Ιοβϑοη8 ἔγομι 411} {π6 ΤρΙβί168; δα {Π18 ἈρΡροαᾶγθ 0 06 ἰῃ6 ργδβϑηΐ 
τηϑδηϊηρ' οὗ [6 πδῖηα ἴῃ {π6 ατϑοκ ΟΠ ΌΓΟΙ.. 

Β βία 6β {π6 1, οὐ]οηα 68 ὑποιλβοῖνθϑ {ΠΟ γ6 ἼΤΟΓΘ 4180 1818 οὐ ᾿θβϑ0 8 
ο8}16ἃ ϑγπαζαγία, δῃὰ Μεποίοσία, ἴθι να Ἀ1οῖλ γοσο βρϑοιβοά 4Π|ὸ ρμογίϊοῃ8 
ἰο θα ταδαᾶ οἡ {88 ἀἰβδγοηῦ ἄαγϑ. 9 Π0]2Ζ 18 ρυϊπίθα ἃ ϑυπαχατίμηι 
δΔη Μοποϊοσίμηι ἴτοταηα βανθσγὰὶ Ῥδτβ Μ 55. ἴῃ ἢ18 σοι Τοβίαιηδηῖῦ; 
ἰμογο 18 Παγαϊν ἃ ἀἋΔΥ οὗ {Π6 γὙγϑασ ἔουῦ τ μοῦ {Π6 ἸΘΒΒΟῚΒ δὰ ποῖ 
Βρϑοϊθα,. Α Κηομ]οάρο οὗ {π6 οοπποοίίοη, {π6 Ρορὶπηϊηρ, ὅτο, οὗ 
(686 ΡΟΓΓΟῺΒ 18 Βοτηθδίϊηθβ οὗ να] ὙΒΘη Ὑϑυοῦ 8 ΤΟΙ ηρ8 ΓΘ ὩΠΑ͂ΟΥ 
ΑἸ βοιιββίοῃ. 
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ΟΗΑΡ. Υ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΠΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΠῈ ΤΕΧῪ ΙΤΒΕῚ.Ρ| ΕΒΡΕΟΊΑΙῪ ΤῸ ΤΗῊΒ ΕἸΕΤΗ ΟΕΝΤΌΕΥ. 

ΤῊΕ ρῥγϑοραϊηρ ομαρίου ἢδ8 δοηϊαϊηθα ναΓ]ΟὰΒ Ποΐο68 οὗἩ {π6 ἰαχὺ ἴῃ 
{Π6 ΘΑΥΪΥ ἀρα8, 80 ΓᾺΓ 88 15 Θχίουμα] ἔΌΓΤη 18 ΘΟΠΟΘΙ Τα ; ἀπα ψ}}}}}6 
ΒΟΟΚΒ 6 γα ποῦ πη} }}}0}16α ὈῪ τηθ 88 οὗὨ {Π1| ΡΓ6Β8, 10 Οὔ δα ΠΡ ΘΩΒ {πα 
αΥ̓οη 1688 οουἹὰ θὰ 5αιὰ οὗ {π6ὶγ Πιἰβίουυ ὑθαῃ {παῦ το Πα. Ὀορη 
ΔΙΤΕΔΥ βίαίοα ἢ τορατγα ἰο {π6 Ν ιν Τοβίαπηθηΐ. 

ΤΠογα ἃσο, πουονοῦ, οαγίαϊη θοϊηΐβ οὗἩ πηρογίδηοο ψ ΒΊΟΝ σῖνα ὰ8 
Ἠἰξιοσίοαὶ ποίϊοοβ γοϑροοίϊηρ [6 ἴαχί 1086} 1ῃ 118. πέρ γα] σοηάιίοη. 
ΤΊοβ6 ΠΊΔΥ 6 ρϑΙΒΟΓΘα ἴῃ ρατγί ἔγομι {Ππ6 οἰζαύϊοη8 οὗἨἁ 6οο] 6β᾽ αβίϊοαὶ 
ΓΙ ΟΥΒ, ΔΠα ἴῃ ραγῦ ἴτοπθη μαὺ ποὺ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ ΒαΥ τοβρθοίϊησ 
τοϑϊηρβ ὙΠΟ πα Ὀδοη ορίογθα ὈΥ͂ οἶμοτβΌ [Ι͂ {π6 βοοοπά 
ὀοηΐυτν Μ͵ὰ Ηπα ὑπαῦ ΟἿΥ σΘΠΟΠΪΟΔ] ὈΟΟΪΒΘ 1π Θ,ἜΘΠΘΓΆΙ 6 ἴπ {Πα 
Πιδπ 45 ποῦ ΟὨΪΥ͂ οὗ {π6 (Ἰτιβίϊδη ΟΠ τος, βύγ  ΟΟ]γ 80 641164, θαΐ «ἰβοὸ οὗ 
γασίουϑ θοάϊ68, Μαγοιοηϊίθβ, Κ ΔΙ (1 ΔΏ8, ΒοΙη6 οὗ Ποῖ τἰ864 ΘΟΥΓίΔ1 
ὈοΟΐΚΚ8, ἀπα Βοπλθ δ ρὶοΥ δα οἴμοσβ. ΕΎοτ, {π6 πιοσηθηΐ {πα [6 Βαοτοά 
βοο ΚΒ ποσὰ ἴῃ ὑμ6 Πδηα8 οὗἉ ῃοβϑθ 0 σογο ΠΟ οἷν ορροβϑᾶ ἴο βοὴ 
οἴου, ποτα νγ88 βοιὴβθ οἴϑθοϊκ οἡ [851 ΠΟ  Ο ΟΥ̓ Ἰηοη αὶ] ἃ] ΓΑΙΊΟΏ. 
Νοί Ρυὺ {πᾶ δοουββίοηβ πΌΓΘ τη846 οὗ βιιοἢν ομδηροβ μαγὶπρ θΘΘη 
Ἰηίτοάαοσα, ἃ πα βοπλθίτη 8 Οἢ ὙΘΙῪ δα Πποϊθηῦ ργουπηαβ; θὰ {μ6 ἴδοῖ 
οὔ βιςῖ ομαγροβ πανίηρ Ὀθοη Ὀτουσῃΐ Βῆονγ8Β ἐμαῦ αὐΐθηίοη Ὑἃ8 
ἀϊγθοία ἴο {δ6 βυρ᾽]θοί, 

ΘΌρρΡοβίησ {πᾶ 1ὖ Βαὰ 6θῃ ροββϑί0]6 [ῸΓ δὴ δῃποϊθηΐ πουκ ἰὼ Παγνο 
θοῇ 80 ὑγϑηβοῦι 64 ἃ8 ἴο Ὀ6 ὑγαπδιηι θα 1η 41] τοϑρϑοίβ 1} δοσιγδου, 
80 {μαὶ (ποσὰ ψουἹὰ 6 πὸ νδσιδίίοῃ οὗ 80 Κιπα ἴθ {Π6 σΟρΙ68 υβοᾶ 
ἃ ἱμουβδηα ὙΘΔΙΒ δέου ἰἢ6 ϑυϊποῦΒ ὕπὴ6 ἴγοτη 18 οὐ δα ςορτΆρῇ,, 
16 η ἐοχέμαϊ ογζἰοΐδηι σου] να πὸ ρΪαοθ; {π6 βιρ)]οοῖ σου] ποί 
αν θ6θὴ ἃ τηδίϊον οὗ βίυπαγ, δπὰ ποτα ουἹα Ὀ6 πῸ βι0}} {ΠῚπρ᾽ ἃ8 ἃ 
λίδίοτῳ οὗ [06 ἀπρυϊηΐοα ἰοχί, ἀη]688 10 ρᾶνγα ἃ ἀοίβι] οὗ τηοδῃβ {Πα 
6, π864 ο ῥγδβοσνο 1ῦ ἔγοσῃ Ὑὑ11ι] ἀπα ἀοβισπϑα οοΥγαρίοη. [ύ 15 
ΡγΟΌΔ40]6 {παΐ, Ἔἀχοθρὺ 88 ἴο ἔδν ἃ πα σάσο ραββᾶρσϑϑ, (Π6 δαυ]ν (ἢ γὶ8- 
(ἰδ ΔΈ Ποσβ ἐπουρμῦ Ὀὰΐ {16 οὗ δὴ οπαηρθθ οχοθρὺ {ποβο υῃ 10 ἢ 
ταὶ αὐῖϑα ἔγοπι ἀθβὶρἢ ΟΥ̓ ΟΥ1] ῬΌΓΡΟΒΘ: αὖ 4]1] δυθηΐβ, [Π6 ὺ τϑνο- 
τοηοοά {π6 τγοσὰβ δῃᾶ ρἤγαδβοα οὗ μ6 Θουρίυγαβ, 80 α8 ἴο {πίη {ἐπαΐ 
1πίοπίοηαὶ δἰ ἰογαίϊοη σου] μ6 ἃ 81}. ΒΒ τόπο (Ὁ. Η. ν. 80. 1.) 
ἀἰβουββοβ {π6 σὰ τϑδαϊηρ οὗ {π6 πυ.Ὑ οὗ {μ6 θοαϑῦ ἴη Βδν. χι!.. 
18., Ποῖμοὺ τὸ τγα8 666 (χξε,) οὐ 616 (χιθ᾽), ἃ8 8.1} ἔοι ἴῃ βοπὶθ 
Δ ΠΟΥ (168; Πα ἀοίοσιαιπθβ ὑμαΐ ὑΠ6 ΤΌΥΤΊΘΤ 18 {Π6 ἔσο τδαϊηρ' (85 τν 6 
ΠΟῪ δᾶνα 10) ου {86 διυυπουυ οὗ [86 ο]α ΠΟΡ]168, καὶ μαρτυρούντων 
αὐτῶν ἐκείνων τῶν κατ᾽ ὄψιν τὸν ᾿Ιωάννην ἑωρακότων, απά οπ ἰἦδ ἐεσϑεζϊ- 
γποῖν 00} ἐλοδὸ ιοδο Παά 5εθη «οἶα ξαςο ἰο ἕαοο. Ἠδβε αἰγὶ θαΐοβ {ΠῸ 
Οἴμποσ ἰο (6 ΟΥΤΟΥ οἵ οοργιβθίϑ ΨῆὴῸ Βα ἩΓΟΠΡΟΊΥ ἰγαηβουι θα {Π6 
ΠΌΤΩΒΘΥΒ, ΘΧΡΓΘΒΒοα ἴῃ {Π6 δοοιβίοιηθα ΤΩΔΠΏΘΣ ὮΥ͂ Ἰοἰίογβ, δῃα {παῦ 
1Π5 ἰοΐα, ἐστ, δα Ὀδθη βιιδϑιιυἱοα ἔοσ ἕ δἰτίψ. Τῆΐὶδ, μα ποι], 
μδὰά ]Ἰοά ἸΏΔΗΩΥ ᾿ἰηΐο ΘΙΤΟΣΓ ὙΠΟ πδά ἸσπουαηίΥ [0] οτνοα τυ θαῦ {ΠΟΥ 
ξουππᾷ ᾿ἰπ ἱποογσγθοῦ οορῖθβθ. Ης δά, ““" δοά 818 χυϊάσπι ατϊ 8᾽πιρ}}- 
οἰΐοσ οἱ βίπο πιαϊ τα μος Τοοοχαηΐ, αὐ ὶγαπιαῦ νοηΐδηι ἀατὶ ἃ 1)60 ;ἢ 

ν» ὃ 
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Βιιΐ ἰο ἐΐοβϑο ιοῆο ἤαυο ἄοπθ ἐλὲδ δἰπιρίψ απὰ ιτοϊμομέ ουϊΐ ἐπέοτιίζοη,, το6 
ΒΡΡοβο ρατάοπ ἐο ὅθ σγαπίοει ὃν αοά.  ἈΘΙΠΟΥ ἢ6 ΔΡΡ]168 {18 ἰο 
[86 Ἰηδοσυχαῦθ βου 068 ΟΥὁἩ 1ὉὉ ἴμοβο {μαῦὺ [0] ον ὑπθπι, 18 πού αυϊία 
οἰθασ; Ὀυῦ 1Ὁ 18 γΘΥῪ σαγίαϊη ἐπα μ6 υαροα (πα ἴῃ {πὶ8 πὸ ἀουδέ 
δυὺ {παῦ Βα υἱναγοαὰ τπ6 ΟἸγιβιδῃ βοπίϊπλθηὺ οὗ ἢ18 8ρ6) (πδί δὴν 
ομδηρα ἴὼ Ηοὶγ δοσιρίαγο, ουθη ΘῈ ΟὨΪῪ ἴτοῦλ Οὐδ σ αὖ δηα σαγο- 
Ι6βθη 688, γγῦ88 8. ΨΘΙῪ ΒΟΙΊΟΙΙΒ [πϊηρ. Οπ Μαίίπον 1. 18. ᾿γϑῆδοιιβ ΒΆ 8 
(6. Η. 1. 16. 2.), ““ Ὁεδίογυσα ροϊπογαῦ ἀΐσοσο Μαίοιιβ, υεδιε ὑεγὸ 
φεποτγαξίο 5ῖ5 οΥαΐ; Β6αἃ ργῳν θη ϑριγιύυβ βϑαποίιβ ἀδργαναίΐογοβ, οἵ 
ῬΥΘΠ 16 Π8 οοηΐγα ἔγδυυ]θηθαη δοταπι, ΡΣ Μαϊμθυτα αἱ; 
ΟἸἠι γί ατιέοπι σοπογαξίο δὶς ογαί." ΤῊΒ ΡΘΥΘΟΙΥ Ἰοριπηαῖθ δτρὰ- 
τηθηίδίοη Οἡ {Π6 τπιδ6 Οὗ 4 ψογὰ 18 οὗ ὑνοίοϊ ἃ Ἰτηρογίδῃοθ; [Ὁ 1ὖ 
Ὀ6αγΒ οὐ {ῃ6 ΘΑΥΥ ΤΟνΟΡΘΏ66 ΤῸΓ {πΠ6 ακέῤογίξῃ οἵ δογιρίαγα ἴῃ 4]]} 
189 ραγίβ, πα ἰὉ α͵8ο 18 ἃ ρ]δίῃ ρτοοῦ 88 ἴο δαί ὑμ6 ῬἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 
γγαὰθ οὗ {818 ραββαρα ἴῃ {Π6 ΒΘΟΟμα ΘΘΗΓΌΓΥ ; {Π18 τοδάϊηρ, χριστοῦ 
σι ουΐ ᾿Ιησοῦ (οὗ 186 σοτημηοι ἰοχῦ) 18 αἰδὸ Ὁρμο]α ὈΥ οΟΥΠοΥ ρσοοά 
δου 168, 80 {παᾶὖ 1Ὁ μα, Ἰττοβροοῖνο οὗ {86 δυϊάθῃσο οὗ ᾿γϑηθθαβ, ηῸ 
818} οἰδῖπλ οὐ {π6 αὐδθηοη οἵ οὐἹθοβ; {Π6 ἰθβυσηον οὗ {παὶ ΓΔΙΠΟΣ 
ΤΔΥ 6 ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓ 88 Εἰνίηρ ἃ ἀδοϊβῖνο ργθροπάοσαδηοθ ὙΠΟ ΠΟΥ οσΣ 
ποῖ οὐτοσβ οὗ ἰγαηβουιρίοη πδα Ὀ6Θη Οἰθη ΟΥ 0 ΒΥ στοδῦ οχίθηϊ ἴη- 
ἱγοάἀιορα ἴῃ {πΠ6 βθοοῃὰ δοηΐιγν ἱηΐο (Π6 βαογϑα ἰοχί, 1ὖ 18 δὖ ἰϑαβδὲ 
οογίαιπ ὑμπαὺ {μ6 ΟἸ γι βυδῃ ἔθ! ηρ γ88 βίγοησν αἰϊγοοίθα το Ὁρμο]ὰ 
Δηα τηλϊηίδῖη {Π6 ΓΟ ρΒ τ ΠΙΟἢ ψογὸ Ὀ6]] ον ϑα ἴο θ6 γα. 
ΠΟ δοϊϊομβ πα ἀοοσίγιμθβ οὗ Μαγσγοίοῃ οὗ Ῥομπίῃϑ Ὀαϊοηρ ἰο ΟΠυτοΝ 

Βιβίοτυ, θαῦ 18 οογταρίοη οὗἩ {πΠ6 Νο Τοβίδιμοηΐ 18 οὗ ᾿πηροτγίαποο 
ἴῃ {18 ρίδθοθ'α: ΑΒ ἰο {πὸ ρστουηά οὗ δὶβ ργοσθάυγο [Ὁ τησϑί ἤΘΓῸ 
Β ΠΠο6 ἴο Β8Υ, ὑπαὺ Μαγοίοῃ μανῖηρ' τοϊθοίθα (86 ΟΙα Ταβίαμαμθηΐ 4]10- 
Βοίμοσ, ἀπ ἀθηγίηρ {μαὺ {πΠ6 αοἀ οὗὨ {π6 ὁ 6νγγχ18 οου]ὰ 6 [16 ΕΔΙΠΟΥ 
οὗ ουὖν Ἰμογὰ “6818 Ο(Ἰγιβί, Βα ἰοστηθα ουὖ οἵ βομηθ οὗ {π6 ΕἸ Ρ1811685 οὗ 
ϑί, Ῥδὺ] ({π6 ΟὨΪΥ Δροβῦ]ϊα πὸ 1ἴῃὰ 8 ΟρΙπΐοη στρα] ν πἀπαογβίοοα 
ΟΠ ΓΒ δη1γ) ἃ βογῦ οὗ Ὅϑοῃ, ΟἹ ΡΓΪΠΟΙ 0168 οὗ Β6]θούϊοι δηά σοὐθούϊοι ; 
Δ 825 μῈ σορυάίαύθα {π6 ἀοοίσίπο οὗ {πΠ6 {τ Ἰπολγηδίϊοῃ οὗ {μ6 1, ογὰ 
688, 6 ἔοιτηθα 4 Οὐ8ρεῖ ἴογυ Βἰπλβο]; οὐ {818 {π6 δηοϊθηῖβ 10 
ΒΡΟΔΚ οὐ {π6 βυδ)θοῦ 411 βὰν {μαὺ {π6 4518 γ71δϑ ΟΣ οῃοη οὶ ἰϑύ, 
Τα; ἴσοι 10, Ὠονθυοῦ, (026 ΤλΟΥΘ ῥγοτ ποῦ ἔθαΐιγοβ (δαΐ 
ΜΟΙ] τ] δῖ6 ἀραϊηβῦ 18 βυβίθμι ὑγ6 τ σοηουθᾶ; Ὀαῦ Ἔπουρῇ 880}}} 
ΤΟΙ ΔΙ Π64 σι πουῦ ομδηρθ (ὑπτουρ ονοσβιρηῦ ΡγοΌΔὈ]Υ) ἰο τοδαΐθ 
Μδγοϊοηῖδπιὶ οἢ Μαγοοη Β οὐσῃ στουπά, 
Ὗν α ἰθδγῃ ἴῃ ρατύ ἔγτουλ ἰγϑηφθοιβ, αηὰ 88 ἴ0 τσ Ῥαυ υ] Δ .Β ΤΓΟΠλ 
Του τ Δη δα Εριρῃδηῖαθ, μον Μαγοίοη δοίθά, Απά {π8 νγ ἴᾶνθ 
ἴῃ {Π6 ὕττο ἰαύίο οὐ {π686 βἈΓΠ ΓΒ ὙΘΥΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ Βρθοΐπλθηβ οὗ ἴπ6 τοδά- 
Ἰηρ8 ὙΒΙΟΝ {Π6 Ὺ ἀρργουνθᾶ, Ὀυΐὺ σι μιοΒ Μδγσγοϊοη Πα (48 {Π6Υ 4116 ρ64) 
αἰύεσοα, [ἢ {ἘΠ 6} ρἜ ΠΟΙΆ] δοσυβαοηβ ΤΠΘΥ ΜΟΥ ἀπαουθίθαϊν σὶρῃ ; 
ἐπουρῇ Ὁ τηυδῦ θ6 βα:4 ὑπαὶ 1π0 ΒΘΥΘΓᾺΪ ραββᾶσθθ Του δ η δοοιιβοα 
Μαγοΐομῃ οὗ 8: Ποδίϊοι τ Βθη λὲβ ουση σΟρΨ ΟΥ ],αὔϊη ψΟΥΒΙΟΙ ν788 4} 
{παῦ τγᾶ8 ἴῃ ἔδυ]. Βαὺ ἰοΐ 4}} ἀφαιοθδοηβ Ὀ6 πηδάθ, [86 ρἝποσαὶ ἔλο 
ΓΟΠΊΔ1η8Β, ἃπἀ Μ͵ σΔη ρσῸ (Πγουσῃ δὲ, Το 8 Οοβροὶ, ραββαρο ἈΥ͂ 
Ραββαρθ, ροϊηθπρ οαὐ τι ῃμδὺ ΜαγΟΙοῚ οαπο6]164, δπα τ μαὺ δ6 δον 
ἴο τοδί ὉΠΔΙ γα, ὙΠ ΘΑΥΪΥ αἸα {86 οογτιρίϊοη οὗ {π6 βαογοὰ 
ὈΟΟΚΒ ΘΟΠΙΏΘΠΟΘ; [ὉΓ Ὁ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰμδῦ ἴῃ Α.Ὁ. 127 Μαγοίοῃ νος 
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ἔγοιῃ Ῥοπίυβ ἰ0 Βόπιθ, οδιτυϊηρ 18 σοι ας ]]6α οο]]δοίοη οὗ {π6ὸ Νὰ 
Ταεβίαπηθηῦ Θογιρίαγαθβ, δηα βργθϑήϊηρ' 18 Ῥθοι Αγ ορ᾿πίομβ. ΑἸΤΒουσἢ 
186 τηοβύ για γκαῦ]6 ἔλοῦ ἴῃ [Π6 ΒΙβύογυ οἵ {π6 ἰοχὺ ἀυγίηρσ [Π6 βδοοπὰ 
ΘΟ ΣΤΥ οοηποοίβ 1056} τ 1 {παῦ Ποτγοίλοαὶ Ἰοδάθγ, ἢ6 τῦαϑ πού δίοῃβ 
ἴῃ [18 ἀεβιρτιοα αἰῥθγαίϊοηβ. Πιοηγβῖυβ οὗ (ον (πβορίιβ, Εςο. 
Ἡϊβ0. ἴν. 23.) σοιηρίαϊμβ οὗὁἩ {86 τωδῆποῦ ἰῃ ὙΠΙΟΒ ἐδ αροΞίϊος 97 {6 
ἄδυϊΐ αὰ ἀαγοα ὑο δααϊθγαΐθ (Π6 βαοσθά ὙσιηρΒ ΟΥ̓ ΒΟΥΠΩΡ ἰλΤΟϑ 
δηχοηρδύ {Π 61). 

Τὺ Θ6 618 88 16 {Π18 δα Ῥ66Ὼ ΡΔΥΠΥ ἄοπο ὈΥ πηθ8ῃ8 οὗ [4͵86 τοϑάϊηρβ 
Ἰηἰγοἀυσοα ᾿πίο {π6 ἰοχῖ, δΔηἃ ΡΑΓΟΥ ὈΥ [86 δββϑυτηρίύίΐζοῃ οὗ οογίαϊ 
σἴοβθθϑ 88. δαῖπρ [86 ἜΘχρίαπαίοη οὗ τ ῇμαῦ ἰῃ6 ἰσὰθ ἰαχὺ οοπίμ 8. 
Ιγοπϑὺθ (Ο(. Η. ἵν. 6. 1.) χῖνββ. ἃ βρθοωθῃ οὔ {86 ργοοθϑάϊηρβ οὗ 
ἴπο86 ψὰο ὑπ8 ῥγοΐοβδθβθα ἴοὸ 06 ποῦ 8Κ1}6 4 {π8π {(Π6 ἀροβίϊθ8 ἴῃ 
ΘΗ ΠΟΙ ηρ' Δα ΘΧΡΟΙΠΠΑΙηρ᾽ ἃ ἰοχί. ““ ΠΟΠΙΠῸ8 Θμΐτη οβίθη 68 86- 
τ Ραμ αἸ801ρι1}18, απο μδῦλ 1086 δδύ νουρθυπ), αἱ ἀρστὶ Π]ΟμΘ πὶ Ῥαΐτγὶβ 
λοιϊῖ, εἴ Θχργοῦγϑηβ «π6:518 ρυϊαηθιδιιβ 86 ἤΆροτα Πθαπι, αὐὰτὰ οὗ 
Γγαβίγθητιν νουθιπὶ 6718, ΡΟΓ αυ6πὶ ΘΟσποβοιίαγ 1) 608, αἰοαραῦ, δίεπιο 
οοφπορεῖί Μίΐεηι πὶδὶ αίοῦ, πόθ αίγοηι χιιὶδ σοσποϑβοῖξ πἰδὶ ΕἾ 8, οἔ 
ομὲ υοἰμογῖέ ΕἸ μ8 τευοίαγο. ὅὃις οὖ Μαδιβυβ ροβιι οὐ μπᾶ 8 Β1πι1- 
"6 Γ οὐ Μαγοιβ Ἰάδτη 1ρδϑιιπλ} : ΟΠ 68 Θηΐπὶ ργ δε ῦ Ἰοσαμα ἢπιΠο. 
Ηι δυΐθπι 4] ρογίξίοτες αροϑίοϊὶ5 γοϊαηῦ 6886 8 ἀθβουθυπῦ: δΔίεριο 
εογπουὶέ αίγεπι πἰϑὶ Εἰἰι5 ποὸ Ἰϊἕμηι πἰδὲ αΐον, οἐ ομὲ υοἱμογὶξ ΕἸ 18 
γευρίατε : οἱ Ἰπιθυργοίδη , αὐδ8ὶ ἃ μ1}}10 οορηϊίαθ 810 νοσιθ Ποῖ 
δηΐρ [οΙΠῚ ΠΟΒΙΓΙ δανοηίσμι; οὐ θὰπὶ θυπη αὐ ἃ ῥγορμοίϊβ εὖ 
Δηηθηςαἴι8, ἀΙσαπῦ πο 6886 Ραΐχοιῃ (τ ὶβί.᾽ 

ΟἸεπιοπὺ οὗ ΑἸοχαπάσία, αἴνον οἰπρ αὶ ραββαρθ ἔγοτι [86 (οβρε]θ 
(Δήδιι. ν. 10.). τπιθῃίομβ ΠΟῪ [Ὁ μαα Ὀδθὴ πιεέαρλγαβει ὈΥ͂ ΒοΙΩΘ: 
μακάριοι, φησίν, οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ 
κληθήσονται" ἤ, ὧν τινες τῶν μετατιθέντων τὰ Εὐὐωγγέλια, Μακάριοι, 
φησίν, οἱ δεδιωγμένοι ὑπὸ τῆς δικαιοσύνης, ὅτι αὐτοὶ ἔσονται τέλειοι" 
καί, μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκα ἐμοῦ, ὅτι ἕξουσι τόπον ὅπου οὐ 
διωχθήσονται (ϑδίτομι. ἵν. 6. 6α. ῬοίίοΣ, Ρ. ὅ82.).. Τῃ {Π]1|8, ΠΟΤ ΘΥΘΓΥ, 
1 18 ΕΥ̓ ΠΟ Ι68η8 Οἶοδν {παῦ ΟἸοιηθηῦ ΒρΘα 8 οὗ ἃ οἴδησθ Ἰηϊγοαάθορα 
Ἰηΐο {ῃ6 ἑαχί: 1Ὁ Βθϑιηβ σαί μου κα ἃ Ρ]ΔΥ οὐ {π6 ὑυγοίο]  πηθϑπῖηρ οὗ 
δεδιωγμένοι : ““ἴμοΒ6 ρεγϑεσμίοα ἴον τσ θουβηθβϑ᾽ Βα Κα ἢ ἃγὸ “" ,ο]]οισοά 
αἴεν ΌΥ τὶσἰὐδουβηθββ." Βυΐ 8.}}} [16 δοία] ἰαχῦ 1π 118 ὉποΒαηρσοα 
ὙγΟΥΒ ΣΤ ΟΘΙγ α αὐ οῊ. 

1η (18 τρδηποῦ, δ 41} ουθηίβ, (ῃ86 ΨΔΥ 88 ῬΓΟρΑγΘα ἴοσ ἱπίγο- 
ἀυοίηρ σογταρίϊοπ ἱπίο {Π86 ἐεχέ ἐξθει; δϑαὰ {Πο86 ἔλΓΠῸΥΒ τμῸ ἄγον 
αἰτθηθοι ἴο (818 τιῖριῦ πᾶνθ Ὀ6Θη ἄυγαγο οὗ {π6 ὑθμάθηου ΟἿ ΟΟΡΥῪ ἰβίβ 
οὗ 811} σόγκβ ἴο τῦϑκα 186 08. 

1 ἹΓΊΠ6 ποτᾶβ “ οἵ Μαγοῦϑ ἰάθη ᾿ρϑιιηλ᾽ ΓΘ ΥΟΔΠΥ ἐΠ086 ΟὗὨΘ ἸΤΟΠροΠΒ, δηὰ ποὶ οὗἉ 8 1,λεπ 
ΓΙ ΔΊΟΥ, ΟΥ οὗ ΒοΙη6 ΠΟΡΥ δῖ, Πα τησδὺ ἤδγο Ὠἰτηδ61 τηδὰθ ἃ ΓΙΑ ΚΑΌΪΟ τὰ 5- ΒΔ ΘΠ ῃΐ, 

Σ 1 8 συτίουβ ἰο οὔδεγνο ἴμδὲ ΟἹοπηθῆὶ Ηἰτηβ6]  ΠοΤο Βα Ὁ] οἷ ΠΒ {86 οἶοϑθ οὗ Μαίϊ. ν. 9. ἴο 
{μ6 θερὶπηΐηρς οὗὁἨὨ νγοτβα 10. Ι| ἰ5 ἀἜσαΪς (0 δαρροβο [Πδὲ ἴο οου]ϊᾷ ὈΪαπιο ὑπο το ΔρΡ ἢ Γαδ 
ὙΠ δη λὲς οἵσπ τι86 οὗ ϑετρίαγο δηὰ δὶβ τηοᾶᾷδ οὗ ηποίδιίοη 8 80 οἴθδῃ οὐ Ρῥγθοίβεὶ Υ (ἢ 
δαπλ6 Κη, [Ιπάροὰ, 186 ποίίοη οὗ ἃ μετάθεσις τηυβῦ οἴδη 6 οἰ ρ]ογοὰ 848 Ἔχρί αἰπίηρ λοι 
ΟἸεπιοηῖ σδῃ οἶα 88 ῃ6 ἀοθ8. Τῆυ8, πὸ 88γ8 (ϑίτομι. ἱϊ, δ. ; Ῥοΐξοσ, Ρ. 440.), πιστέον οὖν 
πολλῷ μᾶλλον τῇ γραφῇ, λεγούσῃ, Θάττον κάμηλον διὰ τρυπήματος βελόνης διελεύσεσθαι, 
ἢ πλούσιον φιλοσοφεῖν : ἃ Βυγρτίδβιπρ δῃὰᾷ ρογγογίθα τι8ὸ ἰο ὃὉ6 πιδὰς οἔἉ οὖν Γοτὰ Β 
ἰοδοδίηρ ἴῃ Μαδιῖ. χῖὶχ. [Ὁ βοϑῖῃβ ἴο βββϑῦτμηθ, (μὲ [0 Ὀ6 8 ῬΑ ΟΒΟΡΒΟΣ, δπὰ ἴο οπίον ἰηΐο ἴδ0 
κΚιηράουι οὗ ὨρδΥυΘΏ, ΔΣῸ ΘΟΠΥΟΓΟΌΪΘ [ΟΣΤΏΒ. 
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ΤῊυΒ ἴη {Π6 ἸαοΥ ρᾶτὺ οὗὁἩ [86 Βοοοηά σοϑηΐατν {86 ΟΠ γι ϑυϊδῃ σι ύουθ 
Ὑ6Γ6 ΥΘΥΥ͂ ἴ0]]γ αἰῖνα ἴο {πὸ ἀδηροῦ τ ΠΙοἢ {Π6γ6 νγὰ8 οὗ [πΠ6 Δα 5βϑῖο 
οὗ ἀοβισηρα]ν 8186 ΤΟ ΡΒ. ἢν 10 ΤΩΔῪ 06 Βαΐίϑ ν οοποϊ θά, ἐπα 
ὙΠ αΐθυου ΤΩΔΥ πᾶνα Ὀ66η (86 γαγ Δ. ]0}8 οὐθη ἐλόπ Ἰπ τοάιοοα τηΐο ἐπ 6 
ἰοχύ ἔγοπι δοοιἀθηΐβ οὗ γδηβουιρίίοη, {86 ἰοχὺ τγαβ ἔγθθ ἔγομλ ΔΗΥ 
ΘΘΠΘΓΆΙ ΘΟΥΓΌΡΤΟΙ ΟΥ ἀαΒΙρη θα [Ἀ]51:Βοαίοη. 

ἼΤῊ6 βαοοηα ΟΘὨΓΙΓΥ νγ88 4180 [6 ρογιοα οὗ {π6 Ἄἀχϑουποη οὗ ἃ Ἰυοῦκ, 
τ ΠΙΟἢ Πα τποτο οἴδοὺ ρΡραγ ΕΥ οὐ (86 ἰοχί οὗἩὨ {π6 (ΧοΒρε]}5 ἴῃ 1188 
τπγουρβουῦῦ ἴπ6 ΟΠύτΟΝ [ΠΔη 4}} {π6 ἀφβιστιθα [Ἀ]581:Ποϑ 018 οὗ Μαγοίοη 
Δα ΘΥ̓ΘΓΥ βαοίοη οὗ {π6 (ἀποϑίιο Ὀσοοά. Ταίδη ἔοσπχθα [18 72έα 75- 
ϑαγῦη ἴγοτη {π6 παγγαίνϑϑ οὗ (Π6 ἔθ Εὐνδηρο]}18[8 οι ᾽ Π64 ; 8η4 {118 
ΔΡΡΘαΓΒ ἴο μᾶνο ]6α ἴο ἃ σοηἤαβιου ἀπ ΠΠΟΥΤΙΙΕ ᾿ξ οα {δ ρατγύ οὗ 
ἘΥΔΏΒΟΥ θοΓ8 οὗ [86 ὑυουαβ Δα] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ8 οὗ οὔθ (ἀοβρϑὶ νι {παὺ 
ὙΥΒΙΟΝ τγᾶβ Του πα 1ῃ Βοπλθ οὐδοῦ. 

Βοιμθίμίπρ' ἸΏΔΥ͂ θ6 Ἰοαγηθα οὗὨἩ {μ6 βίαϊα οὗ {π6 ἰοχί ΕΥ̓͂ δχαῃϊπίηρ 
1π6 αποίατομβ ἔοι πα ἴπ {πὸ τυτι 5 οὗὨ ϑδοὴ ἔμ 6. Βορδγαίοὶυ : ἴῸσ, 
ΔΙ ΓΒου σὰ {818 παν Ῥοββι ΟΪν ΟἿΪΥῪ Βῇου υμδί τνδ8 1ἢ ΒΟΠῚΘ 056 ῥγὶναίο 
ΘΟΡΥ͂, 8πηα {πουρῇ {86 δηοϊοπίβ (108 11|κ6 [86 τηοάδγη8) οἴὔθη αὐοίοα 
Ἰοοβοὶν δηά (88 10 18 ο8}164) ἔγομη σῃθοτΥ, δα ἐποῦρἢῇ ὑγϑη βου ΡΘΥΒ 
ΙΏΔΥ ἢᾶνα ΔΊΑριοθα {Π6 ραββασθβ ἴῃ ἃ ἔδύποῦ ἰὸ {πᾶῦ (0 τθΐοι {παν 
ΘΓ {ποηηβοῖνοβ δοουβίοιμηθα : ---γοῖ, πο ὴ 6 πα ἴῃ ἃ [ἈΠΕ ἃ 
ἀοδηιϊύα οἰϊαδϊοη οὗὨ ἃ ραββᾶσα ἴῃ ἃ ἔοστῃ (αἰ ἴδε ηρσ ῬογΠΔΡ8 ἔγουα {Π6 
ΘΟΠ ΘΟ [6 Χῦ), ΒΆΟΘΝ 88 18 8130 ἔοιιηα 1ῃ ΟἾΠΘΥ ΨΘΤῪ δηοϊθηῦ δ ΠΟΥ 168, 
ψ)6 {6 π664 ποῦ ἀουβί {πα νγα μανο (μ6 κοίυα] γοδαϊησ οὗ [86 τορος 
ἰοχὺ 88 τϑϑᾶ ὈΥ βυθοῦ ἃ ἔδίμοσ. Απά 7ι8ὺ 48 τῦὸ ἤπα ἃ ἔδίμον οοπ- 
βιϑίθηῦ 1ῃ ἢ18 ΟἰΔΙΠΟΠΒ τοῆοπ ἐαργο85, συθὰ ἰΠΟῸΡὮ ἴῃ πηογα αἰμδῖοηδ 
{π6 ΟΤὰ8. ΔΓΘ ρἼνΘἢ ὙΘΓΥ ]ἸΟΟΒΟΙΥ, 80 ἀο νγὸ ἰθᾶσῃ ἴο πᾶνϑ :ῃογϑαβοα 
Θοηἤάθηοθ 1 ἴΠ6 σΘΏΘΙΆΙ ΟΠαγασοίου οὐ [16 χυοίδι! 05 ἴῃ 18. ἸγΟΥΪκ8 ἃ8 
{6 Ὺ ἤανθ οοπια ἄοσνῃ ἴο 8.6 Απαὰ σΠ6η {6 αυοίαι!ομβ γα Ὠδριΐυδὶ 
ϑη ἃ ποὺ τι γον οὗ ἀοίδομοα βοηΐθηςϑβ, θαὺ οὗἉ ἰᾶγρ ραββᾶρβδ, γγχὸ ἔθο] 
τ [Π6 τοῦ ἀρἢηϊΐοη688 οὗὨ ὑπουρῃῦ 848 ἴο [86 τι868 τα 6 τρᾶκα οὗ 
ΤΠ 61}. 
ΤΠ ΘΑΥΥ σουβῖοηβ ΤΟ] ἃ ΒΌΡΡΙΥ ὺ5 τῖτἢ ρσοοα ονϊάθηοθ οα {818 

Ὀγδηοἢ οὗ {π6 βυδ]οοῦ, 1 τ ΤΟΓῈ Υ Δ ΠΥ σογίαΐη οὗ [π6 αἀαΐθ οὗὁὨ ΔΗΥ͂ 
Ργίοῦ ἴο {π6 Εοἴπιο οὔ ΤΠρΡ.11α5. Βαῦ 88 10 15, ἐβοιρὰ (Π6ΥῪ ἀο ποὺ 
Τατη θῇ 8 ΜΨΊ ἢ ΠΥ Ῥγοοῖβα ροϊηΐ οὗἨ σΠΓΟΠΟΪοΟσῪ, (ΠΥ να {61 86 
ούθη ΒΕΓ; [ὉΓ [ΠΟῪ ΒΟΥ {Π6 σπαγαρίέον 0 ἐστὲ ἔτοτη νυ] οἢ (Π6Ὺ γγ6 Τα 
ΤΟΒΡΘΟΌΨΘΙΥ ἴβκοη, πα 1ἢ ΒΟΠῚ6 ΟΆ868 ὙὍ76 ΤΊΔΥῪ [66] ὈγοΘΥ βαγα ἰμαΐ 
ὙὙ6 816 ποῖ [ἈΓ ὙΓΟῚΡ ἴῃ ΟἿΣ οβίπιαία οὗ {π61Ὁ δοΐπα] ἀαίθϑ. [10 18 
ποὺ ἴοο τηποΐὶ ἰο αβϑιιπηθ 1π {π18 ρίασα ἐμαῦ {π6 οἷα 1,αἰϊη ἀπά ἃ ϑὅυτιδο 
ψασβιοη οὗ {π6 (ἀοΒροῖβ, {παῦ τ μ]οἢ ψγὰ8 Ὀσουσῃί ἴο Πρμς ὈΥ {86 ον. 
ὟΝ. Ουτοίομ ἷ, ΘΓ ργοδαοίβ οὗ [Π6 βοοοπα σϑηίασγ. [{{{1ν τοδαϊηρΒ 
ΔΓΘ ΘΧΘΙΏΪΠΘΑ, {Π6Υ {11 ΡῈ ἔοπιπά ἐο Ἔχ] 1} οαγίϑιη ροϊηΐβ οὐ σϑβοι- 
ὈΪΔΠ66, ἃπα 4180 βοπὶθ οὔ αἰγοβιίγ. ὙΠογα 18 δπουρἢ ἴἰο ΒΒΟῪ ἰδαΐ 
ΨΟΙῪ στοαί Μγοῖσης αὐίδομ68 ἰο {Π6ῚῚ τοδαϊηρβ ({Ππᾶ 18, ἴο {π6 ατϑοκ 
ἰοχί τοῖα ΠΟ ΤΠΘΥ ΟΤ6 Τϑρθοῦ γἸΥ τἈἸΚ6} ΒΘ ὴ {ΠΟῪ δοοοτγά. 

1 Τῃ οπο οἔ [6 Μ55, γοιῃ ἴῃ Νι Γίβη τλοπαβίουθβ, πον ἴῃ ἐπ6 Βυεἰδῃ Μαβοῦπι, [1 18 
Ὑ7011 ΤῸΥ βαογοα οὐ ἰσίβτη 1π8. (πὸ ἀϊβθτοποο Ὀοΐνγθοη τ}}8 ἠοχὲ ἀπά {Ππδῖ σοι ΟΥ̓ ῥσϊπἰοὰ 
ὙΓΆΒ 80 ΒΟΟῚ ἀἰδοογογοὰ ὈγΥ Μίγ, ΟἸτοίοη, 0 νγα8 ἔμθὴ ἰῃ ἴῃ6 ΜΆ. ἀδραγίηοης οὗὨ ἴδ0 
Μαβοιηι ΠΣ ΌΓΕΓΥ. 
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ΤΠ αἀἰνοσβι [168 ἀγα ἃ βιρῃηϊδοβδηίΐ ]ιϊηὺ οὗὨἨ [86 ἀἸνογρθηοθβ οὗ ἰοχί οὗ 
108 80 βοραχγαίρα δ8 {π6 Εαϑί δηα ΥΥ̓ εβί. 
με Ερυρίδη ΨΘΥΒΙΟΙΒ --- ΜοΙρΡὨ 10 δηα ΤΆΘΌΔΙΟ ---- ἀγα 4180 οἵ 

ΒΌ ἢ. δηαυ1γ, ὑπαῦ {ΠΘῚΓ τ δα! ηρθ ἃγα οὗ πωρογίαποα 'ῃ ΔΩΥ͂ ἸΠΩΌΪΓΥ 
Ἰπῖο {πΠ6 βίαίβ οὗ {ῃ6 ἰοχύ ἴῃ ϑαυὶν Οὔ γη68; 8Δπᾶα 1 νὰ Ηπά ἰπ686 νϑ- 
ΒΙΟΏΒ δρτϑοῖηρ τὶ Πο86 ΔΙΓΟΔΥ Βροθοιβοα, ΓΠ6γ6 18 ἃ βίγσοῃησ οα86 ἴῃ 
ἔανουν οὗ βυοῖ ἀοουμηθηίβ 848 οοηίδιη [ἢ6 βᾶπλ6 ΓΘΒΑ ΏρΒ. Ἔα [Ὁ 18 
ψὴ ἢ αἰσογείζίος ἰμπαῦὺ τ πᾶνθ ΠΟῪ ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΥ ἴο ἀο ; πᾶ ἀϊνουβὶ 168 
{μι γα ἃγὸ ἡ μ1ο}} Του] α Ὀ6 Βυ ἘΠ οἸ Θ παν αδἰθϑίθα Ὀγ [6 δηοιθηΐ ὑδγδίοηϑ, 
ούθῃ 1 4}}1 οσϊβηρ Μ55. οὗ πὸ ἀτθοῖκς Νοὸν Ταβίδιαθην Ὀοοηρσοά 
(48 18 ἐμ6 ο886 ψῖ π6 ΗΘΌΤΘΥ οορῖ68 οἵ ΟἹα Τοβίδμμθη!) ἴο οπ6 
ΒΘΏΘΓΙΑΙ οἷα88 ΟΥ̓ ΤΆΓΩΙΪΥ. 
ΤΠ ἰδίοσυ, {π6ῃ, οὗἨ (86 ἰαχὺ πχγιϑ, 1 Ῥυγβαθα τηϊη θυ, ΤΌΒΟΌΙ γα 

1.861} 1ηἴο βίϑίθιθη!β χοἰ αἰληρ' ἴο ὑΠ6 ΘΟΡΙ6Β ἴῃ 186 1ὴη αἰ ογοηΐ ΓΘρΊοΠ8: 
ἴοσ ἴῇ ϑδὸβ ἀϊβίπος σοι πίγυ (π6 οδι868 οὗὨἨ νδγιδίοη του] ορογαῖθ 
αἸβ ποῦν; δηὰ {ππ8, π11688 {Π6 16 6 ΓΘ βοῖὰθ ογεξοαϊ τουϊδίοη (ΒΘ Οἢ ἃ 8 
{πεῖ οὗ ἴῃς ΓΙ ΧΟΧ, πα ογίαϊκοη Ὀγ Οτῖρθη), ἔμοτο που] 6 πὸ γϑαηΐοῃ 
οὗἨ θ τοβϑάϊηρβ, Ὀυαὺ αἀἰγογρθηοθθ σουὰ θ6 αἰνγαγβ 11 ]6 0 :πόγθϑβθ. 
Ἦρηοο {δ6 ᾿προτίδησα οὗ τιϑίῃρ διιοῇ (ΘΒ. ΠἸΟΏΙΘΒ 85 ἴΆκ6 τι8 ὈΔῸΚ ἰο 
186 {{π|6 οὗ [6 ΘΑΥΠΟΥ ΟἸΥΘΥΡΘΏΟΘΟΘΒ ; [ῸΓ ἔγοιῃ μθβ6 (Π6 Ἰαΐοσ τηυδὺ 
ΑἸ ΔΥΒ πᾶνΘ Βργθηρ, δηὰ ἰῃ6 ὨΘΆΓΟΙ 16 ἅΓ6 Ὀτουρμύ (0 (Π6 δοίυδὶ 
ΔυςΟΡΥΎΔΡΗΒ, [6 ΤΊΟΓΘ ΒΌΓΟΙΥ οΔἢ Μ06 ΒΑΥ͂ {πα {π6 ᾿ἰτηῖ8 οὗ ἀουδύ δμὰ 
ὈΠΟΟσίδιὐΥ τημδῦ 6 11 η βιιοἢ. δηα δυο ἀοἤπὶία ὈΟῸ Πα ΔΓΊ68. 

τοδὶ 88 ὙΟΥῸ [Π6 ΟΘοΙΩρ]διηἿβ τηδ46 οὗὨ {π᾿ αἰζαγαίζοῃ οὐ οορὶθβ, {86 
οΟΪα νϑγβίοῃϑ δχϑοι θα ἴῃ αἴ οΥΒ6 ΤΘΘΊΟΏΒ ΒΠΟῪ ὙΠ 1ὰ ψ μδὺ 1108 (818 
Ταυδῦ ἤανα Ὀ66ῃ σΟΠΗηΘα ; δηα {Π6 ΔἸ ογαίοη8, ἴοο, ασοθρῦ τ θη {Π6Ὺ 
μδὰ 4 Μίασοιομιίθ ομαγδοίθσ, ΤΟΥ͂Θ ἢο ἀουδύ ἔδγ οἴζθηου (δ 6 ΣοΒ.] 5 οὗ 
Ἰηδανογίθηοα ἤδη οὗ (οϑὶρῃ. Τθοβα γ|10 τη οη {Π6 ναγδ 0 }8 
ὝΟΓΘ {ΠΟΙΏΒΟ6ΪΥ68, 1ὑ 185 ργοΌΔΌ]6, Ὀυΐϊ [016 ἀσσαγο οὗ (86 δσαιιβθ8 οὗ 
ΟΥΤΟΥ ὙΒΙΟΒ 16 παέκγαϊ ἴο ΘΟΡΥ 8.8. 

Ιῃ 186 ἔοστωου μ4][ οὗ {πη6 {γα σΘὨ ΣῪ ἃ ὙΓΙΓΟΣ ΔΡΡΘαγοα διηοηρδὺ 
186 ΟΠ γιβυάδηϑ ν ο86 ΟΣ Κ8 όσα Ὀοίῇ ΓᾺΓ ΤΌΤ οχίθηβιυθ, Δηἀ 1π ΒΟΙῚΘ 
Ταβρθοῖβ τόσο ἱππροσχίδηϊ, ἔμδη [Ππο086 οὗ δὴν ὙΠῸ δα ργθοθαβα ῃΐπι. [ἢ 
1818 ρΙδοβ, βονγευθσ, ΟΕΙΘῈΝ ἄσβογνοβ Ἔϑρθοῖδὶ τπθη!οη ἔτομ {Π6 1η- 
ἰοσταλίϊοι ΒΟ μα σῖνοϑ 88 ἴο {86 βίαίε οὗ 1π6ὸ ασθοκ ἰοχῦ ἴῃ ἢ18 
ἀΔΥ ; δῃα α͵8ο ἔοσ {πΠ6 τηδίθυϊα]β ἡΥΒ1Οἢ Ὦ18 τ ηρ8 δῇοτγα 1η νυ ἄθηοθ 
845 ἴο {Π6 Κιπᾷ οὗ ΜΙ5.5. πο Πα 868, Ηδ ΪἸαπιοηΐβ {Π6 αἰ ΤΟΥΒΙ 168 
οὗἩἨΤΠ6 οορίθ8 ψ μῖοΒ ποτα μθη ἴῃ οἰγουϊαίίοη, μὰ μ6 ἰγϑσθθ {Π686 
ΨΑΓΙΔΙΟΠ8. 0 οογίαϊ ἢ οασΒ68. Νυνὶ δὲ δηλονότι πολλὴ γόγονεν ἡ τῶν 
ἀντυγράφων διαφορά, εἴτε ἀπὸ ῥᾳθυμίας τινῶν γραφέων, εἴτε ἀπὸ τόλμης 
τινων μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων, εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν τὰ 
ἑαυτοῖς δοκοῦντα ἐν τῇ διορθώσει προστιθέντων ἢ ἀφαιρούντων. Οὐοπι. 
ἴῃ Μαιί. ἰομι. χν. (ΕΔ. θὲς ἰὰ ια 111. 671.) “10 18 πον τηδηϊοϑὺ (μας 
116 ἀἰνογβιν οὗ [6 οορὶθβ 88 Ὀδθοοιλα στοαῦ, ὙΠοίΠοΣ ἔγομι [Π6 σᾶγο- 
Ἰοβϑῆθδθ οὗ οογίδϊῃ βουϊ 68, οὐ σοι (86 χαϑῆποβϑβ οὗ βοῦς νυ τ ΚΘ 
σοττγαρῦ οἰλθηἀδίοῃβ, ΟΥ̓ αἶβὸ Ὅτ {μο86 Μ͵ΠΠῸ ἴῃ οιπθπαδίϊοη 84 α ΟΣ 
ἴΚ6 ΔὙΔΥ τ μδῦ ὑΠ6Υ ὑδιηκ Εἴ ὙΤὍὙΠα Ἰαύίου Οσα8Β βθοῖλ ἴο ΣΤ ίου ἰὸ 
16 οσουραίϊοι οὗὁὨ ἰμοβα ψ οδ6 Ὀιιβιμθδ8 1ὑ γὙὰβ ἴο γευΐδο ἃ ὑγαηβοσιρῦ 
ὙΠῸ 118. ΘΧΘΙΆΡΙΑΥ (πλυο ἢ ἃ8 18 ἀοηθ ὈΥ͂ ἃ ΤΟ ἀογ ὈΓΘΒ8- ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ), 
Δα ΒΘ ἌΡΡΘΔΓΒ ἴὸ Β80 {μα {6 Ὺ σουΐδα δοοοσάϊησ (ο {ποῖγ οὐσα 7υαρ- 
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ταθηὺ ᾿ηδίοϑα οὗ ΒΏΡΙΥ (Ο]ονίησ μοὶ σορῃ ἱβτουσῃοα, ΤἬθεα 
οογγϑοίοσβ ψου ὰ Ὀδ6 ὙΘΥΥῪ 1140]6 ἴο Δἰΐου ἃ ἰγδηβογιρὺ Ὀθίοσο ἐμθῖ 80 
88 ἴο δαδρῦ 1 ἰο ψῃαῦ νγ88 1η {Π 61} ΤαΪπἀβ Πα ΤΩΘΙΊΟΓΙ6Β; δηὰ {πὰ 1 
ῬΆΓΆ]16] ραββαρϑβ {μογ που θ6 δρὺ ἴο Ὀτίηρ (μοὶ Ἰηΐο υϑγδαῖ ἀρτεθ- 
τηθηῦ ὈΥ [86 Δα οη ΟΥ̓ Οτϊβδίοι οὗἨ ὍΟΓὰΒ:;: 8η4 80 ἴοο, 1 δὴν 
Ῥογίοη οὗ ἃ παυγαῦνο ΟΣ ραβδθα ὃψ ἴῃ Ομ αγτΟΙ τοδαϊηρ;, [Π6Ὺ που]ὰ 
δ Κοῖγ ἴο οδοῖἶζε 1 Ἰῃ ἃ ὑγδηβοσιρὺ ὑοίοσο {86}, 1 (Π6Υ̓ ἡγοσα οοῦ- 
τοοῦπρ πιῦπουῦ σΟΠΒΌ]ηρ {Π6]Γ ΟΟΡΥ͂ : ἃπᾶ ἴῃ ἢ 68 ἴῃ αἰ ἔογοηὶ 
Ραγίβ ψ ΟΝ ΤΟ σῸ ΡΌΡΠΙΟΪΥ τοαα ἰοσοίμον, ὑμ6Ὺ που] ἔδοὶ πο 81:81] 
Ἱποιπαίοη ἰο ααά, ΟἸΓΠΒ6Σ τὰ {16 τιλγρὶη οὐ {π6 ἰαχῦ, Β 6ἢ ῬΟΓΙΟΠΒ 89 
σοῦ] 6 τπ8 Ὀτουρῆύ [ἈΠ] ΑΥΪΎ Ὀοίοτο ὙΠΘΙΣ τηϊη8. Τμοβα ἡ ῃοβο 
γαϑῆπο85 18 ΤΟΡΥΘΠΘΠαΘΩ͂, Β66 πὶ [0 Ὧθ ΒΟἢ. ΒΟΙΙΌΘΒ 88 δοίθα (Π6 οὐὔἹῖο 
{Πα πΊβο νθ8, δα ᾿π τοάαοδα Βυ οἢ ΘΠ] ΘΠ ΔΙ] Β ἃ8 γ76 ΚΗΟῪ Αἰ δου] Υ 
βπα {ΠῸῚΣ ΨΑΥ δ΄ 850 οδυΪΥ ρουϊοα Ἰηΐο (6 ἰοχῦ; βυσὶ ψουἹᾶ 6 
ΡΘΟΙ] ΑΥΥ [4016 ἴο τοθοσα αἰ ου] 168 ἀπα ο δἰ ὕοσ υμαῦ [Π6Υ οου]ά 
πού υπάἀογβίαπα : 1116 (Π6 ἢγθὺ οἶαθθ ἴο τυ ϊοὴ Οτίσθη σοΐεσθ τγου]Ἱᾶ 
6 {ῃοβ6 ψῃοβα ἱπδαάγογίθῃσθ 88 δἰ γΑγ8 ργοαιιοοα 80 ΠΊΔΗΥ͂ γαυὶ [108 
1η. (ἢ6 οΟρΡ͵68 οὗ ΘΑΥΥ Ὑ ΣΙ ΏΡΒ. 

Βυΐῦ Οτΐσοη αἀϊα ποὺ σοηβιάθν {μαῦ (86 ἰοχύ ἐπ σοπογαΐ Ὠδὰ Ὀθθῃ 
τϑηδοσγοα ὑποογίδϊῃ ; ἴῃ βυοῖ οὗ 818 ΠυΠΊΘΓΟῸΒ ὙΥΠΠΡΘ 88 8.6 581}}} 
αχίδηΐ πῃ στρα, μ6 απούίθβ ἃπα 1.868 ἃ ΥΘΥῪ ἰαγρο ρογίϊοη οὗ (Π6 Νονν 
'᾿Γεβίδιμοηΐ ; δηα ἢ6 {πππ8 ΒΌΡΡΙ168 τλογα ἱτηρογίδης ουάθηοα μδῃ ΔΗ͂ 
ΟἾΒΟΙ ΘΑΡΪΥ ἐλ Σ 88 ἴο 186 γϑδάϊηρθ ΟΝ 6 ουγτοηῦ ἴῃ ἢΪ8. Οὐ 
ἄαγ. [0 18 ἔσθ ὑπαῦ 6 βοιῃθίϊπη6ϑ οἱΐθα ραββαρϑβ αἰ οσθη νυν, δπά 
{πα Π6 τχαϑὺ δὖὺ αἸογθηῦ {1π168 ἤᾶνο υ8θα οορὶθβ βῖοι αἸά ποῦ τοδᾶ 
ΑἸ ; θαΐ {818 ἀο68 ποὺ αἴδοῦ {Π6 σϑηθσγαὶ ὑθβϑυ ΠΠΟΠΥ οὗ 18 οἰὐαίϊοῃ8 
ἔασον ὑπδῃ ἴο βῆονν ὑπαὺ βο ναγὶοἴ168 οχιβίρα ἴῃ (ῃ6 σορὶθθ ψῃ ἢ 
1018 οὐ 168] ΤΙΣ ἀπ σοϑδᾶον ἐπουρμύ νγοσίῃυ οὗ π86θ. Ηδ τηδὺ πού 
ΠΣ πι86 1 ἤανα θθθὴ ἄσαγα οἵ {π6 ναγιοΐυ οὐ γοδάϊηρ ἴῃ 818 Οἰ(Δ(101}8 : 
ἔῸΓ 18 ΤΟΥ ΚΘ Το γῸ τσιτθη ἀυγηρ᾽ ἃ ρτοαῦ ΠΏ ΟΥ ΟΥ̓ γοᾶγβ, Πα ΒΟΠ.6 
οὗ (μοὶ ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηθ δηαὰ βοπηθ ἴῃ σγρί; 80 ἰδμαΐ 1 οδῃ γα Ϊγ Ὀ6 
πουρηῦ Βυγργιβίηρ 1Γ ΔΒ ΤΟΠΊΟΣΥΥ͂ δηα διζθηίιοη 414 ποῦ βοῦν ἴο 
ἀεἰοοῖ νουθαὶ ναγϊδίοηβ Βθβιθϑ 1π6 μαθιῦθαὶ αποίαί!οη8 ἔγτοσι (ἢ 6 
Νον Τοβίαμπιθηΐ πο Οτίροη ἰηἰγοάποοβ, μ6 4180 δ πηθβ ὀχργεϑϑῖν 
ϑίαϊοβ ὑ{μδῦ βιιοὴ ἃ τοϑάϊηρ γγὰ8 ὑπαύ θυπα τῇ βιο ἃ Ρ͵]Δοθ. Τὰ οα 
Μαῖίι. χν. 3ὅ., ἢ8 βαγυ8 ἐνθάδε οὐ κελεύει, ἀλλὰ παραγγέλλει: Βμοτίης 
{πα [18 ΘΟΡ᾽68 ΓΕ84, πού καὶ ἐκέλευσεν, Ὀυαὶ παραγγείλας, Μ ΒΙΘΙ 18 Δ0- 
{04 }}Υ ἐουπα ἴῃ βοπιθ οὗ ουγ θαβί οορῖθβ. Ηδ βαγβ πη Μαίί. χυ. 8. ἐπαΐ 
1π6 Εὐνδηρο δῦ σαν {π6 οἰ δ οη ἔγομλ 1βϑιϑἢ, ποῦ ἴῃ [η8 γϑύν σπογάβ, 
οὐκ αὐταῖς λέξεσιν, ἀμ Β6 οἰΐοα 10 ἔγοταῃ 5... Μαιύίον εοὐξλοιξ ἐγγίζει μοι 
δηα ἐν τῶ στόματι αὐτῶν, δπα ἴῃ [18 ἔοττα 186 Ῥαββαρα ϑίδηαβ ἴὰ {Π6 
ταοβῦ δηοϊθηῦ ΜΆ. δΔηα νογβίοηβ. (ΟΟΟΑΒΙΟΠΔ}}]Υ Β6 βαυβ (παῦ ραββασθδ 
ΔΙ6 γοδα αἰ ΟΥ 1η αἸβδγοαῦ ΟΟΡΙΘΒ; δῷ 8ὴ ἰπβίδῃοο οὐ [ἢ]8 
Μαίθ. χνὶ. 20. ΤΔΥ 6 ἰδ κθη, ΠΟτα ἢ6 βᾶγβ {μδ΄ βοιηβ οορὶβθθ μδα 
διεστείλατο, ἀπ οἴποῦβ ἐπετίμησεν. Οτίροῃ ἴῃ 18 ΟΙΩΣ ΘὨἴΑΥΊ68 
ΒΟΠΊ ΘΟ 68 ΘΧΡΓΘΒΒΘα 80 ΟΡΙΏΪΟΠ ΟἹ ἃ ΓοΟΔαϊηρ, δυρροβῦπηρ τμαὺ ΠΘ 
τπουρῦ βῃου]α μθ6 ἴῃ ἴπ6 ἰοχῦ, (Βουρ, ρούβαρϑ, ψιμουῦ οἰ Πρ ΔΕΥῪ 

1 ὝΠΟΒΕ ΓΘΙΏΔΥΚΒ ΔΓῸ ἩΠΟΪ]Υ͂ ττοϑροοῦῖνο οὐὗἨ (6 ΤηΔΠΏοΥ ἴῃ ὙΥΒΙΟἢ ΓΘ Ή ΒΟΥ ΘΟΥΒ ΤΩΔΥ͂ Βανθ 
το] 61. τη6 ϑογρίαγα Ῥαββαροϑ ἴῃ ([Π6 δι ]Πογ5. ὙΏΕΓΟ 18 Θηουρα, ἩΒΙΟΒ 15 ἔγοθ ἤζόοτω 
8}} διιϑρίεΐοῃ, ἴο τηθοῦ [806 Ῥγοϑοῦς δυραμοηΐ ἈΣΙΡΙΥ δηὰ ἔμ} }γ. 



Οη ἐλὸ Ἡϊβίογν ὁ ἐδο Τοτὲ ἱίβοίῇ. 48 

ΘΟΡΥ͂ ἴῸΣ Βῖδ βυρροδβιϊοῃ. [1}{ἡ βοῇ 64868 1ῦ 48 θ66ὴ {πουρπύ [μα {Π6 
᾿Ἰπῆποποα οὗ δῖ8 δ ΒΟΥ 848 ἃ οὐἱῦο θὰ γα βου 6 5 (0 Ἰηβοῦί τ ῇἢδὶ 
Π6 δαᾷ δρργονθά. ΑΔ οδδθ ἴπ μοϊηῦ 18 ἔουπαὰ ἴῃ {86 γοδαϊηρσ ἐν 
Βηθαβαρᾷ, «“΄οΒη 1. 28., σοτο [86 πλοβῦ δῃοι θη οορὶθ8 ἢδνθ 1Π ρϑηθταὶ 
ἐν Βηθανίᾳ, ἃ τοδάϊηρ τ ΒΙΟΙ Οτσθη αἰ πού 6] ον ἴο Ὀ6 ραηυῖηθ. 
ΤῈ τυὶπρθ οὗ Οτῖρϑῃ ἅγὸ ἴῃ οὗ στοαῦ ἱχηρογίδποθ σι τοραγά 

ἴο {μπ6 λέδέογψ οὗ {π6 ἰαχί : ὕτοπι ὑπο γγ718 ἸΘΆΓΠ τη οἢ 88 ἴο (86 {πϊγτὰ 
σοὨ ΤΥ, ἈΠᾺ Ὑγ͵6 ΔΓΘ 80]6 ἴο ἀϑοοσίδιη ὑμ6 ἰδοῦ, τ ῖ ἢ 18 οὗ στοῦ γα ]τ6 
[0 ΟΓ Ῥγαβθηΐῖ ρύγροβο, ἐλαέ ἐΐο οἷαάεδέ ΜΌΝ. απὰ υεγοίοπς τολίοσἢ τοῦ 
λαῦσε, οοπίαϊῃ 7ι|8ὲ ἐδι6 δαπιθ υαγὶοΐψ 00 ἐετέ α ετιβέοα ἱπ ἐλε {λιτὰ σοπίμγψ. 
Ηον [ᾺΓ ψ͵ὸ ροϑβθβθ δυάθῃσο [ὉΓ ἔοστηϊπρ ΔῺΥ Οἰδββιποιλίίΐοη οὗ [6 

Ὶ ουγγοηΐ 1 ἀοουμπιοηίΐθ οὗὨ ἐμαῦ ὕτωθ ψ1}} Ὀ6 σομπβιἀογθα ἴῃ 
8ποίμοΣ οἶδοθ, ΑἹ] {πα ν}}} ποὺν Ὀ6 ἸΑ!α ἄονγῃ ἰβ {μαῦ [6 ρϑῆθγαὶ 
ἴομα οὗ {δ6 οἰϊαίίοπδ οὗ Οτίροϑῃ, (86 τηοβῦ δποϊθηῦ γϑυβίοῃβ, δῃα οογίδϊῃ 
ΜΒ. (οὗ πιοσθ τϑοθπῦ ἀδίθ {πϑιλβοὶν 68) ργοβθηῦ [ἢ 6 τϑϑϊηρβ ἡ ῖ ἢ 
Ὀοϊοηρ ἴο ἃ ἰοχύ οὐ ὑδαχσίβ ἀθιπηοπβίγα Ὁ (Π 8 δποϊθηΐ. 

Τη [86 Του οοηίυσυ Εὐδουυδ οὗ (εθϑαγοα γὰ8 {86 τηοϑὺ οὐὶ σαὶ] 
οὗὨἨ 86 ατοοκ 120 Π 6 γ8: ἢϊ8 ἸαθοῸΓ 1π Θοπποοίοῃ χὰ {16 ἰαχὺ οὗὨ {Π6 
(ὕοβρο]8, ἰπ ᾿πίγοἀυοὶηρ, Βὶ8 ἱΡΌ Δ. ΟΔΠΟΙΒ, μ.8 Ὀ6Θ ἰγοϑαν ποίϊορα: 
16 18 Ῥγό 4 ]6 {παῦ σΟΡΙ68 ἰηΐο τ μιοῖ Πα ᾿πἰγοαποθα {Π686 ΓΟἔΘΓ ΠΟ 68, 
Ἔχ γοϊδοα δὴ ᾿Ἰπἤμπθησα οὐοσ [86 ΤΏΔΗΥ͂ ΘΧΘΠΊΡΙΔΓΒ ἴῃ Ὑ Β]Οἢ (ἢ 6 ΒΑΠῚ6 
αὐν βοὴ δηα {4068 6 ΓῸ δ ]ογοά, ἘΣυΒΟ 18 γ788 Θοτητἱββομ θα ὈΥ 
1Π6 ΘΓΡΟΙΟΣ (ὐοπδίδηθηθ ἴο Ῥγοοῦγα οορὶθθ οὗ {π6 (ἀοβροὶβ. ἴον 
ΡΟΘΙΙΟ 86 1π [86 ομυχοιοβ οὗ (ομβίβη ἅπορ]θ: {818 βῆονγβ (ῃδὲ {πο γ6 
γγὙὋδδ Ω0 Τρροδιίοη (0 {86 τοοδρίϊοῃ οὗ οορὶθ8 τ] οἢ. οαθ ἔγτουλ {μαὺ 
αυλγίοσ, Δπα] ὑμαῦ ἴμογο γγῶβ 88 υϑῦ, δὖ ἰθαδί, πὸ ὑπουρῇῦ ΟΥ Βυρροεὶ- 
οη ὑμαῦ ΔΩΥ ΡΑΥΠΟΌΪΑΓ ΘΟΙΠΙΣῪ ΟΥ αἰδβίσιοῦ ροββθββϑα α οἷαβς οὗ ἐστέ 
ΡῬΘΟΌΪΙΑΥΙΥ 115 οὐ. [0 8Θ6θ)8Β 0 ἴᾶγθ Ὀθθμ δββυμηθα ὈΥ δοῖὴθ ἰῃϑί 
Ἐδοῖυβ νγαβ αἰγοοίθα ἴο ρσοσῦχο [8686 ΘΟΡ 68 ἴτοπι ΑἸοχδηάσια, 1 ἢ 
88 [86 ρτοδῦ οδθῃίσο ἴπ ἰμαῦ ἀδὺ οἵ ατϑοκ 1ογαῦασθ. Βυΐὶ 10 15 
ΡΓΘΕΥ οογίαϊῃ ἰμαὺ [ὉΣ Βολθ γϑᾶσβ (ὑϑοδαγεα δὰ Ὀθθθὴ ἃ ρἷδοβ οὗ 1π)- 
Ροτγίδῃοθ ἴπ οοπηθοίϊζοη τι 86 ἰΥΔΏΒΟΓΙΡΌΟΙ δηα ΟἸΓΟΌΪ Δ οη. οὗ 
ΟἈγιβιῖδη τυ ηρθ; δηα πὰ ἔσομιη (βαγοα 1.861 1Ὁ 18 Ῥσοῦαθ]α {μαΐ 
ἘΠΙΒοὈἷι8 7848 Ἰηϊοπαθα ἰο ορδίδϊη {μ686 ΠΗ ΘΟΡΙ68. [πὸ οἰ ἐμ υ οα86 
{μοῖν ἰαχὺ ποῦ] ἴῃ 411} ρσγο δ}! }Ὑ 6 1υδὺ [16 Β4116; ΠδιμοΪυ, ἐμαί 
νγ]οἢ ΕἸΒο 8 Ὠἰπηβ6 } 7 υϑοὰ, δηα τ Π1Οἢ γἃ8 10 σΘΏΘΓΑΙ Δοσογάβδῃοο 
μὴ (Πδὶ οὗ Οτρθη πὰ {ῃ6 ὈΓΘΥΣΟῸΒ ΟΘὨΓΌΓΥ. ἃ ἐλ18, αἴζον 186 
οἀϊοὺ οὗ [86 ΘΙ ΡοσοΥ δα Ὀδθη σοι ρ]16α τι, 1Ὁ 18 ρτοιγ ουϊἀδηΐ ἐμαὶ 
Οοπβίβηπορὶα παυδὲ ἰμθη αἵ ἰθαδῦ ἤανθ δοδογάθα τὰ} ΑἸ χαπάγια ἴῃ 
118 ἰοχὶ οὗ [86 (ἀοθρο]8, ὑπουρὰ ἴῃ δἰζοσῦ ἄροθβ (86 ὕνο οἱἴ168 αν Ὀθθῃ 
Τοραγαοά 88 {Π6 Βρ6ΟῖΑ] βοδαΐίβ οὗἉ ὕνο σχῖναὶ ἔτ }]168 οὗ ἰαχί. 
το 186 Ἰαιίον ρατγῦ οὗ (86 ἔουσί δοηύαγυ Ὀ6]οηρ {Π6 οΥ 08] ἸΔΟΌΓΒ 

οὗ Ἔσο. ὙΠοδα ΟὨΪΥ ΜΠΙΟὮ τοϊδίο ὑο [86 ἰοχὺ οὗ {πὸ Νὸν Τοβία- 
τηϑηΐ ποορᾶ οὐδβοσγυϑίϊοηῃ ἢθγ6. Ἐ ΒΟΩ “Φ6γοὴθ Μὰ8 αἱ Βόιηθ, ἴῃ {δ6 

᾿ Πρέτπον γὰρ κατεφάνη τὸ δηλῶσαι τῇ οἣ συνέσει, ὅπως ἂν πεντήκοντα σωμάτια (ἴ. 6. ΕΧΟΙῚ- 
Ρἰδγίδ, Ἵοοάϊςεβ,) ἐν διφθέραις ἐγκατασκεύοις, εὐανάγνωστά τε καὶ πρὸς τὴν χρῆσιν εὐὑμετακό- 
μιστα, ὑπὸ τεχνιτῶν καλλιγράφων καὶ ἀκριβῶς τὴν τέχνην ἐπισταμένων, γραφῆναι κελεύσειας, 
τῶν θείων δηλαδὴ γράφων, ὧν μάλιστα τὴν τ' ἐπισκενὴν καὶ τὴν χρῆσιν, τῷ τῇΞ ἐκκλησίας 
λόγῳ ἀναγκαίαν εἶναι γινώσκεις. (Επ8. ἀ6 114 Οοῃεῖ, ἱν, 86., εἀ. Ἡεἰηΐςῃοη, Ρ. 287.) [η 
186 Ὀορσίπηΐηρ οἵ τὸ οἀΐος (Π6 ἘΡ ΕΟ μαὰ 5αἰὰ (Βαϊ 116 ννδηὶ οὗ [86 Ἑσδατομοθ βμουϊὰ "Ὸ 
ΒΌΡΡΙ θα κατὰ τὴν ἐπώνυμον ἡμῖν πόλιν. 



44 Τοχίμαὶϊ (γίξοΐβηι. 

ἐϊηι6 οὗ Τλαχηδβιδβ, ὈΙΒμοῸΡ οὗὨ {μαΐ οἷν, αὖ 818 τοαοβὺ μ6 ὑπάθγίοοκ 
116 τονβίοῃ οὗ {86 1,μδίη ὐοβροὶβ μοῦ ἡ γα ἔπθη συγγοπί. ΤῊ]8Β 
Ρατύ οὗ [86 Νὸν Ταοβίαμπηθηῦ ἢ6 Ὠδα οομηρ οἰ64 Α. Ὁ. 3884 ; δῃᾷ ἴῃ 1Π6 
Ἰῃ ΓΟάἀαοίοσυ οριϑι16, μα βῆοννβ ὑνμδὺ 18 μπιαστμοηῦ τγ88 οὗ 86 {Π6ῃ 
οοπάϊίοη οὗ Π6 Μ5., ποῖ τρογοὶγ {μ6 1,αἴϊη, Ὀαΐ αἷβδὸ {μ6 ατβοκ. 
Ἠδ ἀδοπηρᾶ 11 παρα Ὁ} ἴο τ.ι88 ἃ σου ραγβοη οὗ δποιθηί ΜΆ. ἴῃ {Π81 
Ιδησιασα 88 {πΠ6 στοιπα [ὉΓ δ18 δῦ] Τανιβίοη. ἴπῃ {Π18 ἢ6 βῃονγοά 
{παᾶὶ 6 ἐπουσῆν {πᾶ την οὗ {6 ΜΆ. ψῇοἢ ὑγογα ἤθη {86 ΠΊΟΓΘ 
τοσοῦ ογα ποὺ (ὁ δ6 ἰγιυβίοα 845 {ΠΥ 88 106 οἱάθσ. [0 βῃουἹάὰ ᾿ὸ 
οὐβογνϑα {μὲ {πὸ Μ5 . τ Β1Οἢ 6. Θπιρ] γα ΤΟΥ͂Θ ΘΥἹ ἀΘ ΕΠ δ0}} ἃ5 
ὝΘΓΟ ἴῃ 086 ἴῃ {Π6 Κεεέ, Βα οἢ 48 Π6 Βρροβοα τηϊρῃς μΒᾶν θθθη {16 
ΟΧΘΙΏΡΙ ΑΓΒ ἔγοσα Υ ΒΙΟἢ τΠαΐ σουβίοῃ Ὠδα δὖ ἄσϑί ὕθθθη τωδάθ, ννο ἢ ἢ 6 
Παᾶ οσοιριοα ὨΙπΊ56 11 1ῃ τονιϑίησ, ΜδῺΥ οὗ ἢ18 Θομηρ]αιηΐβ ἡγοῦ ]Ἱὰ 
ΔΡΡΙΥ Α|1κ6ὸ ἰο ασϑοκ δπᾶ ἰὸ 1μαῦϊη οΟΡῖθ8. ᾶδγ8116] Ῥαββαᾶρθβθ πε 
Ὀδθη ὑγουρῦ πο γοῦραὶ Θοπίοσι ΤΥ ἴο οδοἢ ΟΥΠΘΥ ; ῬΟΥ Οη8 τ ΒΪΟΝ 
Βοϊοπσδα ἰο οπα (ἀοβρεὶ μα Ὀθθη ᾿πβορίθα 1 οἴμοῦβ; δηα {ἢ π8 (ἢ 6 
σοη βίο ἴο 6 Τοιηθα]θα τγὰβ πού δ] !σῃς, ὅϑοτὴθ δ] ]οσσαηοα τηιϑὺ Ὁ 
τηϑς, που ΘΛ ΟΥ, ἴῃ 411 {Π686 ΓΟΙΔΔΙΚ8 [Ὁ ἰπ6 δίγοπσ σοϊοιγίπφ νΥ ἈΙΟΣ 
“)  γο6 ᾿γὰ8 βοσαβίοτηθα [0 1.186 1ῃ ΘΧΡΓΟβδΙηρ' Ὦ1Β ΟΡΙ ΠΙΟΠΒ. 

Βαυΐ, Ὀ681:465 (86 [μκ01ὼ Ὑαυϊρσαία ΜΠΙοῃ (μὺβ Ρτοοθοάθα ἔτοτῃ 
) ὁγοιμ θ᾽ Β οὐἹ 164] βία !168, τ γ6 βπα ἴῃ (8 σΘηἑΌΣΥ τποπυτηθηίβ οὗ ἃ 
αἰ ογοηῦ Κιπα. Τῆι (ἀοίπ!ο νϑγβίοη οὗ {Π]}Ρ}}188 ναῦ 68 ΘΟΠΒΙΔΘΥΔΌΪΥ 
1 108 ἰαχύ ἔϊοτα 16 Θατ]οΥ οὗ [Π6 ἀποΙθηῦ ὑΓΔΗΒΙΔΌΟΠΒ ; ΤΩΔΏΥ ῬΑΒΕΆΡΘΒ 
ΔΓ ἴῃ ἃ αἸΠἴγοης ἔογ, δηα [ἢ6 ἔοπο οὗἩ {δ6 τοχὺ θη τηϊππΐθ οοτ- 
ῬΆΓΙΒΟΙ 18 πε οα 18 ἀἰβοσθραηί. Υο βπᾶ, αἷ8ο, (δαῦ {86 1 αὐϊῃ 
γΘΥΒΙΟΠ ὙΠΟ Βα ὈΘΘὴ ὈΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἴῃ 86 γγ͵ὰβ 1η {818 ὀθηΐαγυ βυὺ- 
7οοἰρα ἴο ΤαΔΗΥ͂ γα Ίϑοὴ8. Ομδ οὗ {Π686, ψ]]Οἷ. ΤηΔῪ ἤᾶνα οΥἹρὶ παίοα 
1η {Π18 ρατοά, 18 ἔουπα ἴῃ {πΠ6 οαοχ Βγιχίδπιιβ, αἴ τ πρ' σΟΠΒΙΔΘΥΔΡΪΥ 
ἔγοπι (Π18 οἱα νϑύβίου ἃ8 ἘΠΓΧΟΥ Β6α; [Ὁ ἌΡΤΘ6Β ΘὐΘῃ [688 ὙΠῸ {Π6 
γυϊσείεα οὗ 6γοηθ. [10 18 δαγίδιῃ {Ππᾶὖ, 1Π Β0Π16 ΤΩΔΠΠΘΥ, (ΠΟΓῸ τγ͵ἃ8 ἃ 
ΘΟΠΒΙΘΥΔΌ]6 ᾿πἤποποθ Ὀγουρσῃῦ ἴο ῬΘαΓ οπ (μ6 ἰαχύ οὗ {πὸ Νονν Τοϑίδ- 
τησηΐ ἴῃ {6 ἐουγίῃ ὀδηΐασγυ. Απα γοῦ ᾿υβοῦϊαΒ, ψ 80 οὗ 411} {ῃ6 
αστθοκ (Δίμοτβ οὗ ὑμαῦ ἂσὸ γγχὰ8 ἴμ6 τπηοϑί ἰθαγηθα δηα οὐ ]οαὶ, δπα 
γΠο86 ὙΤἰ ΡΒ. ΔΓΘ ὙΘΤῪ ΟΟρίουΒ, 4ἰα ποῖ, ἴῃ {Π6 ρ΄ΘΏΘΓΑΙ Θμδγαοίοῦ οὗ 
5 οἰϊαίίομβ, ΑἸΠῸΥ αὖ 411 τηαύθυι! ]ν ἔγουλ Οτίσθη υΐ Το ῦιαΒ Ρ6- 
Ἰοηροά ἴο {μ6 7ογπιοῦ ρατέ οἵ ἴπ6 ἐουτί ἢ οομΐυσΥ, ἀπα {μα ἰαχί, 1 ἃ 
ἐΥΔΏΒΙ 0 Βίαΐθ, ροῦίδ! ἢ8 σδίμον ἴο {86 τι] 44}6 οὗ [πδὉ ἃρ6 δῃα ομνασα. 

ΤὮο αἰξοιαρί ἴο ἀοοουσῃῦ ἔοΥ ρῃφποιμθηδ ἀραχύ ἔγοτῃ αἰγθοὺ Ὠἰϑίογιοαὶ 
ἰΘΒ.ΠΠΠΟΩΥ, ΟΠ ΠΕΥ͂ΘΣ ΡῸ βαγοπᾷ 8 βίαϊοιαθηί οὗ ργοῦδ 0168; δηᾶ 
{Ππ18 γγὲ Βῃου]ὰ 6 Θλα ΠΟΙ τη ποῦ ἱμνθηηρ' ΓΑΒἢ {ΠΘΟΣΊΘ8. [ὺ ΤΉΔΥ, 
Βονθνοσ, Ὀ6 γοιηδυκοα {μδῦ, ἴῃ [6 ἔοαΓΠ οοηΐαγν, 6 γ6 σο γα οοσίδιῃ 
ὁ811868 10 ΟΡΘΓΑΙΟΩ σγΠ]Οἢ τρί αἴἴδοί {Π6 ἰαχί. Αὔἶον ὑμ6 μογβοοὺ- 
τῖοπ, ἴῃ (6 ταῖρῃ οὗ ):οο]οιίαη, ἀυτγίησ τ ΒΙοἢ [6 Θορῖ68 οὗ {86 Νοιν 
Γαβίθπχθηῦ ὈΟΟΪζ8 ΘΓ 80 ΤΟΙ 1688 ν ἀοβίγου θα, 10 νγὰβ σοη δι ἴῸ 
ἴα Κα βίβρϑ ἴο γαρδὶγ (Π6 1088 ἕο {16 πιδ6 οὗ {868 ομυγομοθα, ΤῊ] ταιιϑὺ 
αν ρίνϑη ἴο {πὸ ρεδίξδἼογε οὗ [Πο86 ἄδυϑ ἃ 6 ᾿πηρούαϑ [0 ΒΌΡΡΙΥ 
186 ἀρῃμαηα. ὥἥοοῃ δέθδσ {818, (86 αὐορίϊοη οἵ (6 ρῥτοξεββίοῃ οὗ 
ΟἸ γι βυ απ ὈῪ Οὐπβίδηθ πο οδυβοα 4 ναϑ οχύθηβιοη ἴῃ {Π6 ἀοπιαπα 
ἴον {Π6 Ομ γιβύδη δουιρίασοθ. Νοῦ ΟἿΪΥ αὖ {πα π|6 τνὰβ ΟΠ γΙβ Δ ΉἸΥ 
ἔγοθα ἔγοπι δοίμϑ] βυϊοσγιησ πα ροηα]ίν, θαὺ 10 τῦϑ 8ὸ ἔοβίοσοα ὈῪ 



Οἡ ἰδὲ Ἡϊδέονν 9 ἐδ Τοχέ ἐξδοίξ, 46 

{πΠ6 Βοτηδῃ τυ] ηρ ρον σ, ὑπαῦ 18 το δββϑίοη θθοᾶτηθ σαβρϑοίδθ]θ ἴῃ 
1η6 6γ68 οὗ τηθῆῃ, δπά 10 ἱῃνοϊνϑα 1ῃ 1.861} ΠῸ ΤΟΡΓΌΔΟΝ ; δηα ἰππ8 {6 
ΠΌΡΟΥ οὗ ποιλῖη8] ΟΠ γΙϑδη8β ἀπα οὗ (ΒΥ 586. }}}}168 ὈδολτηΘ, 
ΜΠ ΠΙη ἃ ὙΟΥῪ 8ῃογὺ Βρδοθ οὗ {1π|6, ὙΘΥΥῪ ταποἢ στοδίθσ. ἀπά βιτα]- 
ἰδηθουϑὶν ὙΠ {818 οχίθπϑιοη οὗ {Π6 πᾶτὰθ οὗ (γι ϑ δηϊν, [Π6 πον 
ἔδαίασοβ ἴῃ {π6 βαογεά ἐεχέ τί5οἰ}Γ Ὀαρσαπ ἴο 6 τηδηϊοϑί, ΤΠ18 δἰπηοδί 
Βιισροβίβ [Παὺ ἔπ 6 γ6 τγαϑ ἃ Θομηθοίίοη Ὀοίνοθῃ (6 ὕπνο δοίβΊι Το 
οὗ (π6πι, ἀραγῦ ἔγτοτῃ 411 {Πθοσυ, 18 ἃ Κποσσῃ ταί. [0 ἢ88 Ὀθθθὴ ἐπουρδὺ 
ταῦ 1π6 ᾿ηἤπσποθ οὗ (ὐοπβίβηπορ]θ, {Ππ6 ΠΟῪ Ἰταρουῖα] οἷΥ οὗ {Π6 
Εαβὶ, μδα ἰο ἀο σῇ ἴῃς αἰ βίο οὗ ἃ ἰοχῦ ὑγϑίυ θαυ δἀορίοα 
1Πμότο, απὰ αἰδσϊηρ ταῦ ἔσοπι ὑπαΐ μοὶ μδα ῬΓΘυἹΟυΒΙ Υ ομμαπαίθα 
ἔγοια ΑἸδχαπάσγια, [π6 δϑῃίσο, ἰπ ἰμοθα ἀδγβ, οὗ ασϑοκ ᾿ἰογαΐασα ἴῃ 8 
ΤΑΘΓΟΔΏ116 ροϊηῦ οὗ γον. Βαύ {μ6 αἰ ΠουΪ τ Βοἢ 1168 Ἰὼ (88 ψᾶΥ 
οὗ {818 {πϑογῪ 18 (86 ἔλοῦ (ἴο τ Ίοἢ ποίϊοα μα8 δὴ δἰγοδάγν αϊγθοίοα) 
{πα (οηδβίαηίηθ οδιιβοα ἴπ6 ΘΟρΙ68 οὗ [16 (ἀοβρθὶβ τσ ῃϊοῖ Το γα 1η- 
ἰομαρα ἔῸγ ομυσγοῖ ἀ86 ἴῃ {Π6 ΠΟΥ ]γ-ἰου πο α Θαϑίουη σδρια], ἴο 6 
Ῥγοουγοά ὃν ΕΒ; δηα ἢ 1Ὁ 18 ἴῃ σδίῃ ἴο ἰοοῖκ ἰο (ὐοπβίδη- 
ὨΠΟΡΪΘ ᾿π [Π6 ἔουσί ἢ σομςΓΥ 88 86 βουγοθ οὗ ἃ ποη- Εἰ αβοθίλη, απᾶ 
1ῃογθίοσο 80 ἴδ ποη- ΑἸοχαμάσιδη ἰθχί. [0 τρί Ὀ6 ΤλΟΥ6 1π δοοογχά- 
8Π06 ΨΠῸῺᾺ ἰλοίβ ἢ “πίοον ποτα βυρραοδβίθα, δπα 1 10 ΣΤ γα βαρροβοά 
{πδῦ {πΠ6 Κιπα οὗ ἰοχύ ψΒ]Οἢ δὲ Ἰοπσίῃ, ᾿ὰ {π6 Εὐαβί, 80 τυ Βιροτ- 
Βοοα {μα΄ οιαρογοα ὈῪ Οτίρθη, δα Ὀθοη αἰ μδοα ἔτομα 6 ῃοθ. 
ΤὨΙΒ 18 Ῥγοροβθα 88 4 βρ)]θοῦ Ὁ ἸΠΑΌΪΥ : δου] ἄθησα ὨΔΥ Ὀ6 ἀγα ἢ 
ἔγοπι [86 αποίαί!οηβ ἴὰ {π6 ττιηρθ οὗ ομη ΟΠ γυβοβίοση, στο ὃ6- 
Ἰοηροα ἰο Απὔοοι ὈΥ θἱγίμ, οἀπιοδίίοη, δηα στοβιάθμοθ, ἃΡ ἴο [86 {1π|6 
οἵ δ18 δἱθνδίίοη ἴο {π6 1Ἰῃβθοῦγα ἢοιρῃῦ οὗ {π6 ρα γομαίθ οὐ Οοη- 
Βίδῃ 0016. [{ που]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 αἰβῆου]ῦ [0 Βῃον (μα 6 σϑρϑαίθα]ν 
1.868 {Π6 Θογρίαγο ἴῃ Βυοἢ} ἔΌΣΠῚΒ 88 ΘΓ ΘΧΡΓΙΓΘΒΒΙΥ βίαίθα Ὁ Οτίρϑθη 
ποῦ ἴο ὃ6 ἔοπηα, {μαῇ 18, ᾿ῃ {Π6 ΘΟΡΙ168 ἐλοπ ουττοηΐ ; Δηα 1Ὁ ΤΏΔΥ 4180 8 
Ῥτουϑα ἰμαΐ {Π6 ροϊηῖβ ἴῃ σι οἢ [Π6 Ἰμδίη οαοχ Βυιχίδηυβ δπᾶ {68 
(οίμϊο γογβίοη αἰ ν ἔσο {Π6 ΟἸἀοΥ δα που 168, ἄγ 1886 βαο ἢ ἃ8 
νοῦ θ6 βυρροτίοα Ὀγ ΟΠ γγυβοβίοῃ. [Ὁ {818 ἐγαπϑδί(ίοη ἐεχὲ ἀϊὰ οΥ]- 
σἰπαίθ δὲ Απθοοι ἴῃ {86 ἔοατί οομίαγΥ, 10 ταϊρηῦ ὈΘοομ6. ΘΑ} Υ 
αἰ υδοα ἐπγουρῇ 186 Εϊαβί, μοσο {π6 ἀοπιδηα ἕο {86 ῬΟΟΚΒ οὗ {88 
Νον Τοδίαμπιθηΐ, απ (μ6 (ἀοΒρ6]8 ἴῃ Ῥαγ ΠΟ] Γ, 88 ΠΟῪ Β0 ρτραΐ, 
Απα ἐπ {86 ᾿Ἰπῆμπθηος οὗ {πὸ ΟἸασοῖ ΘΟρΙ68 βοηΐ ὈΥ Ειβθθῖι8 ἴοὸ 
(ὐοπδίδη πορὶα ταῖρι 6 πιοτὸ ὑπδη οοππίογδοίθα, ΘΒρ ΘΟ ΠΥ ἀυσιην 
[Π6 Ἰοῃρ ρουϊοα ἴὰ στ βῖοῖ {π6 ἰδία ΟἹ τῦαᾶϑ ἴῃ 1πΠ6 Βαηαᾶβ οὗ {6 
Ατσῖδηβ, 70 αββοοιαἰθα δυοσυ {δὶπσ ΑἸοχαμαάσιδη (848 {ΠΟῪ τσ ΐ δι οἢ 
Ο00168) ψῖ ἢ ΑἸΒαμδβῖαβ, δα τ ἢ (π6 ΝΊΟΘΙΘ βυταθ.} τ μιο ὑπο Ὺ 80 
αἰζοτὶν τορυαιαίοα, 

1,60 {π686 {Ποοσῖ68 06 [8 Κϑὴ ἴοσ ψῃδὺ ὑπ Ὺ ἀγὸ οσίῃ (ΠΥ τὴδῪ αὐ 
Ἰεαβί βοῦνο 8485 ἃ οδϑοῖὶς ἰο {86 γϑοορίϊοῃ οὗ πηύθηδ]6 Θχρ] Δ. ]0}8), 
8ηα {μοη 10 18. πού αἸΠ ΠΟ. ἴο οχρί δίῃ μον (818 ἐγαηϑέίοη ἐσχὲ ταὶ ῦ 
οτἱρίπαῖθ. [ἐ ρῥγοίν ὑπογουρη] τηθοίβ {πΠ6 ἀδβουϊρίίοη σίγα ὈΥ͂ 
“ετοόμλθ, απ Ὀαίοσα εἷπὶ Ὀγ Οτίροη, οὗ ἐμ6 ῥγοοδάυγο οὗ [πο86 ΘΟΡΥ Ἰβίϑ 
ὙΠῸ οοπἤιβρα {Π6 ἰαχὶ ὈΥ Ὀ]Ομαϊηρ (86 ρῬῃγαβθοίοσυ οὗ {π6 ἀἸΠἴογθηῦ 
(σο80 618 ἰοροϑίβοσ, δῃα ὈΥ͂ πλδκιηρ ᾿πβουοη8 ἀπά αἰ ογαίϊοηϑ. 1 δᾶ- 
ΨΊΒΘΟΪ]Υ 048}} {Π|8 ἃ ἐγαπδίζίοπ ἱοσέ, δια ἰλκα ἃΒ ργορίς ἀραϊπβί 10 [80 βϑὴο 
ὑοϑεϊπιοηῖοβ ὙΠΙΟΝ 6 Γ6 υϑοὰ ὈΥ ΦοΙομλα ἔῸυ βιμαῖαῦ ΡΌΓΡΟΒΘΒ: ἴλὸ 



46 Τοχέίμαὶϊ Ογιξ ἴδηι. 

ΔΡΡοδὶ θα ἴο [6 ἐγδηΒ  Οἢ8 ῬΓΘΥΙΟ ΒΥ τη8θ 1ἢ ΤΩΔΏΥ͂ ἰΔΗΡΊαΡΟΒ, 88 
δου άθημοοβ ἀραϊηδὺ τ μδὺ ἢ6 οβίθοπηθα ἴο 6 ἱῃποΟν ΙΓ 018 ; 80 ΤΑΥ͂ ψ6; 
Δ βυγοὶγ ἴπ6 οἷα Ια, {1πΠ6 Οὐυτγοίοπϊδῃ ϑυσῖλο, δηα {86 ἔνο 
᾿ρνυρίδῃ γϑυβίοἢ8 ἃΓῸ ΔΏΡΪΥῪ βυποὶοπῦ Το ῥγονα {118 ῬοΙΠΐ, 

Βυΐ [Π ο]άοσ ἰοχίβ οσα ποῖ γού βυροσγθθαθα: {Π6 7 σου 6α ἴῃ 
186 Ἰοπρ᾽ ΔΕ Υ, 88 τῇδυ Ὀ6 βθϑὴ ὈΥ {πε οἰζαίοη οὗ Α]οχδπάτγιδῃ ζδίθοσβ, 
δηα ΒΥ {Π6 νϑύβιοηβ δέογυσαγβ δχϑουίθα, βοΐ 848 ἴπ Αὐτηθπίδηῃ ἀπά 
ΖΕ οριο; ἴῃ Ῥοίδ οὗ συ ἢ {π6 τοδάϊηρθ ποῖ πᾶν Ῥθθη οδ]]οά 
ΑἸοχαπάγιαμ ἀγα οὗ βυοἢ γοαυθηῦ ΤσοΌΣγοΠοΟ ἐμαί (ΠΟῪ τηϊσῃῦ ἴῃ ἃ 
ΘΠΘΓΑΙ Β6η86 Ὀ6 β8]4 (ο Ὀα]οηρ ἴο {πᾶῦ οἴα886. ᾿πάθοά, ἢ τορασὰ ἴο 
ψογβίοηβ, ἰ 18 πο Ὁ}1] σγὸ ροῦ ἴο {πΠ6 Ἰδίεσ ϑὄιυυσίδο, δχϑουΐϊθα ἴῃ {86 
Ὀαρτηπίηρ οὗὨ {π6 βιχίϊ οοϑηΐαγυ, θυ τ ΠΙΟΒ τῷ ΟὨΪΥ ἤανθ 28 αἀφαὲΐπ 
γουϊβδε αὖ [86 Ὀαρϊηπὶηρ οὗἨ (Π6 δευεπίδ, ταὶ γγὸ πα ἴπ {Ππ|8 ΦΌΓπι 
ΤΟΔΙηρ8 ΜΒΙΘΉ ΤηΔΥ μ6 ρμἰδοοα ὈΥ [86 546 οὗἉ [86 ἐγαπείζίοπ ἐεσί οὗ [86 
ἔουσι οαπίαγτγ. Βυΐ δραϊηδί ἰπ686 {πῸ γουϊδίοπ οἵὗὁἨ {Ππ6 Ἰαΐοσ ὥὄγστϊας 
ΑΪἾ80 τ Π6 8868; ἔῸΓ 10 Θοπίδιηβ τοδαϊηρβ ἔγολ ασοοκ ΜΩΟΚ. Ὀοϊοηνίηρ 
ο 1μαΐὶ οἾ485 οὗ ἰοχῦ βοβῸ δῃύουϊοῦ οχιβίθηοθ ἢ88 Ὀ6Θη δἰτοδαγν βίδίθα. 

Ιῃ {π6 σουγβο οὗ οδηυ το, [Π6 σΘΠΘΓΑΙ 186 οὗ ἃ ἰοχί σοπίδι πη ηρ' 
Τοδϊπρθ ρστοδῦν αἰ ογῖηρ' ἔτοτα {Π086 οὗὨ [Π6 ΘΑΥΪΥ γΘΥΒΙΟῚΒ δπα Οτίρϑη, 
ΒΠΟΙΘΠΕΪΥ δας ΒοΥΪΒ68. ΟἿΥ ΤΟρΡΆΓαΙηρ {πᾶὺ οὗἩἨὨ ἁ ΒΟ τὸ πᾶν Ὀθθη 
ΒροΑΚῖηρ 48 ἀθβουυηρ [ῃ6 ΠΆΤΠ6 ὙΒΙΟΝ 1 Παγο βου α ἴο 1, οὗ ἃ 
ἐγαηιϑίδοπ ἐοχί, Ὑ76 πὰ ΠΟ ΘΥ]Ἱθηοα οὗἁ του:βίοῃβ οὐ ἴπ6 ἐεχέ δαυϊηρν 
Τα Κ6 ἢ Η]466: {66 18 πὸ ἴχᾶθθ {ῃαῦ 411 γὰθ ποῦ ]Ἰοΐῃ ἕο [86 οοργίδίβ 
ὙΠΟ ΒΡ αἸὰ {πΠ6 σοῦκ {παῦὺ τὲ δϑϑιρῃεα {μο. γε ἀο 8πα, 
ΠΟΥΤΟΥΟΙ, ῬΑΓΓΘΌΪΑΓ ΟΟΡΙΘ8 ΤΟΥΪΒΟα ἱπῃ Ἰδίου ἄρ68; δηὰ (6 ΘϑΥΓ ΠΟΥ 
ΤΟΔαΪηρΡΒ 5 δνα Ὀθθη αἰζοτθα ἴο οὔμιοιβ βι θα ΘΠ ΠΥ ουγτοηΐ ἈΓῸ 
80 ἔν Ἰδπ-Τ ΑΓ ΚΒ ἴῃ [Π6 ΒΙΒΙΟΓΥ οὗὨ (π6 ἰοχί, 

ΟὐοΑΒοΠΆ ΠΥ ΟΥΘΠ ΔΙΏΟΠρ ἴπ6 ΘΟΙΡΑΓΔΕΥΟΙΥ τϑοθηΐ ΟΟΡΙ68Β ἴΠ6ΓΘ 
ΔΓ ΒΟΙῺΘ πλΐει ἴῃ ΠΕΣ ρΘΠΘΓΑΙ ΓΕΒΕΊΒΒΕ πὲ ὙΠ} {Ππ6 τιοβὺ δποϊθηΐ 
ΔΌΓΒΟΣ 168; {Π}18 ῬΥΓΟΌΔΌΪΥ γγα8 {Ππ0 τ ϑαἷ Οὗ Βοτλ6 βοῦῖθ6 τηϑοῦηρ πὶ ἢ 
ΔΏ Οἷ6Γ ΘΟΡΥ͂ οὗ {ῃῖ8 Κιπά δηᾶ υδὶπηρ 1 88. ἢ18 δχϑιρίασ. Ηδ ΠΙΔΥ 
Βανα ἄοπο {18 δἱ ἰϊπγ68 ἔγοτῃ θϑὶῃρ ροββθϑβϑα οὗ βοῖῃδ οὐ" 8} Κπον- 
Ἰεᾶρα: Ὀαΐ 10 15 πλοῦ ῬυόρΆ 016 ὑμαῦ [818 ΤΊΟΓΘ ἔγθα ΘΠ ΠΥ ΔΓΌΒΘ ἔγΟμΙ 
815 ἑακΚίηρ' {πΠ6 Θχθιαρ]αῦ πιπουΐ Ὀοὶηρ ΓΘΑ]Π]Υ͂ αΤαγα οὐ {πΠ6 αἰ ΌΓΘΠΟαΒ 
ΟΥ̓ σορίοβ ἔγομη Ομ6 δῃοΐμοσυ. Βιυιΐ 88 186 τη888 οὗ ἴπ6 ατοοῖκ ΜΆ, 
ΠΟῪ δαί βύϊηρ, Ὀγοβοηῦ ἃ ἰαχὺ 1 Οἢ 88 ραβϑοα Ὀογοπα {πὸ ἐγαπϑίξίοπ 
βίαϊα, 10 ΒΏΟΥΒ ὑπαὺ {Π6Γ6 τησδί αν ὈΘΘῈ ΒΟΙΩ6 ΔΡΡσθμοηβίοη οἵ ἀϊῇ- 
ἔογθμοθ8 ΘΩΟΌΡὮ ἴο ΟΔΊ186 ΘΟΡΙ65 οὗ ἃ ραγίϊου αν οδαγαοίοσ ἰο Ὀ6 ῥὑγθ- 
ἔοστοα, [10 τωυσβὶ ποῦ Ὀ6 Βυρροδοά ἐμαὶ {ποτὰ 8 ἃ Ῥγϑοῖβθ αρτθοιηθῃΐ 
ΟΥ̓ Θγ θῇ ἃ πραθίῳ ὈΠΠΟΥΤΉΙΥ͂ ἴῃ [86 τηλ88 οὗ {π6 ἰαΐϑυ δσορίθβ; ἔογ ἴΠ6ὺ, 
ἴοο, ἴᾶνθ αἸΒούθρδῃοιο8 οὗἉ {ΠΟ ῚΓ ΟὟ, Πα ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟῪ Ῥἤα868 οὗ ναγϊοΐν 
οὗ γοδάϊηρ: υΐ 10 18 48 ἴο οσλαγαοίογίδἰϊος γεαάίπσϑα ἰμαὺ [ΠΥ 6 ἰ8 1π (ἢ 6 
Ἰαίος Μ55., βυοῇ ἃ σεπογαῖ ἀρτϑοιηθμξ ἴῃ Ορροβιίομ ἴο ἐπ οἸ ον, {παΐ 
{Π|6 ψαγι 0. ΙΠΔΥ͂ Ὀ6 Β0 ΤᾺΓ 6416] ροποῦῖο. Τὸ ἄγαν {Π6 11η6 οὗἉ 418- 
ὉΙΠΟΙΟΙ ΤΩΔΥ͂ ποὺ ΔΙΎΤΑΥΒ Ὀ6 ΘΑΒΥ͂, 84 {88 ΤΏΔῊΥ ἐπηρογίδηϊ ἀοσι ΠΙΘ ἢ 18 
ταῦ θῈ Θοηβιογθα 88 Ὀϑ᾽οηρίηρ δὖ ἰθαδὺ 1 τηθᾶϑασα ἴο {86 ἐγαπδίξίοπ 
δίαΐε. 

10 18 οὨἱγ ΕΥ̓͂ Οοὐβοαγνίηρ Βυστουπαϊηρ' ΟὈ]Θο8 οΥ Κπόνῃ ἰδπα-τη 8 
ἰῃαῦ [86 αἰδίδποθ οδπ θ6 δρρτθοϊαύθα ψῃϊοῖ τὸ μάνα σογαρθα ΟΥ {γὰ- 
γο]]6 : δῃὰ 8ὸ ἴοο β6γ:; [Π6 βίθῃϑ ἴῃ {Π6 Ὠἰβίογυ οὐ {Π6 ἰαχύ τυ ΡῸ 



θη ἐλὸ Ηϊβίοτῳ ἐλ 7Τεχὶ ἐίδοῖ, 4 

ἴῃ σἜΠΟΓΙΑΙ δυο 88 οδὴ ΒαΡαΪγ ΡῈ ποϊϊοοᾶ; δυύ 1 γα ἰδκα {πΠ6 Ἀ6- 
δἰμπίηρς οὗὁἨ [86 {γα οΘηζαΓΥ ἀπα ΘοΙηραγα 10 τὰ (ῃ6 ἔπ ἢ, 1} 6 
οδδηρο οἵ ροβι οῃ 18 δὶ ὁποα Υἱβ10]6; δπα {ῃπ8 [8ο86 τὮΟ τηϊρὺ μανα 
ἀουδίεοα ἐμαὶ ἀοουχηθηίβ ἴῃ {86 ἰγαπβιζοη βίδία τηυδί ἤανα οχιβίθα, ΟΣ 
{μδ΄ ΔΏΥ ΔΓΘ 8111] οχίβδηϊΐ, τυ ἤδυβ ἃ βίδῃἀαγαά, ὈΥ ὙΒΙΟΔ ΓΠΟΥ͂ τρδΥ θ6 
ΒΌΓΟ (πα δυο ἢ 4 σἤδηρα 68 ἰδκθη ΌΪ]Δ6α. 

1ι βθοὴϑ ρσγο 806 (1 ποῖ δοβοϊ αὔθ! ἀθιποηβίγ 16) {παὺ (6 ἐαχέ 
ΜΓ ΒΙΟΝ 88 [Ὧ6 ἸηΟγο σϑοοῃΐ ἴῃ 1.8 ΟΠδγβοίοσ βίο ἔδαΐυσοβ, τγᾶβ αὖ ἢγεὺ 
δ]ορίοα ἴῃ οογξαϊπ σομπίγῖο5 (ἈΡΡΑΓΘΠΟΥ [86 χορίομβ οοπηροίθα τ} ἢ 
Οοπείδηςπορὶα δηα ποθ Ὦ), ἀπα {παὶ ΑἸοχαηάσια τοδὶ πθα (86 ΠΠΟΤΘ 
δποιϊοηῦ ἴοστα ; Ὀαΐ, ἴον {π6 Μαπομηθίδῃ οοπαιϊαβὶ οὗ Ἐργυγρί, [Π6 1πη- 
ἤπσθηος οὗ {παῦ ΠΙ ΘΓΑΓΥ ΤΟ ΧΌΡΟΙΒ ΟΘαβοα ; [ῸΓ 10 νγᾶϑ 20 ἰοηροῦ [Π60 
ὈΪδοβ ἔγοτι ἡ] ἢ ὑγαμβοσιρίβ οὗ ἀστοῖς οσ ΚΒ ομαπαῖθα {Πσουρἢ 8]] 
{16 τορίοηβ ἴῃ ψΠΙΟΩ ατθοῖκ ψγὰ8 πόση. Μοῦ, ᾿ἱπάθοά, οὗ {818 
ϑηοιοηΐ {Υβῆο πα Ὀαΐοτο {πα Εἰπ|6 ραββϑαᾶ ἔγοπη ΑἸοχαπάγία ἰο γαγΐοιιβ 
Τλοηδϑίθυίθϑ, δῃα (0 (ὐοπβίδη πο ρ]6 1086]8,----[Π6 ΟἿ τ ΒΙΟΏ, αἰτοῦ (Π6 
Μαβοτηθίδῃ ῬοΟΥΤΟ δα ογυβηθα ὄγσῖα δα Εἰργρί, τῦᾶβ ΒΌΡΓΘΙΘ ἃ 8 
[16 οομίτα οὗ ϑαδίοσῃι (ΠΥ 18 η10Υ. 

ὝΥΒΘΩ {Π6 αὐὐθη!οη 18 ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ αἰγοοίοα ἰο {π6 αἰ γουβι [168 οὗ δῆΥ 
οΟὈ]Θοίβ, αβὰ ψ θη {π6 ροϊηϊὰ οὗ ἀἸἴδγοησα ἃγα βίαια ἴῃ τυ ΐθηθβδ οὗ 
(οίδι], [ΠΟΥ ΠλΔῪ ΘΆΒΙΥ Βθοῖὰ ἴο Ὀ6 ΘΒΒΘΏΓΔΙ]Υ ὉΏ]1Κ6; δπα γοί 1 {Π6 
ΒΣΠΔ]ΑΥΠ68 ΔΙΟΩ6 ἃτο Ὀσουρηῦ ἔΟΥΤΑΓ ὈΓΟΙΩΙΠΘΏΥ, 1Ὁὖ ΙΏΔΥ Β66Π 88 
1 τῇογο Ἵχϊβίθα δῃ αἰπιοϑῦ δϑβοϊυΐο θα γ. Απά {Ππ8 18 16 ψ 1} 1Π6 
αἴ σοηῦ οἰαββοβ οὗ ἰοχύ ᾿ὰ {μ6 ατοοκ Νὸνν Τοβίδιηθηῖ, Τῆα ροηθγαὶ 
ΔΟΘΟΓάΆΠΟΘ Οὗ ΘΟΡΙ6Β τᾶν 6 Β0 ΓαΒίΘα Ο 88 ἰ0 Οὔβοῦγα 41] ἐπουρῦ οὗ 
{π6 ροϊπίβ οὗ ἀϊνοσρθηοθ ΤΠ ΑἸ ΓΘΙΠΘΘΒΊΊΩΔΥ Ὀ6 τηδ46 80 ᾿ῥγοϊηϊποπί 
τ8δῇ ἴμο86 Ὀοΐοσα βοτὰ {Π6 βυρ᾽] θοῦ 18 ργαβοηΐθα Ὄσροοῦ ἴο πα παγαϊν 
ΔΩΥ͂ ΤΟΒΟΙΩΡΪΔΠΟ6 ἴῃ (Π6 ΘΟΡΙ6Β ἰμοιηβαῖνεβ. οί οὐ μ686 ορροβίηρ 
ἡυαστηρηίβ Ασα ΘσΌποουΒ. ΤΠ6 γψαγ Δ [ΟΠΒ ΔΓ ΠΟΙ ΠΟΥ ἔδυ ΠΟΥ ὉΠ] Τὰ- 
Ροσίδηξ; Ρυΐ 8.11} {Π6 0 ἔοστηα θαΐ ἃ 5π|8}} ρογίϊοῃ οὗ {π6 ἰοχί 1056]}: 
Ὀγ ἴϑγ {86 ργοαίδσ ραγὶ οὗ (Π6 βθῃΐθηςββ δῃα οστἦβ τοιηδῖη ὙΠΟ] Υ 
πηδῆδοϊοα 1π 411 (Π6 αἰ εγοηὶ οἰαββοβ ἱπίο ΜΠΊΟΠ ΟΥΓΟΒ ἸΠΔῪ Πᾶνα 
αἰνιαρα {Π6 ΘΟρΡ168. 

ΤᾺΘ τϑδᾶδγ 18 γοαυθϑίθα ἴο Ῥθαῦ [818 ἴῃ τῃϊηα, ᾿π ογάϑν {ΠΟΥ Όν (Πδΐ 
ΤΩΪΒΟΟΠΟΘΡΌΙΟΣΒ ΠΔΥ 6 δυο θα : ἰϑῦ 10 {π6ὴ Ὀ6 (ΒΕ ΠΟΙ ἀπάογβίοοα 
{πὶ ἴῃ βρϑακίηρ οὗὁὨ 1Π6 Θδββθῃθ 8} ΟΥΓ σΌΠΟΙΙΟ αΙ ἤδγθηοα οὗ ΘΟρΊ68, {Π6 
Τοίδγθησα 18 σοηπηθα ἰοὸ {Πο86 Ῥϑββαρθδ ἃπὰ ρᾶγίβ ἴῃ ΠΟΙ νυν οὗ 
ΤΟΔαϊηρ οχὶϑίβ ὙΤΉι8, [ο ΒΑΥ ὑπᾶῦ ὕνσο ἀοσυχηδηίβ αἸΠῸΡ 1π {Π 6 Μ᾿ Π0]6 
ἴομθ πὰ οοιρίοσίοι οὗ {Ππ6}Ὶ ἰοχῦ, ΠλΘΔΏΒ ΒΙΙΏΡΙΥ {πα΄ {18 18 {Π6 οδδ6 
ὙΠῸ τοραγὰ ἴὸ {μ6 ολαγαοίογίβέϊς γεαάΐπφε ἴῃ ΟΝ γα ἢ 8 ΔΓΘ 
ΣΊΤΩΝ 
ΤΘ τοβὶ οὗ γι μδῦ Πα8 Ὀ6θη βἰδίθα ἃ8 ἴο 1Π6 ᾿πίουγῃ] Βιβίουυ οὐ 1πῸ 

ταχὺ 18, (παῦ 186 τηοάογῃ ΜΆ. 'ἴπ ρὍΠογΑΙ οομίδϊη ἃ ἰοχί αἰἴθυϊηρ 
ΘΟΒΒΙΘΠΘΥΆΡΙΥ ἔτγομῃ {πα 1ἢ 86 ἴῃ [86 ὈοσΊπηϊηρ οὗ {86 {πϊγὰ σοηίυγΥ, 
50 {παὺ {Π686 Ἰαίοῦ ἀοοιπηθηΐβ ΤΥ Ὀ6 Τοράγαρα 88 δηοίῃον οἶδβϑθ: δηὰ 
τ1μαῖ, ἴῃ {πΠ6 {Π|γὰ σϑηΐυτΥ δηθὰ Ὀαίογα, ΘΟ ΒΙ ἀΟΥΆ0]6 ναγιοῦ! 8 8180 
οχ᾿ βία : δηά {πιι8 11 τηᾶυ θῸ χυσβϊοῃ θα τ ΠΟΙ Π6Γ Ἰοσ Δ! ΠΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ ΟἾΠΟΥ 
ῬΘΟΌΪΙΑΣ ροιϊηΐ οουἹά 6 ἰδίζθῃ 88 ΘῃδὈ] ]Ὡρ 8 ἴο Βα 1γ146 {116 ΤΩΟΓΟ 
δποϊοπί ἀοουμηθηίβ οὗ ΘΥ̓ΟΤῪ δβογύ διηομσϑῦ {ΠΟΙ ΒΘ Ι Υ 68. 
Το ταϊπυῦα οχασηϊπαίίοῃ οὗ (18 ροϊηῦ πχαβῦ μ6 ἃ βιι)θοῦ ἔὸὼσ δέου 
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σοηβιἀοσγαϊϊοη : ἤσγθ 1ῷ τηυδῦ ΒΗ 6 ἴο Βαγ, ἐμαὶ ἴῃ {πὸ δοίμδὶ τηοηυ- 
τηθηῖβ οΟΥὗἨ {6 ἀποϊοπῦ ἰοχί, ὑπ6Γ6 οχ βίϑ ἡδύ βοὮ ναυι Υ 88 τσ Β6 
Ἔχρθοίθα ἔσομαι [86 ΘΆΓΪΥ (ΘΒ ΤΩ ἢ 68 : ΒΟ ὙΘΥΒΙΟῺΒ 88 {86 ο]α 1, δ[ΐη 
δα Μεοωρμῖο μπέζο ἴῃ ορροβίηρσ [86 το χϑοθηΐ ἀοουτηρηΐβ, θὰΐ 
δηιοηρσδύ ὑβϑιηβοῖγοβ ΠΟῪ βθοῖὰ ἴο δχμιρις {86 τηλγκβ οὗ βρϑοὶῆσ 
αἴ σθμοο. 

ΟΗΑΡ. ΥἹ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΨΑΒΙΟΟΒ ἘΕΑΡΙΝΟΒ, 

ὙΔΕΙοῦΒ τοϑαϊηρβ ἅτ {μ6 ἀΙδγομοοβ Ὀού ΘΟ ΔΗΥ͂ ΟΟΡΙ68 οὗ 85 
δηοϊθηΐ τοσκΚ. ὙΒΘη βγδὶ τυ θη ποηθ οχιβίθα ; ΤῸΓ (ΠῸΥῪ οδη ΟὨΪΥ 
δΥΪδο 1 {16 ΘοΌΓΒΘα Οὗ ἐγδηβοσιρίίοη. ὍΠο [λοί οἵ οαογίδιπ ομαγδοίογιβίο, 
γατίουϑ τοϑαϊηρθ θοῖηρ ουμά 1π οοτίδίη Μ59., τ 8116 ΟἴΠΟΣΒ ἴδν6 ΒΟΙῺΘ 
αἰβδοσοηὺ πογὰ ΟΥΓ Ῥἤγαβθ, ΟΥ̓́ΒΟΙῚΘ ἸΠΒΟΓΟΠ ΟΥ̓ ΟΠΔΙΒΒ10Π, ΟΟΠΒΕ αΐο8 
{816 τοαϊιῖν οὐ ἰῃοβα οἰαββοα οὗ {μ6 οχύ, οβο οχϊβίθῃοο ἢ88 θῇ 
τηρηὐοποά ἴῃ {π6 ργθοθάϊηρ βδοοῦοη. [0 ν1}} ΠΟῪ Ὀ6 ποϑαβῃ] ἰο ἰγοαΐ 
ἴπ τόσα ἀοί8}} Θοποογηϊηρ ἔποῖω, ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο ρῖνα {86 βίπάθης ἃ οἸθαγ 
νον οὗὨ [8686 ναγδίϊοηΒ τη [6 ΟΥρΡΊη, ολυδα8, δηα οἶβδββθθ, 80 [ἌΓ 88 
{ΠΟΥ ΓΘ δὖ 411 σα ρδῦ]6 οὗ θοῖπρ' (μ8 ἀφβουθοά. 
0 1ῖ8 ἢο ἸοῃρῸΣ περ] (ο τηδιηίδλιη {πῶ (86 δοκηον)θαρτηοθηΐ οὗ 

{186 χοῦ {πᾶὉ νΑΥΙΟΙΒ ΣΟΔΟΙΠΡΒ οχὶβί ἴῃ ΘΟΡΊ68 οὗ {π6 ΗοΪγ δογὶρίαγοβ, 
ἸΏγΟἾἶν 68 πῸ τδηῦ οὗ γϑύθύθησθ, δηα οδβίϑ πὸ χοροί οἡ {π6 ῥσον!- 
ἀδηῖα] σατο τ ]Οἢ (ἀοά Π48 ἰἈΚοη οἱὨ Β18 οσσῃ Ἰηβριγθα υνοσ, [{ τσδί 
θ6 δαγηι 64 48 ἃ ἔλοί, (μ΄ ΗΟΪΥ δοτιρίυσα ἢ88 θθθὴ βυθδ]θοὺ ἰο (86 
ΒΆΙΩ6 ΟΑΒΙΆ 0168 10 ΘΟΡΥΩσ 88 ΟΥΠΟΥ ὈΟΟΪΚΒ, δια ὑΠπαὺ {Π6 βαῖὴθ οοηΒ6- 
4ΌΘΠ66 88 Γαδ Ϊ 64 : [ὉΓ 88 ΘΟΡΥῪ ᾿δίβ ἃγὸ πού 1Π|Ἀ}110]6, (ΠΟΥ πᾶνα τηδάθ 
τηϊϑίακοβ ἴῃ ὑγϑηβουδίηρ ΗΟΪΥ δογιρίατο, }υδὺ 88 {Π6Ὺ ταϊρῦ πΒθη 
δπρδροᾷ ἴῃ ΘΟΡΥ ΠΡ ΔΩΥ͂ ΒΟΟΌΪΑΓ ΤΙ ΠηρΒ. ΟΥ οουγβ6 (ἀοα πρθί, 1 
1 δά Ὀδθη ἴῃ δοοογάδησθ ὙΠ ΠῚΒ τ 186 ρα ΡΟΒΟΒ, πᾶν πα ἄθ ΘΟΡΥ ἰβὲβ 
1 8}}}0]6, ἀπ (8 ἰᾶνὸ ργοβοσνθα Ηοὶν δουιρίατα ἔγοτα {π6 υδι8] 
δοοιἀοηΐβ οὗ ἰγϑῃβοσιρίοπ: δαΐ, Β6 8 ὯῸ τόσα βθθη Εὖ ἴο ἀο {ἢϊ8, 
πᾶ Ὠ6 [Ἰὰ8 ΟἸΥΠῸῚ [0 ργανθηΐῦ ΘΟ ροβιίουβ ἔγοσα τωβκιηρ τιϊ βία 68 
6 οηραροα [ἢ βοίηρ {Π6 {γρ68 οὗ ἃ βἰιθοῖ οὗ βουιρίισθ, οὐ ἴο 
ΒΙηάον ἰγαηβ᾽δίοσβ οὗ [μῃ6 νγοτὰ οὗ (ἀοά ἔγομλ δου σ μλἰϑϑίηρ [16 τθϑηϊηρ 
οὗ {π6 ἰαχὺ Ὀοίοσο {μ θὰ. 

Απᾷ ἰδυ8 ἴπΠ6 Νον Τοβίαιηθηξ βῆαγαβ {μ6 δοτωμπιοη ἰού οὗ 41} τρεῖς 
γΟΚΒ: {Π|6 ΓΔΠΒΟΓΙΌΘΥΒ τηδ 6 τηϊβία Κοβ, Ὀαΐ ποῦ {Π6 Ββαπι8 ἴῃ 411] σορίο8; 
δηα πον (6 Ὀυβίποββ οὗὨ οὔ 108] βδίμαυ 18 ἰο Ἰηνοβθραία {μ686 αἀἰἔον- 
Θη668, [παθ6(, {ποτ ἅτ ἔοιν, 1 δγ, δποϊθηΐ τυ ξηρθ, ἰὴ {Π6 ΟΟΡ᾿68Β 
οὗ ψὨΙΟΝ 80 ΙΏΔΩΥ γϑγουΒ το πρΒ πᾶν Ὀθθη ἰουπα: [Π]18 ΔΥ1868 
Ῥδυυγ ἔγοπλ {Π6 ἰγθαθθπου τὴ ΒΙΟἢ {86 Νον Τοβίαιηοπί ν᾽ 8 
ΤΥΔΉΒΟΥΙθ6α, ἀπ ρΑΓΠΎ ἔσομι [π6 ργτοδῦ πυμπιρο Ὁ οὗ ΘΟρ᾿Θ8 ἩΒΙοἢ πᾶνθ 
Θο16 ἀονγη ἴο 8. 

ϑογ6 οὗὨ [Π6 βου ΓΟ 68 οὗἁὨ νδγὶουβ τϑδϊηρβ ταϑῇ Ὀ6 ΟὈνΙοῖ8 ἰ0 ΘΥΘΓΥ 
ΟὯ6 ὙΠῸ δᾶβ δα ΔΩΥ ῥγδοίοαὶ σοῃπϑοίίϊζοη τὐἱ{]ι ἐπΠ6 Οροσγαθοηβ οὐ 
Ῥυημῦηρ, ὙΠΟ ἃ ρίοοο οἵ ΜΙ. 18 μ]δοοα ἴῃ (16 Παη 45 οὗ ἃ σοΙροβιου, 
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ἐξ 16 ῥγορδθϊο 1 ἃ ὙὉ ΣῪ ΒΙρἢ ἄσρτος (παὲ Ἦ6 τὉ}}} τηδῖζο βοιῃθ τηϊθία κοϑ 
ἴῃ βεί(ἰπρ ᾿α ἋΡ ἴπ ἰγρθ6. Ηδγα δα {μϑγα πα τιὶριῦ χα {16 ΘΟΡῪ 
ὙΤΟΠΟΊΥ, οὐ ΒΘ ταὶρηῦ οπαϊξ ἃ γΟΓὰ ΟΥὁ ΜΟΓΒβ; ΟΥὁἨΎ 6 ταῖρι ἔγᾶηβροβθ 
ὙγΟΓ5 ΟΥ ΒΘ ὕΘΠΟΘΒ, ΟΥ Ταροϑύ βοιῃθίβιηρ : ΟΥ 1 {Π6Υ6 ΓΘ ΓΟογθη ΘΒ 
ἴο ἑοοὐ-ποῦθβ, διὰ ὑΠ6 ΘΟΡΥ ὙΘΓΘ πού ὙΘΓῪ ΟἰΘΆΓ, 1Ὁ ταϊσῃῦ μθ6 (βουσὶ 
τῃαῦ 186 ἱπίοημοι γγαϑ, {πα {Ποὺ Βῃου!α θ6 ᾿πβοσίθα ἴῃ {π6 ἰοχί, οσ ἰδ 
{ποτ ὙΟΥΘ ἃ τρδυὶς ἱπαϊοδίηρ' (μα Βοιιοίίηρ μου] μ6 ᾿ηβοσίβα, 10 18 
ποῦ 1πηρΟ881016 {παΐ {Π6 ΡΊ666 80 ἴο Ὀ6 ἐγες ἔπε ταῖρηῦ 6. Ὀγουρσμὶ 
πη, ποΐ 1η [86 ροἶδοο ἱπίοπαρα: δηαὰ Ὀθβι 68 4}} {π686 τιἱβίακοθ, {616 
τοῖρῃς Ὀ6 ποῦ ἃ ἐδ ΟΥΓΟΥΒ ἴῃ ρυποίιδίοη δηα οὐ βορταρην. [1 ἰ 
ἰεῖδ 186 Θοταροβιύοσ Β βϑδηα8 ᾿π (818 βίδίβ, 1 σου] χϑαυΐτα ἃ ροοά ἀ64] 
οὗ τενϊβϑίοῃ Ὀδίοσθ τὸ δοουσδαίθὶυ σεργοβοηΐρα {86 ΘΟΡΥῪ οὗἉ {86 διιίδον. 

Βαΐ τῇ, ᾿Ἰπϑίθδα οὗ θοῖπρ οογγθοίθα, (ῃ6 ρᾶρα οΟΥ βῃβεῖ θσο δἰ Οὔσθ 
Ρυγϊηΐβα οἱ 88 1Ὁ βίοοά, ΟΥΤΟΙΒ δηα 4]}, ἀπὰ 11 [ΓΠ6 οορὶθβ 80 ργϊῃίθα 
ΜΟτα ρΡυῦ ᾿πίο (86 μδηάβ οὗ οἴβδὺ δοϊῃροβίίζοσβ, ἔβθη οὗ σοῦσβα Ὠ6 
ΨΑΥΙΔΙΟῚΒ που] δτῖβθ. ϑοπια οὗ ἢ 6 Θομροβιίοσβ ταῖσῃΐ ποίϊοα ὑη- 
αυθβ Δ ]6 τιϊβία κοθ, δα ὑΠ6Ὺ ταϊσῃξ Θμἀθανοὺῦ ἴο οογγοοΐ ἰἤοτὰ : 
1ῃ ἀοΐηρ {μ18, [Π6Υ που] 6 νΘΥῪ ΠΠἸΚο]γ ἰο ἀδραγὶ 8.}}} ἔασι μοσ {Π8ῃ 
Ὀοΐογα ἔγοσα {886 ΘΟΡΥ͂, Δα ἐδ} ῬΘγθδρ8 ἴπ ἃ ἀ"ἔδγοηῦ παν :--- ἴθ Ὺ 
τισι 4180 ἴῃ ΒΟΙ16 ἰπηϑίδησοβ οογγεοὶ ὙὮὨδὺ αἸα ποῦ ποοᾶ οοσγθοίϊοῃ ; 
δϑηα {ΠῚ} θά ΠΟΥ ἴο 4ἀο {π|8 σου] ΡῸ 811 (16 ρτοαίδσ ἴσοτῃ {Ποὶν 
δηάϊησ υπάουλίοα οτγαία ἴθ ψΠδΐ δα Ὀθοη ρυΐ ᾿πίο {Ποῖ Πδηάβ. 
Απα Ὀαβιάδβ {μῖ8, (βου σπου] Ὀ6 αἰβο βιιδθοῖ ἰο {πΠ6 βϑῃηθ οϑυβοβ οἵ 
ΟΥΓΟΙ, 88 8 (6 ἢγβί οοιῃροϑιύοῦ, δηα {π18 ἴοο ἴῃ 8 58.}}} σγϑδαίοσ 
ἄοστοθ, ἔγοτα {πεῖν Ππανϊηρ βοιηθίλϊηρ 811} τηοσο ἀοίδονο ἴο πους 
ὌΡροῦ, [με (86 Βαλθ Οροσϑίοη ρῸ ΟἹ 8 6 {1π|68 Τηο0Γ6, δηἀ [6 6 
Βῃου ἃ ἤανα ΘΟΡΙ6Β οὗὨ {π6 βατηθ ρᾶβδ ΟΥ̓ βῃδοῦ, [Π6 σθηθγαὶ ἰοχίαγα οὗ 
τ ΒΙοἢ που Ἱα τοδὶ (16 βαηο, Ὀυι τὶ γαγιαίϊομβ, δηά βομλο οὗ {βοὴ 
ΘΟΠΒΙ: ἀΘΓΑΌΪ]6 1 ΡΑΓ ΙΟΌΪΑΓ Ραγίβ. 

Νοῦν, 1ὅ (6 ΜΆ. οὗἁἨ τΓ16 δυῖμοῦ, τ πο δα ὈΘΘῈ ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ ἀδοᾶ, 
788 Ἰοβί, 80 {πμδ. 1 σου] ποὺ 6 Δρριὶιϑα ἰο 16 τουϊβδίοη οὗ (6 ἴη- 
οογγϑοῖ οορίθδβ, [86 ΟὨΪΥ ὯΥ σψουὰ Ὀδ6, [0 ἰακθ {8ι686, βυοἢ 88 {πὸ ν 
ΓΘ, Δη(, ὈΥ̓͂ ΣΑΙ πΙηρ' ποῖα ὙΠῸ ΟὴΘ Θηοίμογ, [0 γοβύοσο 1 ροδβιῦ ]θ 
1ῃς οτἱρίπαὶ τοδάϊπρσθ. ΤῸ {18 δῃὰ {8μ6 ρᾷϑθ ΟἹ βῆθοϊ 88 βοῦ ᾧἃρ ὉΥ 
1Π6 ἢγδβύ οοταροβῖίον (1 1 οου]ὰ 6 ῥγοουγβα οὗ αϊδβίλπριδ6 4), ττου]ά 
δ6 186 ταοβὲ μοὶ ρέμ!, δπὰ 10 σχου]α ἀββαγθαΥ 6 ποαγοϑὲ ἰο {πῸ ΜΆ.: 
1 Ῥο881016, 10 ποι! ὑπογοΐοτο θ6 ἱπηρογίδης ἴο ἔγϑοθ {86 φεπεαίοσψ οὗ 
[6 ρῥχιπίθα οορῖθβ. 1 [186 βατηθ ρίϑοθ οὗ [86 δυίμβοτ᾽β ΜΆ. μαά Ὀδθθῃ 
Ραΐ ᾿πΐο {Π6 πϑη8 οὗὁ τλοσο [ἤδη 016 ΘΟΙαροΒΙῦοῦ, 186 ῥγπίθα ραρο8 
δεῖ Ρ ὈΥ͂ 6808} οὗ {με86, σουϊὰ μ6 ἃ βαεραγδία δῃὰ ἱπηρογίδηϊ Ὑ]Π6Β8 : 
16 υπϊοα ἐοϑθτηοην οὗἁ βιιο ρᾶσοβ τρί ἰοδα ἰο βοπιοίὲηρ; {1Κα 667. 
ἐαϊπίψ 48 ἴο (6 οΥρῖηδὶ τϑδάϊησ, Αἷ 411] δυθηίβ 1 σου] δ6 Κπονγα 
Ὀατοηά τψηδὲ ᾿Ἰπ118 {Π0γ6 οδἢ ὍΘ ΠΟ ΤΟΘΒΟΏΒΌΪ6 στουμπα ον ἀοιδθέ. 
ΤΙ "]υβίγαϊθα Ὀουἢ {86 σαιδο5 Οὗ νἉΓΊΟῸΒ ΤΟΙ ηρΒ, δηα [Π6 ᾿τη- 

Ρογίδῃποο οὗ {μοῖρ Ὀϑὶπρ' ᾿Ἰηνοδι σαίοα ἴπ ἴ[Π6 ΒΟρΡΘ οὗ ἀϊεοονθσιηρ [86 
ἴγυσ ἰοχί, β 

Βεϑβϑιάθβ 6 οββμοθθ οὗ ουσοῦ ὙΙΟὮ ΠΟῪ Οσιδύ 1 ΘΟΡΥῺρ ἃ ἀοου- 
τπιθηΐ, γγ6 τλσδί 4180 ὈΘΑΓΣ ἴῃ τη [Π6 ΔΉΠΟΥ ἢ ἩὨϊοδ το Μ55. 
ὝΟΓΘ ὙὙΓΠΙΘῊ ἴῃ ΘΑΥΪΥ ὑἰπ|ο8. ὙΠ6 ψ1|0]6 οὗ (86 ἰαχὺ θεΐηρ τι τῦθῃ 
ἴῃ οδρ αὶ ἰοἰΐοτθ, υἱμβουῦ ΔῺΥ Ὀγοακ οὐ ἀϊνἰβίοι θούσγθθῃ ἴπ6 πογάϑ, 

ΥΟΙ, 1Υ̓. Ε 
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τ6 αἰ ΠἼου] ν οὗὨἨ σδοργίηρ οογσθοῖ!Υ τγα8 ρου δῦ ἱπογοαδοᾶ, Τμὰ 
ΔΌΡτον δ οη οὗὨ οογίδιη ψόοσβ οἵ γοαυσθηῦ ΟΟσΊΣΤΘ ΠΟΘ τσ 8180 
ὁδι.36 {π6 σοη αβίοη ἰο0 Ὀ6 80}}} στοδίογ ; δῃᾶ (π6 σοργὶδύ ψυϊηρσ οὐΐζ 
ὮῚΒ ΠΟῪ ΘΧΘΙΆΡΪΑΓ ἴῃ Π6 Βαῖη6 ὉΠΑΙΥΙΔΘα τδη ποῦ πηυδί πᾶν ὈΘΘ ἢ 8 
ΒΣΠάογαησο [0 .18 βοοῖηρ ΒΘΙΠ6Υ μ6 ΒΔ ὑγδηβοσι θα δοοιυγαίοὶυ : δηα 
ι8ῦ δ {Π18 τἸϑκοβ 1Ὁ 1Π6 προσ ἀμῆου]ς ΓῸΣΓ το θΓ ᾿οΟἸ]αύοσβ ἴο 
σΟ]]οοῖ τὴ ἢ σοί 186 τοδαϊηρθ οὗ {π6 ἀποῖ8] ΜΆ. 8δὸ σου] 1ὲ 
ΠΙΠΔΟΥ ἴῃ δηοιθηΐ Ὠπιοβ {86 δχϑοῦ σου βου ΟὐὗἨ ΘΟΡΊ68, ου ὙΒῚΟἢ 88 
ταυοἢ ἀδροηαρα πη 88 {πο γῸ ἀοοθβ οἡ {Π6 οοσγθοῦοη οὗ Ῥγοοῖ βῃθοῖβ 
ΠΟΥ͂,. 

Βαυῖ, Ὀαβ᾽: 468 86 ΘοΡ 68 ἡγῃ]οἢ. ΒΟΥ 68 τηδᾶθ ΕΥ̓ {πΠ6 αυϑ, ἰῦ 18 γε σῪ 
οἴθαγ ἰἢδΐ βοιὴθ οὗ ἴπθηὶ τηδῦ αν τι ίθη ἔγοτῃ αϊσέαξίοι ; ἀηα ἐμ 8, 
Τα θέα Κο8 τ τ ᾿ηἰγοἀασοα ΡΑΓΠῪ ὈΥ ἴΠπ6 τγοηρσ' ΟΥ ᾿πα!βίποί τοϑαϊαν, 
Δα ΡΑΥ ΪΥ ὈΥ {86 ἀοέδοῦνοα Βοαγηρ οὗ [16 ἔσο, τμῸ ψογ τλ08 οο- 
σοτηθα ἴῃ {Π6Ὶ}Ὁ ἸΠ ΓΟ πΟΙΙΟΗ. 

Βοβιἄθβ {Π6 νϑυίουβ ὑθδάϊηρϑ, ῬΓΟΡΟΥΪΥ 80 08]164, {Πογο τηῦϑύ 6 
ποίςοα {Π|Ὸ σλαησοβ 9 υοιοοῖδ, Μ ἈΙΟΪ ΔΓΘ ΘΟΙΠΊΟἢ 1 οσθη {π6 οἷά δβὲ 
ΔΙ 50... (βουσὶ ἴῃ {Πότ {Π6Ὺ ἀγα ποὺ 80 μδιααὶ 88 ἴῃ {8086 οὗ βΒυ}056.-- 
αποηῦ σοηαγῖθ8. Ὅῃο ἴοττῃ 7 ασίδηι ᾿ὰ8 ὈΘθὴ Δρρ]Π16α ἰο {δ6 ἱηΐοτ- 
οἤδησθ οὗὨ γοΥγ6] βουῃ 8, τι δ1ο 88 ργουδίθηῦ 1 {Π6 ΘαγῪ οοπίυΣ 68 
Οὗ οὺγ γα; δυῦ {118 ὩδΙὴ6 ΒΘ6ΙῺΒ ὈγΟΌΔΟΪΥ ἰο θοϊοηρ ΟὨΪΥ [0 {86 2η- 
Τογομδηρο ἴῃ ὙΠ ΠΏρΡ, ΟΥ ἴπ6 ΘΟηἤΒιοη ἢ Θπυποίδιηρ (πΠ6 ὕννο 
γ 618 δία ἀπα 7οέα ; [6 ῬΟΥ͂Σ οὗ Ζ7οέα Ὀεϊηρ' ἹΠΟΟΥΤΘΟΙΪΥ σίνεη ἴο 
Εἰτα. Βαυῦ, {Π18 18 ὈΥ πο πιθδῃβ ἴΠ6 πιοϑῦ ἔγθοαπδηΐ γουγοὶ ᾿πἰοσομδη σα 
ἴῃ {6 Νενν Τοβίαμιθηῦ ΜΘ. : (86 σοῃξυβιοηβ οὗ γον 6}8 δηᾷ αἱ ρμί ποι» 5 
ΜΓ ΠΙΘἢ ἀγ6 τηοϑί ΒΑὈΙ ΓΑ] ΔΓ, εὐ Δα ἐ, αὐ δπὰ εἰ; οἴδοσβ ἴοο τὺ 6 
ποῦ ψ]ἢ, {π6 βου παβ οὗ νοι, 8ἃ8 ἀστοὶ τγ88 ἰΒθὴ ργοπουποθᾶ, ΤΟ Τα 
ΒΙΠΆΙΪΆΓ ΟΥ̓ ῬΟΥΠΑΡΒ ΔΘ πίοι], Απα δὖ ἃ ἰαΐθσ ρουϊοα, σβθη (Π6 τοαῖς 
οὗ ῥγοπυποιδίοη ορίογοὰ ὈΥ {π6 τηοάθρη ἀσθοῖκβ γα Ῥδοοιην 
ΘΟΠΏΏΟΙ, ΠΕ ᾿πίογοπαηρδβ οὗ νονγ618 ἀγα ἰουηά πὰ ΜΝ. 

ΤΠΘΒ6 ἐπ ἐλοπιβοίυες ΘΔ ΠΟΥΘΥ Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα 88 ““ γϑγϊ οι ΣΟ ΡῈ ἢ 
τα τηἱρηξ 78. 49 νγΥ6}} γθόκοῃ ὑμαδῦ Β ἢ ἃ μαδα {Π6 τηογο ἀἸδγεποοβ 
οὐὗὁἨ οὐ ΒΟ ΤΆΡὮΥ ἴῃ δὰ ΕΠ] ]Βἢ ὈοΟΪΚ, ---- ῬοΙη8. 88 ἴο νοὶ 6 Κποὺν 
1παῦ ΘΟΡΙ68 ὙΆΓΥ ΔΟΟΟΓΙης ἴ0 δ΄ 18 ΟΒΟΟΙΠΔΙῪ αὖ ΔΠΥ ρίνοη ἔπλα : 
ΒΟ {παῖ γα 4ο ποῦ ΘΟ ΟΪΥ τ ργίηῦ ἃ ΟΣ Κ ΟὗὨ 1Π6 Ἰαβῦ οϑῃϊυσυ ἴῃ 
(ῃΠ6 οΟΥ̓ΠΟρΡΤΑΡΩΥ ἴπθὴ ἴῃ πδ6. Βυΐ 16 16 ατϑοὶς σόονοὶ οἰδηρσ 68 
Βῃουϊα ὨΆΡΡθη ἰο ργοῆποθ δῃ δοίμδ! ἢν ἀϊβδγοπί ποτὰ ἐν ἃ ΠΟΘΙ 
ΨΑΥΙΔΌΟΠ 1ῃ ΒΡΘ]] Πρ’ {Π 8 8816), {Π6 ἢ ΠΟῪ ΤΔΥ ἀομιδπά [ἢ 6 Ὠοῦ66 ΟΥ̓ 
8 ΟΥ̓ 04] οαἀϊίοσ. Αἱ ἀλπη68 α͵80 (86 Ὁ τηδῦ βυσροδβὺ ἃ αιιϑβίϊοη ἃ8 ἕο 
106 ΟΥ̓ΠΟΟΤΑΡὮΥ 1π 86 αὖ {πΠ6 πη ἤθη 186 ἴον Τοβίδιμθηϊ τ 8.5 
πτι θη, 6 ἀποιο, 0" ᾿πβίαποο, ἐῃδὺ βοῖὴβ οὐ {ῃ6 ἀτσϑοκϑ ρῥγοξοσσοα 
{Π6 Δρο! ]ησ ΥΜΕῚΙΝ ἰο ΥΜΙΝ 88 γὰ μᾶνα 1Ὁ 1ῃ σοϊῃηοῃ 86; πΗηΩ͂ 
{186 τηοᾶθ οὗ πυϊηρ {π6 ψογὰ 18 Του πᾶ ἴῃ ΘΟρ168 ποῖ ἃ ἔν. δὲ 
Βιιο ἢ ̓ ΘΟΙΪΙΑΥ 68 ΤΩΔΥῪ 1Π ΘΘΏΘΙΓΑΙ ὃ6 Ἰοῖῦ τ1Π {Π6 τλθγο βίδίοιηθὴὶ 
οὗ (η6 [Ἀοἱ, 

ΤΠ6 τη ογομδηρ 8 οὗ ψ 68 ἸΏΔΥ Ὀ6 ΒβΒυπηοϊοη Υ 1] υϑίγαϊοα ὮΓ αὶ 
ἴθ ιν ΘΧΔΙΏΡΪ[α6Β: ἥδον Δη4 ἴδον ; εἶδε ἀῃᾷ ἴδε; γείνομαι διὰ γίνομαι - 
δύναμιν δα δυνάμεις (ἴῃ ψ ηϊοἢ νγογὰ 10 18 ΟὨΪΥ ὈΥ {86 δσοππηροϊίϊοη {ει 
ὙῸ σδῇ Κηον, σουίϑιηἶγ, πμοίμου {Π6 εἰηρυΐαῦ οὐ ἴμ6 Ρυγαὶ 18 
Ἰηἰοη 464); ἤλειφα ἴον εἴληφα; ᾿Αντείπαϑ ἴοΥ Αντέπας; λείαν, χιρός, 
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μίξων, ἀλαξωνία, ἐπαγγελεία ; ἔσται ἀπιὰ ἔστε; αἰχθρός : τες ἡμερες ἴον 
ταῖς ἡμεραῖς ; ἀνάπεσαι Δῃ! ἀνάπεσε; ἀναπήρους ἀπά ἀναπείρους ; τὰ 
ἥμισυ ἴον τὰ ἡμίπτη (ν ἀπα ἡ Ὀοὶπρ' Βογηθ.]Π)68 σοηἰουπα64). 

Θθοδ ἸΠ ΘΟ Πδηρ 68. ἃ8 {Π686 ἃγα ἔγθραυσθηΐ ὄνθη ἴῃ {π6 οἰάεβὲ Μϑ8. 
οχίδηί ; δῃὰ {ὑποὶῦ ὁσουσγθηοα ὈΘ]ΟΠρΡΒ ΓΑῖμοῚ ἰο {π6 Ὠρδα οὗ ογίμο- 
ΘΥΆΡὮΥ ἰπδὴ ἴο {παὺ οὗ υαγίυιι5 γοασϊΐησαα [ἢ6 ῬΤΌΡΘΙ 86ηβο οὗ {6 
ἴθστη. [Ι͂ἢ ρῬΠΟΓΑΙ ΤΠΘΥ ΠΊΔΥ ἀπα οὐρῇ ἴο ρᾷ88 αηποίοοα ; θαΐ τ ΏΘη 
1Π6Ὺ ὨΆΡΡΘη ἴο ἔΌΥΠῚ δῇ δοί] ὑγοσὰ ἰΐ ΤΩΔΥ͂ ΓΘ ΓΘ Βοῖλθ οοῃβί 6 γ8- 
ἰοπ ἰο ἀοίθγπηπηθ τσλαὲ ν88 ῃΠ6 ψογὰ ἰηίθπαθρα, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
88 Βρ6Ι]6α ΤηλΥ 6 Θαυλ! Υ {π6 2πα ροσϑ. 0}. δοῖ., οὐ {π6 ϑιὰ Ῥοϑ. 
βίην, ῬΆββ. ; {Ππ6 ἰδέξογβ ἴῃ βιιοῃ ἃ ο486 ἀθίβστηϊμθ 88 {16 88. ὑπὸ ν 
ὑοῦ ἃ  μοίμον τύπτουσιν 18 ἴΠ6 ϑτα ρ6γ8. ρ]. οὗ {Π᾿ ᾿μὰ. ΡΓΘΒ., ΟΥ 1Π6 
ἦδὲ. ρΡ]. οὗὁ {π6 ραγίϊοιρίθ. Τῆθ βθῆβὸ δηα τηθδηὶπρ' τηυϑί ἀθίθσῃηθ ; 
ἴον 186 Βρβ᾽ ]ηρ μ88 πὸ Δα Ποσ ν αὖ 411 Ρδύνγθθη ἔσται ἀπ ἔστε, ἔχετε 
Δηα ἔχεται, δη6 Β᾽ ΠΥ οτ8. Εὔυθῃ 1 νοῦν ΜΆ. βῃου]ὰ ἈΡΤΘΘ ἴῃ 
ΟΠ6 ΒΡΘΙ]]Ἰησ, ποτα που Ὀ6 πὸ ΠΙΌΘΓΟΥ ἰδίῃ ὈΥ̓͂ δὴν ΠΟ σϑδα {86 
Οὐ Γ ; βίποθ {686 σψουγϑὶβ δηα αἰ ρῃ ΠοηρΒ 6ΓΘ πιο Πα ΒΟΥ Πα παίσ]γ. 

Τὴ Ἰαῖον Μ55. οἵαὺ ὀθϑησαβ ἀγο ἱπ γοάιιορα ; δῃᾷ ἴῃ βοῖηθ οὗ {Π686 
{π6 σοῃιϑίοη Ὀοίγθθη ὁ δη ὦ 18 ἔγϑαπιθηῦ, ὙΉϊβ, Πουγουϑγ, 18 ποῦ δην 
Ῥαγύϊου αν ̓ ἸΠΟΟΠΥΘΏΊΘΠ66 ; Ὀθοϑιι88 γγὸ ΔΙΑ 8 παν {Π6 ΟἹ ΔΘ ΘΟρΙ68 
ἴο [Ὁ]]ονγ, δηὰ ὕπον νοῦ τι θη Ὀοίογο ἐλὲ5 σοη ιβίου οὗὈὨ ρῥγοπιποί- 
δἰϊοη Ββαα Ῥδθη 1ηἰγοάιιοθα, [Ι͂ἢ {8 6πὰ {Π6 τᾶγο ἱπίθγοβδηρσα οὗ ο δῃ ὦ 
15 ΤΑΒΟΥ (0 Ὀ6 αἰἰγιθυίοα ἴο ἃ τηϊδίακα οὗ δυῦϑ, οὐ Ῥρβου γι ν οὗ 
βοχίοη οὗ ραγ συ αν γογὰβ δἀορίοα ὈγῪ {Π6 βογῖθα, ἔμδη ἰο (π6 αι δὶ 
ΠΟΙ Ιου παύοη ὁΐ βουπα δου να 8 ργονδιηρ, 
Τδ ποπιηβοσίίοη οὗ (ῃ6 βυρβοσι θα οὐ ροβίβοσι θα Ἰοίαᾳ Ὀεϊοηρβ 'π 

Ῥαγί ἴἰο 1818 βοδ. ΤῊ ἰοιΐοσ θοῇ Πδα οὐἱρίπδ}}Υ Ὀδθη ροβίβου θά 
ἢ [Π6 Ἰοηρ νοῦν 618 ΑἹ, ΗΙ, Ω], 48 πιᾶὺ 81}}} ΡῈ βθϑὴ ἴῃ ᾿πβουρ 0 η8, 
γγ858 ἀγορροα ἢγβι, Δρραγθηί]γ, ἴῃ Ῥγοπαηοϊαίϊοη, πα δἰθον γι 8 τνα8 
ομἰ 64 ἴῃ τυ ζησ, [Ι͂ἢ {86 οορῖθ8 οὗ (πΠ6 τοῖς Νὸν Τοβίασηθηξ 
ὙΊΟΝ πᾶνο οοπιθ ἄονγῃ ἴο 08, [Π18 ΠΟΙ ΠΒΟΓΈΟΩ 18 ΚΠ Ἰηϊγοάἀπορά, 
Τη οἰαβϑβῖοαὶ Μ585. {πΠ6 ἀβᾶρα 15 ἱποοῃβίδηῦ; δῃα {ππ8 ἴΠπ6 88π|0 ρᾶσθ 
Ὑ{11 Ὀ6 Ιἱποομβιϑίθηῦ ἴῃ τοδαϊης ΑΥ̓́ΤΩΙ, ἘΚΕΊΝΩΙ, δῃμὰ αἷβο 
ΤΟΙΟΥΤΩ. Αἱ « αΐον ρογιοα, σ᾿ θθη ουγβῖνο Ἰο ίοβ ΘΓ οηρ ουθα 
ἴον Β1Ρ]164] ἀοουμηοηΐθ, 1818 οἷα ἀρ] ἈΡΡΘΔΥΙΒ: 108 Πρ, ΠΟ ΘΥΘΥ, 
ἦθ ποῦ τ ρΌ ΑΓ; 18 ᾿ΠΒΟΓΓΟΏ, ΟΥ [Π86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, Ἰηυ8ὺ πᾶν Βθοηθα 
ΒΟΥ ἱπαιδγθηΐ τὸ {86 80 }068. Α ΠΟῪ πιο066 οὗ σειηρ ᾿ὑ 88 
αἶδβο ἰηιτοἀπορα ; απᾷ τπ8 νὰ πα ποΐ οηΪγν [Π6 ο]4 ὈΓΠιΒ αι, ηι, ὧι, 1 
ουγαῖνα ἰοἰΐογϑ, δυὰς {πΠ6 βυρβου θοα Τοίϑ, ᾳ, ἢ, ῳ, 18 αἰβο ἴῃ 136; δηὰ 
{μῖ8 δοπεϊπυιθα ἀπῈ}} [Π6 Ἰατῖον πιοάθ τγαβ ἔμ} Υ αἀορίεά. 

ΤῊς τοϊαϊίοη οὗ (18 [οἵα ἰο {π6 βυλ)]θοὺ οὗὨ νδγϊοιιβ γθδάϊηρβ δηὰ 
{πον ἀἰδποίοῃ ἔγΟπλ ἸΔῈ ΤῈ ΟΥ̓ΠΟρΤΊΑΡΠΙοα] ρου] ΑΥ 68. 18 [118 : --- 
που ρ {πα οἸάον ἀοουμηθηῖβ ἀο ποὺ δχβιδιῖ {μ18 Τοίϑ, ΤΠ6Υ Βθϑτα ἴο 
ἢδγνο ἃ ἰγᾶοο οὔ 1; δηᾶ ἴδπ8 ΔΏ δπά ΔΟΙ, ΓΝΩ δπὰ ΓΝΟΙ, δηὰ {6 
16, δοϑῖη ἴο 6 διηρίογοα αἰτιοδῦ αὐ ἐδίξμπι. Τὰ [86 ἰαγγαϊ πα0 
-ΟΙ, {πὸ Ιοΐα Β6θπηβ ἴο αν θ6θῃ {[Π6 ροβίβοσι θα Ἰδοῦ ; δηά {818, 1 
τοίδι ποὰ αἵ 8]], 18 ζοϊποα ἴο [Π6 βμογί νοῦσϑὶ ἱπβίθδα οἵ {μ6 Ἰοῃρ; Μ 8116 

. ΤΏ οοπβιδίοη οἵ ο ἀπά ὦ, ἰπ Ἰαῖογ ΜΆ5., τιιβὲ ποὶ "6 ονεγβίδιθα ; ἴοσ Ἵχοδρὶ ἱπ 8 ἴον 
ἀοσυχηαπίβ, ἰξ '8 ΟἿΣ 4αΐϊα ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΠΥ τΠδὺ 118 πιϊδίακα ἰΒ τηδάθ. ΤῈ υϑὸ οοὐ]ὰ ποῖ δ8 
ἀιδου θεά 68 ἐπε ἰϑοσγὶ πιϊπαῖο ἴη {πὸ ΜΒ, ἱπ βεποταὶ. - 
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δ οι Ζοχίμαϊ (γι οῖδηι. 

1 [86 Ω ἴδ γοϊαιηθά [Π6 ροβίβοσι βοα Ἰούζοσ δ σοὶ αἰβαρροασαθ. ΤὭυ8 
ΔΩ διὰ ΔΟΙ βϑοῖὰ δαυλὶ] ἴο σοργοδοπὶ ΔΩῚ οὗ [86 οἱάδσ δηᾷ Ὀοίϊοσ 
ΟΥ̓ΒΟΡΤΑΡὮΥ, οΥ δῳ οὗ [86 Ἰαῖογ. ὙΠὴ8 γὸ σδηποῦ ΡῈ οογίδϊη ὙΒΟΙΠΟΥ 
ΟΣ ποῖ ἐδυ Δ Οἢ8 ὙΠΟ δτο τυ --ΟἹ σϑϑ]]Ὺ τοργοϑοηΐς ἰμαῖ 
αἸΡμίδοπρ 86 γὙὸ ΠΟῪ υ86 1ἴ, ΟΥὁ ὙΒοίμον ΒΟΥ ΟΧΡΓΘΕΒ τ μλῦ 76 ΠΟῪ 
ὙΓϊΘ -ὦ : ἴῃ 411 ἀουυ Ὁ] σαδοϑ απέλογίέν βου] οὗ δοῦσα δ6 (Ο]] ον ϑα, 
ῥτουἀοα 15 θ6 γόνου ἰδ α ἀότῃ ἀοβπιίοὶυ {πΠαῦ [16 δέπδε τηϊεῖ 
ἀείοιτηῖπο τ ΒΙΟΒ πα γεαά ; πα {παὲ οἷὖνρ ἀοϊηρ' [818 ἰγγοβροοῦνο οὗ [86 
ΤΟΥ ΘΟΙΔ ἰδ ίοη οὗ Ἰο ο β πον 68Β ΠῸ ἰσόθηθα οὗ οοπ͵)θοΐυγο. ΤῊ18 
18 186 ΘΏΪΥ ΠΟΘΙ Βδηρο ΟΥ ΘΟΙδ ΒΘ οὗ γ ῦ6}8 τοῦ 88 Ὀθθη 
βδ βέδοϊοσ ιν ἀρειοηδίχαιθα ὕο "Ὲ οοῃπϑοῖρα τὰ ἴδ οἱἀραεὶ Μ55. στιὰ 
{86 ῥαγραὶ ΟΥἹ ῬΘοῦ ΔΥ 186 οἱ 1μ6 ροδίϑβοσι ροὰ [οίΐβΔ. ΤῈ6 οὐ δόκει, τ 
οὗ εἰ ἀπ Ἢ (ΟΣ ἢ 88 ἷῺῪ ΠΟῪ Ὑγιὺθ 10) ὈΘΙοηρΒ ἴο ἃ ἰαΐοσ ροσιοά; {868 
Βουπαθ οὗ ε δηα ἡ ὝΘΓΘΟ ποῖ 80 ΒΙΧΏΣ ΑΓ 88 ἴΠοβ6 οἵ ο δηἀ ὦ. 

ΤΏδθο νον 61- τ τοδηροβ, ἐβουρῆ ποὺ οοπδοταϊξηρ ναγῖοιβ χοβϑά- 
ηρβ, οὶ ρῇς Π6ΙΡ ἴο σϑιι86 ἔμθπὶ ἰο Ὀδ [οττηθα ; Ὀθοδιθθ 186 Υ 80 [8 
ΤΟΒἀογρα (ἢ6 τη δηἀ ογ6 οὗ [86 βοσῖδθ ὑποοσέδίῃ. 
ΤῊ νασϊουβ γοαδὶηρΒ, ὈΓΟΡΟΣΙΥ͂ 80 66]16 4, τΔΥ, 0 δοηψθηΐθηοο, δ6 

ΤΑηροά υὑπάοῦ {πγθθ ΘΘΠΟΓΆΙ Π6ΔΩΒδ: ---- Βυρϑα α!Π0η8; Δα! 0Π8 : 
ΟἸΙββοΏ8Β, [Ὁ τῖλὺ 6 βΒ6θὴ ΒΥ {π6 ᾿πβίδῃοοβ {βαῦ ἀγὸ ρίνοη, ἱμδὶ 
ΟΟΟΑΒΙΟΏΑΆΙΥ ἰδ ΤΔΥ Ὀ6 ἀοβθίυ] ποῖ μορ, ΒΘ ἃ νδτιουβ σοϑαϊηρ 18 
ταῦοῖι ἰΟΠΘῸΥ ΟΥ̓ ΒΠΟΣΙΟΣ τπδη {86 οΥρΊΠδὶ ἰαχὺ ἴῸΣ ὙΒΙΘΣ 1Ὁ ᾿88 6 θ ἢ 
Ρυΐ, 1 οὐρμΐ ἴο βίδπα πος (86 βγεῖ μοϑδᾶ, οὐ ὑπάθυ ομδ οὗ {μς8 
οὔβογβ: {818 Μψ1}} 6 Ῥγδούϊθα]υ οὗ {16 ΟΥὁ 20 ἱτπῃροσγίβῃοα ; δ: 1ὲ νι }}]} 
Βυοα 10 αγο τηθηθοηθα 10 {88 ὉΠ66 ἔογ 8]], 
ΘυΒΒΤΙΤΌΤΙΟΝΒ. -- ΤῊ. βΘΏΘΣΑΙ που οὗἉὨ 411] νᾶγίοιιβ γοδάϊηρβ Όγ 

Βυ θυ ἴοη ἰ8 ὑπαὶ οὗ 4 πογὰ οὐ ψογάβ Ὀθοῖῃσ δχσοβδηροα ἔουῦ σββὶ 
ταὶ ῦ πάνθ θ6οπ Τπουρπῦ οαυϊνα]θηί,--- τ δῦ τοὶ ῦ αν ὈθΘ ἢ ὙΓΟΏΡΙΥ 
οορὶοα ἴσοστῃ ονθυβισῦ. 

Τῆμ8, οσάβ οὗ }υδῦ [Π6 βᾶπη6 ἴΌγοα δηὰ βρη: ολίοη, ἀπά οὐἱγ ἀϊΕ- 
ζουῖπρ' 'ῃ δοπλα Ῥοϊῃῦ οὗ ἔΌΣΤΩ, δ ΓΘ ΘΟΙ ΓΙ ΌΔΠΥ Ρ]α ρα ομ6 ῸΓ δποίποι : 
ΘΔϑ νῦν δὰ νυνί; ενθέως ἀπὰ εὐθύς. ϑγποηγίῶοιβ ψογὰβ σογο ῥιΐ 
ΟὯΘ ῸΣ δποίῃογ; 88 μιμηταί ἴον ζηλωταί (1 Ῥοξ, 11], 18): ὑπὲρ δα 
περὶ δΥ6 ᾿Β ΓΘ ἤδηροα ἔγθαυθηίν ; 8οὸ ἴοο θεὸς ἃπα κύριος ἴῃ 411 {πε ὶτ 
68.868 : 118 ΡΑΓΕΥ͂ ἈΓΟΒΘ ἔγοτα (686 τγογβ θδϊηρ Ὑσιρΐθῃ οοπίγβοίθ αν 
ΘΟ, ΚΟ; δηᾶ τμὺ8 [86 ομβδηρθ νγϑβ 4]}} (86 1688 ἴτουυι ἴθ Ὀοΐηρ διέ 
οπθ ἰεέέεγ' ἴῃ ΘαοἾ οδ86 ἴο ἀδίδστηϊηα {86 φοϊηῦ ἰο (86 6ὁγο: οὕπω δῃᾷ 
οὐδέπω ; ἐνώπιον Θῃα ἐναντίον ; θεασάμενος διά ἰδών ; ὁρῶ δῃὰ θεωρῶ. 
Θιβδγοηΐ ραγίδ οἵ {86 βᾶτ)8 σουῦ τογο οἶΐθη μὰ ομ6 [ῸΓ δῃοίμοῦ: δ.5 
ἐπετίθεσαν αῃὰ ἐπετίθουν (Αοἰδ νἱ1}. 17.); εὐηγγελίσαντο απὰ --ζοντο 
νον, 17.}; ὑπέστρεψαν διὰ ὑπέστρεφον (1θ14.); ἐξήρχετο ἀπὰ ἐξήρχοντο 
νοῦ, 7.); ἐθεραπεύθησαν ἀπᾷ ἐθεραπεύοντο (1014.}; πορεύου δπὰᾶ 

πορεύθητι (νογ. 26.); ἐπορεύθη διὰ ἐπορεύετο (νεΥ. 27.)δ. 1ὶ 18 ποοᾶ- 
1658 ἴο πη] ΠἸΡΙΥ͂ ΘΣΧΑΙΊΡΪ68, ΓῸΣ ΘΥΘΙῪ ρατὶ οὗ 168 Νοῖν Τεβίδιιθῃξ 
ἔαγηΙθἢ69 {Ποῖ ; ΤΠΘΥ ΤΑΥ͂ μανὸ οὐἱριπαίθα ῬΑΥΓΥ͂ ἔγου οστοὸσ οὗ τῆ 6 
6Υ6, 8παὰ ΡαΓᾺν ἔγοια 186 τοϊπὰ Βανίηρ ἩΓΤΟΙΡΊΥ Δρργοδοποὰ (ἢ 6 
Βοηΐθῃοα : βοιμθίηθ9 (δ βιιδδυϊαὔοι οὗ οπ6 ἴθ η86 ἴῸΣ δηοί]οσ, δυο ἢ 
88 85) τηρογίδος [ὉΓ 8} δοσὶϑί, ζ8υ6 ἃ υἱν  πθεβ Οὗ Ὄχρυθεϑῖοῃ (0 ἃ ὨΔΓΣ- 
γαῦδνα, δηα ἐλίς τσ ϑυρραδύ 1 [0 ἃ σΟΡΥ ἰβί. 

ἼΠε οτάοσ οὔ τοτὰθ ττῶϑ ΓΘ ΠΠΥ ΑαἸϊογρᾶ: [ὉΓ ᾿πβίδῃοο, ἐν 



Οη ἐδ υαγίοι8 Ποααΐπρε. δ8 

ὁράματι ὁ κύριος διὰ ὁ κύριος ἐν ὀράματι (Αοἰδ ἴχ, 10.}2: ὦ» ἔτεσι. 
τετρακοσίοι9 καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν ; 80 ἴμ6 πηοβὲ 
δποϊθηΐ ΘΟΡΙΘΒ 1π σΘΠΘΓΑΙ ; [86 ΘοΙμπηοη ἰοχί [85, καὶ μετὰ ταῦτα ὧς 
ἔτεσι τετρακοσίοιϑ καὶ πεντήκοντα ἔδωκε ( Αοἰβ χἸΙ!. 20.) ; πρεσβυτέρους 
κατ᾽ ἐκκλησίαν διὰ κατ᾽ ἐκκ. πρεσβ. (Αοἰδβ χὶν. 23.); ἀνάθεμα εἶναι 
αὐτὸν ἐγώ δπᾷ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι (Ἔοπαι. 'χ. 3.}); εὑρηκέναι 
᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα (οΟΥ προπατόρα) ἡμῶν, ἀπᾷ ᾽Α(βρ. τὸν πατ. ἡμῶν 
εὑρηκ. (Βομὰ. ἰν. 1.) ἢ ἰΥΔΏΒΡΟΒΙ ΠΟΠΒ ΔΓΘ ΙΔΘΓΟΙΥ Ὑογθα], 88 18 
οἴγϑῃ (ἢ ο886 (6. σ. τοῦ ἁγίου πνεύματος οἵ τοῦ πν τοῦ ἀγ. ; τοῦ θεοῦ 
πρόθεσις διὰ πρόθεσις τ. θεοῦ; χριστὸς ᾿Ιησοῦς πᾷ ᾿Ιησοῦς χριστός), 
16 ἀμογθμοθ Τὁδοββιοηθα ΤΩΔΥῪ ὃθ ΒΑΓΟΪΥ ΔΡΡΥΘΟΙΔΡ]6; ψἘ1}6 ἴῃ οἶμον 
ψΑΥΙΔΟΩ8 ΟΥ̓ (18 βογί, βυιο 88 Αοίβ χι, 20., (λ6 το] τηθαπίηρ οὗ 
[6 βοηΐθῃοα 18 δοίοα. 
οι 68. 8 ἀἰδγθηΐ ογὰ 18 οσττηθα ὈΥ̓͂ ἃ οὔδηρε οὗ οὔ οὔ ἔνγο 

Ἰεϊζεγβ; 88 ἐτροποφύρησεν (οἵ [86 οοτηϊαοη ἰδχί) ἴῸγ ἐτροφοφόρησεν 
(Αοἴθ χἱν, 18.); κατεκληροδότησεν ἴοςΣ - νόμησεν (νοτ. 19.)}: τῃ8 

οὗ {86 νογ8 ἀπωγγέλλω δπηα ἀναγγέλλω 8ᾶτ ΓΘΑ ΘΓ οοη- 
ουπάεα. Ὦο {18 μοδὰ τηϊρηῦ θ6 τοξοστοά {μ6 σϑδάϊηρ' οἰκοδομίαν ἴῃ 
1 Τιμ. 1. 4., [ὉΓ οἰκονομίαν, οτο ἴὲ ποῖ πα (86 ιπθὸν [Πο᾽ σὶι 
ΘΟΙΏΠΔΟΩ ἐπ ὈΓΙἰθα ΘΠ 1018 ΒΘοηΒ ἴο Ὀ6 ὙΠΟΠῪ ἀοβιαΐο οὗ ΜΆ, 
ΔΌΓΒΟΣΊΥ. 
ΒΙΩ]Υ γ οὗ δομπα Βθοῖὴβ [0 μαναὰ βοπηθίϊπηθθ ἰδ ἴο βυ δα ἀτα οΏ8 ; 

{π8 προκεκηρυγμένον ἴογ προκεχειρισμένον (Αοἰἷδ 11. 20.}; ὃ μισῶ ἴον 
ὁμοίως (ΒΥ. 11. 16.); ἃ ἔμελλες ἀποβάλλειν ἴον ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν 
(Βεν. 1... 2.); οἱ ποιοῦντες τὰν ἐντολὰς αὐτοῦ Ὁ οἱ πλύνοντερ τὰς 
στολὰς αὐτῶν (λον. χχὶ!. 14.); σὺ οὖν κακοπάθησον οἵ ἰδ οογμποπ 
ἰεχί, 2 ΤΊμ). 1.. 8., 18 ΟὨ]Υ συγκακοπάθησον ἴῃ 1μ6 δηοϊοωΐ ΘΟΡΪ68. 

Βοιρθμηθθ {Πα τοογαβ τὰ τ Οἢ σορὶθθ ΟΠ ΕΣ ἤανθ ΠΟ ΣΟβθὈΪδηοα : 
88 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἣν ἀπια τὸ δὲ πλ. ἤδη σταδίους 
πολλοὺς ἀπὸ τῆ γῆς ἀπεῖχεν (Μαῖϊ. χῖν. 24): καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι 
τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, διὰ καὶ ἐπεθ. χορτασθῆναι (Ἰ,Ἰκα χν. 16.). 
Α νϑν 6 Ρογἕοῃ οὗ [Π6 ναγϊδίλοῃβ οοηβιβὺ ἸΩΘΓΘΪΥ οὗ βυοῇ 

ΟΠΔΏρΕΒ 88 καὶ Ἰηβίοδα. οὗ δέ, ΟΥ̓ υἱοε υεγϑᾶ ; (8 λέγων δέ, οΥ καὶ 
λέγων, δῃά ἴῃ ΟΥΠΟΙ ΡΟΪΠΐ8 ΒΟ0 ταϊπυία {μαΐ 10 16 ΑἸ ου]Ό, 15 ποῖ ᾿προβ- 
δ. 0]6, ἴο Ἔχ ῃιθιῦ ΤΠΘ τ ἴῃ ἃ ἰγαῃβ]οη. 
ϑομλο 1 Π)68 8. ΘΟΙΠρΡΟΙυ Πα ποτὰ δῃα ἃ 81Π1016 ἔοττη δ ἱπίθγοδηρδα ; 

88 συγκοινωνὸν ἀπὰ κοινωνός, στρατιώτης Ἀπ συνστρατιώτης (ἴῃ 
ὙΥΓΙ 68}, ἐκξήτων ἀπα ζήτων ; Βοιηθίπη68 ἃ νυ 18 οοιῃροιηοα τ1Ὲ 
056 ΡῬΓΘΡΟΒΙ οπ ἴῃ οαγίδιῃ ΟΟΡΙ68 δηᾶ 1 Θηοίμου ἰὴ ΟἴΠΟΓΒ; {μ8 
ἀνέβη ἀπὰ ἐνέβη (Μαῖέ. χν. 39.) 

ὙΓΑΠΒΟΥΙΡΟΙΒ μά 4 ὑβῃμάθῃου ἴο δββι τ δὶ 1Π6 8] δυ]] Δ Ὁ] 68. οἵ" 
σογὰβ ΤΠ ΘῺ ΟΟΟΌΓΣΤΙ ΩΡ ΠΑΡ ἰοροίμοῦ: (ΠῈ8 ΤῸΣ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ 
δούλῳ αὐτοῦ, (ποτὰ ἴδ ἰουπα τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τοῦ δούλου αὐτοῦ (Βεν. 
1, 1.}; ἴον λεγόντων ᾿Ιουδαίου», λεγόντων ᾿Ιουδαίων (ον. 11. 9.}; ἴον 
ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας, ἐν Φιλαδελφείας ἐκκλησίας (λον. 11). 7.}); 
ἴον ἐδόθη αὐτῷ, ἐδόθη αὐτῇ (Β6ν. χ, 16.) Τὸ {118 οαβθ "ΛΑ 
ῬΟΥΠδΡΒ Ὀ6 εἰ θυϊοα ὑμᾶς ὡς κλόπταϑ πῃ Βοηγα ΟΟΡΪ68, ἔοῦ ὑμᾶς ὡς 
κλέπτης (1 ΤΏΠοδδ. ν. 4.) 

Βοβάϊηρδ ἡ 810} ἃτὸ Ἰουπά 1ῃ (Π6 Βαηο ρΪ866 οἴἴθῃ εὐῆνο ἴο δαγα 
20 τοϊδίίοη ἰὸ δδοὶ οἴδοσ, δῃᾷ ἐμ ὑμοὶν οὐχὶ τηυβὲ Ὀς Δβουῖρβὰ ἴὸ 
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δά Τοτέμαϊ (Οτιξοῖξηι. 

1π6 ἑδῃἄσπου ἰο οὐτοῦ Μ]ι οἷ ΘΟΡγιβίθ ἢανα ουοῦ βδοσῃ. οι θ ΕΠ. 68, 
Βονγον ῦ, ΓΟβαϊηρδ τ ΒΙΟἢ ἰοοΐ αὖ βγβὺ 88 1 {Π6Ὺ Βαᾶ πο δοπῃθοῦοῃ 
ΤΩΆΥ Ὧ6 ἰγασθα ἴο 8οῃ16 τηϊβίαίκα οὗ {Π6 δυὺθ οσ ἡυαρτιηοπί, τ Βθη 186 
οἸα τρϑπηοῦ οὗ νυ εϊπρ 18 ἰαθη Ἰηΐο δοοουηῖ, δν. χν. 8. Ἀρρθδγβ ἴο 
ΘΧὨΙΙ δὴ ᾿ῃϑίδησα οὗ (}18: {π6 οοτῃημηοῦ ἰοχὶ [48 Ποσο ὁ βϑασιλεὺς 
τῶν ἁγίων; Ὀαϊ ἔοτ ἁγίων {ῃ6 ΘΟΡΙ6Β ἴῃ ρθμοσαὶ ᾶνο ἐθνῶν, πὨ116 
οἴμοῦ ροοὰ δυϊπουῖ 168 ἤᾶνα αἰώνων: Ὀοίνγοοη {μ686 ἔγὸ πογάξ, 
1πογοῖοσο, [Π6 ὁμοῖσθ 1166. Ηον οου]ὰ ομ6 οὗὨ {π686 βρτίηρ οαἱ οὗ 1π6 
οἰμοῦ ΕΘΝΩΝ ἴἢ {μὲ οἷά τ.ιηρ ὈΥ οοπίαδίοη οὗ νονϑὶβ που]Ἱὰ 
θ6 114016 ἰο Ὀ6 ψτιοπ ΑἸΘΝΩΝ ; ὑπθῃ (86 Θ πρηῦ Θαβῖὶγ Ὀ6 πλ]8-- 
[Δ Κοὴ ἴοὼγ Ο, δπὰ {86 ποσῇ ΟΥ̓ οογγεοίίοπ πουἹὰ ἰδὰ8 Ὀθδοοσῃθ 
ΑΙΩΝΩΝ. 

ΤΠα οοπίγαοίοα ΜΟΥΒ ΓΘ ποῦ ΟὨΪΥ Ἰηἰογομαηροα αιηοηρσβί {μοσ- 
Β6Ϊνθ8 (88 18 ποίϊοθα δῦουβ) ; δυΐ ἔγοπι {86 σοπίγαοϊοα ἔοτιμβ οἴμοῦ 
ψϑυῖοι8 Το ηρΒ βοπηθίϊηηθ8ϑ βρτιησ. ὙΤλὺβ {Π6 τοδί ϊηρβ οὐρανοῦ ἀπ] 
θρόνου τὰ ἔουπα ἰπ {π6 88π16 ρΪδοθ; (818 σχοι)]ὰ Ὀ6 1Πἰκοὶγ ἴο βρτῖην 
ἔγοτα {86 σθῆδγαὶ σϑβϑιῃ ]δησθ ἴο {86 ἐαγο οὗ ΟΥ̓ΝΟΥ͂ πὰ ΘΡΟΝΟΥ: 
10 πῖσινῦ (8 δοὺ δ ΠΟ, Αγ. ᾿ΑποίμοΓ γγιδίϊοη ΠΊΟΝΙ ἀγΟβ6 ἔΓΟτ 
σΟὨΓΥΔΟΙΟΠ8 ΥΟΏΡΙΥ Β66ῃ ΟΥ̓ ἀηαογβίοοα, 18 ἔουπά ἴῃ {ῃ6 τογὰ σωτη,- 
ρίαν Ἰπϊτοἀποθά 1πϑύορα οὗ σωτῆρα ᾿Ιησοῦν (88 ἴῃ Αοίβ χἢ!, 23.. ΤῊΘ 
ΤΌΣΟΥ σοη ΓΔΟΙΟΙ τπῦαϑ τϊίθη ΟΡΑΙΝ, {πὸ Ἰαϊίον ΟΡΙΑΝ ; 186 ποτ 
ὑγδηβροϑιίοι οὗὨ ὕτο Ἰοὐζοτβ χοῦ] α πηαῖκα {π6 δἰ θγαϊοη. 
ΘΗ ου 168 οὗἁὨ 4}1 Κιηαβ γοῦα αὖ Ὦτμθβ γοιχονθα ὃν σορυ βίβ, τ ο 

ταϊσἣῦ ἀο {118 αἰπχοϑὺ μποοπϑοίοι ὑμαῦ [ΠΥ ΤΟ. Ἰπίγοάυσιηρ οἤδηροβ, 
ΘΒρθοῖ]} Υ ΜΉ ΘῺ ΒΟΠΊΘ ρ ΘΠ. Π.Δ [108] [ΌΤΏλ βοοιηθα ἰο ἰηγψοῖνα ἃ βο] οῖβτα : 
{πιι.8, τὴν γυναῖκα ᾿Ιεζάβελ ἡ λέγουσα (Ἐν. 11. 20.) νγαβ8 οπδησοά ὈΥ 
ΒΟΠ16 ἰηΐο τὴν γυν. Ἴεζ. τὴν λέγουσαν, δῃᾳ ὈΥ͂Τ ΟἴπογΒ Ἰηΐο τ. γ. Ἴεξ. ἣ 
λόγει: ἴῃ ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν (Εν. 11. 9.) {π6 ἰογταϊῃι- 
[1οῺ8 οὗἩ [6 νοῦῦβ αν Ὀδθθὴ αἱζογεα 1ηἴο -ωσι: 8Ἐ{6} τῆς καινῆς 'ε- 
ρουσαλήμ (Ἐν. 11}. ἐπὴ ἡ καταθαίνουσα Ἦὰ8 Ὀδοομμα ἣ καταβαίνεε : 
οὐδὲν χρείαν ᾿Δ8 Ὀ66η αἰξογοα ἰηΐο οὐδενὸς χρείαν (νοτ. 17.). [πὰ ἤδν. 
ἦν. 1, λόγουσα Ὦδ8 Ὀδ6η ϑυπ τα ἔῸΓ λέγων αῇίοΓ φωνή. [πὰ δν. νυ. 
10. αὐτούς ἀπά βασιλεύουσιν ανα Ὀδοη σμδηροα τηΐο ἡμᾶς απᾶ ,3α- 
σιλεύσομεν ἴο Βαϊ {6 ἄγϑί ρούβοη οὗ {π6 ργθοθάϊηρ γοσβθ.0 Τῆδξα 
᾿σταιτη δῦ! 4] διηθηαἀπηθηΐβ Δρουπα ἴῃ {Π6 ψΠ0]6 οὗ ἴη6 Αροράϊυρβο ; 
Ὀυΐ ὙΠ6Υ ἅτ ποῦ δοηβπρα ἴο {ηδὺ ὈΟΟΪ : ΠΟΓ ἃγὰ {π6 εογγεοίἑγης 
ΔΙΝΑΥΒ ΠΠΘΙΟΙΥ͂ ΤΑΙ ΠΙΔΙΟΑ] ; ΓῸΓ ποῦ ὑμίγοα θῃ. μον βουρμῦ ἴο 
ΔΙ Θηα {Π6 Β6η86:; 6. 5. ἴῃ 2 Τίμη). ἰν. 1. τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας 
καὶ νεκροὺς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, ἘΒ 6 
δοσοπά καὶ 8 ὈδΘΘη οἤδηροα ἰηΐο κατά, ἃ8 ᾿ῦ βίβδῃ 8 ἴῃ {Π6 ΘΟ ΟἹ 
ἰαχί. Ι͂ὴ Ηθθ. ἵν. 2. σνγκεκρασμένους, ἴῃ ΘΟὨ ΟΥΤΑΙΥ͂ ἴ0 ἃ δυρροβποᾶ 
ἸηΘδῃϊηρ; οὗ [Π6 βοῃηΐθμοθ, ἢ88 πα 108 ἰθυγαϊ πο η ἰτογοα ᾿πίο - μένος. 
70 18 νοῦ ΠΟΙ ἐμαῦ 116 Ἰπίγοάθοοῦβ οὗ [8686 σῃδηρθβ ΟἸΪΥ ἱπουσῃ ς 
ἐἰΠπαῦὺ ΠΥ" ΤΟ Γ6 σογγθούηρ Βοπ]6 δαδυαδὶ τηϊβίακα ἴῃ {πΠ6 ΘΟΡΥ ὈοίυΣα 
ὝΠο, δῃηᾶ {παῦ ποίμϊηρ, γὰ8 ΓΘΆ]ΠῪ [ἈΡΌΠ ΠΟΥ ἔχοιμι ἐμ ὶν ἐπουρσηῖβ απ 
ΠΟΥΤ ΝΡ ΗΝ ΔΏΥ Ῥατί οὗ ΗοΙΪΥ δογιρίυγο. 

Βυϊι οἷ 8411 8 80 0 010η8 {πα΄ οΔη δ οἰαβϑ᾽ 86 δηα δχρίδὶπϑᾶ, ποῖα 
ἈΓ6 80 ἔγοαυδηῦ 8 ποβα ἴθ ὙΠΟ ΡΆΓΑ]16 1] ραββασοβ πᾶν Ὀθ θὰ 
Ῥτουσῃῦ ἱπίο ψϑυΌ8] σοηίουτηιγ. Τὰ δύ, Ῥαὺὶ ἴῃ ἃ ἀοχοίοσν, 
Τλοπι. χυ!. 27., υδοὰ (μα Ῥῆγαϑθα μόνῳ σοφῷ θεῷ; ᾿δποθ ἴῃ 1 Τ τ, 



Οὴἡ ἐδεὲ υαγίομς ἰεααϊηρϑ8. δὺ 

1. 17. διὰ 1ηὴ Ψυάθ 256. ἴ[πΠ6ὸ πνοτὰ σοφῷ 88 Ῥδθθὴ ᾿ηϊγοδυοσοά ἴῃ ἃ 
ΒΙΠΔΔΓ ΘΟΠΏΘΟΙΙΟΩ, 80 88 [0 Ριοάυοθ σϑῦραὶ δρτθοηθηί, Βυΐ πὸ 
Ραγὶ οὗ [6 Νεὸν Τοϑίδιηθηϊΐϊ μ88 βυ ογθα 80 τησοῖ ἔγοτῃ {18 σαι186 
88 ἢανα [Π6 Ρ8γΆ116] ΠΑΥΤΑ ΪΟΠΒ 1π 1Π6 (ἀοΒρ6]8; [Ὸγ ἔποσα (86 δ] ἕογ- 
δἴομ νγῶ8 βυβίθιηδίιο: ὑγϑηβοσ 6 ΓΒ ἱμουρας ὑπαῦ {μ6 βαπγ6 ἔδοίβ οὐρσὰΐ 
ἴο 6 εἰαίθα ἰπ {Π6 ββπ|6 ΟΣὰβ; πὰ ἴο {118 ΔΥΡΙΓΓΆΣΥ σϑποι οὗ 
οΥΙΙοἶθπλ (ΠΟΥ ΤΑ {μ6 βδοσθα σὑϑοοσὰβ οοῃηξούη. Τδὺβ ἰὴ Μαίϊ. 
ΧΥΪ;. 2. λευκὰ ὧθ9 τὸ φῶ 88 1ῃ ΒΟΠ16 ΟΘΟΡΙ68 Ὀδ66η οἰδηροά ᾿Ἰηἴο λευκὰ 
ὧς χιών, ἔτομμΒ ΜΑΙκ ἰχ. 8. Μδί, ἰχ. 17. ἀπόλλυνται ἨὨδΔ8 ὈΘΟΟΙῺΘ 
ἀπολοῦνται ἴτοτη [υΚ6 ν. 37. νοζ. 24. ἔλθγεν Ὀδοδλη6 λέγει αὐτοῖς, 
ἔγοιηω Μαῦῖς ν. 39. Μίαϊ(. χ. 4. ὁ καὶ παραδοὺς ἴῃ Βοῃη6 ΟΟΡΙ68 18 
αἰ ογοά τηἴο ὃς καὶ παρέδωκεν οαἱ οὗ ΜαΙΚ. 11. 19. τναγ. 10. ἄξιος. .. 
τὴς τροφῆς 18 Οἰδηροα ἴῃ βοὰ ΜΌΝ. ᾿ηἴο ἄξιος. . .. τοῦ μισθοῦ 
ἔγοσα ἴχΚ6 χ. 7. σοῦ. 18. [ὉΣ πρὸς ὑμῶν 18 α'8δ0 ἴου πα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔτοτα 
186 ῬάγΔ116] μίασο, Κα χ. ὅ. τυϑσ. 28. μὴ φοβηθῆτε ἴογ μὴ φοβεῖσθε, 
18 ἔτοιω ζκ6 χὶϊ. 4. Μαίί. χὶ. 26. ἀγόνετο εὑδοκία ἰγαΒροΒβθα ἱῃ Βοπα 
ΘΟΡ 68 0 88} 116 χ, 21. Μαζί, χὶ!. 44. ἐπιστρέψω ἰγδηΒροδεα αὔογ 
εἰς τὸν οἴκον μου ουαὖ οὗ [ζΚ6 ΧΙ]. 24 ; α]80 ὑποστρέψω ἴῃ Βοπη6 ΘΟρΙ6Β 
ἔτοιῃ 26 βᾶὴθ υἷδθοθ. Μαϑίί. χὶν. 26. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταί: 
1 βοῃα ΜΏῶΝ. [οΥ [818 νὰ γϑδᾷ οἱ δὲ μαθ. ἰδ. αὐτ. ἴτοτῃη ΜαΙΚ νἱ. 49. 
80 ἴοο {δα ἰγβῃβροβιοη οἵ περιπατοῦντα, ἴῃ [6 βᾶτηθ νϑῦ86. Μαίί. 
ΧΥΙ. 8. ἄρτους οὐκ ἔλαβετε ομδηροα 1πΐο ἄρτ. οὐκ ἔχετε ἴτοτα Μαγὶς 
γ}}}. 17. ἰ 

ΌΘΙ Ἰηβίδῃοοβ σηϊρῦ Ὀ6 ρὙΎΘΔΟΪΥ πιὰ] Ρ]16 ἃ 1 (ΠΟΓΘ ΟΓΘ ΔΩΥ Οο0- 
ΘΑ 51:00, ΘΟΙΩΘΌΙη6Β, 00, 8 ῬΆΓΆΪ]6] ἐχργεβϑίοη ἴῃ δἰπυΐαῦ ΠΔΥΥΔΙΪΟΙΒ 
μεά 6 ἴο 8] 06 ΓΔ ΠΟ .8 ; ἤθποο π6 ἱπίοσομδηρο ἱῃ αἰδγοηῦ ρ]8068 οὗ 
τῇ τρέτῃ ἡμέρᾳ Ἀπὰ μετὰ τρεῖς ἡμέρα». 

ΤῊΘ παγσϑῦοι οοπίαιηθα ἴῃ Μαῖίί, σῖχ. 16---22. 88 σοδά ἴῃ {Π6 δοπι- 
τλ0} ἰοχί, αἴἴογαάβ ἃ ροοά βρθοΐϊγηθη οἵ {86 τηοάθ ἴῃ μι [86 (ἀοΒρ6]8 
γ6Γο Ὀτουρδῦ ᾿Ἰπΐο γοῦθ] ϑοΘοσάδῃοθ. 

γος. 16. ἀγαθέ, Ἰπβογίοα ἔγοια Μδτκ χ. οσὐ 1κ6 χυλ. (1ὰ {δ6 
ΒΆΙΩΘ Υ̓ΘΙΓΒΘ ΒΟΠῚ6 ΟΟΡΪ68, ᾿ἰπϑίθδα οὐὨ ἵνα ἔχω [οΥΓ σχῶ] ζωὴν αἰώνιον, 
Πᾶνα ἵνα ζω. αἰ. κληρονομήσω ἴτοτη Μδτκ.) 

γον. 17. τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ, ομδτιροα ᾿ηΐο τί με λέγεις 
ἀγαθόν; «τπᾷ, εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός Ἰπῖο οὐδεὶς ἀγαθόν, εἰ μὴ εἶς ; ἀπά {6 ἢ 
ὁ θεός αὐἀάεά. 

γεν. 20. ἐφύλαξα αἰ οτεά ἰο ἐφυλαξάμην, ἀπὰ ἐκ νεότητός μου αὐἀάεί. 
Ϊὴ {Π18 ρῬαββαρθ ἤλυθ {π6 δανδηίδσθ οἵ ροββοβϑίῃρ ἀϊδβιϊποί 

ΔΩΟΙΘηὗ ἰΘΒΌΙΩΟΠΥ, ΔΏΓΘΤΙΟΣ (0 {π6 Αἰ ογδοη οὗ ἰοχὺ ἔοι πα ἴῃ ταοβί 
ἍΜ. ; δηὰ {818 ϑαυὶν ουἹάθηοα 18 σομβττηθα ἴο τυ8 ὈΥ βομ!θ ΜΙ. 88}}} 
οχίδηΐ, δῃὰ (6 Ὀαϑῦ οὗ [Π6 ἀποϊθηΐ γϑυβῖομβ; ὑμ8, γα σα ΒρθΑΚ ἢ 
σοηδάδποβ οὔ [Π6 ΤΔΏΠΟΥῚ ἴῃ ΒΊΟΣ (18 ραββᾶσα ἢδ8 Ὀ6 θη δῇδοίθα ὃγ {παῖ 
τὐαρίδίοι οὗ ομα (ἀοΒρεὶ ἴο δῃοίβμον οὗ τυ ΒΙΟὮ «΄ Θσόσηθ σοσαρἰ δἰ ποα, 

ΙΝΒΕΕΤΙΟΝΒ.---ἰῦ οἂπ ΠΑΡΪΥ 6 ἴοο ΖᾺΪΠΥ Ὀοσῖθ 1ῃ τηϊηά {δαί 
ΠΟΡΥΙδίβ πᾶν Αἰ νγαΥ8 Ὀθοη ἰουπαὰ ΤᾺΣ τηοτὰ ἀϊβροβϑα ἰοὸ ααὐά ἴδῃ ἴο 
οπιῖί ; δρᾶ ἰβουρῃ ΤΏΘΓΘ ᾿ΠϑΔανογίθῃσα ΤΩΔΥῪ ἰοΔα ἴο Ομ δβίοῃ, γοῦ {86 
ΠΟΙΏΠΩΟΠ ἱΠΗ͂Γτα 168 οὗἁ βουῖρθοβ 16 ποιὰ ΤᾺΣ οὔθ που ἰοὸ απιρὶν ; πὰ 
1 (Πργ6 ταῦ δηγίδϊηρ σοῦ (μοῪ οουἱὰ Ὀ6 Βιρροθθα ἴο μαᾶνβ ἃ 
Βῃδᾶον οὗὨ ἃ σϑᾶϑοῃ ὺ ᾿πβουῦπηρ' Ἰηἴ0 [86 ἰοχῦ, Ὁ γγχ88 δἰπηοϑὺ Β0ΓΘ 
ἴο ἤπαὰ 118 ψΑΥ. 

κ 4 



δ6 Τοχίκαὶ Ογιξοΐδηι. 

ἈΑπᾷ {ππ8, [πὸ οἴεοῦ ργοάυορά ὈΥ̓͂ ρΡΆΓΆ]]6] ραδϑδασοθ (1π (Π6 ΟΒρ6]8 
αϑρθοΐα! ] γ) Π88 Ὀθθ δον ἱπ {π6 δΒαρὶτυδὶ αὐἀαίξίοπς ταϑὰθ ἴῃ Ομ 8 
Ρογίοη οὗ {πὸ Νὸν Ταβίδιηθηϊξ οὗ βοιηθίμῖπρ ἰουπα οἸἰβομογα ἰη ἃ 
ΒΊΑ ΘΟΠ ΘΟ ΟΠ. 

ΤΒυβ τὼ Μαῖίί. ν. 44. ὑπ6 ογὰβ ὠγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν ᾿ᾶνο 
Ἰοὰ ο {μ6 ααὐαϊέίοπ οὗ εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, ἀπ {Π6ῃ οἔὗἵὨ 
καλῶ» ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν (οοταπιοη ἰοχί τοὺς μισοῦντας) ὑμᾶς ἔτομι 
{86 ράᾶγα]]θὶ Ῥαββαρα ἴθ [Κ6 νἱ. 27, 28. ΘΓ {π686 οἷαυθοθ δΓΘ 
ἔουμα, πουρὰ ἴῃ ἱῆνογθο ογάοσ. ΤΈθη ἴπ {86 βαπλο νϑῦβο ἢ Μαίίζεν, 
καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς μᾶ8 Ὀδ6η Δ ρ1ξα ὮὈγ 1η- 
ἰγοἀυοὶπρ' (ἴον τῶν) 116 πογάβ ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί, Βο 88 ἴο Παγ6 
αἱ! (μπαΐ 18 Ἰουπᾶ ἴῃ 1Κ6. [ἢ Μαῖ, ἰχ. 18. (ἀπά α͵8ο Μδγκ 1. 17.) 
αἴνοσ ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, ἴῃ6 πογάϑ εἰ» μετάνοιαν ἴδγὸ Ὀθ6η δαἀάϑθα 
ἔτοπη 1μκ ν. 833, 1] Μαί!. χ, 12, δήϊον ἀσπάσασθε αὐτήν, Βοτηθ 
σΟρΙ68 δα λέγοντες, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ, ἴτομρθ! [κὸ χ, ὅ. Τη 
Μαῖίί. χὶ. 21. καθήμενοι οΥ καθήμεναι ᾿δΔ8 Ὀ66ῃ ρῥτοῆχοά ἴῃ ΜΚ. ἴο 
μϑτενόησαν, ἴτοτῃ «κε χ. 18. [Ιὴ Μαίί, χῖϊ!. 4. τοῦ οὐρανοῦ Ἀδ8 ὈΘ6Ὴ 
φἀἀοά ἴῃ Μ55. ἴο τὰ πετεινά, ουῦ οὗ 11 ν]]. ὅ. [ἡ Μαῖίί. χν. 38. 
ὡς 15 Δὐἀοα Ὀοΐτνοοη ἦσαν 8πα {6 ΠυποΓαὶ ἴῃ βοῖηθ δυίῃου 168, 80- 
οογάϊηρ ἴο {πΠ6 Ἀπ ΟΡῪ οὗὨ ομαρΡ. χὶν. 21]., Ματκ νἱ}}. 9., 06 ΙΣ. 14., 
δηα “ὁἢη νἱ. 10. ἴῃ Μαίί. χυϊ. 4. τοῦ προφήτου 88 Ὀδ6π Ἰοϊηροα ἰο 
᾿ἸΙωνᾶ, 8 ἔουπά ἴῃ ἢ ΔΡ. χὶϊ. 89. 
γε ἄποιο ἔγτοτη ἴπ6 ἀϊδί!ποί βἰδίοσηθηί οὗἨ Οτῖρϑῃ, περὶ εὐχῆ», [Π6 

ἀἴδγθησθβ ἱπ [86 ἔοτιλ οὗ ἴ[μ6 1,οτὰ δ ῬσαυΟΣ 88 ουπά πῃ 1μυ1κ ΧΙ. 
ἔγοσα ὑπαῦ πὶ Μαίξ, νἱ. δ8 οχίβίϊμρ ἴθ {Π|0ὺ ἔόστηθσ ρατὺ οὗ (π6 {πϊγτὰ 
σοηΐασγ. Βιυῦ {Ππ6 Βῃοσίδνς ἔοσια ἱπ δ: 1016 ἱβ πον ἴῃ [86 ΘΟΠΙΠΊΟΙ 
ΘΟΡΙ68 Δ:}}0}1864, δηα {18 Π88 Ὀ6θῃ, 1 15 δου ἀθηΐ, ουὐ οὗ δὲ. Μεαίίμον, 
ΟΣ ΠΑ Πν (1 γον. 2.) πάτερ, τοϊέλποιιέ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς : ἔλθ. ἡ 
βᾶσ. σου, ιοϊέλοιιξ γενηθήτω τὸ θέλημά σον ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆ». 
Ιὴ νοῦ, 4. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶϑ εἰς τὸν πειρασμόν, ιοἰξλοιέ ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΤὨϊΒ (μ6ῃ 18 8 σοοά ΘΧΔΠ1ρ]6 οὗὨ [δ 
ἰΘΠἀΘΠΟΥ οὗἉ ΘΟΡΥ Β(8 ἰο ρῬγοάιοθ νοῦρα] ΘΟΠΙΟστηιίυ. 

ΤῊΪΒ τηοάθ οὗ Διρ]1Ἐοδίϊοι 18 ὈΥ ΠΟ πηθ8}8 Θοπβηθα ἴο {μ6 (ἀοθρο]8, 
ΔἸ Βουσὰ ὑμογο, 88 πῖσηῦ Ὀ6 Θχρθοίθα, 1ὑ 18 [86 τόσα ἔγοαποηΐ: 1Ὁ γ88 
Βαδιύααὶ, ΠΟΓΟΥ͂ΟΥ ὩΔΥΓΑΙΟΠΒ ΟΥ Βαῃΐθποθδ ΘΓ, ΟΥ δρροδγοα ἴο ὃὈ6 
ῬΔγ81168 1, ὙΤῆυβ ἴῃ Αοίβ χχυὶ. 14. δέϊνοσ διώκειν ἴΠ6γὸ ὁοοὺγ ἴπ6 σγοσὰθϑ 
σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν ; ἀπά ἴῃ (6 το ΟΥΟΥ δοοουπίβ οὗ 
τ86 σοηνοσυβίοη οὗ δ᾽. Ῥδὺ], [6 βαιὴρ βοηΐθηοο [88 Ὀδοῃ αὐαὐαεά, [ἢ 
Αοίδ ἰχ. ὅ. ἴΠ686 ψογὰβ (ἢ ἃ δισί πο διρ  Ποδ 0.) ἀγα ἴπ [86 
σΟΠΏΟΠ ἰδχί; δηά ἴῃ οἢ. ΧΧὶϊ, [ΠΟῪ ἃγὸ δὐάοά ἱπ βοιλθ ορὶθθ. ἊΑΪ80 
πη ἴΠ6 δοοοιπύ οὗἁ [86 ᾿πηδίλαϊοι οὗἁἨ [86 1,ογαἀ 8 ΘΌΡΡΟΥ ἴῃ 1 Ὅον. χὶ. 
ἸΏΒΟΓΓΟΠΒ ἤανο Ὀ6θῃ τηϑάθ ἔγοπι {Π6 (ἴΟ8ρ618, διιοιι 88 λάβετε, φάγετε 
Βεοΐοσο τοῦτό μου ἐστὶν τὸ σῶμα, ἴῃ γογ. 24. [Ια (Οἱ. 1. 14. Ὀθεύτοοα 
τὴν ἀπολύτρωσιν δπὰ τὴν ἄφεσιν ἴμ6 ογαβ διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ᾶν6 
Ὀδθ ἱηἰγοἀυορα ἔτοπι ἘΡΆ. 1. 7., σβόοῦο {Π6 ν δίαπά 1ῃ β᾽ ΠΆ}}8 Σ΄ ΟΟΠ- 
ποοὔοῃ. [ἢ Β εν. 1. 11. ταῖν ἐν ᾿Ασίᾳ 68 Βα6ῃ φἀἀ64 αἴξοσ ἐκκλησίαι», 
88 Ἰουπά ἴῃ ΟΠδρ. 1. 4. [Ιη Εν. χῖχ. δ. [86 δορί {μού δίστομος 16 ρίνεῃ 
1π ΒΟΙΏΘ ΟΟΡΙ6Β δῇοσ ῥομφαία ἴτοτι ;. 16.ἀ. 1η ον. σχχ. 2. ὁ πλανῶν 
τὴν οἰκουμένην ὅλην ὮδΔ8 Ὀ66η δι] ο᾽ηρα ἴο Σατανᾶς οι οὗ οἴδρ. χὶϊ. 9. 
ΤΠ οἰίαίίομβ ἔγοιι [86 ΟἹ Τοϑίαπιθης αν Ὀ6ΘῺ ΘΟΠΕΙΠΒΔΙΪΥ ΘΧ- 
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Ῥαηάεά ΒΥ Θοργίδίβ, γῃο μανθ ρίνϑῃ τοογο οὗὨ (μ6 οοπίοχί (μ8ῃ γγ88 
δου !]ν οἰὐοα Ὀγ 6 βαογϑὰ τυϊίογβ : ΛΠ 8 ἴῃ Βοπι. ΧΙ]. 9. ΔΙῸ. οὐ κλέ- 
Ψψειο, 6 δηά {δ6 ᾿Ἰπβογίοη οὐ ψευδομαρτυρήσειθ. Τῃ 16 οἰζαί]ο ἔγοπι 
186 εἰρσμίῃ ρβαίτα πη ΗθΡ. 11. 7. (16 ψογάβ, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ 
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, ἴᾶνο ὈΘ6ΘῺ ᾿ηϑογίθα ἔγοτῃ (Π6 ΟἹά Ταβίδιηθηΐ, 
θεύνγθοη ἐστεφάνωσας αὖτον ἀῃα πάντα ὑπέταξας. ἘΠ6Ὁ. χι!, 20. 186 
πογάβ ἦ βολίδι κατατοξευθήσεται ανῈ ὈδΘη 8Δαἀρα ἴον λιθοβολη- 
θήσεται ουἱ οἵ Εἰχοά. χῖχ. 183. Μαίί. χν. 8. : δα χχὶσχ. 18. ἰβ ἤ6σδ 
οἱνοα δΘοταρομαϊουβιν, ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ; Ὀαΐ {π6 οοπι- 
ΤΩ0} ἰαχί ᾿γοῆχοβ ἐγγίζει μοι, δὰ 845 δἴνδον οὗτος, τῶ στόματι αὐτῶν 
καί; ἴμπ8 ρῥγοάαοίηρ' ΘΟΠ ΟΣΤΩ Υ (0 {86 Ῥϑδδαρθ ἰὴ {86 ΓΤ Χ Χ, οὗἨ {6 
ΟΙὰά Τοβίδιηθηθ. ὅδ ἴοο ρδϑβᾶσδ 1 ὙΠΟ. ΤΠ6Τ6 6.6 βοιηθ ΟΣ 8 
δΣΩΣ ΑΓ ἴο ἰποβα ἔουπά ἴῃ {π6 Ο]ά Ταεβίαπηθηῦ παν θθῸ μι ΟσΟσΑΒΙΟΠΔΗΥ 
Δ ἢ δ οὰ Ὀ. δὴ δαασίοη : {818 ἴῃ [ΚΘ 111. 22, σὺ εἶ ὁ υἱός μου ᾿δ8 
θδθη δι}  οα Ὀγ (86 δααϊίοη ἔτομι Βα]. 1]. οὐ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 
σε, 88 τοδὰ ἰὴ [6 Οοάοχ Βοζε (Π).)}: ΒΟῪ ΘΑΓΙΥ βυοῖ 8ῃ ᾿ηβοσί 
Παὰ ἰουπᾶ 18 ΑΥ ᾿πύο βοὴ οὗ {26 ΘΟΡ168 ἴῃ {Π6 παιτϑίνε οὗ ΟἿΣ 
Τ,οτὰδβ Ὀερεΐδη, ῆλὺ Ὅ6 Β66ἢ ἴγζοια «“ υδἱϊη Μαγίυσ (Π 14]. ο. Τύυρῃ. 
δ. 103.), γβο {88 οἰΐοβ {8:6 Ῥαββαρο. 

10 μα8 θθϑῃ ποορα (δμδ( ἴῃ 4}} δποϊθπὸ ὑοσκβ, Θοργ δίθ Βανα αἰ σανΒ 
δα 4 ἰθῃβάθμῃου ἰοὸ ᾿Ἰπβοσὲ ἴῃ {πὸ ἐεσέ 156} τ Βδύθυ οσ ΤΑΥ͂ ματα Ὀ6 6 
ει 6 ἢ 'ἰπ {Π6 τηλγρίη οὗὨἨ ἴῃ6 ΘΧΘΙΏΡ]ΑΓ ἔγοταη τ] ΟὮ ΠΟΥ ὑγδηθοσιροά: 
δηᾷ {{18 18 ΘΟΠΒΙ ἀοΓΘα ἴο θ6 αὐ Βυποϊοηΐ ἴο δοοουμὶ ἴοσς ἱπίογροϊα- 
ὥοηβ. ΤῊΐϊβ οδυβο οὗ δι βοδοη σπου], {μογοΐογο, θ6 παίαγα!ν 
ἐχρθοίβα ἴο 6 ἔουπά ἰπ {πΠ6 ατοοκ Νὸν Τοβίδιημθηϊ ; δπὰ ἴο 108 
ΟΡΟΓΔΟη ὙΒΓΣΙΟΊΒ ᾿ΠΒΟΙΓΠΟῺΒ ΙΩΔΥ Ὀ6 ΘΟΠΠοΠΕΪΥ αἰγὶ δυο, Ηον 
δι 0 ]6 {18 ΤΟ ΘΠΟΥ 18, ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒΏΟΥΤΩ ΟΥ̓ [86 τοδαϊηρ οὗ 2 ΟὐΥ. τὴ]. 
3. ἴῃ 186 Οοάσοχ Οὐγβθηοποθηβὶβ (8 σϑοθηῦ ΘΟΡΥ, 8 οὗ ΥΝ εἰδίεϊη), 
δέξασθαι ἡμᾶς ἐν πολλοῖς τῶν ἀντυγράφων οὕτως εὕρηται καὶ οὐ καθὼς 
ἠλπίσαμεν., ὮΘΙΟ ἃ ΤῊΔΥΡῚΠΔΙ δολιοϊΐοη τοϊανα ἴο {86 ποσχὰϑ δέξασθαι 
ἡμᾶς (οταλεοα Ὀγ {π6 Ὀοδῦ δίδου 168) μ88 Ὀθθῃ ἰηἰσοἀμπορα ἱπίο 1} 
ἰοχί; --- δηά ὃν ΗδΡ. νἱ]. 8. ἰὰ {π6 (Οταρ] υὐδπβίδῃ ἰοχὶ, μένει ἱερευς 
εἰς το διηνεκες, εν ᾧ ὅτι καὶ του ᾿Αβρααμ “προετιμηθη" θεωρεῖτε, ν᾿ Π6ΥΘ 
186 τἸοχί δῃὰ {86 ἐὐξς οὗ [86 βοοϊζοῃ Βαανα θθθὴ σοῃξιθεαϊν Ὀ]6παθα, 

Τρΐβ 18 ἃ βρθοῖθβ οὗ βδιῃρ  Ποδοη ὙΠΟ ΔΘ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ εἰξεοίοα 
ΤΏΊΟΤΟ σἤβηρο ἴη [86 τσιποβ οὗ δηοϊθηῦ ᾿ῥσοΐδηθ δυΐμοσ {πη 411 ΟΠ 6 Υ 
Κιπάβ οὗ ἰγδῃηβοσιρίυγσαὶ ουτοῦ ; δπα 1 1: (86 δοχιρίυγοβ 10 Β68 ποί Πα 
60 ῥσχοσηϊποηῦ ἃ ἰηοε 1ῦ τηυϑὺ δγῖβ ἔγοσωῃ ὕμεσθ Ὀθίῃρ 80 ΤΩΔΏΥ οὐδοῦ 
Ο8.568 ΟΥ̓ ΟΥΓΌΓ ἴῃ ὙΠ ΠΡΒ ΘΟρ᾿Θα 80 οἴβθη, δηὰ ἔγοτη {Π6 σορὶθ8 ΟΣ 
ἰαχίβ υϑρά ἴῃ οπ6 Ἰοοδ ΠΥ μανϊηρ ὈΘΘη ἃ οἤδοΙς Ομ ἴΠοΒ6 οιωρὶου θὰ ἴῃ 
οἴμον ρμίαοοδιί Ὑμυ8 δαάιτοπθ οὗ {Π18 Κίηὰ παν ᾿ιδᾶ, φῆσαι! ν 
Βροδκίηρ,, ΟὨΪΥ ἃ ραγίϊαϊ οἰγου Δἴλοη : 811 γϑυβῖοπβ, Βοσαυοῦ, μᾶγα θ6 θη 
Π140]6 ἴο {π|8 Βρθοῖθβ οὗ τηϊβία Κα 88 ν76}] 88 {86 οὐρίμδὶ ἰθχίβ; δηά 1 
18 ἴῃ πυϑγδίοηϑ ἰμδΐ Βοῖὴβ οἵ [86 ΤΏΟΥΘ ΤΟΙ ΓΑ ΪΟ ρ]οδβο8 ᾿ηἰγτοἀυσοά 
ἰηἴο {π6 ἰαχύ δῦ ΠΟῪ ἔουπά. 
ΤΠ Ῥοββοββοῦ οὗ ἃ ΜΗ. ἱπ ἀποϊθῃΐ ὕταθβ ῬγΟΌΘΡΙΥ (ΟΥ̓ οϑγίβ! ἢ] γ) 

δ΄ ἀοθά η 186 τρδγρίη πἰδύογ!οδὶ ΟΥὁἨΎ ΟἸΠΘΙ ΟἰΓουΠηδίβμο68 γοἰαἰϊηρ ἴο 16 
Ραϑβασο Ὀοΐοχο μἷπὶ: ἃ ἰδύδυ οορυ θοῦ (Βουρμίύ {παΐ [86 Δα: ΕΟ παὶ τηδίζο 

1 δοε ΑἸτοσ ὅτ. Τοϑί. ἰ. 594. 
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Ὑγ88 ΟὗἨἁ 00 τηποἢ ναὶὰθ ἴο 6 οπλ θα, ΟΥ ὮΘ ΙΔ ΠΟΠΟΒΟΪΥ ἢν 81}0- 
ΡΟΒοα {μαὺ τ μοὶ νγὰ8 τσὶ θη ἸῺ [ἢ 6 ΤΩΔΥΡῚΠ τγα8 βοιῃθίϊησ τ ΒΙΟἢ 0} 6 
οογγοείον (ὁ διαβάλλων, ἃ ῬαΥβοη ὙΏΟΒ6 ΒΟΥΥΙΟ68 ΟΙΘ 88 τ Οἢ Γα- 
αυϊγορά 1ῃ δηοϊθηῦ ὑϊπ|68 88 ΠΟῪ 1) ΒΔ δαἀάθα 88 μαυίηρ θθθὴ ομπαϊ το 
ὈΥ [ἢ6 ΒοΡΙΌ6: οὗὁὨ οουγβα ψ10} [818 ρογϑυβδδίοπ 41} τα8 Ἰηἰγοάυσοα 1ηἴὸ 
τῆς Τοχί. Νοὸ ΜΆ. [α8 γϑοδϊνϑα 80 ΣΏΔΩΥ ᾿ΠΒΟΓΠΟΏΒ οὗ {Π18 Κὶπὰ 85 Ὁ. 
οὗ 186 (ἀοβρε]8 δμὰ Αοἱβ ((οά. Β6ζϑβ.᾿) [Ἃπ [818 ΜΆ. 10 βθϑῖωβ 88 17 νεῦῪ 
ΤΩΔΩΥ ΟὗὁἨ {86 ροϊπίβ οἵ ὙΠΟ} ΘΑΣῚῪ τυ ῦοτθ ΘΟΙ αἰ π6α, ἀγα ουπα 
σοι ἰποα; 80 {παΐ ᾿ξ {Π18 ΟὴἿ6 ΘΟΡΥῪ Πδα ποὺ οοπῆθ ἄονγῃ ἴο 18, νγ6 
βου α μαγαϊν παν Κποσση ΠΟῪ ἴο Ἀρργϑοϊδίβ δησιθηῦ βίσιούασθθ οα 
οΟΡΥἱβίθ. [ἢ 10 νἱ. (18. ΜΆ. ὑσδῆβροβϑϑ νϑσ. ὅ. δὐἴδυ νϑσ. 10. ες 
88 ἴο 0}1ὁνν αἷΐ (μαὖ 1Ἃ8 βαϊῖά δρουΐ [6 Του ΚΒ οὐὗὨ ΤΠΘΓΟΥ ρουξοσπιθά ὉΥ 
ον Ιωογὰ οα ἴπ6 βαρθαίμ), δπᾶ ᾿ηβίθδα οὗ 1ὑ ὑπ γῸ βίϑπαβ, τῇ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ θεασάμενός τινα ἐργαζόμενον τῷ σαββάτῳ, εἶπεν αὐτῷ, Ανθρωπε, 
εἰ μὲν οἶδας τί ποιεῖς, μακάριος εἶ" εἰ δὲ μὴ οἶδας, ἐπικατάρατος εἶ καὶ 
παραβάτης εἶ τοῦ νόμου͵ αί τὖ 18 1ὰ {86 ῬΟΟΙΚ οἵ Αοἷθ {παὺ (8686 
Ὠιβίοσι σαὶ δά! οη8 δρουπὰ ἰἢ6 τοδί ἴῃ {18 ΜΆ, ; (Π6Υ 8.6 βοῃηο- 
Ὁ68. ΟἿΪΥ 8 ἴδιν οσαβ ᾿ἱηἰγοἀποθα ἰηΐο ἃ βϑηΐβποθ, βοιῃθηθβ {16 
Δα" Ιοπ 18 ἰμδὲ οὗ ρασί οὗ ἃ πδυτδί!οη. 

Ιη Αοίἴϑ σι. 1]. οἶτον ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, 1). δα α8 ἐν τῇ Ιουδαίᾳ (πὶ 
ϑγτ. Ης]."). οσ. 2. αἴϊογ ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, 1). αὐἀ8β ἡ 
ἐπιχείρησις αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς πιστούς. Ὕεγ. 10. αἴοῦ ἐξελθόντες, 1). κα 8 
κατέβησαν τοὺς ἑπτὰ βαθμούς, καίἔ. Ὑοτ. 20. αἴον ὁμοθυμαδὸν δὲ, Ὁ. 
8118 ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πόλεων (ἢ ὥγσ. Ηο6].. Ὑα. 2]. δἱζοσς 
ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς, 1). α48 καταλλαγέντος δὲ αὐτοῦ τοῖς Τυρίοις 
(στ ϑγυ. Η6..). εν. 28. Βοΐοσα γενόμενος, 1). 888 καταβὰς ἀπὸ τοῦ 
βήματος ; δά αἴζον σκωληκόβρωτος, Ὦ). 8148 ὅτι ζῶν, καὶ οὕτως. ΟἾΔΡ. 
Χῖχ. 16 (ἢ ᾿ηἰτοάἀυςσα ἴῃ Ὁ. : Θέλοντο» δὲ τοῦ Παύλου κατὰ τὴν ἰδίαν 
βουλὴν πορεύεσθαι εἰς ᾿'ἱεροσόλυμα, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ὑποστρέφειν εἰς 
τὴν ᾿Ασίαν" διελθῶν δὲ τὰ ἀνωτερικὰ μέρη, ἔρχεται εἰ» "φεσον (80 ἴοο 
ὄγτ. ΗοἱΪ. τχδτρ.) 

Τῆδ πυῦοΥ οὗ δ] οὴβ οΥὗὉὨ [118 Κιπά 1π Οὐοαοχ ἢ). διωουηίΐ, 1 18 
Β814, ἰο 600 : ἀῃά οῃ δοοουηΐ οὗἉὨ {686 ρου Αγ 168 Βουλθ ἴᾶνα ἀθογιθα 
106 ἰοχὲ σοπίδϊ θα ἰπ 11 88 ἴοο οογτυρί ἴο Ὀ6 ἸΟΥΙΠΥ οὗἩ τυοἢ αἰΐθη- 
Ὠοη. ΤΠῖβ, βου νου, 18 ἃ Παβίυ δηα 11}-Ἰπξοσπηοά Ἰυαρτηδηΐί: ἴοσ [86 
Ὀαβὶβ οὗ {πη6 ἰαχύ 1861} οδϑῃ 6 βαρατγαίθα δ8 ἀθβῃι ον ἔσοσα (Π6 ἀδγμου- 
Βίγϑ Ὁ] 6 δοογίϊοηβ, 88 ὑμ6 ἔοού-ποίοβ 1 8 τποάθσῃ ὈΟΟΚ σϑῃ ἔσοτῃ {116 
βοᾶν οὗ [πΠ6 ρασθ. ΤΠ]8 ταϊρμῦ Ὀ6 ἀοηθ δνϑὴ 1 ἴῃ βοιγθ δα] 1008 ἰδχὶ 
δῃα ἐοού-ποίθβ παᾶ θδθῃ Ὀ]6πα θα ἱπίο οοπεϊπαουξ ῬΔΓΑΟΤΑΡΏὮΒ. 

ΤΠΕΓΘ 8Γ6 ἴῃ {Π6 Ὀοοὶς οὗ Αοίβ (48 γγ8}] 38 οἴμοσ ρδγΐβ) ΤΒΩΥ 6χ- 
ῬΑ ΔΙΟΣΥ ΔΙ] ἘΠ ΟΔΙΟΠΒ ᾿π ΟΠΟΙ ΘΟΡΙ68 Ὀοβιάθβ ἢ. Οδρ. χνυ. 24. 
αἴοσ τὰν ψυχὰς ὑμῶν μᾶ8 Ὀδοη δἀάρα λόγοντες περιτέμιεσθαι καὶ 
τηρεῖν τὸν νόμον.  ογ. 84. οὗὁἉ {[π6 σοτητηοι ἰοχὺ 18 ΠΟΙ δη δα! οῃ, 
ἔδοξεν δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ : ἴἢο {18 Π). ἔσο βυ ) οἴη 8, μόνον 
δὲ ᾿Ιούδας ἐπορεύθη. ΟΔΡ. χχνἹ. 16. αὐἴον εἰς Ρώμην, ἴμ6 σογλτλοῃ 
[εχ δα ἀβ ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ. 
γον. 29. καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος κ. τ. Δ., ἈΡΡΟΑΓΒ ὕο Ὀδ ἃ ΒΙΤΩΣΪΑΓ 

. Βαϊ ψΒοθα ΙΔΌΟΌΥΒ γεγο οἴνοπ ἀϊβροηβοᾶ ψἰἢ ; ΓῸΓ 88 ἐαοἦ ἐγαπϑογίρί ταδᾶὰθ σχεφμῖγοά 
τῆς τ ΒΠ0ὴ οὗ 8 οοσγοςοίου, δηοίοηϊς Ρα] βηοῖθ οἴθῃ βαγοὰ τῇθιβοῖνθθ (Ὧ6 ΘΧΡΟΠδο δῃά 
ἰσοῦ]ο. 
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Ἰβοσοη. Ὁ 480 οἴδρ. χυἹἹ. 21. δεῖ μὲ πάντως . . . . Ἱεροσόλυμα: 
οὗδρ. χχῖν. 6. καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον . . . . ἔρχεσθαι ἐπί σε 
(τεσ. 8.); δῃά οὔδρ. Υ]1}}. υϑὺ. 37.» τ 1 ἢ ΘΡΡΘΆΓΒ ἴο Θοηΐδι 80 δοοουηΐ 
ΜΠ ΠΙΟΝ 88 ΘΆΓΪῪ Οπσγθηῦ οὗ ταῦ Πδα ραβϑοά δούΐσοοη 110 ἀπά {Π6 
ἘπΠΒιορίδῃ, δέου {Π6 ἰδ ου μδα δϑικοὰ υυβαὺ Εἰπάθγθα ἢτὰ ἴο 6 Ἀδρ- 
:Ζοα. Το ἐγμέλ ΟΥὁἩ 7:6 ΘΟὨΙΓΆΣΥ οὗ {Π 656 ᾿πίγυ6α ρ]οΒδθϑ 18 ἃ ροϊηῦ 
ὙΠ011Υ ᾿πἀοροηαθηῦ οὗ [86 αυοδίϊοη ἩΠΟΙΒΟΡ ΤΏΘΥ ἃγὸ ρατγίϑ οὗ Ἦοὶν 
Θογρίυσο. Νὸ ἀουδὺ παῦ ὑμ86 Δα! ομβ ἴο [86 παυσϑοη τ γα ρἰδοϑα 
ἴῃ 1Π6 τηλρρίη Ὀδοδυβθ6 {ΠπΠ6 Ὺ 6ΓΘ Ὀαο]ονθα ἴο θ6 ἔγμέ, Δα γ78 ΤΩΔΥ 
γ76}} ΒΌΡΡοΒβα [διδὺ Βοσῃ θη 68 {18 ΤΩΔΥ Ὁ6 [ἢ 6 0886. 
ΤΆ [τυγρῖςαὶ ἀ86 οὗ 6 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ οδυβοα Δα! ]0η8 ἰο ὃ6 

ῬΙδοϑά ἰπ [86 τοδί ἰ0 Ὀ6 ΘοΙ δ᾽ ηρα νΣχἢ {πὸ ὑδχῦ ἴῃ ρυὉ]}ς τοδαϊηρ 
ὈΥ ὙΑΥ οἵ ἱ᾿πἰτοάυοσίοι ΟΥ Θοποϊυδίοη. Τμβ ᾿οββοῦβ ἔγοια [6 
(οΒρ6}8 γϑσθ δ {1π|68 ργοίβοθα σψῖτ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, ΟΥ̓ Βοιλοίμῖπηρ οὗὨἩ ἴῃ6 Κιπᾶ; δηα {8ο86 ἔγοιῃ [86 ΕἸ Ρ᾽ 8168 "ΤῸ ΓΘ 
Ἰηϊσοαυςοὰ τι ἢ ἀδελφοί λέγω ὑμῖν ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν ἀδελφοί, 
τέκνον Τιμόθεε, ἕο. ΜΙ οταΒ ἔτοτῃ {Π686 1ΠπὈτρΊΟΑ] ἔσται πανθ ΠΟΓΘ 
Δα {δότὰ ἔουμπά {Π6 Ὁ ΑΥ ᾿ῃὔο ΘΟΡΙ68 ἴῃ {Π6 ἰαχί, ᾿δο ἴοο ἴῃ6 ψοσὰβ 
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω, π  ϊοἢ ΘΙ δὖ {ἰπ|68 864 ἴο ΘΟΠο] δ 8 
βοοίϊοη ἔγοτα {86 (ἀοβροὶβι Τὸ [ἰυγρῖοαὶ υ86 δῃου]ὰ 6 αἰὐτιθυίοά 
[πΠ6 ἀΟΧΟΙΪΟΡῪ δρρομάρα ἰο {86 1μογὰδβ ῬΥΆΥΟΙ, ἰῃ Μαῖίΐ. νἱ. ὅτε σοῦ 
ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνα" ἀμήν; πἈΙΟΝ 
88 ἃ τηδίζο οὗ Κποόονῃ ἜΘ] άθη06 Ὑ͵ὁ8 ποῦ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ματγύ οὗὨ [Ππ6 »γαψετγ 
ἴῃ Βοσιρίυσο, θυῦ τα {π6 11τΓρΊσα] ΓΟΒροηβα ὕόγν φαγὶψ ὑβοὰ ἴῃ (Π|6 
ΟἸ γϑυδη οοηρστορχαίίοηθ. ὙΥΝ (18 Ὠραᾶά ΤΩΑΥ Ὀ6 οοπηροίοα [86 
Δα! οη οὗ ἀμὴν ἴον οογίδιῃ ἀοχοϊορῖοβ, ἰο το 1Ὁ ΡροδᾶτΒ ποῖ [0 
μανα ΟΥἹΡΊΠΔΙΠΥ ὈΟΙοπροα, δηα 4͵80 δὖὺ [ῃ6 οπμα οὗ τδὴγν οὗ ἴπ6 ὈΟΟΪΚΒ 
οὗ 1πὸ Νὸν Ἰδείαμπηθηΐ, ὙΠΟΓΟ 1Ὁ 185 ποῦ ΟὨΪΥ οτ6α ἴῃ {16 δηοϊοηΐ 
ΔΌΪΒοΥ 168, Ὀὰΐ τὖ 15 ἴῃ 1186} Ιπδρί. 

ϑοῖὴ6 ΟΥ̓ [86 ἸΠΒΟΥΟῺΒ ΤΑΥ͂ 6 68]1.α οοπιπιοπ αὐαϊίοπδ; δι ἢ ἢΒ 
Ἰησοῦς ὈοδίοΓΘ ΟΥ̓ ΔΙΟΥ χριστός Δη4 υἱοε τεγϑα; αὐτῷ, αὐτοῖθ ΟΥ̓ ΒΟΙῚ6 
ΟἴμαῚ ῥργοποῦῃ δ λέγει, εἶπεν ΟΥ̓ ΟἾΠΟΙ ΒΙΠΔΙΪΑΥ ὙΘΙΌΒ; αὐτοῦ ΔῇΌΕΓΣ 
μαθηταί πὰ οἴμοῦ πουηβ οὗ [86 βατης Κὶπᾶ; μου, σου, διο., ΔΟΥ πατήρ, 
μητήρ, δῃὰ ΟἶΒοΕΓ πογάβ ψ ΒΟ ἸΠΡΙΥ τ] δοι : 81} (8686 8" 10π8 ννουϊὰ 
Ὀ6 ϑυσροθίθα ὈΥ {86 παίυτγο οὗ [Π6 ολδ6; δῃὰ ἰο αὐοϊά {μοὶ ᾿πίτο- 
ἀυοίίζοη νου] γθαυΐγα Π0 8118}} εἴογι οἵ δὐθῃ!οη. 
Ομ οὗ {Π6 πηϑϑῃϑ ΕΥ ὙΠΊΟΝ δι] 1βοδίϊομβ ἤᾶνὸ θθθη ἱπἰτοαυορά 

μ48 Ὀδθῃ {π6 ᾿ηδάνογίθηῦ τοροοη οὗ σοσὰβ ΟΥ ἰοίΐογβ: {818 [δ8 
ΒΟΙ,Θ ΣΠ)68 ΘΡΡΑΥΘΠΌΥ ρίνϑῃ σῖβα ἰο {86 ἔοττηδίζοη οὗὁἨ 016 οἰδυδ68, 
ἔτοια {86 δῃάθανουῦ ἴο ρὶνα δοίη ἀθῆμῃπιία τηρδηΐηρ 0 {86 ψοτὰβ 
ἀου]οα ΤὨγουρἢ ταϊδίακο. Αἴἶογ αὐτοῖς ἴῃ {πΠ6 (ἀοΒραὶβ {Π6 γα 18 ἔγο- 
ΠυΘΠΕΥ ἴο θ6 τοῦ τ ἢ 186 ΔηΠἀοη οὗ ὁ Ἰησοῦν ἴῃ δοπια ἀοουτηθηίϑ: 
τΠῖ8 τοῖσι θ6 Βιρροβϑά ἰο Ὀεϊοηρ ἴο {Ππ6 Παδα οὗ δσοπιπιοπ αὐαϊέϊοηδ, 
ὍΟ͵Ο Ὁ ποὺ {μαὺ 10 Βοϑηβ γαίμοὺ ἰὸ βρυϊηρ ἴγοτῃη γορϑίιοη. Τῆυβ 
ΑΥ̓ΤΟΙΟ χτῖρῦ ΘΑ8}}Υ 168 8 δσοργιδὶ ἴο ἀου ]6 ἴπΠ6 ἴῃγθθ Ἰαδὺ ἰδ [ο 8 
ΑΥ̓ΤΟΙΟΟΙΟ, ἔοσ μῈ τιϊσῃΐ γοίδιη {Πποιὴ ἴῃ ἢΪΒ ΘΥ6 88 Ὀθίηρ' [86 60η- 
{τασοη ἴον ὁ Ἰησοῦς, ΟΙΌ, ἀ"δτίηρ, ΟὨΪΥ ἴῃ τοβροοῦ ἰοὸ 186 [πὸ οὗ 
οοηἰγδοίΐοη, ἩΠΙΟὮ 18 οὔθ ὙΘΤῪ ΤΑ]. 

ΘΙ ΤΥ ἴῃ ΟΠΔΥΟΟΥ ἴο πιοτὸ σορούϊ οι ἴ8 [86 ᾿ηβου το ΟΥ̓Ὠ {Π6 Β8ΓῺΘ 
οἴδιβα ἐισίος ἴπ ῬΓΘΕΥ͂ οἷοθα θθασθηῆοθ: [πὰ8 ἴῃ Μαῖι. 11. 18., [86 Ὑ6- 
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[185 ΜΆ. Β. δάὰβ αἷζος ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἴπΠ6 το εἰ. τὴν 
χώραν αὐτῶν, ὙἜΙΟΝ ᾿πιπη θα ϊαύοΥ ργθοθάθ. [1η Μαϊί. χχυΐ. 8. [86 
ὙΟΓδ ΘΟ ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἀῃα ἴ6η (86 ΘΟΙΏΤΏΟΏ 
ἰαχΐ σοη Ἰ68 1 ΥΟΓ. 9. ὧς δὲ ὀπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ; ἃ οἶδιιδα ὙΒΙΟΒ 18 Οὔτ θα ὈΥ δυο. Δ ΔΙΤΆΥ οΥὗὨ δβδυϊβουι168, 
ΜΩ., νϑυβίοῃβ, δῃα οἰϊδίλομβ οὗ ἰβίμογα, (μαὺ 10 βθϑῖὴβ ὑγοθβ]6 ἰδδῇ 11 
ΒΙΟΒ6 ΒΙΓΩΡΙΥ ἴγομῃ ἃ ΤΟΡΟ ΟΝ δηα 8 δἰξοτηρὺ ἴο ᾿ηἰτοάποα ἃ. ῬΓΟΡΟΓ 
δηἀ 1.6 ]}ΠἸσ] ]6 Θοπηθοοη. 

Οοηδαϊε οΥ ἀοιμδίε τϑβδάϊηρθ ἃγθ ἔμοβα ψ ἱοῖ, ἰπ ρ]8οθβ πῃ ΨΒΙΟΒ 
[Ὦ6ΓΘ 18 ΒΟΣῚ6 ΨΑΓΙΘΟῪ 1ῃ ΟΘΟΡΙ6Β, οοηΐδίη Ὀοΐδ οοτη64, Ὀ]οπαρα, οΥ 
ΤΑΘΓΘΙΥ ρμΪδοοα ἴῃ Ἰυχίαροβί οθ. ΤΤυβ ἰῃ Βοπι. ΥἹ]. 12. βοῖῃδ δποϊθηΐῦ 
σΟΡὶθ8 ἰανο εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, π Ἶ}16 ΟἴΘΥΒ. ᾶνθ 
εἰς τ᾿ ὕπακ. αὐτῇ, 16 ἔπ6 τηδ88 οὐ {86 τϑοθηΐ οορίαβ οογ πο οί 
Τοϑηρβ (88 ρίνθῃ ἴῃ Π6 Θομησηοη ἰδχῦ), εἰρ τ. ὑπακ. αὐτῇ ἐν ταῖν 
ἐπιθ. αὐτ΄; [868 ᾿γοροβιθίοι Ὀοϊηρ ἱπίσοἀυορα ἰο ἔογμι [Π6 βϑηΐθηςαδ. 
11 Ροῖ, "]. 8. ἴον εὔσπλαγχνοι, ἴμ6 Ὀοδὺ δυϊῃογιοβ γοδα ταπεινό- 
φρονες, 8116 [Π6 οοτηιηοη ἰαχὺ π88 φιλόφρονες: ΒοΟΙηΘ ΘΟρἑ68 ΠΟΥΤΘΥΘΡ 
σοι ῖηθ οί ψοσάβ ᾿π 8 οομῆκδίθα στϑδαϊηρ φιλόφρονεο ταπεινόφρονες, 
δηὰ οὔδιοσβ Ὀ]θηα οί ψογάβ ᾿ηΐο ομθ σοιῃροιπᾶ φιλοταπεινόφρονε:. 
Ιη Μαῖί. χυἹ!. 27. βοῖῃα ὁΟρ168 Γοδα δἰπόντος δέ, ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, 
δηά οὔδιογβ (δ οἢ 88 186 οοιησηοῃ [6 χί) Βαγνο λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Απὸ 
τῶν ἀλλοτρίων. Απᾶ ἰδὺ8β ᾿ῃ 8οηη6 ΟΟΡΙ68 γὸὸ τοϑδα δοέΐ ; λόγει αὐτῷ 
ὁ Πέτρος, Απὸ τῶν ἀλλοτριων' εἰπόντος δὲ αὐτοῦ, ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων. 
ΤῊ 16 (6 ΤΏΘΏΠΟΥ ἴῃ ΜΉΘ [86 ποτὰβ βίδα ἴῃ (Οὐ., δὰ Ὑὑπ (6 
οταϊβδίοῃ οὗ αὐτοῦ ἴῃ 1... ἴῃ βιιοἢ ἃ ο886 1Ὁ 18 Ῥσόοῦδ 6 {πὶ (μ6 α11- 
ἔοσϊηρσ τοδάϊηρ βαα Ὀθθη ποίβα ἴῃ 186 τρᾶγρίῃ ὈΥ 8 ΓΟΥΊΒΟΙ ΟΥ̓ΡΟΒΒΘΒΒΟΓ 
ΟΥ̓ Ὧῃ δῃοϊθηΐ ΘΟΡΥ͂, δηᾶ {Ππῶΐ {Π6ὴ {16 Ὁπουλ]ο 8] γα ΒΟΥ ΘΓ, 1π ΟΥΟΘΥ 
τ8δὲ ἢ6 πρεΐ οταῖῦ ποίϊηρ,, ΘΟ Ιπ6α δοέλ. 

ϑοσλθ δα] ο 8 ἈΓΟΒΘ τ πὰ (Π6 ἀἰἴογθηΐ οἰγουτηϑίδποοθ οὗ 16 
ταϊπα οὗ 1π6 φοργιδβῦ ἔγοτα {παῦ οὗἨὨ {Ππ6 ὙΤΙΊΌΥ: ποησα ἴἢ6 ᾿πβογίίοη οὔ 
{86 ΔΡΏΏο]6 Ὀοίοσο πόοσγὰβ Ψ ΒΊΟἢ Πδα Ὀδοοτηθ ἀρβηϊα ἴγοση {86 80- 
Ῥσοργίἰβα 86, θυὺ τ μῖοῖ οουα ποῦ μανα Ὀδθ ἰγοαίθα π8 ὈΥ {Π6 
ΔαοΣ δῖτβ6 1}, Τὴ ὑγαπβοῦ  . ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ τοραγαθα ταδὶ 6 
788 ΘΟΡΥ Ηρ ἔτοτι ἢ18 ΟὟ Ροϊηῦ οὗἩἨἁ γἱοσ. ΑἾδοὸ 186 1τηἰγοἀυοίοη οὗ 
ΒΌΟΘὮ ψοταβ, δῃα οὗ οοῃηθοῦρ ραυο]οβ, ΤΔΥ οὔθ ἤδνο ἀγίβθῃ ἔΓΟΤΣ 
{πὸ ἔτ] γι Ὑ οὗ [86 Ὠδγγαῦνθ ο {Π6 τηϊηα οὗ ΘδΥΥ γβαηβουθο 8 : 
{86 Υ υποοηβοιουβὶΥ Π]]6ὰ ἂρ τ βδῦ βοοπιθα [Π|κ6 ἰδία. 

ΜΙΒΒΙΟΝΒ. ---- ΑἸΥΠΟΟΡὮ ΟΥἸββι ἢ 8 ἃγα ΕΥ̓͂ ΠΟ Τη68Π8 88 ἔγεαυθηΐ 88 
Δα! Π]οη8, ὑπο Ὺ τηυϑύ Ὀ6 αἰὐειδιϊ δα ἴο ᾿πδὺ [Π6 βαημθ Κἱπᾶ οὗ οϑυδοε, 
80 ἔὯΓ αὖ ἰοαβϑὺ 88 ἴΠ6Ὺ Μ1}} Δρρὶγ. Ὑπὰβ ράγα]]θὶ ραϑβαρθθ δὖὺ Ὀσ6Β 
Β6 6} [0 ἢᾶανθ ΟΟΟΒΒΙΟΠΘα 81} ΟΠ! ΒΒΙΟΠ : 80 ἴῃ Ναί. χνυἹ. 2., 41} 116 ψοσγαβ 
ἴτοτι ὀψίας γενομένης ἴο ἴπ0 6πὰ οὗ νον. 8. δ΄γ6 οὐ δα ἴῃ βοπλθ σοοά 
ἀοοσυπηθηΐβ, 80 89 ὨΓΘΟΙΒοΪῪ ἴο δυϊῦ [Π6 ῬΆ͵Ά}16] ραββαρθ οὔδρ. χὶὶ. 39. 
πῃ Μαῖι, σῖν. 24., ἤδη 18 οπιϊθα ὈΥ͂ δοηθ 'π δοοογάδποα ψῖ Ματκ 
Υ]. 471. Απά {86 βαπηθ ἐεπάεποεψ ἴο Ῥγοάυοα νϑσῦ8] ΟΠ ΟΥΤΩΪΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 
οἴϑῃ Ὀ6 ποϊοσα, 

Βαυΐ οὗὨ 411] οαυδβοβ οὗ οπλβϑίοῃ, ἴθουθ 18 Ποὴ6 ὙΒΙΟΝ 88 Ὀδ6Θη 80 
ἔγυἢι} 1π τοβυ 8 88 ὑπ6 γα οὗ ἴπ6 οοργὶδῦ ρϑϑβδίῃσ ἔγοιαῃ [86 ἴδϑσιηϊ- 
ὩΔΌΟΩ οὗὁἩ ἃ ογχά, [1πη6, ΟΥ βοηΐθησοα ἴο 8. βίαν ἰουδοη Ἡ ]Οἢ 
τη Ὦῦ ΟΟΟῸΣ ΒοΟΩ Δῇδυ: ἴῃ {818 ΤΘ 6 411 [86 ἱπίοσιαθαϊαίθ τοτ 8 



Οὴ ἐλο υαγίοιι8 ]οακίπθ5. 6] 

ἵσοσο ἰον σαὺ οὗὁἨ [86 ὑγαηβογὶ μῦ; βυοἢ ΟἸμ ββίο 8 ἅτ βίυ]οᾶ δι᾽ ὁμοιο- 
τέλευτον. ΤὨυΒ ᾿π Μϑῖί. νυν. 19, 20., δέον ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, ἰδ [Ὁ] ον της οτβ ἃγα οσὐθα ἴῃ Ὁ. απὰ οἵμοῦ 
Μ55., ἴὸ 6 οπά οὗ νασ. 20., βοσο 186 βαπηθ ἰϑυῃπαίϊοη αραὶη 
ΟΟσγθ. [}ἢ Φοδη Υἱ, 39., {18 ολι8θ δσρίδϊῃϑ ΠΟῪ β8οη6 ΓΟΡΙΘΒ 
οταϊ 64 {86 τγΠ016 γθγβθ, δῃαϊηρ᾽ 88 10 ἀοθβ σι τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, ᾿1κθ 
(μὲ σοῖ [Ὁ]]οθ 10 (μ6 γα, Βονονουῦ, ᾿ἢ πουἹὰ μᾶνο ΘΟ ΓΙΔΟΥΘ 
πδίυχαὶ (0 Βαγθ Ἔχρθοίβα {Π6 οπιϊββίοῃ οὐ {86 Ἰαϊίογ [μδη 18:6 Τογτω τ): 
ἴῃ νοσ. 39. αἷβο βοπιθ ΘΟρὶθ8 οχηϊῦ τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμ- 
Ψψαντός με, 88 Θηαϊηρ ψ|8 (86 Βατὴ6 ὙΟΡΒ 88 [Π6 Ὀγθοθάϊηρ βοπίθῃοθ. 
Ιᾳ Ἐδν. χὶϊ. 1δ, αἰΐου εἰκόνι τοῦ θηρίου (6 Οὐάοχ ΕἸΡΒγδοὶ (0.) 
οἵμἱἵβ ἕνα καὶ λαλ- ἡ εἰκὼν τ. θηρίου καὶ ποι. ἵνα ὁσ. ἐ. μὴ προσκυν. τὴν 
εἰκ, τοῦ θηριόυ; ἴ6 6γΥ6 δΠενίηρ ραϑϑθα ἴγομι (86 ἢγϑι ἴο [16 {ἱγτὰ 
ΟΟσΌΣτΘΏςα οὗ [86 τψοΓαβ τοῦ θηρίν. ον. ν. 4. 18 δη ΠἼγοὶν οταϊοα 
ἴῃ Οοα, ΑΙοχ. ἴσοτα δπάϊηρ |Κὸ (86 ῥγθοθαϊηρ τὴ βλέπειν αὐτό. Τὴ 
Εν. σχὶῖν. 1. οὗ [86 σοτησαοῃ ἰοχῦ δου τὸ ὄνομα αἰτηοδί 411 Δυὐ μου 168 
Οὗ ἜΨΘΓΥ ΚΙπᾶ δαα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα; 8ο [δαΐ 686 νοτά8 τημδῦ Βανθ 
θδοὴ ομἰ θα δι᾽ ὁμοιοτέλευτον. 

ΘΟΙΔΘ 68 ἸΏ 8. ΒΙΠΪ]ΔΥ ΤΩΔΠΏΘΥ, Ὀαϊ ΤΟΥ͂Θ ΓΆΓΟΪΥ, ὙΟΙΑΒ ΟΥ̓ Β6Ὴ- 
ἴδποθθ ἃγθ ογηϊρὶ ἔγοτα ἴῃς δεσίππίπφ, Ὀδὶπρ' ἴπ6 βᾶπιθ 88 {μαὺ οὗ 
βοιῃϑίμιηρσ τ ΒΙΟἢ [ὉΠ]ον8: ἰἢυ8 Νδιϊ. χ. 41. 15 οχαϊ6ἃ ἱπ ἢ). 88 Ὀ6- 

. Βἰπηΐηρ πΚ6 νον. 40. νι ὁ δεχόμενο. ;, 
ὝΠΘη 8 Μοζά 18 γερεαίεά, τἴβ ΟΥΑΙ ΒΒΙΟΙ ΤΩΔΥ͂ [811] ὉΠ 6 Γ ΟΠ Υ οὗ 

186 μοδάβ ᾿κεῖ πηϑηοηθα : δὴ ᾿πβίδησα οὐ {118 18 βθϑὴ 1 γεγεά, [,κ6 
χὶ, 29., ὙΏΘΓΟ {Π6 σοιωσηοη ἰοχῦ ἢ88 Ὁ Ὀὰΐ οποα ; {6 Ὀοϑύ δα ΐμοῦ 6 
ὑνγ166. : 

ϑοπιθ ΟἸΩΙΒΘΊΟΏΒ ΤΏΔΥ δδ6 αἰἰρθυίοα ἰοὸ 186 οὐυδίομιλ πῃ ομυγοΒ 
Ἰβββοβ οὗ ραδδῖπφ ὃψ Ῥογίζοπβ οὗ ἃ Ὡδισγαῦνθ, 80 {Π6}], ΠΟΙΙΠΒΟΓΟΣ 
ὈΥ βοιλθ δορὺ ἰβίβ γ88 ΟὨΪΥ τ μαΐ τσ πανὸ Ὀθοη ὀχρθοίθα, ΤῸ {18 
σϑυ86 ποῦ ᾿ΙΡΓΟΌΔΌΪΥ ΤΩΔῪ 6 βου θα {Π6 ΟΥΑΙ ΒΒΊΟΙ ἴῃ ΘΟρΡΙ68 οὗ [0Κ6 
ΧΧῚΙ, 43, 44.; ἴογ [8686 γϑῦβθδ ΟΓΘ Ουβίοση ΓΠῪ γεαά ἴῃ ἃ ΘΒΒΟῺ. ΘΟΣ.- 
Ρτίβίησ Μαείξ. χχνὶ. 2. ἴο χχυἹ!. 2., ψὶ [86 Ἰπβογάοη οὗ “Ψοῃ ΧΙ. 
3---1}7. ΔΙ͂ΟΣ γοσ. 20; δπά ἰῃσ86 ὑνψχὸ γν ῦβ68 δίοσ γοσ. 39. ΤΏ οοη- 
ΒΟαΠΘΏΟΘ 88 Ὀδοη (88 τηϊρῦ πᾶν Ὀθθὴ δὌχρθοΐθα) ὑμαὺ {μ6γθ 8.6 
οορίθβ ὙΒΊΟΝ ᾿πβοσί Ὀοίδ οἱ (686 ραββαρθθὶη δΜίαϊ(. χχνὶ.; δῃᾶά (818 
ἴ00 ΙΠΔΥ Οσοδδίοη ἰδ ομμβϑίοη οὐ {Π6 {{ὖ 0 ΨΘΓΒ68 ἴῃ 1 ὑΚα χχΙϊ. 
ὙΒΟΓΘ ΒΡΡΘδσΒ ἤτοι 8 8 ἴῃ ΕΡΙ ρῃδηῖυβ ἴο αν θθθῃ ἃ ἀορτωδίϊο 
ΤΘΘΒΟῚ ὙΒΙΟΝ ΔΟΥ Ταγὰ 8 μδα πγεῖρμῦ τὴ [86 οΥΙΒΟΟΟΣ, Ἰοδάϊηρ' {πο πὶ 
ποΐ ἰο ἵπϑετέ 8 6 Μ ΒΙΟΒ Ὀγίησβ ᾿ηΐο βυοἢ Ρσοσαΐηθησα {Π6 Πυχηὶ- 
᾿δοη οὗ οὐΓγ Ἡμοτά, δηα {Ππ6 Θμδσγϑοίοσ οὗ Η18 ΔΡΌΠΥ ἴῃ [Π6 σάγάθδη. 
ΤῊ δυγδηρογηθηῦ οὗ [Π6 γΑΥΪΟΙΒ ΓΘΘα ΡΒ, 88 ο]αβϑι θα Ὀγ ΜΘ Π.86]18, 

ΤΑΥ͂ θ6 ΒοΓα βίδίθα Ὀοΐοσα οοπουαϊηρ [π6 Βυ)θοῦ :--- 
“«ΤἼη6 να! οΒ ΓΘ πρ8 ἴῃ ΟΌΓ τοδημδογιρίβ οὗ {86 Νὸυν Τοβίδηθπς 

μαννα Ὀθθῃ οὐοαβὶ ομΘα ὈΥ̓͂ ὁη6 οὗὨ 1186 ἔνα [Ὁ]]Ο σ᾽ ΟΔ01868 : --- 
“1, ΤΏ οπιἰββίοῃ, δα"! 0η, ΟΣ ὀχοθδηρο οὗ ἰοὐίοσθ, βυ}] 8168, ΟΣ 

ὙΟΓαΒ, ἔγουα [ῃ6 ΠΊΘΓΟ ΟΕΓΟ  Θβ8η 688 οὗ [ἢ6 ἰγδη ΒΟΥ 678. 
“2, Μιδίδκοδ οὗ {πΠ6 {γαηβοσίθογβ ἴῃ τοραγὰ ἰο {86 γὰρ ἰοχὺ οὗὨ {Π9 

ΟΥ̓ ὨΔ]. 
“ὁ ἃ, ΕὙΤΟΙΒ ΟΥ̓ ΠΟΥ Οὐ 0:8 ἴῃ [86 δῃοϊθηῦ τηδπυβοσὶρύ ἔγομι γι ἢ 

186 ὈΥΔΏΒΟΥΙΌΘΥ ΟΟΡΙ 66, 



02 Τειίμαὶ (Ογιἐοῖβηι. 

“4, Οὐ οαὶ οοῃ͵οοίαγο, οὐ Ἰπίθπάϑα ᾿ρτονοχηθηΐβ οὐ (δ 6 οΥἹρ μα] 
{οχύ, 

“5, ὙΠῸ] οογγυρύϊομβ ἴο βοῦν [Π6 ρΌΓΡΟΒΘΒ οὗ ἃ ρασίυ, ὙΒοΙΠΟΥ 
οσβοάοχ οὐ μοίθσοαοχ. 

“Τὸ {Π6 ἰαϑῦ σϑιιβα δ'οπα 1 ἈΡΡΙΪΥ͂ ἴπ6 σογά οοσγυρίίοη ; ἴοσ ἱμπουρσῇ 
ΘΥΘΕΥ ἰαχὺ ὑπαὺ ἀονϊαίθβ ἔσομλ ΟΥΡΊ Δ] ῬΟΓΙΓΥ ΤΩΔΥ 80 [ᾺΓ Ὀ6 Βαϊ] ἰο 
6 οογτυρίεα, γοῖ 88 ἴπ6 ὕθστῃ 18 ϑοιῃϑῦ δῦ ἸΠΥἹΑΙΟΌΒ, 1Ὁ 18 υπ͵]αϑὲ ἰο 
ΔΡΡΙΥ ἰῦ ἴο ἱπποσοηΐ ΟΥἹ δοοιἀδηΐαὶ δἰ γα οπβ.᾽" 

ΤΠ6 ρόπογαὶ δοοουπῦ ]ΟὮ μ88 ὈΘ6Θη ρίνθῃ βυβ!οἰ ΘΠΕΪῪ 1]]υϑταΐθϑ 
186 {πγθα ἔοσπιοῦ οὐ Μ|ιοΒδ6118᾽8 οἶδθ868; ἴπ6 ᾿αδῦ σοῦ] οομργο θη 
4}1 βυοῦ οοσγυρύϊζοηβ 88 {ποβ6 τ οι ΘΓ ἰπἰγοάυοοα ὈΥ Δίαγοίοῃ, 
Δηαἃ βοῇ ΟΥΙΒΒΙ 8 8δ8 ἰῃαὺ οὗ 10Κ6 χχὶ!, 43, 44. 1 ἀοπο οὗ οί 
ῬΌΓΡΟΒΟ, δηᾶ ποῖ {ῃπγουρῇ ταβαρρυθμθηβίοθ. ἀἀδουβϑίϊοηβ οὐ {1118 
Ἰωπὰ γϑαυΐγα ΥΟΙῪ ἀοβηϊία ργοοΐβ ἴο θβίβὈ]} 18} [Πότ ; δπα 1 νυ! οηβ 
ὙΟΓ6 ΟὈδογνοα δούτνθθῃ {Π6 ΘΟΡΙ6Β αϑρα ὈΥ͂ ἀΠ ἴδγοηῦ ραγίϊθϑ, {Π6 ΓΘ 
του ]ὰ αἰνγαγϑ Ὀ6 16 6 ΠάΘ ΠΟΥ ἴο δϑογιθο βυοἢ ἀἸΓΘΏΟ65 ἴ0 ΠΡ ΡΓΟΡΟΓ 
τηοΐγοϑ. ὥϑοιηθ οὗ π6 οὐ βοάοχ βθοῖὰ (ο ᾶνα δοσιιβοα {μ6 Ατίδῃϑβϑ 
ΟΥ̓ Ῥεΐηρ (86 ᾿πίχοαοογΒ οὗὨ [Π6 οἶδε οὐδὲ ὁ υἱός, ἰὼ Μαγκ χιὶ!. 82., 
8 Οἴαγρο ἔγοια ὙΠΙΟΩ τ.6 81} Ῥαῦ ἀπιΐοστη σοηβοηΐ οὗ Μϑ. δηά 
ΨΟΓΒΙΟἢΒ δοαυλίβ [Πότ ; ρου ΔΡ8, ᾿μα4666, (18 Δοουδαίο ἀραϊηβί {6 
Ασίδῃβ ἴῃ 18 οὐὔἱσῖμαὶ ἔογια σο]α θα ἴο {Π| αὐάίξίοπ οὗ ἴΠ686 σσογ8 ἴο 
{Π6 ῬΑΓΆ116] ραββᾶρα ἴῃ Μαίί. χχῖν. ἢ Ὀὰὺ {18 ποοϑα ποῦ Ἰοδα ἴο {16 
ΒρΡροβιθοη οὗ ἀεδίσπ; [ῸΓ [6 ΘοΙησηοπ τηοα68 οὗἩἨ Δι ρ]1ἘΠοαύοη ἡγοῦ] ά 
Βυοα ἰο δοοουμῦ ἴον 16, [10 18 Του κα ]6 ὑπαὺ Βοπγο οὗἩ [Π6 ββϑπΊο 
τηοϑὺ δποιθηῦ δυτποῦ 168 τ ΒΙΟὴ Θχθι (ταῦ πτὰ8 ἀθοιημθα) {116 
ογίλοαάος οταϊββίοη οὗ [Κ6 χχὶ!. 483, 44, αἶδξο οοπίδιη {Π6 ᾿πβογίιοη ἴῃ 
Μαϊί, χχῖν. 36. οὗ οὐδὲ ὁ υἱός,  ὮΙΟΝ γᾶ τοσαγθα 48 λοέεγοάος 
ΓΠπουρ τηοδὶ ἸσπΟΓΑ ΠΟΥ, 48 {Π6 ἜΥ γΟΓάβ, πουρ ουΐ οὗὨ ρΙαςο 1π 
αἰἴπον, Ὀοϊοηρ ὠπαοιιδέοραϊν ἴο Ματῖς χἹ!.). [Ὁ σαπποῦ Ὀ6 ββονῃ 

1μαὺ ΔηΥ δηοίθηῦ δῦ οΥΙὙ τ] οἢ ἢδ8 Ὀ6 6 ὑγαηβυι θα ἴο 8, μαά [18 
τοχύ Τοσιμθὰ οὔ δαδρίθα ἴο δυῖϊ ΔΠΥ͂ ΡΆΓΟΥ ΟΥ Βοοὶ τ μδίθυου. 
Το οογγεοίίοη ὈΥ ἃ οοΟργιβῦ οὗ βιρροβοα τη!ϑίαϊκοβ ἴῃ [Π6 ΘΧΘΙΏρ] ΔΓ 

Ῥεΐοσο δίπι, (πουρ ὙΘΡΥ 1) τοῦ ἴο {Π6 ρΡυγν οὗ {π6 ἰδοχί, τηιιδὲ 
ποὺ Ὀ6 οἰαββοα σὰ 1] Ὁ} οοστυρίίου, ἔογ ἰο {πιὸ Πθαά 10 ἀἄοαθβ ποί 
Ῥεϊοηρ.52 βοπιθ ᾿ῃβίμῃμοθβ οἵ δογγϑοίΐοῃ ἤανα Ὀθθὴ ποίοοθα ΔΌΟΥΘ 

δ ΜΑτδἢ δ ΜΊςἢΔ6]15, '. Ρ.270. ΤΠ6 ν80]6 ἃ 5βοσί δι] οἢ οἡ γατίουβ τοδάϊηρδ (ΡΡ.370---383.) 
ἦ5 γι }]} ὑνοσ ΠΥ οὗὁὨ διΐθηοῖνθ Ἵχασαϊ ηδύοη ὈΥ 186 διά οηῦ, τι τἢ ἴ[Π6 οΧοοριίοη οὗἩ Τῃ6 ΓΟΠΔΔΥ ΚΒ 
πῃ ἔβνοιγ οἵ στ ἰς8] σΟΠἸΘοἴΌΓΘ 89 [δῦ νυν ΠΟ ΤΥ ὃὉ6 ΠΟῪ οἸρ]ογοα, 

2 ἙβίτοΥβ, ἰγδηβίδίοσβ, δηὰ οἴου 8[}}} Ἄχ ἢ ῖς (8 ἰοπάοηςγ, δηὰ ἐδ 1]]υϑίγαϊα τῃ6 ἰη- 
δυεηςς ννΒ] ἢ ἰδ τασδὶ μανθ Ἔχοσιθα ἱπ βδποίθηϊ τἰπη68, νοι εὐεγν δίπσίδ ΘΟΡῪ μαϑβοὰ “πγου ἢ 
1Π6 Βαπαὰδ οἵ οὔθ ὙΠῸ τῦδ8 ἰδηϊδιηοιηῖ (0 ἃ τηοάογῃ οἀϊῖοτ, [Ὁ 18 ἐρεπ ποὶῦ ποῖ ΘΑΞΥ͂ ΕἸ ΔΥ͂Β 
ἴο σοῖ ἃ ΡΘΟΌΪΙ ΑΓ ἴῃ ΡΉΓΑΞΟ ΟΥΓ τυυογὰ Ὀοίοτα (Π6 ρυ  }ο ῥγοσίβοὶγν α8 ἐξ νν 88 νυ υϊτῖοῃ, 

Ἠυρ, ἴπ πὶ8 Εἰπ]εἰταπρ, 8. 50., πῃ ἀεβογι δίς 16 Οοίοχ ' διϊσδπηβ, ΒρΟ δ ΚΒ ἴμ8 οἵ [ῃς 
1{|68 οἱ ἴΠ6 ὈΟΟΚΒ 48 σοῃίδιποα ἴῃ (πὲ ΜΒ. : “ 816 βἰη ἃ δπβθογβι οἰπέβο ἢ πὰ Ἰδαΐδη δὴ 
ἄον Ηδἢο 1.68 Β]αἰῖο5 ὈΐΒ Ζὰτλ Επᾶς οἷπθβ Βιι ἢ 68 ἰοτῇ : κατα μαθθαιον, (Ξἰς) κατα μαρκον," 
ἅς. ὙΤῆΐδ, ἰπὰ Εὐβάϊο κ᾿ 8 Απιογίεδη ἰγαηβδιίοη οἵ Ηπρ, ἰ8 ρίνοη ἴἢπ8: “ ΤΉΘΥ δὲ ὁχ- 
ΤΓΟΙΠΊΘΙΥ 5᾽ Π)Ρ]6, πὰ ἃγὸ (ουπὰ δὲ [6 ἴορ οὗ ϑδοῖρβ!: ρβαγζὸ ᾿ῃγουρσπουῦ τῃ6 Μϑ. ; κατὰ Ματ- 
θαῖον, (εἰς) κατὰ Μάρκον," ὅς. ἘοπάϊοκΚ πηδοτίοοκ ἴὸ δὰ [ἢ αἀξεεπίϑ ἴο 1π6 ατεοῖ 
τῃγουσηους ᾿18 {ΓΔ ΠΒ] ϑιΊοη ; δηὰ [Π18 Ἰδδοῦτ, ᾿ἸΒουἢ ἴῃ Χ,ΘΏΘΓΑΙ τἰϑοίω!, 15. ἰη τῃ 8 σϑβε }ι8ῖ 
ὝΠ0 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ; δῖ 1118 ΒΕ ΘΤῚ8 ἴ0 πανὸ ἰοὰ Ὠἰπὰ ἴο οογτεοί (Π6 ὙΟΓΥ͂ ΡΘου ἰΑγΥ ἴὸ πο Ηυς 
δὰ ἀγδυγη αἰοηιϊίοη ; δηὰ {Ππ8 μαθθαιον Ὀθοδηθ Ματθαῖον, ΜὯ16 Ηρ 8. “ δίς," Ὀσΐς 
ζείδὶποά, ὈΘοιπηθ ῬΟΒΙ ΠΝ ΟΙΥ τὴ 81]. δαΐπα, 

Νὸο ομδ οδῃ ἢᾶνο δὰ ΓΥΘΏΓΥ γὙεδγδ᾽ ΘΧΡΟΓΙΟΠΟς ἰη Ῥγοββ- οσσοσης πἰτῃουΐ Ἰοραγπΐης ΠΟΙ͂Ν 
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πηᾶον {86 με οὗἉ διεδεέἑἐιζοη5, Δα ΤΆΟΓΘ ταϊσῃῦ Ὀ6 Βροοϊδοά, Ηρτγο 
Βα ϊοηρ, ομδηραδβ οὗ οὐἱβορυδριν ᾿πῦο ἔοστηβ Μ᾽ 10 ἢ. ὙἹΘΓΘ ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΏΙΏΟΗ ; 
ΒΌΟἢ 88 τεσσαρώκοντα ἴογΥ τεσσεράκοντα; ἦλθον ἴοτ ἦλθαν ; λήψομαι 
ἴοΥ λήμψομαι: εα͵8δο [86 4] ΘΓ 0.) ΟΥ̓ ὈΓΟΡΘΟΙ ΠΑΙΏ68, ΒΟἢ 88 ᾿Αμώο, 
᾿Ασάφ, τπῖο ᾿Αμών, ᾿Ασά, ἴο βϑυϊλ ἰὸ Ἡδῦτονν ἔοση ; Μαθθαῖος, 
Μαθθάν, Ἰαῖο Ματθαῖος, Ματθάν, Βο 245 ἴο Ὀ6 ᾿ηογα Ὕατοοῖ ἴῃ {πῃ 
πδίυτα οὗ [μ6 ἀου ]6α οομβοπδηίβ; Καφαρναούμ Ἰπΐο Καπερναούμ, 88 
Βοπο 8 ΤΩΟΙῸ τΩΟἀΘΓ ΟΥ̓ΒΟΟΤΑΡΠΥ ΔΡραγθηῦ ; Βηθανία (“οΠη 1. 
28.) ἰηίο Βηθαβαρά, ἴῃ δΔοοογχάδηοθ ψ ἃ οοπ)θοΐαγα οὗ Ογίρϑη 
(οι, Βονανοσ, μα αἀἰὰ ποὺ ᾿πίγυαα Ἰηΐο {πα 6 ΣΧ), δπα 88 βοΐ {Π6 
Ὠᾶτὴ6 ὈΥ̓͂ ΏΙΟΝ [Π6 ΒΙΡρΟΒΘα ἸΟΟΔΙ ΠΥ 88 Κπόνγῃ. δὖ ἃ ἰδίου ἄρα. 
ΤὮς σοπηηοῃ ἴοσιη Δαβιὲδ Βαγαϊν Ῥϑίοηρθ ΠΕΙῸ; 88 πὰ ΜΏΌΜ. {18 
ὨΆΤΩΘ 18 σΘΏΘΥΔΆΙΠΥ σοπίταοίεα ΔΑΔ, Δαδ; ψΜ81|6 ἴῃ π6 ΟἹΟΥ σΟΡ᾿68 
1η ὙΈΙΘῺῈ 10 18 ΘΧΡΥΘΒΒΘα δἱ Ἰθηρίῃ, 10 18 ρίνοπ ΔΑΎΕΙΔ, ἀπά ἴῃ {Πο88 
Ἰλίου, Δαυίδ᾽ι Τα ᾿ηβογίϊομ, μοόυγονογ, οὗ Δαβέδ ἴῃ {π6 δοπιοη ἰοχὲ 
83 ῬΥϊηΓΘα, τὰν 6 Οοτηραγοα πὰ [Π6 Δαορίϊοη οὗἉ τλοτα γθοθηΐ ζὉΥΠῚ8 
'ἰπα Μ58.: [818 ΟΥ̓ΒΟΡΥΎΆΡΩΥ ὈΘΙομρΡΒ 80 σοπρ οίοΥ ἰο {π6 ἰαἰαϑί 
ροσϊοα οὐ ασϑοκ φγοπιποιδίίοῃ, ζζο., ὑμαῦ 1Ὁ που] ΟὨΪΥ ἤᾶνα Ὀθοη 
δἀορίοα ψ δὴ ἰῦ οΘοηνογϑα 8 {Π6 βαπλθ βου πα 848 Δαυίδι ΤΠ6 ἴοστῃ 
Δαβίδ (ποῖ τλδῦ Ὀ6 70 ΒΌ ἰοστηθα ὈθΑΥΡΑΓΟ 8) οὐ68 1.8 Δἀορίμοη ἴοὸ 
119 Ἰηἰτοδυςσίίου Ὀγ Εγαβίηυϑ (ΟΣ ΕὙΟΡΘη Π18 Ῥυϊηΐθῦ), ἴθ Ὧ18 β'γεΐ 
οἀποη. ὍΠΗ Οομμρ] υἱοδηδβίδῃ οαἀϊίοτβ Ὀοΐῃ ἴῃ {μΠ6 Νὰ Τοβίδιηθης 
δὰ {πὸ ΤἸΧΧ, ραν Δανίδ; ἀπα {818 ἴοττη 88 Ὀθ6Θη ΟΟΙΏΙΩΟΠΪΥ͂ 
δἀορίοά ἴῃ {μδὺ ν υβῖου 48 ρτιηἰθά, ἀχοθρῦ ἰη {πΠ6 ΑἸάϊπα ἰοχί. 

ΤΒουρᾺ [8686 σμδησοβ Ὁ {Π6 τοηουδὶ οὗ σἸΠΠΟυ]168 ἀγα οὗ Ὑ ΥΥ͂ 
δ σιν πηροτγίδποσ (βίποα ἴΠ6 Β6η86 18 ππαβεοϊοα), γοῦ ΠΟΥ ΤΘαυΪΘ 
οὐβογνδίζομ, 88 Ὀθῖηρ' ραγίβ οὐ {μαῦὺ δ] οὗὨἨ οοττθούϊηρ τ Βδύθυ οσ νγ88 
ΡῬϑου δσ οὐ αἰ ου]ῦ, τ ]οἢ ἢδ88. 1 ΟΥΠΟΙ ΟἸΤΟΙΙΒίΆΠΟΘΒ. ΠΟΤῈ ΒΟΙΪΟῸΒ 
πηροσί, ΟΥ̓ {Π18 ἃ ἔδνγ ᾿πβίβδῃσοβ ἸΩΔΥ 6 ρίνοῃ. [Ϊ|π Μαγκ ἱ. 2. 
Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ νγὰΒ ἴδε]ῦ ἴο Ὀ6 ἃ αΠΠΠου]ν, 848 [86 οἰἰδίοη 18 ἔσο 
ΜΙ ]δο! απὰ ᾿βαΐδῃ; Βϑποθ {μ6 ἱπίτοδυοσίίοπ οὗὨἩ ἐν τοῖς προφήται». 
80. ἴοο, (Π6 Ἄδοτηρυίϊαίίοη οὗ 1π6 σαπογδίίοηβ ἴῃ Μαῖϊ. 1. 17.; δπὰ ἴῃ 
τς Βυρροδιίοη, ἀου 1688, ἐμαὶ ἃ ρεπογδῦίοη δα Ῥθθῃ ᾿πϑανου ὨΕΥ 
οτηἰοαὰ Ὀούνθοη αν α δηα {π6 ΘΑΡΟΥΙΥ, ἴΠ6 ἸΏΒΘΟΡΓΟΙ 8’ΌΒα ἴῃ 
γοσ. 11. οὗ τὸν ᾿Ιωακείμ' ᾿Ιωακεὶμ δὲ ἐγέννησεν, Ὀδοΐογα 1[Π6 ψΟΙΒ τὸν 
᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Τῇ ραποδίορίθβθ οὗ οἿἿἹ Ἰμογὰ 88 
οοπίδ 64 πη Μαιον δα 1 ]Κ6, σοπίδιη βονοσαὶ ροϊηΐβ οὗ ἀΠΠου]γ, 
ΔΠπα 10 τηδὺ 6 {μα΄ ἰο ἀνοϊα {ποῖ {μ6 οάοχ Βοζῷ ρῖνϑβ ἴῃ [16 11]. 
1πΠ6 πϑπη68 ἔγοτῃη «6βὺ5 ὕδοῖκς ἴο ΠαυἹά, τ Ό ] Υ τ ]θη ἔγοση Μαίί, 1., 
δυΐ ὙΠ {π6 (γοα οτηϊ 64 Κίπρ Ῥούνθοη ᾿Ιωρὰμ «πᾶ ᾽Οζίας Δα ἀεᾶ, 
δηὰ σι 186 παιηθ8 οὗ ᾿Ελιακείμ δῃάᾷ ᾿Ιωακεὶμ δοίδ Ὀούν 6 η ̓Ιωσείας 

παϊμσαϊίν ἃ ΠΟΙΩΡΟΒΙΟΤ ποῦν (πὲ Π{|Κὰ ἃ σοργίβὲ ἰῃ δποϊθης Εἰτη 68) ΓοΙηοΥς8 αὐ ΟΌ]ἶε8. τ [ἢ- 
ουὖῖ δ ᾿πουρῶς πδὲ (Π18 Ῥγοσθγο οἂη Ὀ6 ῥγοάἀαοίίγα οὗ ἱπ)υσγ. - 

ἴῃ οὨ6 6886, δὲ ἰοδδῖ, 8η δοοϊἀ6η}8] οττϑίσσῃ ἴῃ ἃ ῥχίηοα οἀϊίοη 88 1οἃ ἴο Δῃ πηδεδίρτοᾶ 
σὔδηγρο οὗ τοδάϊηρ ἴῃ {ΠῸ ἴοχὺ 88 ΘΟΙΩΙΩΟΠΙΥ͂ πδοὰ., [Ιῃ Μαίζ, χῖν. 14. ἴπ6 τοδάϊηρ ἰπ ἴῃ 6 
Ἐταβτηΐϊδυι δῃ (ομιρ] υἱθηδίδη ἰοχίβ ὈΟΪἢ 8 ἐπ᾿ αὐτοῖς ; 118, ἴοο, 5 τοϊαϊ πο ἰῃ 1π6 6 ΠΠΟῊΒ 
οἵ Βίορμθηθ οὗ 1546 δπὰ 1549. [Ιῃ {16 (0]1ο οἀϊτίοι οὗ 1550, Βονγονογ, {π|8 18 αἰϊοσοὰ Ὁ 
δοοϊάξηϊ ἰη10 ἐπ᾽ αὐτοῦς ([π6 ἰοΥταϊ διίοι, Ὀδΐηρ; ἀχργοβθοὰ ὉΥ ἃ Ἰ᾿ἱσαίυσο, ἀἰ ΒῈΓΒ ὑοῖν δἰἑσλί 
ἔτοτα --οἵσ). ΤΏεΩ Βιορῇθη8, ἴῃ 8 οἀϊτίοη οὗ 155], σογγεοίεα ἴῃ6 ἀσοεπί (Ὑ ὨΪΟὮ βαϊιοα 106 
τίσι σσοτὰ) ἰπβίθδά οἵ Ἵοοττεοιπρ ἴΠπ6 ἰδέέοσ, δη ἃ τμπ8 τῪοε Παγο ἤγοπι ἐμαὶ οαἰτίοι ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
ἴω 1[Ὡς ΕΠΣονγ ἰοχὲ, ἰη τμδὲ οὐ Μ|]}, ἀπά ἰπ ἴμοβς ῥγὶπἰθὰ ἤγτοτ {Π 61. 



64 Τεοχίμαϊ Ογίξοΐβηι, 

δὰ ᾿Ιεχονίαϑ. Α ῬΘΟΌΪΙΑΓ οΟἸ]]οσδίοη οὗὨἨ τογάβ νγϑβ παίυσα "γ τοὐθοίοα 
ἴον τῇ ΒΟ γ88 δηλοοίῃ 8ΠπΠ6] ΘΑΒῪ : (δ ἴη Αοἰβ ἵν. 2δὅ. {μ6 τοδά- 
ἱηρ, ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυεὶδ παιδόρ 
σου εἰπών, ᾿δ8 σίνγοῃ Υἶδα Ὡοῦ ΟὨΪΥ ο {Π6 σοιωμλοι ἰοχί, Ὀὰΐὺ 4180 ἴο 
ΤΩΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΙ γϑυϊδο8. [}ἢ Αοἷβ χὶὶ, 82. ἡμεῖς ὑμᾶς εὐωγγελιζόμεθα 
τὴν πρὸ» τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκποπλή- 
ρωκεν τοῖο τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν, ᾿Δ8 δυρροδίρα (Π6 τοραΐπρ' 
τοῖϑ τέκνοις ἀυτῶν ἡμῖν ἴο τοϊηονο 8 ἀρ πο ἀμβουϊγ. [Ια {μ6 [0]- 
Ἰοννίηρ Ὑ6γ86 ποίησ 68 Ὧδ ΙΏΟΓ6 ἀοβηϊίο ἴμδὴ {δ6 ἰδβ τ ΟΩΥ ἴῃ 
ἴανουν οὗ {μθ τοδαϊηρ πρώτῳ Ἰῃ ΘΑΓΪΥ {ἰπ|68, 8116 9 ΜΩ͂Ν. ἴῃ 
ΒΘΠΘΓΙΑΙ ΠΟΥ ΟἹ [86 ΘΟΠΙΓΑΓΎ ΤΟΘα δευτέρῳ: ΠΟῪ οδῃ [86 οἤδηρθ δ6 
Θχρ δηθὰ ἢ 18 1 πού δυαθηῦ ἐμαΐ δευτέρῳ 18 ἃ οογγοοίίοη ἰο δάδρὺ 
{π6 Ῥαββαρθ ἴο {π6 ποίδιοι οὐ ἔμ ὈΟΟΚ οὗ Ῥβαίτηβ 88 ποῦ ἔουπά ὃ 
ΤΠΘ οἷον γϑδαΐϊπρ' ἴῃ Αοίβ ΧΧΥυΣ, 28. 18 ἐν ὀλίγῳ με πείθεις χριστιανὸν 
ποιῆσαι, ἴγοια ὙΏΙΟΝ Π88 Βργυπρ {π6 τοδάϊησ οὐ (86 δοησηοῃ ἑδχὶ 
ὙΠ} γένεσθαι, δια 450 ὯΝ βου α Ὀ6 ποῦλορ64) {π6 ναγϊδίζοη οὗ Οοά. 
ΑΙοχ. ψ Βοἢ Πδ8 πειθὴ ἴογ πειθειθ. ΤὨ8 18. οὔθ οὗἩ {86 τηϑην ρδ8- 
Βᾶσ 68 ἱπ ΜΓ Β1Οἢ {Π6 για γτϑδαάϊηρ Βῃου]α βανθ Ὀθθη "γϑέ ἰηνοδβιεραίοα ; 
αἰτοῦ ὑμαῦ [πὸ Ὀυδβίποββ οὗ 1ῃ8 Θχροβιίοῦ τηδΥ ΤΡ ΆΥ ὈαρΊπ, 

ἼἸΠδ686 ἰδοὶῦ σΟΥγΘοΙ 08 οὗὁἨ βαρροβθα τηϊβία Κοϑ ταῖσι θ6 ἀσταηροᾶ 
ὉΠ6ΘΓ {Π6 ἑΐτεο σοπεγαὶ Πεαάβ Αθον 6 ταθηὐϊοποα (πᾶ 6Γ (86 "γ8έ οὗὨ π ΒΙοὶ 
ΒΟΙΏΘ πᾶν ὈΘΘῺ ΠΟ[664)), ΠΑΠΊΘΙΥ, ϑμδεοίζμέίοπα, ἱπδεγοπϑ, αθα οπιΐδ- 
διΟΉ 8. 

10 τουδὶ ποΐ Ὀ6 ΒαρΡΡροβοα ἰδμαδΐ 411 [86 νδγίοιιβ τοδάϊηρϑ τ μϊοῖ ΟΟΟΌΓ 
σϑῃ Ὀ6 οἰαϑ8:Η6α δπα Θχρ]δϊηθα. ΤῆθΓΘ ΔΓΘ ΤΊΘΔΏΥ͂, [06 ΔρΡΡΘΆΓΘΏΟΘ οὗ 
ὙΒΊΟΙΒ Δα Π}18 οΟὗἁ 88 1016 ᾿πνοβῦ σα οη 88 ἀο 8}1Υ Φρογαάΐς ρῇῃφποσλθηβ 
ἴῃ τρδίζοβ οἵ ρῃγϑιοαὶ βοίθῃσθ, ΟΥ 1ἀϊοβυπμοσαϑῖθβ ἴθ (δ τηογαὰὶ 
ψο]Ἱ4., ΤΏοΒο δρογαάὶο νατὶαἴιομβ οὗ τοδατηρ' γθαυΐγο ἰο θα6 οοπειογοὰ 
Βοραγαίεϊυ, Ὀγ ποῖρίησ (86 ονιάθποο ἴῸΣ δηα δραϊηδὶ ἢ Θϑοῦ Ο6886. 
ΝΟΥ τασϑὺ Ὁ ΡῈ ἱπουσῃῦ, Ὀδοδιιβθ Βοῖὴθ Το δα ϊηρ τοῖσῃῦ θ6 δοοουῃίοα 
ἴοΥ ου βοῖῃδ οὗ [86 ῥγῖπΟΙ 168 οὗἹἉ οἸαβϑι βοδίζοη τι ο αν Ὀδθη βίαιοα, 
ταῦ ΓΠΟΓΘΙΌΓΘ 1 18 ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ͂ 8186 : 80 ἔᾺΓΣ ἔγοσῃ {818 Ὀδίηρ' [Π6 6486, 
ευἰάεποε ταυβδῦ Ὀ6 βουρδΐ ἴο ΘΏΔ0]6 ὰ8 ἰὸ ἀοίοσταϊπα Ὑδοίδος τ δαὶ 
πιῖσλέ Ὠανο οΥἹρὶπαίθα 1ἢ βιιοἢ ΟΥ ΒΟ, ἃ ΤΠΏΔΠΠΘΓ δοίλ ΠΥ αἱ 80 ΟΥ ποῖ. 

ΟΥ̓́ νβαῦ υ86 {Π6ῃ (1 ΤαΔΥ Ὀ6 85]κ6 4) 18 δΔὴγ οἰ ββιοδοη οὗ νασϊουβ 
ΤΟΛαΙηρΒ, 8ηΥ βίδίθιηθηϊ οὗἨ [Π6 τρδπηοῦ ἴῃ ὨΙΘὮ δὴν οὗ {86πὶ οΥἹρ!η- 
αἰραῦ ὙΤὴδ ΔΠΒΎΤΟΥ 18 ΒΙΏΡ]6: ἴῃ σα868 οὗ οοηληοξίπο ευἱάεποε οἵ 6χ- 
(θγῃαὶ ὙΠ Π68868, (Π6 Κπονα ὈΥΪΠΟΙΡ]68. οα τ ἰοῖ νασίουβϑ γολάϊηρβ 
οἴγβῃ οδπθ ἰπίο Ἵσ!βίθηοθ ἀγα οὗ {86 στοδίθδι ναΐπο; ἴοσ 88 νγχὸ πᾶν 
ἃ βίγοηρ' στουπᾶ οὗ »γοδαδιϊ έν ὙΠ ΆΪΟΝ ΤΑΥ͂ οἴη ὕαγη (ἢ6 868]6 ῸΓ ΟΥ̓ 
δοδὶηδ ἃ σδηΗϊοηρ' Ἰοοίοη. Απᾶ ὄνθὴ μη [86 ονϊάθποθ ἐπ ἐζβοὶ 
18 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΘΆΔΠΒ ΘΥ̓ΘΏΪΥ Ὀαϊαπορὶ, [ΠΘΓΘ ΔΥῸ ΟΆ868 ἴῃ ΜὨϊοΝ ἃ Τοϑαϊηρ; 
ψ ου]α Ὀ6 γτεὐεοίοά, ἔγοτμῃ 18 οὐἹρῖη Ὀοϊηρ; ουἱάοπέ ἴο 186 τιϊπαὰ οὗὨ ὁπ8. 
ὙΠῸ 18 ἔλτα Πὰν ὙΠ [86 ΚΙπά οὗὁἨ ναγδυη8 τ ΒΙΘ οοργ βίϑ ᾿Ἰπἰσοἀπορά, 
Ἡδηοθ {Π086 Βρυϊηρίπρ' ἔγοτα δβαιτἹ]δ οι οὗ ἀρξὰ ΤΆ} ῬΆΒΒΆΡΘΒ, ΔτΩρ]}- 
βοδίϊομβ οὗ {6 σοϊαπιοι Κὶπα, ὅζο. σου ὍΘ τοοορηϊβοα 88 Ὀοϊηρ 
ΟΟΡΔΣΥ δυο ἢ, ουθὴ {πουρσῇ [μ6 αἰγεοΐ ουϊάθποθ τηϊσηῦ βθοῖὰ ο Ὀ6 
πιιπιογοαϊἶἃῳ 5] 1ρ ν. 

10 ἐλοι Παἴθβ [86 ἸΑθΟυΓ8 οὗἩἨ ἃ ὈΓΘΒΒ-ΟΟσγθοίου 1Γ Βα Ὀδ6 ἔα ΠΑ 
δοαυλιηίοα ὙΠῸ (μ6 Κιπα οὐἁἨ τιηϊβίαϊκοβ 1ηἴο ὙΠΟ ΘΟΙΩΡΟΒΙΟΥΒ ΔΓ6 
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ἸΙΔὈΪ6 ἴἤο [8}]] : Θχροσίθῃοα ν1}} {μπ8 δἱα ἢϊπὶ ἴῃ ἀοίθοίηρ' μλϊβία κθ8, {86 
οΥἱσΊῃ οὗὨἨ τ ΒΊΟΝ ἢ6 υπαογβίαπαβ ; δηα ἔον {1118 ἢ6 ψ}1}} Ὀ6 411 [06 τἸχογα 
οοπιροίοηϊ, 1ἢ, Ὀοβιἀοθβ θοίησ ἃ ᾿γϑβϑ- ουτθοίοῦ, μ6 Π88 Πα ρῥγβοίϊοαὶ 
ΘΧΡοσΊΘμ66 λέηιδοι οὗ 186 "νοῦ οὗ ἃ σοπιροξδίίογ, αὐτὰ σδῃ {8 ὑπάοτ- 
βίαπα ΠΟῪ ΟὐῸσΒ οὗ ραγίϊουϊαν Κἰπᾶὰβ ἀγὸ 11401]6 ἴο θ6 ᾿ἱπίσοάιυορά. 
ΤῊῖΒ τολῪ 1Π]Πυδίταϊα οὁΠ6 ὈγΑΟΙο 4] να] ὰθ υμΙο ἢ ου ἢ δὴ πηρογέοος ο48- 
β᾽βοιίίοι οὗ νδγίουβ γδαϊΐηρβ δηά {Π61Γ ΟΥ̓ΡΊΏ ῬΟΒΒΘΒΒ6Β: ΒΟΟΣ 1π- 
ρΡογίδῃοο τ πῖοῖ 10 Πα8 ἴῃ ΒΙΡ]1οαὶ βύυάϊθ8 18 {116 δἰ τ ΒΊΟΒ 1 δῇογαβ 
ἰουγασαβ δὴ ἐχδοῦ δοαυδιηίδηοα 1 0Π6 ἀποϊθηΐ ἀοουχηθηΐβ ὈΥ τ ΒΙΟΣ 
1Π6 ἰοχί οὗὨ ΗΟΙΥ ϑογὶρίαυγο 888 θθθῃ ἰγαπδηιεβα, 

11 18 Το γα ]6 {μαΐ, ΔΙ͂ΟΣ 411 88 Ὀθθη ἄοπο ἐμαῦ ΔΡΡΘΆΓΒ Ργδο- 
{ἸΘ8016 1ῃ οἸΔββιἔγ τὴρ σδυοῦβ σοϑάϊησβ, ὑμο86 οὗ ᾿ν ΒΙΟἢ ΘΑΥΪΥ ἩΥΙΘΤΒ 80 
τηυοἢ ΘΟγρ]Δῖη ΠΔΓΑΪΥ ΘοΙη6 Ἰηἴο ΘοΟμβιἀθγαίζοη δὖὺ 81}. Οὖγ οχιβίη 
ἀοσυμπηθοηῖβ σαπποῦ Ὀ6 ΤΙΡΏΓΥ δοοιιβοα οὗἉ ᾿ὐθης οὶ ΘοΥτ ροη. Αὐὰ 
18 ἯΑΘ ΤΔΥ͂ Β66 ΠΟῪ [1{||6 ᾿πθαθηοα ΔῺῪ οὗ (μο86 τυδί δυο Ροβ- 
β65864, σ8ο ᾿πίχοάδυοοσα νι} οὐ οχίθηβινο οἴδησοθ. Απὰ φείδου, 
τα ἐλαγαοίεγ οὗ [Π.6 ναγιαίιοηδβ (ον ὑἐμβουρῇ, 88 ᾿ῳϑο δ η ΒΑΥ8, ποῦ 
8 ΒΥ}14016 ἴὰ ἴπ6 Νὸνν Ταϑίδιμθηῦ 18 οὗ βιη8}} τ ροσίδῃοθ) 18 βυοἢ {μα 
ἴῃ 8 γαβϑύ νδυϊοΐν οὐ οδ868 {π6ὸ οἤδηρα οομίαά ποῦ Ὀ6 Ἔχργεββϑα 1πίο]- 
ἸΡΊΌΙΥ ἴῃ 8 ἐγδηβίδίίοα. Απα δ ἐμπουρὶ 411 δββὶ τα] αοη οὐ ἃ ῥρϑεθαρα 
ἴο {πε} σΒιοἢ 88 ΟΥ 88 Βρροβθα ἴο ὃ6 6ἱ ἴο 10, πηυδί 80 [ἈΓ 
οΟὔὈβουγο {Ππ6 ἀεγηιέοπεες5 οἵ [86 βιαϊθιμθηίβ οὗ δου ρίγο, ἀπὰ (Π6 »γεοῖδε 
οδ)]οοῦ οὗὁὨ [π6 ᾿μβριγθα νχιΐθγβ, γοῦ {118 ἸΠ) ΤῪ 18 ἢοΐ 80 ρτοαῦ ἃ8 σου] 
᾿ανο Ὀδ6θὴ ψγοαμπορα ὈΥ 80 ᾿αἰτοἀυοίίοη οὗὨ δι} 0} } οα 0 Π8 τοῖα οὐδέν 
ΒΟΙΓΟΘΒ. 

Αμπά ἐδ ψἘ116 1Ὁ ταυϑῦ θ6 οὐποά (μαὺ [Π6 Βαοσγϑα θοοῖβ αν θθθῃ 
ἐχροβϑα ἴο οδδυδ 168 ἔγοσῃ ν οἢ ΟἸσΊβίιαῃβ ομσλέ Ἰῃ ἃ στοαῖΐ ΓΤ ΘΑΒΌΓΘ 
ἴο δνα ργοβεσνϑα {πθη), ἀπ ψ 8116 1Π6 ἀδηροῦ οὗ οἤδηρο νγ88 στεαΐὶ 
ἔγοιαι {Π6ῚΡ Ῥσδοίϊοαὶ συδτάϊδηβ Βαυϊηρ ὈΘΘῚ ΤΔΘΓΘ ΟΟΡΥ δ[8, 10 τηδῦ Ὀ6 
τὨδ} ΚΙ]Υ δοκπον]οαροά ἰδαΐὺ [86 τοδὶ 1] ΌΣΥ π88 ποῦ Ῥθθῃ ρστϑδίοσ, 
δηα {δαὺ [86 σΟμδηπ6}8 οὗὁὨἨ ἰγαῃβιηϊββίου πμανθ 66 δι οἢ 88 ἴο δῇοτσα υ.8 
Ἰπάοροηάοης ᾿ἴποϑ οὐ ονἱύθηοθ ἰὸ τι86 07 [Π6 τεοϊιβοδύϊοη οὗἉ (μ6 
ἄδτοαρο οὗ {ἴπ|6, ἱπδάνοσίθηοο, δῃὰ ὑπιη ο ]Πσθηῦ Θπἀθαγ ΟΌΒ δ ἐηε- 
,Τουεπιεηΐ. 

10 τοῦῦ ν6}} θὲ τεκοά σι βού ον ΟἸ σι βύίδηῃ βοβ οἶδ 'ῃ σΘΏΘΓΑΙ ΠΑΥΘ 
ἀοοιθα ᾿ὑ οὗ ωρῳίδηοα ἴο πδὸ {Π6 τηδίθσαἶϑ 80 ργθδβοσυβὰ ἴο ποῖα; 
δη τ ΒϑίΠογ [Π6 Ὺ αν ποῖ σαί ῦ βῃον δὴ ὑπ! ηαυϊτπσ' δου! ΒΟ ΘΠ 66 
ἴῃ ν᾿ μαῦ π88 Ὀθθη ΘΟΙΠΤΩΟΙΪΥ͂ γοοοϊνεά, ονοῃ ἱμπουρὶ ΠΟῪ πιὶσὴέ Ὦανθ 
τοδί δϑβιὶν ἀποισπ {Π6 τα οοηαϊοη οὗἉ ἔδοῖβ, δὰ ἰμπ8 παν δα {86 
δνάθποα ψ ]Οἢ 88 θη ἰγβηβηοα, : 

Τὸ εαὺ {πδὶ [6 σμδηρο ἴῃ οΟρΙ68 σδυθοα ΕΥ̓ ὙΔ.ΊΟ. 8 ΤΟΔΙΏρΒ 18 ποὶ 
80 στεαῦ 88 0 σαϑὺ Ὁποογίβι ΠΥ νοῦ ἰδ6 σἢο]6 ἰοχί, 8 αυϊΐα 8 ἀ"- 
ἔεχοιῖ (μϊηρ ἔγοπι βαυϊηρ (δὲ 10 18 ποῦ οὗὨ ᾿προγίϑποθ ΤῸ 8 ἴο 
ληγνοδίξραίο 1 ΘΥ̓ΟΓΥ͂ 6886 ἴπ6 Ἔν] ἄθῃ06 88 [0 {Π8 ἔσθ τοδάϊηρ, 

"» 

ΥΨΟΙ, ΤΥ. ᾿» 
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ΟΗΑΡ. ΥἹἱΠ]. 

ΟΝ ΤῊΣ ΒΥΒΤΕΜΑΤΙΟ ΟἹ, ΑΒΒΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ὉΟΟΌΜΕΝΤΒ.-- ΒΕΝΟΘΕΙ,Β, 

ΘΕΙΕΒΒΑΟΘΗ, ΑΝῺῸ Ἡῦοΐβ ΤΗΒΕΟΒΙΕΒ ΟΕ ἘΕΟΕΝΒΙΟΝΒ. 

1τ 49 Ὀδθῃ ΔἰγΟΘαΥ ποίϊοοα {πδ΄ 5:01} ΑΥ1{168 88 0 οΠδυδ οί ΙΒ] 0 
τοδπρ ἀγα ουπᾶ ἴο ρογνδάς οογίδιη ΜΌΝ. δα γϑυβιοηϑ; (δα (86 
ἰαχὺ ΤΠΔΥῪ ἤᾶγῦθ ἴῃ οογίδίῃ ἀοουμησηΐδ [Π6 ΒΆΠῚ6 σΘΏΘΙΆΙ ΘΟΙΡΙ Οχῖοῃ 
ττουρμοῦῖ; δηᾶ {πα΄ {{π|8 ἃ Κιπὰ οὗ δ τηὶρμῦ 6 τηδϊ ἰδ πϑά. 
Ἡδηοδ 88 δ 186 [6 ΘΠἀΘΑΨΟΌΓ ἴο ΟἰΆΒΒΙῪ ἀπα ἈΥΓΑΠΡο [6 ΜΆ. 1η 
σογίϑίη γαηιϊϊεβ ΟΥ γϑοοηϑίοπδ, δα ἴο ροϊηΐ οὔοὖὐ ΜΠδὺ ψϑγβίοηβ δηᾶ 
ὙΠαῖ ΤΑΊ ΒοσΒ δοοοσὰ τι οδοὴ οὗ {π6 οἶαββθβ 8ὸ ἰδ ἄονγῃ, {Π6 
Ἔχ βίθηοθ οὗ συ ΒΊΟἢ τνᾶ8 τοραγαθα ἃ5 ὑτονθα. 

70 18 ποὺ υππδίαγαὶ ὑπαῦ βυθοῦ αὐϊοιηρίθ βῃου α μανα θ6θῃ τηδάο : 
ἴον {π6 οὈβοσνεα ἔλοϊβ σοῦα σορθαίθα!Υ ροϊπίηρ ουὐ ἴγϑοοβ οὗ γϑβθηι- 
Ὀίδηοα θαοίνγθοη ραγου αν ΜΌΆ8., δα Βθηο6, 88 ἀοουτηθη δ ΘΓΘ ΤΔΟΓΘ 
ΔΟΟΌΓΑΙΘΙΥ βιυαἀιοα Δηα {61} σϑαάϊηρθ ποίθα 1 αχδοίῃθβθ, [Π6 ἸηΟΓΘ 
γγᾺ8 {βογα Ὀχουρῦ ἴο Ποῦ ΒΙΟἢ Βοοιηθα ἴο ΘΑΥΤΥ {Π6 Το] Ο 8.105 
ἔατίμογ, δμα ἴο ρῖνο {π6 Ὦορο {ΠπαὉ 411 ΘοΟρΊο8 τοῖσι Ὀ6 {Ππ8 οἰ458186α, 
ΝΟΥ νγϑ ἴπ6 ΒΟρΡ6 ὉΏΥΘΔΒΟΏΔΌΪ: [ῸΓ 1 {Π6 οὁ8486 οὐὗἩἨ βοῃθ οἰβββῖοαὶ 
ΔΌΪΠΟΥΒ, ͵Ὸ 8γα 80]6 ἰο ἔγαδθ 411} οχιβίϊηρ ΜΩΜ. το βοιθ ἔδυ 6χ- 
ΘΙ ΪΑγΒ, ν ΠΟ} τασδῦ μανο θ6θι δἀορίθα ἴῃ ῬΑγ(Ιο]ΑΓ ᾿οΟΆ}1{168; δπα 
18 ψΒαΐονου ταϊποῦ ΟἸἴδγομοθβ πᾶν θθθη ᾿ηἰτοαμοοα ἰηΐο {ἢ6 
),απεϊϊῖος οὗ τλ6 ἰαχὺ οὗ δυο πογκβ, {πὸ ἀἰβιποῦοη οὗἁὨ οὐἱρῖη Γϑιμδὶῃβ 
1π6 βᾶϊη6. [1 {Π6 6886 οὗ δαοὶι οἶα 581041] δα ΠΟΥΒ ΤΩΔΩΥ 8. ΤΟΔῚ Πρ' ΤΑΥ͂ 
6 ἀϊβυμιββοα ἔγομι 411] οοῃδι ἀθγαοη, ἃ8 θθηρ οὁπ6 ψ ὨΊΟΝ οτὶριπαῖρα 
Ἰαΐοσ τ1ῃ8ῃ {86 οΥἹρῖπαὶ ἀἰνεγρθηοθ οὗ ἔδυ} 168; [π6 ὑγοοῦ οὔ [818 θεοϊηῃρ 
ἰουπά ἴῃ 1π6 ἀπο ὑοβταοην οὗ σοοά ἀοοιιπηοπίβ οὗ δοίξ [86 βεραγαίβθ 
οἰἴδεβοβι [10 βου, βογονοῦ, θ6 σοι ρογοά ἰπαὲὶ {πΠ6 στοῦκβ οὗ 
Ῥτγοΐδῃθ δυΐμογβ ἤν σόα ἀονγῃ ἴο τ ἴῃ Ὧν ἴσου ΜΆ. δὴ [ᾶ8 
[μ6 ατοοῖς Νονν Ταβίαιιθηῦ; δηα {ππ18 411] Θορὶθ8 {μαῦ τγχθ ροββθϑβ οὗ 
οἾ455164] στ οσ 8 ταϊρσῃῦ θ6 ἐχροοίθα ἴο ἢᾶνα οδιηδηδίρα ἔγομῃ Ὀυΐ ἃ ἴδ τ 
ΘΧΘΙΠΊΡΙΑΓΒ ϑο6αἃ ὈΥ ΘΟΡΥΙΒίβ αὖ Βοπιο, ΑἸοχαμπάγια, οὐ Οὐοηβίδ ΠΟρΡΪ 6. 
ΤῊΪ8. ΤΑΥ͂ ΠΙΠΟΘΡ [06 ΒΩΔΙΟΡῪ ἔγοση πο] αϊηρ ροοα ἴῃ 18 1] οχίθπηί 
ψ Βοη βϑαογοα ΜΚ. δγὸ ὑπάογὺ σοῃβι ἀογαίίοῃ. Σ 

Απά ψμοη {Π6 1ᾶ6α ννᾶ8 {}}Υ δἀορίοα ἐμαὶ {π6 οχιβίθησα οὗ ἐἈΠ}1}168 
ΟΥ̓ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΒ ἯὙὸὺ8 80 οασίϑιη {παῦ (Π6 ἀοουχηθηίβ 1π σΘΠΘΓΑΙ τσ ῦ Ὀ6 
ἀοβηιροὶν αἰδίγ θα οα διηοηρδί {μϑῖὰ, 1818 88 δομβιἀογοα ἰο 6 οἵ 
στοαῦ προγίαποθ ἴῃ ἔοσταϊηρ ἃ ᾿παρτηοηΐ οὗ [Π6 τεβρθοῦϊννα νδὶτα οὗ 
ΟΡΡοβίῃρ' Γεδα]ηρδ : ἔοσ {86} 1Ὁ 88 Τῃουρθύ {παὺ [π6 αυσοβέϊοῃ ἸΑῪ ποῦ 
θούνοθου ΜΆ. το Ὀ6 νϑ] υδα δοοογάϊηρ 0 {πα ῖγ ΘΓ ΠΟΤ ΪΟ8] ΔΥΤΆΥ, 
Ὀαΐ Ὀούνθοῃ οἷαδδεδ, ΜΏΙΟΝ οαγτϊθα ΠῊᾺ {θθῖὰ {ΠΟΙ οὐ ἱπηρογῦ- 
8Π6ο, δραγύ ἔγοτῃ 8}1} δοῃβιἀθγδοι οὗ {πὸ πεπιδοτς οὗ δχβίϊπρ ΘΟρ ΘΒ 
Ῥογίδϊ ηρ ἴο ϑδοῦ. θοῦ 88 [Πη6 τ οῖρῦ τ ΒΊΟἢ γα8 αὐίδο θα τὸ {Π6 
γεοοηϑῖοπ δυϑίδηιβ ἴῃ {Π6 1 τηοϑῦ ἀνθ ορθα ἴοσηβ. Απα {βουρ 186 
ΠΙΒΙΟΥΥ οὗὨ [π686 βυβύθιῃηβ ΠΩΔΥ͂ βθαῦλ 10 μὲ θυῦ ἃ Βἰδίογυ οὗἉ ἐλδογίδβ, 
το αν ΒΌΡΡΪΔηΐθα ομ6 δηοίμον ἴῃ [Π6 τηϊπαβ οὗ οὔ 68 ἀπ οἴθογβ, 
θυ πιμουῦ τιβκίηρ ροοα {Π|6ἷν οὐσῃ Ῥουιηδηθηΐ βιδπαϊηρ,, {π6 ΒΡ )θοῖ 
οοηὔίηιιο8 ἰο Ὀ6 οὗ πηροσίδποθ, βῖποα {86 ἀἰβοιιββίοη οὐὗὨ ἴμιεϑε βγβίθιῃϑ 
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Ι6α ἰο ἃ τλοσθ οἷοβθ ϑχδηιπδίοη οὗ ἔδοίδ, δῃᾶ, κα {π6 αἰομοταν οὗ {ῃ6 
τ 164]6 ἀρ68, ὑο {π6 1ποϊἀθηΐαὶ ἀθυθοριθηῦ οὗ του μα νγ88 να]ὰ- 
ΔΌ]6. Τῇ οδ͵]θοῦ βουσῃῦ δπα {86 οδ)]ϑοὺ ρσϑὶηϑα ταῖρι μ6 ΤΆΓ ἔγοΙὰ 
Ἰἀδηίοαὶ, δηα γοῦ {Π6 Ῥυγδυϊῦ ταῖρσιῦ θ6 ὈΥ ΠΟ πλθδῃ8 ἔγυ 0688. 
ΤΟ ἢγεὶ ἀπο ουαηοϊαίίου οὗ ἃ ἀἰβίγ θαυ οη οὗ [6 δυῦμοῦ (168 

Ἰηΐο 2 απιῖο5 8 σίνθῃ ὈὉΥ Βοηροὶ, ΜΠ), ᾿Ἰπάθθα, μδᾷ θθθὴ [18 
ΡΥθάβθοθβϑβουν 1π δἰἰμοιηρ ργοαῦ ἱπηροτγίδηοθ ἴο [π6 σοι Ιη6α ὑββυ ΠΩ 
ΟΥ̓ 1π6 Οοαοχ ΑἸοχαπάγιμυϑ δηα {16 1,μαἴπ ἰαχίβ ; δῃηὰ Βοῃίου μι8 
Ροϊηϊοα ουὖ [Π6 ἐἦγόο σμδπμ6}8 ἐπγουρἢ τ Βοἢ δας ου 168 85 9 {86 
ατοοκ ἰοχῦ μα δοπλθ ἀονγῃ ἴο 8, ἃ8 “ Εἰσγρίῦ, Α8ϊα, δηὰ {π6 ὙΥ δβίδβγῃ 
ΟΒυτο 68," δπὰ μδα αἷ8δο βθρυῃ ἰο δοῦ οῃ ἴπ6 φοιῃ᾽ποα ἐοβ πον οὗὨ 
(6 ο]ἀαδῦ δυϊμογὶ [168 οὗὁὨ ΑἸ]Ἰοχδηάσια δηά {μ6 ὙΥ̓οβί ; Ὀυΐ ποῖίθοσ οὗ 
[π688 οΥΙ 108 μ8α 414 ἀονῃ ἴῃ {Π6 ἀ6Βη18 ΤηΔΏ ΠΟΥ {πα τγαβ ἄοπο ὮὉΥ͂ 
Βοηροὶ δὴ δοίυδ] ἀἰβίσιθυίίοη ᾿ηΐο γαηιῖζοδ ἃ8. ἃ ἔλοϊ βυρρογίοα Ὀγ 
δοιαὶ] ΡΠ ΠΟΙΆΘΏΔ, 

Βδηροὶ τπ018 ΒΡΘΔΚΒ: ““ΑἸηοηρδῦ {πΠ6 ναγῖουβ σϑϑϊησβ ψΒΙΟΝ Πᾶνα 
Ὀδθῃ οχίγδοίθα, βοΐ 88 {ΠΥ ἃγ6, γ8 πχιϑῦ 866 Μ᾿ δ΄ ΘΟ ]Ο68 ΘΒΡΘΟΙΆΠ}Υ 
ΔοσοοΓα διηοηρϑύ {ΠΘ,86}ν 68, ὈΥ͂ ὑγγοθ, ἴῃ ΓΘ 68, [ΟΌΧΒ, Δ Πα ΤλΟΓ6, 1 ἸΆΣΡῸΥ 
ΟΥ 818 16 Γ δγζυσίω (ἴοσ πιι8 τ 6 8881] 6411 {Π6 1). ΕΓ ἴῃ {818 ΤΆ ΠΠΘΓ 
Ὑ11 ἃ γᾶ Ὺ ̓ β ορθηρᾶ ἰο ἀροῖάα ; ἐμαΐ 18, ο οαὐ οὔ᾽ 6 βιιρεγῆσουβ 
ΨΑΥΙΔΓΙΟΏΒ; ὈΥ τ ]οἷ Τηθ8}8 {Π6 ρϑηιΐηθ το ηρ' ὁΔη ἀο πὸ οἶδα 
τπλπ τοιηδῖη." ΒΥ {Ππ|8 6 ᾿ηΐθηαβ ἴο ἱπαϊοαίθ {παῦ ἃ ῬΘου ΠΥ Υ 
ῬΟοΒΒθββθα ὈΥ ΒΟΙὴ6 Οὴ6 ΟΟΡΥ͂, 8πα ποῦ ΒΥ ἃ βοᾶν οὗ τοϊαίοα Μ58., πιὰ 
06 Βϑί]Υ αἰβιηιββθα ἔοι Θομβι ἀδγαύϊοῃ 8 Παυϊὴρ ΠῸ ργίπιᾶ ζαποὶε 
οἰαῖμ,. 

Βοησοὶ] {Π6η ἰαγ8 ἀονῃ ροϊηίβ ἴῃ ΜΏΙΟΝ {Π6 ΔΒ Υ οὗ Μ55. 18 
Ββονῃ, αὖ ἤγϑῦ 15 οοπηθοίίοη νὰ {Πρὶν ὁχέογηπαὶ Τοβοι ὈΪδπο68: ἢ 
186 βῆονγβ [86 ρϑῆθγαὶ σοἰδίίοη ὙΠΟ. (6 Οὐάϊΐοεο5 Οαγαοο-],αἰϊπὶ 
Βαανα ἴο ϑδοῦ οἰμϑσ, δβρθοῖδ!ν ἴῃ τοϑάϊηρβ ἀογινοα ἔγομη ράγα]]0] 
Ραββαᾶρθβ, 8: Ἴοη8, Ἔχρδηδίοσυ ρίοββοθ, ο, ΤῸ {Ππ686 Τοιηδτβ 6 
8145 τῃαὶ {18 ο458 οὗ Μ5 5. δαὰ πὸ 1016 τ αἰριῦ ἴο [Π6 τοδαϊηρβ 6χ- 
᾿υθιϊοα 1η ταῦ μ6 ἴοστα8 “΄ 7.801 οΟα 068 ΜΈΘῺ ΤΠ6Ὺ ἀ0 ἃρτθ6. 

Ης ποχί βίαίββ ἰπαῦ [86 οΥἱρὶῃ ΟΥ̓ νδγὶουδβ σοϑάϊηρβ, ὈΥ͂ ΤΏ68η8 οὗ 
Ἰπάινι 8] οοάϊοθβ, ραὶσθ οὐ ΜΆ8,., ρυϑδίδυ ΟΥὐὁἨ 8ι18116Υ δυζυχίθ, {μὲσ 
ἔΆτΑ11168, {γ1068, δηὰ Ὠδοη8, ταϊρῃῦ 6 Ἰηνοβιιραϊοα δηα βού ἴοσγί ; 
Δα ἐπαὺ ἴδ ποα [86 Δρρτοχὶ πη οη8 ἀπά αἀϊγογροηςοβ οὗ ΜΙ 5.5. τηϊσδὶ 
δα τοἀυοοα ο ἃ Κα οὗ ἀϊαρτϑτω, δῃὰ ὑμαῦ σοποογάδησθβ οὗ (686 
ΑἸ στΆτΩΒ ταὶ ῦ 6 τη846; 80 ἰπαῦ (Π6 ψΠ0]6 βι)θοῦ παρ ΐ 6 τορτο- 
Βοηΐθα ἰο {86 6Υ6 ἴῃ ἃ Κὶπα οἵ ρϑῃθδίορίοαὶ ἰ80]6, ἴῃ ὙὙ 10} ΘΥΘΓῪ 
ΠΟΤῈ ἱπηρογίληῦ νᾶγουϑ τοδάϊηρ τὰ [86 ἴτζοορ οὗἩ 186 ὁοοαϊοο8 τ οἢ 
ΒΙΡΡοτῦ 1ἴ, τηὶρῦ 80 ΔΡΡΟΑΆΓ 848 ἴ0 ΘΟ νη06. 6ὐ61 ὑπ6 πιοϑὺ βίον - 
τ ηἀρα ἀουδίοτθβ. Ηδ {μη Ῥγχοσθϑᾶβ ἴο βῆονν τμδῦ τοδαϊηρα τγου]ά, 
ΟἿ 8 ὈΥΙΠΟΙΡ]68, ρόββθδβ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΌΪ6 γορἢῦ 88 Ῥϑῖηρ βιιρρογίθα 
ΌΥ αἰδδεγεπέ οἴα8865 οὗὨ ὑδϑί πον, δπα τ μαῦ τηδΥ 6 Ἰοΐϊδ αἰπηοϑῦ Οὗ 

" « Οε:ηηϊιπ ἐοβέϊατη αἱ ρΓροϑῖο βιηΐ, απιρράδπι 4113] οοτηἶα ἀοῦοης μαυοτὶ, ἢδς ἰορο, αἱ 
κπὶυεγεὶ σοαῖσες ἱρδὶ δἷπί ποτπα δίπσμίογμπι : αὐρὸ ἴαχ Οὔ ποῦ, 088 Τογαπη πδίαγα πίτταν. 
Πιδᾳ4πο ἰρεὶβ νδγίοἰδιθαβ, οὐ βαπῖ, Ἔχουδβίβ, νἱἀδάσπι, ααΐηδπι οοα οα8 ΡΟ δἰ πλιιτὶ ἱΠΊΘΙ 86, 
Ὀΐηϊ, τοσηὶ, ἀπδίογηΐ οὐ Δ Ρ 8, ΡῈΓ παΐποῦοϑ πηα)ογοβάαο συζυσίας (8:5 δηΐπλ ΔΡρΟΙαὈΐπλα85) 
ἰῃ υἱγαπιαιια Ῥασίοιῃ σοηρτιδηῖ, πᾶπὶ βἷὶς να ραίοῆδοϊ δὰ ἀφοϊἀσπάππι, ἰὰ 65ῖ, δά νατγιοίδίεβ, 
41μ8 ΒΌΡΟΓΤΟΓΟν ΓΑ, σεβϑοδηᾶάδβ, α0 ἴδοῖο ρσοπυίηα ἰοοιΐο ποη ρῬοϊοσγίς ἤοὰ βυρογαγς," --- 
Ιοιϊιγοάωοιῖο ἰῃ Οτίβίη Ν, Τὶ ὃ χχν!. Ρ. 385. (αὐ πη Ν, Τ΄. τι 1784). 

Ρ 3 ἂ 
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ΠΟ] ουὐ οΥ̓ σΟμΒἰ ἀογα!οη 886 ποὺ Ὀοϊησ 80 σΟπβγτηθα, ΔΡΡΙγηρ ἴο 
{Π18 6 πα ῥυῖποῖΡ] 68 ΠΟ ἢα αν ἀουγ ἢ ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ 88 ὕο Π18 συζγσέα. 
ΤΉοθδ6. ῬΥΙΠΟΙ 068 σοϊαίθ τ ΒΟΥ το 1:6 νας αἰἰδομίηρ ἴο {πὸ υπιίοα 
ἰαβί ΠΟΥ οἵ αἀἸδγθηΐ οοα]ο68 διηοησδὶ  ΒΙΟἢ ΤΠΘΓΘ 18 8Δῃ ΔΗ, πα 
οα δι στουπα8 αἰ δγθηῦ ΘΟ 68 βου !α Ὀ6 σοηβιἀογθα 88 βϑ]οηρὶη 
ἴο {π6 βϑιηθ οἶδϑβ, ΗἨδ {μθὴ ᾿ἰᾶγβ ἀοσῃ ἃ συΐο ἘΙΟὮ 18 ροοα 8ῃ 
56] 8485 86 ἱπίθπαοα 1ὑ (ο Ὀ6 ἰαίκοη, ΤΠΟὰρΡῊ ποΐ ργθοΐβαὶ Υ 88 ἢ6 
δίαίοα τι: ““οὔϊοα68 ἴῃ Ἡ ΒΊΟΝ ἃ τοδάϊηρ 18 ου πα, ψ ΒΊΟΝ 18 οοπβστηοα 
ὈΥ πο δποϊοιῦ ΟὙὝΘοἷς ΘΟΡ]68, ΠΟ ὙΘΓΒΙΟΏΒ, ΠῸ ἔλΊΠ6 ΓΒ, ΤῸ τοοθηΐς," ΤΤῊϊ8 
ΠΙΔΥ 6 Βαϊ οὗ ἃ ἐσχὲ ψ Ὡοἢ δου 8 ἴῃ 0 ἢ ΤοδαϊηρΒ, ΟΥΓ 1 ΤδΥ 
ἰγαὶϊγ 6 βαιὰ {παῦ ἃ γσοδαϊηρ ἔοι πα 1 τη Οάθσῃ ΘΟρΡ 68 8ηα Ῥοβββββϑᾶ οὗ 
ὯΟ 8ποϊθηῦ ΒΙΡΡοσὺ 18 Του ΒΥ οὗ 0 ΘΟΠΒΙἀοΥϑΊΟη. 

Βδηροὶ αἴλοσνγαγὰβ Ῥσχοοθθὰβ ἴο τηδιηΐδιη {πᾶὸ {Π6 ὨΙβίοτυυ οὗ {86 
ἰοχΐ οϑῃ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 τ Γν ΔρΡΡγΟ]ιοπάθα ὈΥ 118 Ὀοϊπρ᾽ ΟἸΘΑΥΪΥ βθθ {μ8. 
“1ὴ6 ατεθῖκ σοργηβῖβ πδα βαραγδίθα Ἰηΐο δογίδιη (88 10 ὑγ 6 6) ΔΙ] ἢ8 
ΟΥ ἔμ ]}168 Ὀοΐογο {Π6 νουβιοβ (οὗ τσ ῃ]οἢ 6 δα ποχῦ ἴο βρθαῖκ) μαᾶ 
Ὀόρη τηδᾶθ: δηὰ {ἰπαῦ ἤθη οὔσα ἰῃς αἸδγοηοθα Πα δοιηα ἰηΐο 6Χχ- 
Ἰβίθῃσο, αἰ νουρθηοθβ Οἢ αἰ ρθ 068 ἔγοπὶ νδυϊοῦδ σα 868 [Δα ἔγοῃι 
{{π|6 ἴο {π|6 Δοουιηυϊαίοα. ΤΠαῦ 4180 ἔγοιῃ {π6 δοά!οθβ 8ὸ αἰοτϊησ 
οἴμοῦβ 616 ρῥγοραρσαίοα ὮὉΥ ἃ Κὶπα οὗἉ βοϊδςοις σαγα οὐ σοργίβίβ ; θὰΐ 
80, πουουοσ, {πὶ ΘΔ ἢ ΠδΌΟΙ ΟΥ ΤΆΓΤΩΣΥ τοί ηθα οοχίδίη τηᾶγκβ οὗ 118 
οτρίη. ΗἮον {πδθὴ 8[14}} νγα αἀϊβουϊ πλϊπαύθ διη]αἃ δὸ ργοδῦ δηά 80 00}- 
[ιβ6α ἃ τη888 οἵ τηδίθ δ ]8ῷ Ταῦ ψ11}} θ6 ἀομα 1 πτεῦ 1Π6γὸ Ὀ6 αἶβο 
ΒΌΡΟΥΔἀ 64 {[Π6 ἤδΑΡ οὗ νϑυβίοῃβ δπᾶ αΎΠ 6.8.) (1. τὰ ΟΥ. ὃ χχχὶ.) 

Ϊὴ ἀϊβουδδβίηρ {686 Βοῦγοοδ Οὗ οὐ [1οἰβη ΒΘΏρ6] 1868 Θβρθοΐδ! }ν (6 
Οοάοχ ΑἸοχαπάσιμυβ ἀπὰ {Π6 10] 88 βίδπαδσταβ οὐὗἨἠ δοτῃραγβοῃ ; 
ββονιηρ {μαῦ 1 ΒΟΙῚ6 ρΡοϊηΐβ 686 ἔττο δυο 68 αν α Δ Δ ΠΥ ἴο 
ΟὯΘ6 Δποΐμοῦ, πἢ1]|6 ἴῃ Οἴμοῦβ {πον αἴνοσρο σΊάοὶν ; θαΐ ὑπαῦ ΟἿΟΣ 
Δηοιθηῦ ΔΌΓ ΒΟΥ [168 ΓΟρΟΔί αν ἀρτθα 1 Ομ ΟΥ ΤΠ6 ΟἾΒΟΥ οὗ {Π686 
ἴνο. ἀπά οὗ {δε86ὲ μ6 δ ἈΓΒ Βρθαβ 88 ἐπ6 ἔνγο παΐζίοηϑβ Ἰηΐο 
ὙΠΟ ἸΠ ΥΘΓΡΥ͂ ΘΑΓΪΥ͂ 68 σοάϊοο8 μδα Ὀθθῃ αἰνι 6 ; δηὰ ἴππ8 6 
ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ δῦ Γοδίϑ ΟἹ {Π6ῚΓ πιο α ΔΌ ΠΟΥ Υ [0 ἃ ψοἰσῃΐ βυρρογίοα 
ΟἹ δοέϊ 5'ά6β, δηᾷ, {πογοίοσο, 411 ἴπ6 τόσο βίδ]α ἤδη τουἹα ἢανθ 
θ66η. ἴΠ6 σαδ6 τ ἰθηΐο ἃ Βαρροῦῦ οα οὴ6 81:46 οὐϊγ: ΤὍΤῇα ροϊηΐ, 
{π6η, δὖῦ πιο Βοηροὶ Πα ἀΥγνθα ἴῃ δυσδηρίηρ ΔΌΪΠΟΥ 168 Ἰηΐο 
απιϊϊοα θὰ ἢ6 Ῥα]1ΒΠ6α [18 ατοοκ Τοβίδιηδηί ἴῃ 1734, τγ88 [18 : 
--ἰβο (οάθχ Αἰοχαπαγιηιβ δηα ἀοσυπιοηΐδ ἀρτϑοὶῃρ ἴῃ σΘΠΘγαὶ τ] ἢ 
1ι οἡ ἴπ6 οπ8 παπά, δὰ {86 Οοάϊοοβ ατσφοο- μΔ[1η1, [Π6 Τ,ΔΌ1ἢ νΟΓΒΊΟη, 
Δηα 411} παῦ ἀἄρτθοθ ψἱἢ {Ππ686 οἢ {πΠ6 οΟἴΠΟΥ παπᾶ, Τοσμθα {π6 ὕνο 
Δηοϊθηῦ ὩΔΙΪΟΙΏΒ; δηᾶ Ὀ65:468 {Ππ686 γγογα [86 ΤΆ ΠΥ τόσα τοῦ ΜΘ. 
σοπῃίδιπῖπρ αὶ ἰοχύ οὗ ἃ ἀμἴογομὶ Κἰπᾶὰ, [Ὁ οδῃ μασαϊν 6 ἀδπιθα ὈΥ 

1 ὕπῖυ5 ψοπογὶβ σοάΐοοβ, αυδη οὶ συ]εὶ, Βρορ6 ΔΌοσταηὶ : ἀπδὴ ΥΟΓῸ Πδίΐοποβ 1112, 1 
4185 ῬΓΙΏΟ ΠῸΟ406 ΤΟΠΊρΡΟΓΘ ἀἰβοθββογο οοάίςεβ, Ἀστηϊ τ ἀΐηθ βαμητια συ ἀδηϊ ; Ρογπάο τ 
ΤΩΟΪ68 6Χ υἴτοαιθ Ἰαΐοτο ὑπί αἰϊετίιθ ἔα] ΤΟ ἑάοπθο ἱπουτη 05 Ῥογδίδὺ ΠΊ6 1115, 4ιι8 πὶ δὶ ὁΧ 
ὍΠ0 ἰφηζπὶ ἰδίογα ἤδῦθγον ἀδουρίο ρίυσα. ΝῸΠ ,8πὶ 4υα]ἰβδοῦαυθ βροςὶθβ σοάϊσαπη πηϊὶ- 
ἀποτι, ὈΟΠΟΤΙΙΠΊ, ΤΣ] ογα πὶ ἐπ σΟΠδΌτῃ ΥὙϑηΐ : ναϊοῖ νοσο Ζ)ιυεγείίι δ ̓αδιϊατη, 41} ἃ ΤΠ 6 
ἃ ῥΓίιηδ πιληι,, 48} ὈγοΟΧχίπιο βὈβιπὶ; οἵ ἱπίοσ 56 40.8Πὶ Ἰοπρ ἰββίπηθ ἀϊβίαπι ; δάβοασπεο εἴιοὸ 
ΠΟΙ δοΠδῖ; κχοπυΐπδηὶ Ἰσοιοποτη οβίοπάπηῖ, Βαραδ ΘΟΙΛΙ ΒΓ ΒΟΠΊΠΕΙ οἵ δηταιϊ δῖθπ,, οἱ 
Βοπίϊδοπμ, οἵ, Ἔχοορῖὶθ δἰ πρη]αγίιι8 ᾳαϊθυδάδπι σδιιδ18, Ρ] ΓΑ Π τατο πῇ σοπιρ]οοϊα τ : ναοὶ 
Ἐ0] ματα τα5. ἀοῆςϊο, ἀοίοειιπι ΒυρρΡ οηϊ, ἱρβίβαιιθ οοάϊοεῖθιι5. τοοθη τοῦ Ὀ5 οὐ ΠΟ ΒΊΔῊ- 
τογίθυ5 τοῦ δάάιπι,"--- Ιπιίτγοά. ἰπ Οτἰδὶῃ Ν, Τὶ ὃ ΧΧΧΙ, οΟΡ8. χχχὶ. ἢ. 430. 1784, ἢ. 6ὅ. 
ρα. 1708 (οὗ 6 ΑΡΡραγαῖιιδ Ξεράγαῖε γ). ᾿ 



ϑγϑίεπιαξὶς ΟἸαδεί Πεαΐζοη 0 ]θοσμπιεηΐε. 69 

ἈΠΥ͂, ΒΟΥ ΘΥΟΥ ΟΡροΒοα ἰο Βοηρο] Β ουϑέεηι, (μδ΄ 6 βῃονγθᾶ γϑιηαγκαῦ]θ 
ἀἰβοοσητηθηῦ ἴῃ {Π18 Δρργθοϊαϊϊησ 106 ἀοουταθηΐβ 10]. πόσα (Π6ῃ 
ΔΟΟΘΒ810]6. Ηθδ πιοδὺ σου ΔΙ ΠΥ υδοα ὙΥ10} ΒΙΏΡΌΪΑΡ δουσθη ἰΠ6 ἀδία 
ὙΠΙΟὮ Π6 νγαβ 8016 [0 ΘΠ ΡΪΟΥ͂. 

ΤΗη9 πη γὰ8 (Π6 βγϑί (ΠΟΥ οὗὨ ΓἈπ}}}168 ΜΓ ΒΙΟΝ τν88 δ 411 ἀ6- 
βηλίοΙΥ ρῥγορουμαδα; δπα νγὸ 8}|8}} βπὰ {ῃαΐ δ ἴο ροϊηΐβ οὗ ρτοδΐ 
πηρογίδποα 10 τοοορη 868 ἰβοῖδ, [86 ζ}1] υγοοῦ οὗ σοὶ [88 ἢ τὴ 
Ἔχ θι ρα ἱπγουρῃ τπ6 Ἰαθουσβ οἵ {ποθ Ἰαΐδνσ οο ]θοίουβ ψῆὸ δᾶγνθ 
οηἶαγροά τῃ6 ογιοδὶ β6]4 ὈῪ ὈΥΙηρὶπρ ἔογσαγὰ δὸ τηποῖ ἵγοσα (ἢθ 
οἰἀοβί δυϊμογιῖθθ, πχοβὲ οὗ ν ΠΟ 6 γα ἀπκηόνῃ ἰο Βοηραοὶ. 

Βυΐ Βοησοὶ ἀϊὰ ποῦ ϑΐορ αὖ {{}}18 αϊνϑίοι ἰηο ὑνγχὸ δηοιθηῦ παίϊοηβ 
Δα ἃ ΠΌΠΟΙ ΟὗἩἨ ΠΊΟΓΘ τοοθηΐ ΘΟ οε8. ΗΒ ποσὰ τηλίυγοά Ἰαᾶρτηοηῦ 
ἴῃ ἢ8 ἀρίσποο οὗ ἰδ ἀστοὶ Τ δίαπιθηῦ (1737) νγαβ (818: ---ς ΤῈ Ποδῖ 
οὗ Μ852. νὴ ἴῃ {π6 Ἰαΐον ἀρθ8 ψγοσγὸ σι ύθη αὖ (ὐοπδίδπίορ 6 δηά 
118 πεισῃθουτβοοά 18 οὗὨἩ Ρυῦ 1016 ᾿τηροτίδποθ, δἰ μπουσῃ {ΠΟΥ Πανθ 
θοθη αἰββουνηδίοά {πγουρμουΐ ΕΤΟΡΘ, μὰ ὄνθὴ Ὀεγοπα. Τἢθ 
ΜΠ016 οὗὁἨ [86 ἀοοσυπιοηΐθ, ουὐ οὗὨἩἁ τι σῇ νϑγῖουβ τοδαηρδ ἀγα Το] ]θοϊοα 
διά Ἰυάροά, 18 ἀν! θα 88 10 6 Γ6 ἐπέο ἔϊιοο παίϊοηα, ἐδε ΑΙδἰαίζίς απά ἐΐλε 
ΑΓ σίσαπ. 1 86 ποῖος ἀστοῖς οχθιαρ]αγβ ἔγοπλ Αἴτίοα δά ποὺ Ὀθθῃ 
80 ἔδινν, τῇ] ἢ Δα βυγραββοα Ὀγ {86 Αβιδίϊο βογὰ ἴῃ πμπιδοῦβ ΟΠ]Υ, Ὑ6 
τηϊσἢΐ τ ΒΕΥ τον σδίμοῦ τόσα οἡ ἴμ6 τα] Πρ] οἰ οὗ Μ55.᾽} 

{“1}} θ6 μι 6}} το ρῖνε πῃ Βϑῃρο}] 8 οὐσῃὶ ογβ ἢ18 ἰαἰοδὺ Ἰυαρτησηΐῦ 
οἱ ἴπ6 βυβ]θοὶ οὗἁὨ 3απιϊϊεε οὗ οὐ" 164] ἀοοσιυμπηθηίβ. 

“1, (ὐοάϊοαβ, νϑυβίοηβ, δῃᾶ ἔδίμοσα, αἀϊνιἀθ ὑβοσηβοῖνοβ ᾿ηΐο ἔνὸ 
ἴσα θβ, (86 Αβιδίο δῃαὰ Αἴγλοδῃ, 

«2, ΟΥὨ ἰδ6 Αἰίοδῃ ἔδιν 18 1ῃη6 Οοἄοχ ΑἸοχαπανίηυβ αδἰπχοϑῦ 
δίοπα (Ὀθοδιβο {π6 Αἰγίοδη οοάϊοθ8 αν Ὀθθὴ δἰπχοϑὺ 4}1 ἀθβίσου θα); 
δυΐ 10 18, Βονγουϑῦ, θη .4] ἴο ΤΏΒΩΥ : [0 {Π18 ἔα τ}}}Υ Ὀθ]οηνσ {(π6 ΖΕ ΒΊορΊΟ, 
Οορίς, δοα 1,αὐΐη νογβϑῖοθβ. 86 ΟΥ̓ΠΟΥ Ὑ]ΓΠΘΒΒ6Β ΓΘ ΙΩΟΒΟΥ͂ οὗ [86 
Αϑιδίϊς ἔδλταυ. ὙὙὴο Οὐαΐοες Οαταοο- 7, αἰπὶ ἀπὰ 7, αἰηϊζαηίεδ ΤΑ ᾺΪΚ 88 
[0] ονίησ {μ6 1,601 γ  ΒΊοΏ. 

“ς ἃ. Α τοαάϊηρ οὗ [μ6 Αὐτίοδῃ [ΆΤΆΠΥ 'β δἰ σαν 8 δηοὶθπί, μαΐ, δον- 
ΘΙ ΘΓ, Ὁ 18 ποῦ δἰνγαυ8 ΘΠ. ΪΠ6; ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ ἴῃ 68868 ἴῃ ΜΉ]1ΟΣ ταϊδίακο 
ὙΓΔΒ ΘΆΒΥ. 

“4, ΤῈ6 Αδἰαἴϊς ΜΩΝ., ἸΏΔΩΥ 88 ἐΠ6Ὺ 8.6, βάν οὗζϑῃ δυὺ 11{{16 
ποῖρμῦ; Θβρθοία]ν θη ϑυρροτγίοα δηὰ οουπίθπδηοοα ὈΥ Π0 δηῃοϊθηῦ 
ΨΟΓΒΊΟΗ. 

“5, ΤῊς Αὐτίσδῃ τοδάϊηρ σ ΥῪ οὔθ οογγθοίβ {86 δι Ἰβοδίίοη οὗ 
(π6 Αδἰδξῖο ; {88 Αϑἰαίίς τδαϊῃρ' βοπιθίλπιθβ γϑιμοϊαβ {π6 ἀοἔοοϊ οὗ 
[86 Αὐτίοδη. β 

“6, ΤῊΘ οοπβοπὶ οἱ [Ππ6 τηδ)ου 7, ΟΥ δἱ ἰϑδδϑί οὐ {6 Ἰοδαϊηρ νἱ]ῦ- 
Π66868 οὗ ΒοΙἢ ἔδυ ]168, 18 8 στοδῦ οὐ ἰοσῖοι οὗ 1Π6 σεπυΐπα σοδαϊηρ,᾽" 

1.“ (ρίεγγα οσοάϊουτω, αὶ εἰϊτϊοτὶ θ.18 δες} }8 ΟΠ δ Δητἰποροὶὶ δὲ ἴῃ 1116 νἱ οἰ ἰδ βογῖριΐ βαηὶ, 
ταΐϊπι5 νϑ]οὶ, οὐϊαπηδὶ ἴῃ οἴθποῖι ΕΠγορασα εἴ αἰ γα Πιοτῖηΐ ἀἰδβαπλπϑιὶ. Τοίατα ροηυ8 ἀοσυ- 
τηθηογαπι, Οχ αυΐδιι8 τασίδο Ἰθοιίοποβ οοἸ] σαπιγ οἵ ἀςσοϊἀππῖαγ, ἰπ ἀπια8 4085] ΠαιίΟΠ 68 
ἀἰδιγα τας, Αβἰδιίσαση οὲ Αὐτίοδηαμη. ΝΊβ᾽ ἔδπὶ ρϑῦοδ Ἵδϑοη ἜΧΟΙ] γα Οὐεοῦ νεϊαδία 
εχ Αἴτίοδ, φαοσγισῃ δχοο ]θπείαπι να ζαϑθ Αβἰδίϊοιπὶ 8010 πιιπίοσο ἰοηρθ νἱηοίϊ, Δ] απο 
Οἷα πἰτὶ Ἰίςοτεῖ οοὐίςτπι ΡΙαταϊ ταῖς." --- 886 ΒεπροΪ 8 Αρραγαῖιϑ, 64, 2. 1768. Αρροπάϊχ, 

Ῥ. ἱν. Νο. ἰν. 8.31. Ρρ.669. (Το Φειεπείο Νουὶ Τεείαπεπιὶ αταοὶ, π ἴοι μδὰ δρρθαγεὰ 

δι Ἰαγάδη ἴῃ 1737, νγὰ8 ἴπεγα γορτ πιο.) 
5.1 Οράϊςεδ γεγβίομοϑ οἵ ραῖγοβ ἰη ἀπ85 ἀἰδοεάπηι ἔπι 44, Αδἰδιΐοδτη εἴ ΑΊοΑπαπι. 

“ἢ, Ἐχ Αἰοδηδ οδὶ Οοά, ΑἹ. γατς βοῖπϑ (ιία ςοἀϊοτο5 Αἰτίςαπὶ ἔργο ἀφίει! 5ιπ|), δὲ 
: . 
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Τῆυδ, (μοη, Βοηροὶ παῖ οἸαββοα ἰοροῖμοῦ {π6 θαυ] οΓ ἀοοσυμπηθηΐθ 
8.8 ΤοΥτηρ' 056 ρὍΠΟΙΑΙ γαπιϊΐν. Νὸο ἀουδύὺ (μαῦ μα ἔοι πα ἔγουῃ ἔτη 
ἴο ὕτηθ τ τε: ἢ αἰ βηου 168 ἴῃ Ἰαγὶπρ ἀονγῃ ἃ ἀοβηϊο |ἴπ6 οὗ ἀ6- 
ΤΩΔΥΟΔΈΟΩ, 

Ῥγορδθὶν πὰ ΒΘηροΙ Β οὐ π|6 [18 ὙἹ 8 66 Ὀαύ ᾿ρ ΤΕΥ 
πη αἀεογϑίοοί, ἔγοσι Ὦ18 μανϊηρσ Ὀστουρμὺ {Π6Πηὶ ΤΟΥ ΑΓ 1 ΟΓΚΒ π ΒΙςἢ, 
ἔγοτα {861} 81Ζ6 Δηα ομαγδοίογ, μδα Ῥυΐ ΤΘΙΠΡΟΓΑΓῪ ΟἸΤουΪαοη. Η185 
ατοοκ Τοβίδιηθηϊΐ νγ88 οὐ ]ο1864, δηα ἴΠ6 ῬΥιποῖρ 68. οα ΒΊΟΝ τὖ τγ88 
οαἀϊοα τγοτα 84988116α ; δηᾶ ἴῃ Θοῃβοαῦθηοο ἢ6 ΡΠ Βῃ6α ψΑΥΪΟῸΒ βδοτί 
ῬΒΙΩΡἨΙοΐβ ἴπ ἀοίδποθ, οὗὨἨ δῇ οσοδδιοηδὶ οπαγδοίοσ, ἴῃ ΤΙ ἢ Ὦ6 ΤΔΟΓΘ 
ΟἰΘΑΥΪΥ Ἔχρ αἰηθα 18 νἱθνγβ, δ ἀοίεπαοα {Π6 στοιῃάβ οα ΒΊΟΣ ΠΟΥ͂ 
τοβίβα, Τὸ τπ6 δηϊαγρθα οἀϊοη οὗ 8 Αρραταΐι5 ΟΥϊίίομβ, πιο 
ΒρΡροαγϑα δϊοσ μἷβ ἀθαίϊ, δὴν οὗ {π686 Ῥδιωρῃ]οίβ (1 ποῖ 411) σσοσα 
ΔΡΡαπαρα; δῃᾶ (818 ροσοι οὗ {παὺ δαϊοι Ὀθοοσηθβ [86 βίογθμοιβα 
ἴον ἰῃοβϑε ὙΠῸ ψ 18}. ἴο ἰϑασῃ [86 στουμάνοτυκ οὗἉ γεσοηδίοπ ἐϊιοογὲοδ, ἀπα 
μον ἴπ686 Ὀδοδηθ ρσυδάμα! βυϑίαθμχαι βοα. [}ἢ {π6 Δἀαϊ ]οη 4] ποίθ 
(ἔτοῖὰ νοῦ δὴ οχίγαος 88 δῦ θ66ῃ ρίνθῃ) μ6 βίδίθβ, ΠΟΘ σ, Π]18 
γ ον Β ὙΠ ΤΟΥ͂Θ ΟἰΘ ΓΙ 688 δηα ὈΓΘΟΥΠΥ [ΠΔΠ 1Π ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΣ Ο)6 ΡὈΪδοθ; 
Δηα {818 ποθ ἀοθϑ ποὺ βθοὰ ἰὼ πᾶν Ὀθθη ῬΆΒ]ΙΒΗΘα ΡΥΙΟΥ [0 {86 
Ροβίμυτηουβ οαϊίίοη οὗ ἴπ6 “ρραταΐις ΟΥ̓ σι ἴὰ 1768. 

ΑἸταοβὺ ἱτηπηθα αύθὶυ σοῦ [Π6 οΥἹ 168] πυιπρβ οὗ Βϑηροὶ μδα (μπ8 
ΔΡΡροδγχοα ἴῃ ἃ οοἸ]οϊρα ἴοστῃ, ᾿18 Ῥγ]ΠΟ10168 θΘσαῃ ἴο οομηπλθπα {μ6ῃ- 
Βοῖνοβ ἴο {86 ἄρργογυαὶ οὗ οοχηροίοπί ΒΙΌἢ1οα] βομ  δΥ8. 
ΤΠ ἴοστα γεοθηϑίοη, 88 ἈΡΡΙΙ6ἀ ἴο ἃ ρδυουϊαῦ οΪ888 οὗ ΜΙ 55., Ββθ πη8 

ἴο δᾶγα οτἱρι παρα τι Βοια]οσ,ὶ ΤὍΤηα οδ)οσίίου ἴο {86 ποτὰ 18, ἐπα 
1ῦ ῬΤΟΡΟΙΙΥ ὈΘΙοηρβ ΟΠΪ]Υ ἴο ἃ οἶδδθ 1] οἢ 888 ργχοσοοαρα ἔτγοσῃ ΒΟΠῚΘ 
ΟΥ̓Δ] γευϊδίοπ, ἀπ {π8 1Ὁ 18 ἱπαρῦ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴὕ ἴο οὔθ ὙΒ1ΟΝ Πδ8 
ΒΌΓΙΠΩΡ ὉΡ ἴγοιι {Π6 ΟΥΪΠΑΤΥ ϑοοϊἀοπίβ οὗ ὑγδηβουρίοη. [0 18 
ΠΟΘΙ], Βούγανοσ, δ 68 (0 86 1ζ, Ππουρῆ ποῦ ἱῃ ἃ βίτΊοὔγ δοὸ- 
Ουγαΐθ Β6Ώ86, 88 ἰῷ μὲ8 Ὀθθη δἰτηοϑί ὑθοῃηῖοα}}ν ΔΡΡΥΟρτϊαίθα ἴῃ 
Βροδκίηρ οὗ {Π18 βυ})οςί. 
θα ]ον ὑμὶν δἀορίοα {π6 ΤΠΘΟΥΥ οὗ χεσοπδίοηϑ, ΔἸ ΒουρὮ ἢ6 τῦὰβ 

παι δοὲ ταῦ Ἱεἷβ ρᾶῦ; σὰπὶ γογδίοπο ἢ. Οορί. 18... Εχ Αβίδιϊςδ οοἰοσὶ ἔδσο ἰθδίοθ, 1,01 80 
γεσείοπὶ βου πϑηΐασ σοά. στε οο δι ηὶ οἵ 16} 1 Ζ8η 68. 

“8. 1οιϊο ΤἈτλ1]165 Αἰγίσδητ ΒΟΠΊΡΟΥ δηςίαι8 οδῖ, δοὰ ἰδηλθῃ ὩΟΠ ΒΟΙΏΡΟΥ σἝὨΌΐΪΠΔ : ἈὈΓρῸ- 
βοτσα υὉἱ ΔΌοτταο ἴῃ ῬγοοὶΥὶ ογαδῖ. 

“4, Οοἀϊΐςορ8 Αβἰδιοὶ, αυδῖαν 8 πα ϊεὶ, οχ χα Πι βθθρ6 Ροπάτ8 ΠΑθοπί : 0116 ῬΥδ βου πὶ 
δη Ια 8 ὙΘΓΙΟΠΘ δίϊραί!. 

“5, Αἰγσδῃδ Ἰοοίίο βρορὶι18 δ χοθβϑατα Αβίδεϊςαση γοάαγριῖ; Αδἰδίϊορο Ἰθοῖϊο ἱπίογάιι πη 
τά οί Βἰαϊαὶ Αἰτγίοδηο. 

“6. Οοπβοηβαβ ῥ᾽ ατίαπι γα] οογίθ ὑῬσρθο ρα σαΠὶ ἐοδιϊ τη οχ αἰγϑασο (ἈΠ 118 ΤΩΡ τη οδὲ 
Βεπαΐπηθο ἸρΟΙ]ΟἢΪ8 ογοτί απ," (ΒΟΠροΙ ΑΡραγαῖαβ, οά. 2. 1768, Ρ. 425. Απῃποῖ. ἴῃ “86. 
ἱ, 19.) 

Βοπροὶ ΓΘ ρΌΟΒ Οἡ ἴο αῖνο ἢ18 ΤΟΘ 808 ΤῸΣ νδ]αΐηρ 8ὸ Πρ ὮΪΥ ἔθ Οὐἄσχ ΑἸοχδη τη 
δηᾷ [8 1,διἰη γογϑίοη. [1 18 πθϑ 1688 ἴο φυοίθ {ἢ 686, ΑΓΕ Ὀδοδίδο ΠΟΥ ἀο ποῖ Γοΐαὶα ἴο 
[Π6 οἰαπδἰοαιίοη οὗὐὁἨ Μ58.. δηἃ Ῥδυ  Ὀοσδιθο [ἢ6 ΟΥΟ0 4] ΒΡΡραγαίιβ 18 ποῖσ 80 ΓΟ ἢ ΤΏΟΓΘ 
τὶ οἷν οχιθπᾶοᾷᾶ, τπδὲ τπ6 ϑροοΐα! στοῦηᾶβ ἴογ ῥγθίουτηρ [Π|656 τὸ [Π 6 8808 ἡγοῦ] ἃ ποῦ ΔΡΡΙΥ 
ἰῃ 1Π6 ΒΔ Π|6 ΏΔΠΠΟΥ. ΤἼΘ ἈΓρηπηθηΐ, ΒΟΎΘΥΟΤΣ, οἵ ΒΟΏρΘὶ τγΑ8 830 [ΔΓ νυ Ὁ]6 48 ἃ σΟὨ ΓΊ- 
δυιϊίοπ ἴο Οονιραγαίίυε Οὐ οῖδι. (860 Ὑγερο 1688 Αοοουηΐ οἵ [6 Ῥιϊηϊοὰ Τοχὶ οὗ [ἢ 
Οτοοκ Νον Τοδβίδπγοηί, Ρ. 132.) 

᾿ς ΤῊΟ [ΟἿΤῚ γέσξηϑίο ΜΒ ἢγδὶ Ἀρρ]οἃ ἰο ἴπ0 ΜΆ. οὗ (86 ΟὙΟΟΚ ἰοχὲὶ ὈΥ ϑοση]οσγ, ἰπ [Π6 
τοϊγὰ νοϊαπι6 οὗ πἰ8 Ηεγπιεπδμϑοίια Ῥογδογεὶίμπσ, Ῥυ ὈΠδιοὰ ἰπ 1765, αηὰ ἢἷ8 Αρρατγαίωε 
αὐ Ζ ιδεγαίεηι Ν. Τ. 7ηἰεγργείαἰοπεπι, ῬᾺὈΠΒῃ6α ἴῃ 1767, Δηὰ κὐοριοὰ ὈΥ Οτεβθδοῖ, ἰπ 
Ηἰ8 ϑυπορδοὶε Εναπρείίογαπι, δὴ ἃ ἱπ ἢἰ8 ατοοκ Τοβίδιη πὶ δπὰ ϑυπιδοία Οτίοα."---Βρ. Ματθὰ 
(ποῖοϑ ἴο Μίςδδ6} 18, ἰὶ. 648.) 
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ποΐ β σ ΟΥ ὉπΣ στη ἴῃ ἢ18 86 δηὦ ΔΡΡΙΠΙοδοη οὗὨ [μ6 ἴδστῃ: 6 Βθθῦβ. 
ἴο μβανο ἔξ] Βοηροὶ, θυ που ἰνσαγβ αἸδουϊ πιϊηαϊηρ Ὀούνγ θα 
ταῦ ἰμαῦ στοῦ οὐἹο Δα Ββἰαίθα δὖ δὴ δα σ] οΣ ρουϊοα, δπα στ ῇδί 6 
δά σίνθη δου αγαβ δ Π18 ταδί γα ρθη. Αμπᾷ {ἢ8, ϑ'οιη]ου, 
ΔΙπιοδί 1η 186 Βᾶτηθ βοῃΐθῃσο, Βρθᾶκβ οὗ Βϑηροὶ βΒ ἔσο ἀποίοπξ παίϊοπϑ 
88 Ὀοῖηρ “186 τηογὰ δποϊοηῦ ΓΘΟΘΏΒΊΟῺ ἢ (οοη χαβίηρ, 1Ὁ ΤΠ ἐλό οἶδεν, 
ΜΓ ΆΙΟΒ ΔΓ ΑΓΒ τνᾶ8 υδ6α αὖ ΑΠΌΟΟΘΝ δηᾶ ᾿Ββγουσπουῦ [Π6 Εα581), δπά 
αἶεο οὗ ἴε Εργρῦδη δηὰ 186 νυθβϑίθσῃ 88 ὑνχο αἰ δγθηῦ Γθοθ ἢ βΊΟμ8. 
ἨἩονανορ [Π|6 ἴΠογο νγὰ8 οἵ ἀβθῆποα δρργθμθηδιου οὗ {π6 βυδ]θοί, 
ΘΤΪΟΥ ὉΠαου ραν γγὰ8 {π6 οδυβ οὗ {86 ψἱὶάς αἰβιβίοη οὗὨ ἰδ6 
ΤΠΘΟΣΥ Ρσορουπαθα ὈὉγ Βεηροὶ. 

Βυΐ 1 νγγᾶβ {πσουρῆ [μ6 βυβίοσαδίιο ἔοστη τ Β1 οι [815 {ΠΘΟΥῪ τϑοοϊνορα 
ἴῃ {Π6 Βαπάβ δηᾶ ἔσοιη {Π6 ᾿ῃυθβι ρα οη8 οὗ τιθβῦδβοι, ἰμαΐ 1Π6 δοΐυδὶ 
δχἰβίβῃςο οὗ ἀ"Πἔδγθηῦ γο ΘΒ 08, δηα {Π6}Γ γϑὶὰθ ἴῃ ἀοἰοσταϊ πῖπρ ἐμ 6 
δοπυΐπο ἰαχί, θθοδίμθ βυ ̓ ]θοίβ οὗ δϑαγιιθδὺ αϊβοιιβδίου. Ὑμαὺ οὐτῖοαὶ 
βομοΐασ δα Ὀοίοσο ᾿ἷπι, ποῦ ΠΊΘΓΟΪῪ [ῃ6 ΘΟΙΩΡΑΓΑΌΨΟΙΥ ΒΟΔΗΥ͂ τηδ- 
6 γ18418 τ ἢ ΒΘηρ6] δα υ864, Ὀαΐ α͵8ο {Π6 ψοα ἢ τ ΒΊ οἰ ΥΥ οἰδίοϊα 
δα δοουτηυ]αίοα, -- ΘΑ} Π, τυ ΒΙΟἢ μ6 ὨΔα ΘΙ ]οΥ θα 80 ρδγβί τ ΟἹ Ο 3} Υ 
Βὲτηβ6 1, θυὺ Ὀοαυρδαίμοα 8ὸ ἰδν]ΒΏ]Υ ΟἹ 18 θυ σΘΒΒΟΙΒ; δηα ἔδιι8 ΒΘ 
Πιδα ἔα τόσο οχσίθπαρα ἀδίβ ἔγοῃλ ὙΒΙΟΩ 6 ταϊρσιῦ ἰοστα ΤΠΘΟΣΊΘΒ. ΟΓ 
ΘΒ  Ὀ]Π188 ἔβοίβ. Ηἰβ οὐ γεοσοηδίοτ- ϑ  5έεπι 8 ῬτοΟρου Πααα δε ἃ δοτ- 
ΡΑΓδΌ νον ΘΑΥΪῪ ρογιοα; 1ᾧ 18 1] υδίγαϊθα δηὰ ἀοίοπαρα ἴῃ βονοσαὶ οὗ 
ἢ18 σουκβ, δὰ 1Ὁ νγ88 υϑοά οχίθηβΊυ ἷΥ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ 164] Θα 08 οΥ̓͂ (6 
Οτοεκ Τοβίδιηθηῦ τ Ιοἢ 6 Ρυ]18Π64. 
ΤῊ ἤγϑῦ σοῦ ἴῃ τ ]Οἢ ΟὙΙΒΌΔΟΣ βίαίοα 8 {ΠΘΟΤΣῪ οΟὗὨ ΓΘΟΘΏΒΙΟῺΒ τΥ88 

᾿ϊ8 7) δδεγίαξϊο Οτέξσα ἀε (οαάϊοϊδιι φμαΐμον Ἐυαπφοίϊογιπι Ογισοπίαπίδ, 
Ὑ8ΙΟΒ ΔρΡοασοά ἴῃ 1771: ἴῃ 10 Β6 πβρὰ {π6 ἴδστω χεσσηδῖοη ἴῃ Ἰϑὺ 186 
ΒαΙη6 ὑνοΐοϊά ΤΘΏΠΟΡ 88 ϑοιΐοῦ ἢ8δα (086: Βοιηθίϊτηρβ ἴο ἀσηῃοΐο 8 
φεπεγαῖ οἶαξ5 88 ΟρΡροΒβΒϑα ἴο βοηθ οἴποὺῦ φεπεγαῖΐ οἷαδδ, Ἀμα ΒΟΙΔΘΌΤΩΘΒ 
88 τηοσδηϊηρ δμδ-οίαδ8ε8 αἰΒΌ Πρ ΒΠ6 ἃ ἴσο ὁη6 δηοΐμεσυ. Ὑπυ8 6 
ΒρΡΟΔΚΒ οὗἩἁ πὸ οοάϊοοθ Ο. Ὠ.1,. 1. 18. 838., δ. Ὀθομρίηρ ἴο οπ6 τϑ- 
σομβίου ἴῃ οοπίγαβδὺ ἰο 2, 38, 4, ἄο., ρογδιπίηρ ἴο δῃοίμοσ.Ὦ Βαΐ 88 
γαῖ 18. συϑέεπι γ1ἃ8 Ὀυῦ ΡΑΥΟΥ ἰοιτηθᾶ, δπα Π18 πνοαί η8 μδά 
τοἰαἰλομ θβρϑοῖδ!!υ ἴο [8Π6 ὑαχί 88 δχϊβίϊηρ ἴῃ {π6 ἐλμέγά σαπίυσγ. ΑἹ 
{18 τα 6 ἐμπουρθῦ ἰπαῦ ρουμαρ8 ἐλγόθ ΟΥ̓ 7ΟΆΤ ὙΘΟΘΏΒΊΟΩΒ οὗὨ {86 
Νεν Τοβίασηθηΐ τσ ῦ Ὀ6 ἀδιϊησι Βῃ6α.ὃ 
Οὐ οϑθδο ἢ ΒΒ οοουραίίϊοη ἱπ οὐπηρ (1774---:) ῃχθῦ α ασϑοῖκ βυ- 

1 Βοίπεοῃ [Π6 Ρυδ] ]!]οαιΐοη οὗἩ ΤΠ Ἠοττηοποπίίβοϊιο Ψουθεγοίϊαπρ ἰη 1765 δηὰ {πὸ Αρρᾶ- 
ταῖυς, ὅχο. ἴῃ 1767, β'διη]οῦ μα οὐϊεά (ἰη 1766) “ Φοῖ.. δας. ΥΥ εἰδίοηϊ! 1.106}}]} δὰ Οτδβίη 
δίασπς Ϊπιογργοϊδίίοποπι Νονὶ Τοβίδπηοπιὶ." Τὸ [88 ἴδ ῃ8ἃ δρρεπάδα (ρρΡ. 167---206.) 
“ δρὶοϊεσίαπι Οὐδογνυαιίοπυπι ἀθ Ν αγδητιδυ9 Νονΐ Τορίδιηθπῖὶ [δος α8, ἴῃ ᾳὰο Ργθὸ- 
εἶραδ οἰΐαπι ἐχ Ζ0ῃ. ΑἸ0. Βεηρο1! Ιπιγοάυοσιίίοπο ἴῃ Οὐ δίῃ Νονὶ ΤΙ αβιδπχθηϊὶ γοσαηβθητγ." 
ΤΙ Αρρεπάϊχ δηὰ τη6 “ Αρραγαῖιιβ δὰ 110. ὅς. (Ρ. 45. 866.) ἀτὸ ψνογίῃν οἵ βροοΐδὶ δἰΐθη- 
ιἰοη 88 ἀδνεορίηρ τα εγ᾿β υἱοὺνβ Οὗ Γεσοπδίοῃβ, δη ἃ8 ΔΡρ᾽ γἱπρ Βθηρο}᾽8 ργῖηο Ρ]68 ἴο [86 
ψὶάοΓ τβηρα οἵ οὐ 168} δας οτος β, τοῖν ἢδὰ Ὀδ6π τηδάδ Κποννη [Πγουρἢ ὙΥ εἰδίοΐη, 

3 Τῃ (6 Ῥαββᾶζο ἰπ ὙΒΙΟὮ [5 ΟσΟΌΓΒ δ ἴδ τηδί ηταἰπίηρ τπᾶὺ ἴΠογῈ 'ἰ8Β πὸ ὑσγοοῦ ἴδδὲ 
Οτήχοη δὰ [ογηθὰ 8 ποὺν σεοθηβίοῃ οὗ ἴ86 Νεν Τοδίδπιοπί : --- “ (γί θη 68 εἰρη! ῆοα- 
οπο, 4π8ὲ 41185 ἴῃ τὸ οτγί οἰςα βϑοσα ΟὈϊ ποῖ, Υ. ς. ὉὉΪ ἂς τοοοπβίοης [ποΐδηοα δυῖ Ηοβγ- 
οἰΐαπδ Ἰοχαΐπιατ, ἀπέ δὲ οοάϊοες, Ο. ΤΠ). 1. 1. 18. 38. εἴς, αὐΐαπι τεσεπδίοπεπι ἐχλίδεγε αἰοίπιιιϑ, 
φιατα σοάϊεεα 2, 8, 4, εἰς,".---Ορυβουϊα Ασδάοτηΐςα, Θὰ, ΘΔ Ό]οΥ, ἱ. 287. 

8 “ ῬΘΟΘΠδίΟΏ65 δϑοτὶ ἰοΧίτϑ (Υ. ς. Ενδηρο]οστιτ) ΔσΠΟδΟΟ ΠΟῚ ηἰδὶ ρϑποδβ (ϑπηΐὶ ἴοσίθ 
(σέ δυὶ φμαίμογ), ἡτ οἴηηοβ Ν, Τ΄ οοάΐοοδβ ἰπ οι άοπι οἶδβδοδ βολιιηρτιηῖ,"--- ΟΡ. 
ἈΑεδάά, ἱ, 299. Σ 

ΣΕ 
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ΠΟΡΒῚΒ οὗ [π6 ἴὮγοθ ἄγβ (ὐοβροὶβ, πᾶ αδἴοσναγαβ {π6 ψ8016 οὗἩ (μ6 
Νον Τοβίδιμοηί, πὶ ἃ ΟΥΙΟΑΠῪ γουϑο ἰοχί, 16α Βἴτη οΟΥὮὨ ὨδΟΘΒΒΙ ΤΥ 
ἴο δχϑγαΐμο [πΠ6 τοϊδοη οὗ ΜΙ 55. δπα νϑσβίομβ 801}} σβλοσα οἰοβοὶν : δῃὰ 
ἴῃ 1777, 6 γϑαγ ἴῃ ὙΒΙΟΏ 818 ἢγϑὺ οἄιοη οὗ (6 Νὸν Τοβίδμμθης 
γγ48 οοτηρίοίοα, μα ρᾶνθ ἴῃ ἢ18 ιδέογία Τοχέι5 Ογαοὶ Ἐρϊρίοϊαγιηι 
αυϊίπαγιηι, δια ἴῃ τΠ6 ρῥχγοΐδοα ἴο {μ6 (ἀοβρο]8, ἃ ἀθβοσιρίίοη οὗ δ18 
ἰογπιθὰ ΤΠΘΟΥΥ͂ : {118 ΤΠΘΟΓῪ 186} ταυϑὺ μ6 υασοα οὗ δοοογαϊηρ ἴο 186 
͵7αεῖς οὗ [86 οδ86, Ἰγγτοβρϑοῦννο οὗ [86 ργοθδΌ} Ὑ οὐ 086 ΘΟΠΊΧΆΣΥ οὗ (86 
ΒΌΡΡΟΒαοα λύφέογἐσαὶ στουμαᾶβ ομ νοῦ ἰμ6 δυΐμοσς βουρθῦ ἴο δοοουῃΐ 
ἔογ {86 οὈδοσυϑὰ ρμεθηοσηθηᾶ. ' 

ΤῊΘ στουπανοιὶ οὗ [Π6 ΤΏΠΘΟΙΥ νγα8, ὑπαὶ δῇ {86 Ῥερίπηΐηρ οὗὨ [9 
{πἰγτὰ σοηαγΥ αὖ Ἰοαβύ, ἔμ γ6 αχιβίθα ἔϊοο υϑαθβίοηβ οἵ (86 (ἀοΒροῖβ, 
διηἃ ἴο 1Ππ686 Βρϑοὶδὶ αἰϊδηοη βου Ὀ6 ραξὰ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ ΤΩΔΏΥ ΟἾΠΟΓ 
ΓΘΟΘΏΒΙΟΙΒ ΤῊΔΥ ἤᾶνα ὕθθῃ ἔοστιηθᾶ, Οὗ ἐδιθθθ δποϊθηῦ ΓΘΟΘΏΒΊΟΠΒ, 
1Π6 ομθ νγἃ8 ““{Π6 “ἰεκαπάγίαπ, [6 τοδάϊηρβ οὗ ψΌΣΟΝ ἀγὸ ραιμογοα 
ἔγοπι {86 σοάϊοθβ οὗ (η6 (ἀοβρθὶβ (Ὁ. 1.., δῃηὰ αἷβο Καὶ, 1. 18, 88, 69. 
106. 118., ἔτοπι {π6 Εὐνδηρ ϑίατια 18, 19., ἴσγοτα (86 Οορᾷο [ἡ 6. 
Μοωρδῖο1], ΖΕ Βίορις, Αὐμπθηΐδη, δπα Ἰδΐοσ ϑυυῖδο Ὑϑυβίουβ (1π- 
οἸυαίηρ [16 τηλγρὶηα] ποΐοθβ οὗὨ {818 Ἰαϑῦ σῃθῃ!!οη θα), δπα ἴγοιῃ {ἢ 6 
οἰδιοηβ οὐὁἨ ΟἸδιμθηῦ οὐ ΑἸοχαπάγια, Οχίρθι, Εὐαβοῦϊαβ, ΟΥὙ1] οὗ 
ΑἸοχαηάγια, δηα [1βἱάοσυβ οὗ Ῥοϊμπρίυτα : {π6 οὐμογ, ἐλθ εὐεϑίεγπ, (Π6 
Τοδάϊησβ οὗ ψὩ]ΟΝ τὺ 6 ραϊμογοα ἔγοια (οάοχ Ὠ),,, ἀπά ἴῃ ρατί ἔγομι 
186 Οοαϊοοβ 1. 18. 69., ἔγοσω 86 1,δὔϊῃ ψϑγβῖοη, Βρθοῖδ νυ ἔτγοπι (86 
Απ ΘΒ: ΘΓΟ τη ϊ8η, ὙΥΠΙΟἢ 18 ΘΟΤΩΣΊΟΒΪΥ οΔ]]6α {π6 7ίαϊα, δῃα ἔγοτα [86 
ΤΏΟΤΘ 8 ποϊθηῦ 1μαἰϊπ ἔλίμο ΓΒ; Βοιηθίμμθθ αἷἰθὸ ἔγοῃῃ (86 ϑυσίδο δῃὰ 
Ασάθδῖο νϑυβίοηβ. ΤὴῈ Οοάοχ Α. ΦΌ]]ονγ8, ᾿π [86 (οΒρο]8, ἃ γθοθῃβίοῃ 
ἀἸογίηρ ΑἸ Κο ἴσου [π6 ΑἸοχαπάσιδη δπα [Π6 υγϑϑίθσῃ, ρούμαρα (οη- 
Βίδη ΠΠΟΡΟ] ἴδῃ, τοσο σϑοοηΐ, οΟΙΏΡΙ]Θα ἔγοτα οἴμοῦ σϑοθηβιομβ. 5 Ηδ 
ΑἾβο βίδίθβ ΨΠΥ 6 οδῃποῦ δοημθηα (86 ΟΎΤΙΔΟ ὙΘΥΓΒΙΟῺ 80 τη ΟὮ 88 
ΒΟΙῚΘ πε ἀομθ, τοραγαϊηρ 1Ὁ 88 Το σουρὨ, 8πα που] θα ἴῃ ΤΩΔΏΥ 
Ραγίβ ἴο ΤΟ τη ΤᾺ ἐπα γε: πὸ ἡπαστηοηῦ σοὶ δα Ὀδοη ΡΓ6- 
ΨΙΟΌΒΙΥ ἰουιηθα ὈΥ Βϑηροὶ, δῃαὰ ὙΈΙῸΒ 88 ὈΘΘῺ ΒυΧΡΓΙΒΙ ΡΥ Οοοῃ- 
Βγυτηθα ὈΥ ἰδίου αἰ Βοου ΓΙ 68. 

ΝεοαΡν ΟΘΏΓΥ Ὑ6Δ7Β δον {818 τἶὦΔδ0ι]Β ττϊζΐθη, δρροαζοα ἰμ6 βγβί 
γοϊυπιο οὗ τ βΌδο ἢ Β βϑβοομα (θῃ]ασροα) οὐλοα] οαϊου, ΤῈ τπηδ- 
ἰογἶ8}8 ἦο οι ἢ6 Ππδᾶ ἴΠ6 ὁρρογίαπιςν οὗ δρριγίηρ [18 ΤΒΘΟΥΊ68 
ὙΟΤΘ ἔλτ στοαίου (θδὴ {ΠΥ δὰ θθθη Ὑμθη 8 ΟΥ̓ 168] βίιἀϊοβ οοτα- 
ΤηΘΠΟΘΩ͂, δα πον, [πογεΐοσρ, 6 τγαϑ 8016 ἴο ρῖνα Β18 γεοσηϑίοπ-ϑὺ ξίθηὶ 
118 111 ἀθυθίοριαθηῖ, [Ὁ 6 Ἱπηροτίδηῦ ἰο οὔδβογνθ ἰμδῦ "86 πον οδβίβ 
8.5146 Λϑίογίσαἱ ἐλοογῖο8 8 ὙΓΠΔΟΒ Ὠβα οποθ ρ]θαβθὰ 38 τηοσθ γουίὉ] 

Σ Ορυβουΐα Αοεαδοπηίοα, ἰΐ. 1--1 85. 
3. Νον. Τοβιὶ, ατἹεβύυδοῖ, οα, 1777, Ῥγοϑῖ. Ρ. χῖν. 
8 βοὴ ὙΠῸ ἢδᾶνὸ ορροδοὰ Οτ᾽οβῦβοςρ απὰ Ηΐ8 νἱονβ, βις ἢ 858 ἴπ0 Ἰαίθ Ατηοσίοδη Ῥτοὸ- 

ἔθδϑου Νοσίοῃ, ἤδυθ θη γεν ἱρηογεᾶ τ}18; δηὰ [ΠΟΥ πᾶν Ὀγουρῆῖ, ἐπογοίογο, ᾿ηἴο ᾿υχία- 
ῬΟΒ ΟΠ. δοπύθῃ ο 5 Δηἃ Ῥϑϑβᾶρεβ Ὑ τ Γ6η ΌΥ Οὐ ΘΘὈΔΟἢ δὺ ἀἰ βογοηϊ {ἰπ|68 ἀυτίηρ τίν ψεαγα 
οὗ ογἰεῖοαὶ βίπαυ, δ5 ἱἴ δ ὁπ δηὰ (16 β8πη6 {ἴπ|6 6 δὰ μοὶ, οὐ φγοίεββαὰ ἴὸ ποϊά, [86 
ΟΡ᾿πίοῃβ, ψῃ]οἢ ΤΠΟΥ͂ ΒΠΟΥ ἴ0 6 ἱπ Βούδσδὶ γοβρϑοίϑ ἀἰββοθδηῖ. ϑᾳοἢ ἩΤΙΙΘΓΒ παν 8180 
τηληϊ βἰοα δὴ δηϊγο δι} ΟΥ̓ ΔρΡΥΘμοηβίοῃ οὗ ἴΠ6 τῖάθ ἀϊδβιϊηοιίίοη Ὀοΐνγεθη πὸ Μαεές ἴ0 
ὙΠΟ ΟΥ̓ ΒΌΔΟΣΝ ἀΥΟῪ διοπίϊοη, δηὰ τ; ἐλοογέεα (ρα Αγ Ῥγορουη θὰ Ὀοίογο) νν ἰς ἢ Β6 
οοηῃοοῖοα τὴ ἴΠο86 δοί8β. Ηδα βιιοῇ σΟΏΒΟΥΒ δίναάϊεα ἴῃ τοχὶ οὗ πὸ ατοοῖὶκ Νοὸν Τεβῖδ- 
Τηρηΐ, 8Δ8 ΟΥ̓ ΕΒΌΔΟΝ αἀἰὰ ἔογ μ6] ἢ 8 οδῃίασυ, [ΠΟΥ πουἹὰ πᾶνο θασηβα ἰὸ βρϑὴῖκ οἵ Ηἷπὶ δὰ 
Ἀιΐβ ἸΔθΟΌΥΘ ἰπ ἃ ὙΕΥῪ ἀἰθογοηῖ ἴοπο ἔγτοπὶ {παὴὺ ἰπ ἡ ἢ ΠΟΥ πᾶνο 80 οἴδη ἱπάυϊροά. 
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“δ Πα ᾿πηαρίπαῦννο τοῖπα, δηα οοπίθη 8. ὨΣΏΒ6 1} 1 {86 βἰδίοτηοης οὗ 
νγβαῦ Πα Ὀο]ονοα ἰο Ὀ6 »γουεά ξαεῖίδ. Ἠδ 88095,---- 
“ΤῈ οτἱρὶῃ οὗ 186 νᾶγιουϑ γθοθηβίοΒ οὗ ἴπ6 ἰοχί οὗὨ (86 Νὸν Το8- 

ἰδιηθηΐ, ἴῃ ἴπ6 δὔβαποο οὗ ἀοουμηθηΐθ δηα ἰδϑ 0 168 οὗ δβυβιοϊοης 
ΒΗ Υ͂, οδῃποῦ Ὀ6 ΒΙβἰου οα  Υ ουποθα ; ΠΟΡ 18 {818 (Π6 ρ͵4δα ἰο ραίοῃ 
ὮΡ ἰδαὶ ἀοίδοῦ τ ῖἢ σοπ]θοίαγοβ. Βυῦ ἰδαῦ αὖ (16 Ὀοριπηΐηρ οὗὨ [ῃ6 
{Ὠ1γα ΟΘὨΓΌΓΣΥ δ Ἰοαδύ {ποτ οχιβίθα αἰτοῦ ὑνγὸ ΤΟΟΘΏΒΙΟῚΒ ὈΘΟΟΠΊ6Β 
τηδηϊοδὶ ἔγοσα [Π6 ΘΟ ρατίβοη οὗ [Π6 ραββαροδ οὗ {86 Νὸνυνν Τοϑβίαμηθηςϊ 
αἰΐοα πῃ ατοοὶς ὉγῪ Οτροη, τὰ [86 αυοίαι!οηβ οὗ Τοσγίυ]]δη ἀμα 
Ογρσγίδη. ΤΉΘΒ6 ἰδίαν φυοίδ!! 0}}8 ΣΩΡΙΥ͂ 1παὺ ἔποσα ταϑὺ αν Ὀθθ 
8 τοοκ ἰοχὶ ἀἰΠδγῖηρ' ᾿ὰ 118 Ποῖ Θομξοστηδίζοῃ πα Θμ γα σο]ουτιηρὶ 
ἔγοπι ἰδαΐ σι βιοῖ Οτίσϑη 8664, ἀπα Ὀοΐοτα μἰπὶ Ο]οιποηῦ οὗἩ ΑἸοχϑπηάσίβ. 
Τδὶ ταχὺ [[Π6 ὁπ6 υϑοα ὈΥ ΤοΥί]]Π δὴ δηθὰ ΟὙργδη} 18 δοοιιβίοπγρα 
ἴο ἄστοα τῖῦ ἐπ 6 Οοάϊςα8 ατοο- αὐληὶ, 1} [16 ΘΟΡΙ68 οὗ [6 Απίο- 
ΒΙΘΥο  πλη Τδ[ γϑγβίοῃ, ἀπά (1ὰ (6 (ἀοΒρ6]ὶ οὗ δὲ, Μαιίίμεν) τὰ 
{π6 πχοϑὺ δποϊθηΐ Οοᾶοχ Υὶ αἰϊοδηυβ Β., 4180 τ [6 Μ895. 1. 13. 69. 
118. 124. 181. 1δ67., δῃὰ ψι [π6 σαΒιαϊο [ἐ, 6. ΤΉΘΡΑΙ67] ἀπα Φδοτυ- 
ΒΔ] 6 πὶ ΦΥΤΙας ὙΟΥΒΙΟΠΒ; (86 ΟΥΠΕΙ δοσογάβ τ {μ6 (ΟὐΟαϊοαΒ οὗὨ [6 
(ἀοΒροε]8 Ο.1,. 38. 102. 106., δῃὰ (1 {86 Ἰαύδον οπαρύουβ οὗ 50. Μαιίδμον, 
5ι. Μαῖκ, δὲ. ΖΚ, ἀπά 50. Φο8π) σι (π6 γαῦσαη Β., τι [86 
Οορες (Μειρβῖ19), ΖΕ Βἱορῖς, Αὐτηθηΐδη, ῬΒΠ]Ποχοηΐίδη ϑγγίδς νον- 
Β:0η8, δηὰ νη [Πα οἰδίοη9 οὗ Ε ΒΟ 5, Αὐμδηδδιιβ, Οὐνυτὶ] οὗ Αἰοχ- 
δάσια, [διάογυϑ οὗ Ῥο]υδβιυμ, δηὰ οἴ 6 ΓΒ. 

«« ΤΉΙΒ Ἰαἰογ-τ θη ]οποα ἰοχί, ΒΊΟΝ ΔΗ͂ τ86 πὴ οὗ ΟἸδιπιθης 
Δη4 Οτίροῃ ἴπ6 ΑἸοχδηαγιδηβ δὰ Εσυρίϊδηβ Θβρθο δ! ν πυρὰ δηᾶ 
Αἰδδοιαϊμαίθα, δ δ6 ποὺ ὉπδΒυ ΔΌΪΥ ἰοσιηθα κἀἰεταπάγίαη. ΤῊΘ 
οἴποτγ, υϑοὰ ἔγοιη {π6 {1τὴ6 οὗ Του] αη, ὈὉΥῚ ἴμ6 Αἰγίσαμῃβ, 1{4}18118, 
(4015, δα ΟἴΠΟΥ τυϑδίθσμβ, ΩΔῪ 6 ποῦ ὑπῆν αἰδα συ ϊθμοὰ Ὀγ (86 

σε υϑο ἢ 8 τηϊη ἃ ΘΟΕ ΠΌΔΙΥ ΚΤΟΥ ἴῃ 1ϊ8 ΔΡΡΥΘΒΘῃ βίοι οὗὨ ἡ ιοίϑ, δηᾶ ᾿αδὲ ἴῃ [Π6 ΒΆΠ)6 ὑτὸ- 
Ροτιίοπ Ὀοσδῖηο οιηδηςί ραιϊθα ἔγοπι ππέγε ἐλεογῖο. 

1 ΤὮοβο ορροπϑηίβ οὗ τ οβΌΔο ἢ τθὸ βαρδιϊταϊοα τἱ ἀἸ 18 ἔῸΓ δυχοαπιοηΐ ὨΑΥ͂Θ ἰδ Κοη ὁ Χ- 
οερεΐοη δὲ πΐδ8 βίγοης ἰδηρτασο. θη, Ῥτγοΐοββουῦ πάγον Νογίοῃ οἰϊθϑ ἃ Ῥάββαϑθ ἔγοπι 
ΟΥ̓ θθθ ἢ 5 ϑγτθο]8 ΟΥἰεῖςεο, γῸ]. 1. Ὁ. σχχχυὶ!. (1785), ἴῃ ὙΒίοἢ 6 ἰ8 βροδκίηρ οἵ 8, 
Ῥδυ} 5 Ερίβι168β. ΟὨἹῪ 8458 ρίνθη ἰῃ ομὸ  ἐβίοσῃ ΜΒ, (1π0 Οοάοχ ΟἸδσζοπιοηίδητϑ). Νοτίοῃ 
εἶϊοβ {πΠπ8 : --- “ ΤΏ ΥΥ̓́Οδίογη ΤΟ ΘὨΒΙΟΉ, 48 [ΔΓ 88 τΘ 8.6 δοαυδίηϊοα ὙΠῊ ἰδ ἴτοπι (Π8 Μ., 
ὙΔ5 ὭΘΑΙΪΥ Δ] ]Π16ὰ ἰο δε ΑἸοχαπάγηθ." Ιἐ ἴδ Βαϊ [αίγ ἴο ρίνο αὐίοβθϑο ἢ Β οσσῃ ποσάβ, δὰ 
ποῖ {μὲ8 ρατγέϊαί εἰξδιίοι δηὰ ἀοίδοιίνο τοηδογίησ, ΟΟὐτίοβδασῖ, 8808: “ [οί γ} τοσθη- 
δ'οποῖι οοσοἰἀδηΐδ]θπι, ααδίθπμηϑ 6 οοάϊςο Ὁ). ποβοϊϊασ, σαπὶ ΑἸοχδησίηδ 88.186 ὑχορίηααδ 
οοσπδείοηα σοΠ)υποίβτῃ [1886 ; ἢ. 6. ΠΟαΐο68 608, Θ 4! τηληδυὶϊδ ΟοςΙ ΔΘ Α115 ΤΘΟΘΉΒΙ0, 
ΔπΔΤΟΥΪ5 5ΘΟΡΘΠΠΣΩΘΤΟ ΠΟΥΤΤΡΙΟΒ οἵ ἱπίοτροϊδίοβ, ἔδπηθ πη ῬΟΥΤΉ}}118 ἱῃ ]οΟἷ8 οαϑάθτη βοῦν 880 
Ἰεςοπεϑ νεϊηδβία8, 4188 ἰπ ΑἸεχδηἀγίηδ σοοθ βίο ἀθργε οἰ, ἃ ααϊθὰ8 γ τὸ οοάϊϊοο8 
Αϑίδες, (οηϑδηπορο ἰϑηΐ, δἰ ἰατι6 ΓΟΟΘΠΒΙΟΠ 65 ἀἰΒβοπδηῖ.ἢ 

Ῥχούδββου Νοσίοπ, δύο ἢΐ8 Ῥαγίδαὶ οἰξδιίοη, σοη ἢ 868, ---- “7,6. ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΒΙΓΟ [ἢ 8 ὙΠῊ 
ἔπ ἰδηρστιασα υϑοὰ ἱπ ἷ5 Ῥτοϊοροτηθηδ [{Ππ6 ραββαρα δΌοΥο ἴο ΜΕ ΪοὮ 186 ΓΘΙΟΓΟΏΘΘ 18 τηΔ 467; 
δηὰ ἰπ ογάἄογ (ὁ ΒΏΟΥ τοσο οἰθαυὶν ἴπ6 Ἔχίγανασδησθ οὗ [Πα ἸΔΓΟΥ, γ6 δ ὈΪεη ἴἢ6 νοτὰβ 
οὔ ὈοΙἢ βοηΐθησοδβ ἰηΐο ὁη6. 7714 Ἡγεδβίεγπ γεσεηδίοη, δὸ ΓᾺΓ αϑ τρὲ αγὰ αοημαϊπίοα ιοἱίλ τὲ 
7 ποῖα ἰλὶε Μ5.., τοαϑ πρατνὶν αἰϊεα ἰο ἰδὲ «Αἰεταπάγίπε, αἰϊλοισὰ ἐὶ αἰ Πεγεά ἤγοηι ἰὲ ἴπ ἑΐα τολοῖο 
ςοπίογπιαξίον ἀπά οοἱουσὶπρ." --- ΟΘη θα ΠΘη688 οὗὨἨ [Π6 ΟΟ8ρε18, ποῖ Α. (ἰ. 171. Ἐς 88 
εὐϊειϊοη). 
1 τοῖα τηοάθ οἵ τπδυβμα ]ΐηρ ονἱάθηοο ὃς Ἰορἐτἰπιδῦθ, τν 6 ΤΑΥ͂ 7ο᾽Π ΔΠΥ͂ ραγίβ οὔ βθῃϊδηοοϑ 

ουΐξ οὗἉ ἀϊδοτοηι πόσα, δηὰ ποῖ Ὑ ΠΟΙ͂ οα ἴΠ6 δβϑῖηθ βι}076οῖ, δΔηἀ 80 τπακα ἃ ΤΟΥ ΒΑΥ͂ 
ὙΒΔΙΟΥ͂ΟΥ γδ 0686. Βυὶ δῇοσ 81}, 888 [πὸ ἰδστηδὴ οτιτς Ὁ βῇουπ ὉΥ͂ {π6 Απιογίοδλπ 
ῬΓγοΐδαβου ἴο δυο δχργοβϑοὰ ορίῃηΐοη8 οὗ πϑοθββι υ δυδυσὰ ὃ Μὶρπὲὶ οὶ [86 ΤὙΔηβα δπτῖς 
ΠΘΏΒΟΥ ὃΘ τοτηϊπάἀοα τΠδὲ 186 Ἰτολίέέ δΔηἃ [Π0 ἨΕσγῸ ΔΓ 8|116ὦ 85 Ὀοΐηρ οὗ οὔθ δἱοοά, δηὰ ἐμαὶ 
ΠΟΥ͂ Δ7.6 δ'1κο 4604 }}}7 ΜΑΝ; δηὰ ἰδδὲ ἴῃ βρὶϊθ οὗ 4]1 αἰ βδυθῃοοθ οὗ ἐγεα ὕποπϑπί, οοπίοττη- 
δου, δηᾶ ςοϊουγίπρ ἢ 



4 Τοχίμαϊ Ογἰξοίδηι. 

ΠδΙη6 οὗ » )εβίογη; ποῖ, Ββοναγνοσ, ἐπα 1 τγ88 1 θα ἰο {μα Ὀουπάδ οὗ 
186 Ὑ οβίθσῃ ΕΏΡΙΓΘ, 88 ΤΥ 6 ΟἰΘΑΥΪΥ Βθθη ἔσγουα {π6 ἀρτθοιηθηΐ 
ἀπμαμοις Ῥαΐ ποῦ οοπβίδηϊ) οὗ [86 «δγαβαίοπι ϑυσῖδο, δθαὰ βδμιϊο 
ὙΒΘΡΑ107 γϑυβιοηβ. 
“Ἔτοῖὰ ὈΟΙᾺ οὗ {686 ΤΘοθ ΒΟ ΠΒ τὰ (π6 (ἀοΒρο]8 (οὗἨ τ ΙΟΝ δἰοπο ὦ 

. Β6ΓΘ ΒΡ64Κ), 4068 (86 ἰοχὲ οὗ Οοάοχ Α. ἀιδἔ[Ὄῶογ; βοιηθίμηθθ 10 δοτθαδ 
8 [86 ΑἸοχαπάτγίδη δυίβοσ 168, βοταοίζπηθβ 1 {86 ὙΥ δαΐοσῃβ, (Π6 ἢ 
δθδῖη. 1 Δοοογα 8 ἢ Ὀοίῃ, θυΐ νΘΥῪ ΟἴΘἢ αἷδὸ 1. αἰ γθ ἔγουχ Ὀοίῃ, 
δη ἃ ΔΡΡΓΟΔΟΊ ΘΒ ΠΟΑΓΘΥ (0 ΟἿ ὁοτϊηηοι ἰαχί, (Οὐρηδία ἰὸ {(μὶ8 ΜΝ. 
8ΓΘ {86 (ὐοάϊορ8 Εἰ. Εἰ, α. Η. 8., θυύ ἀοἔοστηρά τὲς πλΩΥ ΤλΟΓ 6 τηοάθτῃ 
ΤΟΔΑΙΠΡΒ, 8Π6 ΔΓ ΤΊΟΓΘ ΠΘΑΥΪΥ τοϊα θα ἴο [86 σοτασλοη ἰοχὺ ΤΠ8ῃ ἰδ (ἢ 6 
ο886 ψὴ Δ. Α1] οὔμ6βο (Α. Εἰ. Εἰ, α, Ἡ. 83.) ρρϑᾶγ ἴῃ (86 (ἀο8ρ618 ἰο 
ΔΡΤΘΘ τι αν τὰ {Πο586 ἐΈ 618 (80 ΤᾺΣ 88 πιᾶὺ 6 ραϊμογοα ἔγσουῃ {86 
πηροτίδος ΘΟ] δίϊομβ τ ϊοῖ παν Ὀθθη ταδᾶθ οὗἩ {μοὶγ τυϊπρθ) Ψ 80 
δὲ {86 οἷοβα οὐὗἩ ἰδ ἔουγίμ οδηΐυσυ, δηά ἴῃ (86 ΗΠ δπα βἰχίῃ, 
βου βμοα 1 ατοθοο, Αβὶα Μίποσ, απὰ ἔμ ποὶρῃθουγίηρ ῬΓΟΥΙΠΟΘΒ : 
δπα {818 σϑοϑῃβίοπ, τ ΒΟ ἷ7Ὺ6 ΤΥ Πογα 0811] Οὐηπείαπεϊποροίϊαη, νγα8 
ΘΒρϑοῖα ν ἀϊβυδβοα τη (6 ραϊ!γομαία οὐ (ὐοπβίαπ πορ]θ, δπᾶ ὮὈΥ 
ΤΩΘΆῚΒ ΟὗἨἁ ΙΏΒΏΥ ΘΟΡΥ ΒΒ 8 αἰββοιηϊπαίθα [Ὧν δὰ αἰῆς, δα νγᾶ8 
ἰγαηϑίπιβοα ἱηΐο {86 ϑοϊανοηῖο νογβίοι ({Π6 ΟΟΡΙ6Β8 οὗ συ βιοῖ, ΠΟΤ νου, 
αὐἶοσ πού υπέγθα ΠΥ διηοπρβῦ ἐμπουηβοῖνθθ). ΤΠ [Ῥοβμι0] ὥγσῖδο 
ψΘΥΒΙΟΙ,, 88 ὈΥΙηὐθα, ΓΟΒΟΙΩ]68 Ποη6 Οὗ ἢ 686 ΓΟΟΘΙΒΊΟΏΒ, ΠΟΥ γαοῦ 18 1ὖ 
ὙὙΠΟΙΠΥ αἰβϑιταῖατ. [Ιἢ ΤΠΔΏΥ {ΠΙΠρΒ 1 Ἀρτ 68 1} (Π6 ΑἸΟχαπαγίδη 
ΤΘΟΘΏΒΙΟΙ, 1ἴἢ τογ6 ὙΠ} (ῃ6 ὙΥΥ̓ Θβίθγῃ, ἴθ βόσλθ 4180 σι (86 (ὐοη- 
ΒίΔὨΠΠΟΡΟΪ ΙΔ; Ὀὰῦ 80, Βουονοσ, μαῦ 1Ὁ ΘΟΙΩΙΔΟΗΪΥ τορυάϊαΐθβ [88 
τπῖηρΒ ἡ] οἢ ἢασα Ὀθοη Ὀτουρῦ ἰπΐο 10 1π {86 Ἰαίαυ ασθθ. [{ ββϑπιβ, 
ὉΠογοῖογθ, ο αν θθθὴ ἀραὶῃ 8η4 ἀραΐῃ ΣΟΥΒΘα αὖ αἰ ἴδγοηῦ Οἰτὴ68 
τσ} ατοοκ Μ55,, αυϊία ἀἰνογβο." 

(ἀτ βΌδοι [Π6 ἢ Βρθακβ οὗ [86 τηϊχοα ἰοχί ουπά 1π ΟΠ γγβοβίοϊω, 
8.6 σΟὨ Ιπιι68:---- “ ΒοΒι4686 6 ΜϑΘ. σ ΒΟ ργθϑθηῦ ομα οὗ {86 
Δηοὶοηὗ ΓΘΟΘΏΒΙΟΏΒ, {ΠΟΓΘ ΓΘ 8180 βοῖὴθ πα ἰοχί οὗἨ τ ΒΙΟὮ 18 ὈΪ]ο παρα 
ἔγοπι [Π6 Το ηρ8 οὗἨ ὕνχο ΟΥ̓ (ὮΓΘΘ ΤΘΟΘΏΒΙΟΏΒ; ΟΥ̓ [818 Κὶπᾶ δ {Π6 
ἐγαστηθηΐβ οὗ [86 Οοἄϊοο5 Ρ. Ὁ. Τ., ν  ϊοῖὶ δοοογα βοιῃθίταθϑ υγι {86 
ΑἸοχδπάσίβῃ, βοιλθίϊμηθβ ἢ (ἢ6 ΥὟ δβϑίθσῃ οορὶθβ.0 Ῥϑυθδρβ {8 6.8 
Βῃου ἃ 4180 6 τοξοσγοα τὸ (818 οἷἶδββ, (86 Μ55. συ θῖοἢ ἔγοσα {π6 Ὁ 
Ρτονδ] ηρ Ομαγδοΐοσ ἤᾶυα ὈθΘῺ γϑοκοηθα δον 88 Α]οχδαπαγίδη 
οἵ νοβίοσῃ; 1. 13. 38. 69. 106. 118. 124. 131. 1567. ἢ 186 
ΕιΒίορὶο, Αστηθηΐδῃ, ϑάμιαϊς [ἼΒΘΡα]67], «ὁ Θγαβα! οὰ ϑυσϊας, δα (86 
ΤΔΓρΡῚη ΟὗὨ [6 ῬΏΙΟΧΘΠΙΔη ΘΥΓΙΔΟ ν υβΊο8. ΕὟΓ ἴῃ 411} {μΠ686 ΑἸοχ- 
ΒΗΘ ΣΙ} ΣΟΔαΙΠρΡΒ ἃΓ6 Ἰπίσυτηϊχϑα 1} ΥὟ οϑίοσῃ, δπα υἱοσο υεγεᾶ, 'ΓΏΘΓΘ 
8.6 αἷβο βδοῖ! ΜΆ9., ἴὴ π ΒΊΘΒ, 15 τὴ6 τυ ο01]6 οομέοττηδίοη οὗ [Π6 ἰαχί 
6 τοραγαθά, (ὐοπβία ΠΕ ΠΟΡΟ] ἴδῃ τα ηρθ τονδὶ]; ᾿ῃἰοστηῖχϑα Βον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1688, γγ] 1} ΑἸΟχαπασίδῃ οὐ ΥΥ δβίθγῃ γοϑάϊησθ. Τὸ 1818 
Βοδᾶ τηᾶὺ δθ σγοξογγοα οοάϊοθβ τ Βῖοἢ, ΔΙ Ππουρ ἢ πού οαυτυὶηρ 411 οὗ 
186 δαυ8] δ ΠΟΥ, ΤλΔῪ 6 δοραγαίθα ἔχοι ἴε ΘΘΏΘΙΆΙ μογὰ: Καὶ. Μ, 
10. 11. 17. 22. 28. 86. 40. δ7. 61. 68. 64. 72. 91. 108. 127. 142. 209. 
229, 285., ἀπὰ {π6 Τὐνδπρο] δίατια 18. 19, 24, 836.᾽} 
ϑοἢ [6 τ γα ἰῃ6 βίρρϑ ὈΥ ΒΟ τ ΒΌΔο ἢ} ΒΒ ΤΘοθΏβιοι βυβίθῃ 

1 Νον. Τοβὲ ἱ, 1796. Ῥτοὶ. δοοῖ. πὶ. (ΡΡ. Ιχχῖν---ἰχχ τὶ) 
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ν438 σοι μ]οἰοα, Το σοπιραγίδβοη οὗ {π6 ϑηυτηθγαίίοη ρίγθη ἰη 177} 
τ (Πδῦ τὰ 1796, βου 5 ὑπαῦ τόσα ἰδ κίηρ (88 (ὐοάϊοο8 ασϑοο- αἰεὶ 
88 {πΠ6 ΜΙ 5. τοργθϑθηίδανο οὗ πο ») ϑίεγτπ τθοθμβίοῃ, μ6 μὰ ρτβάμδ!!γ 
Ὀγουρσμῦ ὑπᾶθγ 186 Βα Π68α ΟἴοΣ ΟΟρΙΘΒ ὙγΠ1Οἷλ 1 ἸΑΔΠΥ͂ γαβρϑοὺβ 
Ἁρτοοα στ Ποπὶ: Ὀυὺ 5811}} {π6 αἸβηουΪΥ οὗἩ ἀγανίηρ 8 ᾿μ6 οὗ ἀ6- 
ΤΙΆΓΟΔΈΌΟΙ ᾿αύνγθοῃ (86 ΑἸοχδαματγίδη δπα ΥΥ οβίθγῃ οἴδββθθ γγϑβ ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἔε!ς Ὀυΐ βἰδίοα, δῃα 1818 αἰ συ ΠΥ ταδᾶς {π6 ρΪδοο οὗ 1. 18. 38. 69., 
Δα ΟἾΠΟΥ ΘΟρΐθΒ, 80 γ τΥ ἀου 0} δμα ἀποογίδῖη. Α18ὸ {86 ἴδοὶ οὗὨ 
ΡΟ, Ὑ΄ Βοϊάϊηρ᾽ ἃ τυ 4 416 υΪδοθ νγ88 ὙΘΥῪ σοη γϑἸοὕοσυ ἴο {μ6 ποὔοῃ 
ἐπδὶ (686 οἶἴδββοβ σ γα γα αὐϊΐα αἰδίϊηοί, [Ι{ 18 σὰ {δαὶ {π6 
Οοάοχ ΒοζΖα Ὠ. δὰ {πὸ 1,αἴξη νοσβί ἢ Β οἱ [Π6 Ομ Βαπά, δὰ (Ὁ. 1,. δπά 
ἴδ6 ΜοΙΩρΡΒΙς οα {86 οἴΒΟΣ, ἰοοΐ 116 νοῦν ἀἰδδγομῦ οἰαββοβ; θυ (86 
ὙΠ016 ᾿πίογναϑὶ 18 16 ὰρ τ τ ἀοσυχηθηΐβ ΤΟΥ ΟΥ 1688 4116 ἃ ἰο {86 
ἔνο οχίχομβ ροϊηΐβ, 80 [Παὺ δὖ ἰθηρίῃ γγχὸ ὁδῃποῦ ΒΑΥ οὗ ἰοθα ψἈ ἢ 
Πο]ά 4. τηϑάϊαὶ ρίαςθ {μαῦ [Π6Ὺ ἀγὸ σοϊαἰθα ἴο ὁπα δχίσζοιῃηβ τὔοσο ἰδ 
ἴο {86 οἴου. 

Αὐ (88 ὕπιο σβϑὴ (19 βυβίθιη οὐ Οὐδ οὶ τγὰδ εγδί οστηϑά, 186 
ΤΟΒΠΊΠΟΒ οὗ {μαὺ παροτγίδηϊ ἀοουπηοηΐ, (6 Οὐαοχ γ᾽ δίϊσδηιϊβ Β., ΟΓΘ 
ποῦ γαῖ ἀνδῖ δ ]6 ; ἀπά {88 Βα Πδά ἴο 86 οἴμβοσ Μϑ 8. δ 8 δχσϑῆ)- 
Ρίαγβ οὗ 16 ΑἸοχαπάσιδη ἰοχύ: ἱπαθθα αὖ {86 ἔτη ὙΠ ΘΠ 86 Δρονα 
ΤΟΙΣ ΚΘ ΟΓῸ χα πη, ἢ6 Πδα ποῦ Β66ἢ ΔΩΥ ΘΟ] ]δί]οῈ οὗ τόσα [δ (ἢ 6 
ἀοβροἷβ ἴῃ (μα ΜΞ, Απαὰ ἴδυ8 μα Πδὰ ἴο 86 88 ἐπ6 ΜΆ. ἔγρες οἵ 
ἴδ ΑἸοχαηάνγδη ΤΆ Γ]Υ ἀοσυτηθηίθϑ οὗ ἃ Ἰἰδίοσ ἀδίθ δῃά τόσα τηοάργῃ 
οΟἸοτισίπρ : Πε4 10 Ὀ66ῃ ΟΥ̓ΠΟΥΨΤ186, Ὁ 18 ῬγοῦΔ0]6 {μαῖ 6 που] ποῖ 
ἢδγνα 80 ἔπαθα Β18 οἴδββθθ 848 (0 ρυΐ Β. ῬΑΓΌΥ ἴῃ Οπ6 8η4 ῬΔΥΠΪΥ ἴῃ 
ΔηΟΐΒΟΥ; 118 ἰοχί σψου]Ἱὰ παγα πυρροβίβα ἴο ἶσα οἰὙΠ6 (μαὶ [Π6 Α]6χ- 
δηάτίδη (ἌΓ 1η 8 θα6δί ἔστη οοϊποιἀθᾶ, ᾿ῃ τοὶ οὗ δι, Μααν Β 
αοθρο!ὶ, στ (Παὺ τυ βῖοῖ μα ο4116α ΥΥ οβίοσῃ, δηα {118 ταῖσ ῦ Βανο Ὀθ θα 
οοπ στα Ὀγ [μ6 οπαγδοίοσ οὗ Οὐἱρομβ αποίδίοηβ ἴῃ (δαὶ ὈοΟΚ ; --- 
οΥ' 1 τιϊρθῦ πανο 16 Βἷπ ἴο τορατὰ 88 ΒΟρθ]688, δὴ δοίιδὶ αἰβυ ποίη 
Βοΐπνδοη [86 ΑἸοχαπάτγίδη δηὰ ἮΝ δδίοσῃῃ ἰοχίβ. Αβ 1 νγ88, 18 οἰαβϑὶ- 
βοδίϊοη τγαβ τιδἂθ ΘῈ ἴῃ ροββθϑβίοη οὗ μυῦ ραγίϊαὶ ἀδίβ, δῃὰ {818 γγαβ 
8[1}} τηαϊ πίδὶ ποᾶ τ μθῃ 18 αστθοῖκ Νον Τοβίαπιθηῦ Δρροαγϑα. 
Οὐ β δ ῦ (μπ8 ΒρΘοΙῆ6Β 186 Ομαγδούθι βίο 8 οὗ [86 ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΒ Μ ΙΟἢ 

δ γϑοορῃ 86 : --- 
“Τῆς Ὑ οβίθγῃ γϑοθῃβίοη 18 δοοιδβίοιηθα ἴο Ῥγϑβοῦνο ἐδ ΠδσΒΠΟΣ 

δομυΐηθ σοϑαΐηρθ, ΒΘ η ΠΟΥ ΑΓ ΟΡροβϑα ἴο δα σοηῖαβ οὗ [86 ατροϊς 
Ἰδησιιαρσο, ἩοΡταϊβίπρ, ἱηνοϊντηρ ΒΟ θοῖβπλ, Πρ] αδδηῦ ο [Π6 ΘΆΥ, ---- 
ἸΠΆΒΙΛΙΟἾὮ 89 4}} (Π686 {Π1ὴ08 ὝΘΙΟ 1688 ΟἸἴδμδῖνο 0 τ οϑύθση ΣΟ οΓΒ. 
ΤΟ ΑἸοχϑαηάγίϑη γοοθηβίοη, οἡ {86 Οἴου μαῃά, βουρῃῦ ἴο δνοϊὰ δὰ 
σἤδηρα δία νοῦ τηὶρὺ θ6 οἴἴεπεῖινα ἰο ατθοκ οασβ. Ὑπὸ  Θβίθσῃ 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΙ ΘΠ ἀΘΑΥΟΙΓΒ ἴ0 ΤΟΠΘΥ [Π6 ΒΘΏΒΘ6 ΤΏΟΓΘ ΟΙΘΑΓ 8Π4 1688 Ἰηγοϊνοα 
ὈΥ͂ τηθδηβ οὗ χρη ΟΠ Β, ΟἸτου τ ]οου Π10η8, δα "0 Π8, σαι μοΓΘα ἔσο 
ΕΥ̓́ΘΓΥῪ 8146, δῃὰ ΟΥ̓ ἰγδηβροβι οη8 οὗἨ ΟΓαΒ δπα βοηΐθῃοαβ; Ὀυΐ (Π6 
ΑἸχδπάσιδῃ ἐδ ὰ αὶ ἴο Πυϑίταϊα ογὰβ δηα ρἤσαβοθ, σαίμου {Π8ῃ {86 

1 Ομ ρτοδί οδ]οςὶ πἢΐοι ατίεδδος μδᾷ ἴῃ υἱονν, γγ88 ἴο νἱπάϊςαῖο ἴπὸ ατοοῖς ΜΒ55. ἴγοστῃ 
ἴΠ6 σΑΙρο οὔ ζαξηϊδίπο. ΤῊΪΐΒ δοσυβδίίοη δά ὈΘ6ΘῺ υδοὰ ἴῃ δις ἢ 8 ΤΏΔΏΠΟΥ 88 δἰπιοδβὶ ἴὸ 
ἐῃνδιἀδῖθ τθ6 δας ΠΟΓΙΥ οἵ 8}} τιλ6 Οοάΐςοϑ ατεοο- 1, δεἰπὶ ; Βαϊ Ὑ εἰδείη, δου 186 τα ϊΔ 9 
οΥ̓ 186 ἰαϑὲ οοῃίοτΥ, οχιθηδοὰ ἰξ ἴο αἱ ἐδ6 ποτα δηοΐθης ἀοσυπιεηῖθ. ΤᾺΪ ἰεὰ ΟτἰοθΌδο 
ἴο οπάφαδνουσ ἴο ἀϊδβογί πιϊηδίο ἩΪΓΝ οδσο ἴδια ἰαχὶ τ ΒΙ ΟἈ ἘΠΟΥ͂ ΔΟΙΌΔΙΥ οοπίδίποά, 
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ὅ6η86. Τῆι ὟΝ δβίριῃ σϑοθῃβίοη ργοοσβ (Π6 ΓΟ] ηρΒ ὙΠΙΟΝ ΔΓ ΤΩΟΓΘ 
[]} δῃᾶ σϑῦροβθ, δῃᾶ δἷβὸ βιιρρίθιηθπίβ ἰακθη ΠΌπΙ ματα} 6] βαββαρθβ : 
11 4180 βοιῃθἝτηθϑ οσαϊίβ δῦ ΤΔῪ πλάκα [Π 86 Β6η86 ΟὈΒΟΌΓΘ, ΟΥ̓ ταϊριΐ 
Β6 61 Σαρυρπδηΐ (0 (86 σοηίαχὺ Οὐ [0 ῥδγ8 116] ραββϑαρβθ; 1η 4}} σι ἢ 
τοβρθοῖβ ἴῃ6 ΑἸδχδπάσγίδη 18 ρυσοῦ. [Ι͂ἢ ὁπα ψοτσά, [86 ΑἸΘχδηασίδῃ 
οὐἰο [688 δοίθα τπ6 ραγῦ οὗ ἃ ργδιηπηδγίδῃ, (Π6 ΥΥ οϑίθσῃ οὗ δὴ 1ηΐεσ- 
ΡΓΘΙΟΣ . . «0.0 .ὖῦϑ . ἴδ 8]} 8686 ροϊπίβ [86 (ὐομδίδη πορο ἴδῃ 
ΤΘΟΘΏΒΙΟΙΣ ΘΟΠΊΣΩΟΏΪΥ ϑοοογὰβ τὴ (Π6 ΑἸοχαηάγίδη, θυῦ πὴ (ἢ 18 
ἀϊδδγθηοο, ἐμαῦ 10 18 γοῦ τηοσὰ βίυἀϊουβ οὗ Οατϑοὶς ργοργιεΐυ, 1Ὁ δαγη 8 
ΤΟΙ ρ οββοβ ἰηΐο {πὸ ἰαχί, δηα τπσουρμουΐ 10 Ἰη θυτηϊηρ]οθ8 τα! πρθϑ, 
οἰμ ον Υ δβίθσῃ ΒΊΟΝ ἀγα ἀϊβογεραηΐ ἔσοπι {πΠ6 ΑἸοχδησσγίϑη, Οὐ οἶβθ 
οοπιρουπαρα οὗ ΑἸεχδπάσγδη δπὰ ΥΥ βδίθγη. ὁ Τὸ {Π688 ΤΟΙ ΑΓΚΒ Οα 
116 αἰδιϊπούίου οὗ γτθοθῃβιοηβ, 6 8415 βούγθυϑσ, “" Νο γθοθῃβίοη 'π ΔΩΥ 
οοάοχ 8.}}} αχίβδῃί 18 ἔουπά πηϊη)υτοά, βυοἢ 88 1Ὁ 788 ΟΥΙΡΊΏΔΙΪΥ ; ἢ 88 
Δατηὐβϑίοι ψ ἰοῖ, ΟΥ̓ 1561, σοσθϑ ἴδ ἴο εἴδος {π6 ᾿1π68 οὗ ὈουπάδτγΥ ὈΥ̓͂ 
ψ ΠΙΘΒ 6 βοιρῇῃΐ ἴο ἀρ ῆπο δ ἢ ΓΘΟΘΠΒΊΟΏ. 

ΤΠ6 86 σι δϊοῦ Οὐἱοβῦδοι τηϑᾶθ οὐὗὨ 18 βυβίθτῃ 18 ὑῃ8 βίαϊθαά Ὁγ 
6 Ὑγειίο. 

“1, ΑἹΙ {86 τ ποββ68 τ βιο ἢ Ὀοϊοπρ ἰὼ ὁη6 τϑοθηβίοη, πὰ τ Ο ἢ 
Ὁπὶία 1 ἘΠΟΙΓ ον ᾶάθποθ, ασὸ ἴο 6 τοοκοηρὰ 848 δυὺ οὁπ6 τοϊέπεδ8. 2. 
Τμαύ τϑαάϊηρ τ μοἢ 18 βυρροτγίοα ΒΥ 41} {μ6 ο]ἃ ΤΟ ΒΊΟηΒ 18 ο Ὀ6 
Β6]4 ἴοσ ρομυΐμθ. 8, ὕ ποσ [Π6 ΑἸδχβηατίδῃ δπα ΥΥ βίῃ 8.6 ἴῃ 
ϑοοογάδηοασ ασαϊηδῦ (86 (ὐοπδίδη]Πορο] ἴδῃ, {Π6 τηοβύ ἀποϊθηΐ γοδάϊηρ 
18 αἰϊοβίθα, 4. ὙΒοσα ἴ[Π6 ΑἸοχϑπαγίδῃ σϑοθηβίοη 18 1 ΔΟσοΟγάδησθ 
ψ ἢ [86 (Οὐοπβίδηορο] ἴλη ἀραϊηδὺ {π6 ΥἾ αβίθση, 1ὅ πχυδί 6 ἱπαυϊγοα 
ὙΒΟίθοΣ {86 ταδάϊηρ οὗ 86 ἰφέζοσ Ὀϑ]οηρΒ ἴο 1ΐ8 ραουΐαῦ Κιπμαβ οὗ 
ΟΥΓΟΣ, ΑἾδ8ὸ βι πα] αγῖγ, 1 ἐμθ ὙΝ δβίθσῃ υθοθηβῖοι βοσοσβ τ [86 
Οὐπβίδη πορο ἴδῃ ἀραϊηδῦ {μ6 ΑἸοχαπάτγιαη. ὅ. 1 411 [ῃ6 [ῃγδ6 
ΤἝΟΘΏΒΙΟΏΒ μῖνο αἰ ἔεγομῦ ἰοβίϊ τη ιθβ, [Π6 παρα ν οἵ (6 Ὑ]ΓΏ6Β868 18 
πού ἰο ἀροϊάβ, θυΐ (86 Ρῥγθρομάρσαῃμοο οὗ ᾿ηΐθσπαὶ στουηαβ οὗὨ ονὶ- 
ἀθηος." 3 

Τη6 βγυβίθῃι Ῥγορουπᾶθαο ΌΥῪ Οὐλθβρδοῖ Ἰοὰ ἰο ἀἰβουββίοῃβ δηά 
τα: ΠοΔΏΟηΒ. ΜΑΤΤΗΖΕῚ Ορροβεα τ 1} νἱοΐθηοα οὗ Ἰδηρυασα δπὰ 
ψ ΒΘ 6 06 οὗ ἱηγοοῦνγο, ποῦ οἡἱν {Π6 οτἰ[1σα] ῥγηΟΙ 168 οὗ τ] βρδοῦ, 
Βαϊ ὄνθῃ 411 (86 πιοσὸ δηῃοϊθπῦ ἀοσυμηθηΐθ οἢ ὙγΒΙΟἢ 18 ΟΙΑΒ81: Π οϑοη 
Γοβίθα 1 ρᾶγῦ: δηά δβ [Π6 οἰϊβιομβ οὗ δίμεγβ δα θη στο] θὰ οἢ 88 
ἀοπλοηδίγαϊηρ ἴπ6 τοϑαϊηρθ οὐ {πΠ6 {π|τὰ οαπίατγ, Μαίϑὶ τ] 
δαγηθδί Ζθα] ορροββὰ {818 τπηοᾶβ οὗ ἱηνοδι ραϊίοη, δηᾶ ἰγιοα ἰοὸ οδϑὺ 
ὉΠΟΟΥΪΑΙΠΓΥ ἀροπ 41} ραίγιβίϊο οἰϊαϊομθ. Ηδ υδοᾶ ἴο {18 δῃα {86 
ΜΙ ΏΡΒ Οὗ Οὐ] ρδοῦ, ἴῃ πιο μ6 μδα βδῆονψῃ μα ἀϊπάβ οὗ αυοΐδ- 
ὉἸ]ΟΠ9 4.6 ουπα ἴῃ ΟΥζϑη δηα οἴμοῦβ, ἀπ θη ΤΠΘΥ τηδὺ Ὀ6 τα]ϊοα 
ΟὨ 88 Β0 ΠΟΙ ΘΑ ἀχϑοί, πὰ θὴ {πον ἀγο Ἡ ΒΟΙΪΥ Ἰἰοοδθ, ΟΥ τηοα!]Ε64 
Ὀγ ὑγαηβοῦῖροσβ, Α.1] {Π18 Μδυίμθὶ ἐυγηθα ἀραϊηϑὲ Οτἱοβθδοῦ, απ] 68] 
οὗ {6 ἀιϑίιποίζοι τ ΒΙΟἢ Πα δα Θβίδ 1866, δηα οὗ 4}} ἰμαΐ μαά θδθῃ 
ἄομο ὈΥ Μ|Π, Βϑῃίογ, Βδϑηροὶ, δῃα ΥΥ̓ οἰβίοϊπ ἴο δ βυθοῦ αυοία- 
[10η8. ΕὟἼΟΙΩ δ18 σὴ βίυαν Μαίι δἀάθα ἴο ψμαὺ οἰμοῦβ [μιδᾶ 
οΟἸ]οοἰαα ; δῃὰ ἔμθῃ 6 ραββϑᾶ ππϑρδγιηρ του] οα 411 σ8ὸ οοὐ]ὰ 

ἘΝ, Τοβί. 1796. Ῥτοὶ. β'οοῖ, 111. ΡΡ. ᾿ἰΙχχυῖ Ιχχυνῖὶ. 
3 ἘἘΠηϊεϊϊπηρ ἴῃ Ν, Τοδῖ. δ1}}) οὐ, 1848, ὃ 58. ᾿. 82. 
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τοῖν ἴῃ ἐπ 8141} 6ϑὺ ἀθρτοθ ὉρῸΠ βυσῇ οΟμ γδαϊοίοσυ, σομ μβοά, δηᾶ 
ἐπάοβηϊίο Δ] ορϑίίουβ οὗ δου ρίυγα ραβϑαρθθ. Μαδιίμθὶ μδά, ἰὴ ἔδοῦ, μῸ 
Κηοπίοαρσα οὗ {86 δ ]θοῦ ῬΓΊΟΥ ὕο 818 ἰδἸκῖηρ 1Ὁ ὋΡ [ῸΓ ΘΟΠΊΓΟνΘΥΒΙΑ] 
ΡῬΌΓΡΟΒΟΒ ; δηᾶ (8 10 18 ποῖ ΒυΓργιβιπρ μα Π6 ΟΠΪΥ͂ τοραγαθα [Ὁ ἴῃ 
8 ΤΩΒΏΠΘΥ ῬΘΟΌΪΙΑΥΪΥ οπο-ϑἀοα, Οτῖρθη φυοίλοιβ ἀἸα Ἰπἀεοα βἰαπά 
ἧη Βὶθ ψΑΥ; βῥυΐ [ῃ686 δα δοοοιιηίοα (ὉΓ ὈΥ [86 Βιιρροδιίίοη {μαΐ 
Οτίσοη 84 οογγερέεά (μ6 ἰαχῦ ᾿π βουὴ ρίδοβϑβ, δᾶ ἐπα 1ῃ οἴμοσβ {Π6 
186 Μ ΠΙΘΩ Β6 δα τηδ6 οὗ ραββαρ8β ἢδα 16 βδοτηθ Α]θχδπάγῖαη ΘΟΡΥ δὲϑ 
ἴο αὐαρέ σαὶ {μπ6Ὺ πτοΐθ ἰο {π6 οχρπδίζοῃβ, ὅσα. οὗ {μαὺ δύο γ. 
Μδυθαὶ αἷβο τοροαϊθα {πὸ οἰδγροβ οὗ ΥΥ οἰβίθϊῃ αραϊπδί 186 τηοβίὲ 
δηοϊθηΐ ΜΌΝ. τολεπ ἦς δεσαπιε γεαϊἷῳ ἀαοφιαϊπέεα εοἱίδ ᾿ὶς αγεολ Τεεία- 
γιεηΐ ; ἴοΟΥ 80 ΒΥ οαυρροα νγὰ8 Μαδίθι ἤθη πα οηἰογοα 1ηΐο 
{δε δο]4 οὗἩἍ Νον Τοβίδμηθηΐ οσιοἴϑυα, ἰδ Β6 8 8.}}} ππποομβοῖοιιβ 
οὗ τΠοβα οο ]δίϊοηβ ἀπά ορὶπῖοηβ τ ἱο δα τηδδ {πουηβοῖνοβ Κῆον ἢ 
ἴῃ 81} [π6 ΠΙΡΟΓΆΓΥ που] οὗ στορθο. δι ςὶ, ἰῃ ἢ18 Βυ αβϑίβη βο] 6, 
Βοοιηθα ἴο ΠΟΑΣ ΟἸΪΥ Δ} ΟΟΟΔΒΙΟΠΑ4] ΘΟἢο οὗἉ {πΠ6 νοΐοϑϑ ΒΙΟΝ σοβουηαρά 
10. [Π6 6818 οὐ ΒΙΌ]16 4] Βοθοίασβ;; δηά {ππ|8 ἢ18 ΔΒ ΘΟ Πρ ΟΥΥ οὗἁὨ ὁοη- 
ἰυδαϊοῦοι οϑίὴα ἔοσι ἢ ψιπουῦ Π]8 ὑΓᾺ]Υ Κπονηρ ΠΟῪ ΟΥ ΜΨὮΥ (6 
αἰΐοσαμοθ μδα θθθῃ ρίγθῃ ὙΒΙΟῺ δα σταίθα 80 ΠΔΥΒΏΪΥ οἡ ἷδβ υη- 
ταϊογοα ΘΆΓΕ. 
ΤῊ οοποϊαβίοη αὖ σοῦ ΜδΕΘΙ αΥυϊνθα τγ88 δι ΡΥ 16 γεδοξίοη 

οὗ 411 [86 δι μοσιῦ168 Ὀοϊοπρίηρ ἴο οἰ γ [6 ΑἸοχβηαγίδη οὐ ὙΥ ββϑίθγῃ 
τοοθηβίουβ οὐ Οσϊθβθαοι, δπὰ {π6 δαβογοποο ἰο (ὐοπβίδῃπορο] απ 
Δ Βοσ 168 ΟΪγ. “ΤῸ {Π6 οἶλβα οὗ ΜΚ. ἰο ψ βοὴ [86 Οοάοχ Βεζῷ, 
16 Οοάοχ ΟἸαγοιηοηίδηιβ, δηα οἴμογβ οὗ διρῇ δπθαυσίγ, Ὀδἰοηρ, ἢ6 
δανα, ἰπ {86 ῥγχοΐδοθ [0 818 δβαϊοη οὐὗὨἩ δι, ΦοῃπΒ Οοβροὶ, {π6 ἀρρθ]}}ὰ- 
ἴοι οὗἁἨ οἀὐἰζο δοιγτῖ δ, τοῦ ἀιὰ ἢ6 ΔΡΡΙΥ βοῦεσ δριμοΐβ ἰο ἴμοβα σγῃοὸ 
νοηίυγοα ἰο ἀοίοηα βυοῦ Μ55," (Βεν. Τ. Η. Ἠογῃς.) 

Ἡδὰ Μαδι ς᾽ Β Κπον]θάρα οὗ Μιοέα οοπηοοίθα ψῇἢ Νὰ Ταβίδ- 
τηδηὺ ΟΥ̓ οἶδπὶ δὲ 8411 δαυδ]]οὰ (μ6 ἀ"Πσοποα πὰ ποῦ μα οσουρὶοα 
Πιμη861} 3 οΟἸ]αἴηρ ἢΠο56 ΜΘ. σ Βοἢ [6]] ἴπ 18 ΑΥ ἀυγίηρ πῖ8. 
εροάς αἱ Μοβοον, δᾶ μα 6 πονσῃ δον ἴο δυνοϊὰ υἱγυϊ]θηΐ δπα σχο- 
Ρυ]εῖνο ἰδησιδσθ, ἢ6 ταὶρμῦ πᾶνε Ῥ6ΘῺ ἃ 861] ΟΠ ΘΟΚ οἡ {886 ΓΠοοΥβὶηρ 
δρίγιῦ τ διοῖ δοϊυαίοα θοῦ δηὰ (ὐτθβδοῖ : Ὀυΐ, 48 10 νγ88, βυοὴ 
ΟΡΡοβϑι 0. 88 ἢ15, Βυ ἢ τηϊββία θιηθῃΐβ, Βα οἢ ΓΘΟΚΙΘΒΒΏΘΒΒ ἴῃ ἱπηρυςπηρ᾽ 
πιοξϊσε5, ΟὨΪΥ δα {πο οἴἶεοί οὗ οδιβῖπρ' (Π6 Γοοθηβὶου-βυβίοια ργορουῃάρα 
ἴο δ6 τϑοοϊνθα 88 σϑϑίϊηρ ὩΡΟῚ δὖ ἰθαδὺ ἃ στουπάνοσκ οὗ ᾿πηροτίδηϊ 
{τυ ἢ. 
ΟΥ̓ ΟΣ βοβοΐασβ πηϑᾶςθ βοῖηθ 81] 0)8 ΟΥ πηοῦ! βοαίϊοηβ οὗ 186 ἰ᾿σθθ 

ΤΟΟΘΏΒΙΟΏΒ ΙΟρΡΟΒοα. ΤἈυβ ΜιΊΟΠδ6118 Ὁρἢ6]4 δηοίμου γεσεπδίοη 88 
τηδὲ ἔοστω οὗ ἴῃ6 Οτϑοὶς ἰοχὺ ἔγσοπι σοῦ (μ6 Ῥοβαϊίο ϑ'υσῖαο νουβίοῃ 
λα Ῥδθη τηϑᾶθ: [6 4|80 ἀϊν θα (6 (Οὐομβία ΕἸ πορο ἴδῃ (48. οἴ μ6 δ 
ΒΕ. ΒΘ] ΌΘΙΕΥ αἸα 4180) ᾿πῦο δ ] ον δηα ἰδίου ---- ἃ ἀἰβυοο Ἡ]οἢ 80 
ἴαν Βο]48 σοοά, {πᾶὺ τότ σϑοθηΐ στα ϊηρβ ΜΈ͵Θ τοι {{π|Ὶ6 0 {πΠὶ0 
Ἰηἰγοἀυορα 1πἴο {π6 ἰοχὲ οοπίδιηοα 15 ἔμοβα ἀοουτησηίβ: δύ 1 οα 
ΒΌΘΙ στοι 8 πον οἶδβθθ8 ΓΟ (0 6 Ιηἰτοάμποοά, ἰμοσο σουϊὰ 6 ἢο 
Ἰϊπυῖὺ το [6 αἰ ν]Β᾽οἢΒ ΠΙΟὮ οὐ 168 ταῖρἢ ΔΥ ἀοντῃ ; δηα 6]80, ἴῃ βδκελ 
8. οἰαβϑιβοδίομ ἴΠ6 ἰαέεν ἴοσυτη οὗἩ δὴν ἰοχύ ἄββεῦνϑθ Ὧ0 ρδοβ ; ἴοσ ἰεΐ 
10 οὔοθ θ6 ββοχῃ {μ8ὺ ἃ ἰοχὺ ΟΥΓ 8 σοδαϊηρ' 18 ΓΘΘΙΪΥ τϑοθηΐ, δηα ἰΐ 18 
ΒΟΥ Ό Θχοϊυάοα ἔσοτῃ {π6 ρίαθθ δββϑίσιῃοα ἰο δηοϊθηῦ ΣΘΟΘΠΒΙΟΏΒ. 



78 ο δοχέμαϊ Οὐ ἰοΐδηι. 

ΤῊ ἔδοί ὑμαῦ βϑυοι ἃ αἰν βίο τγᾶβ βυρρεοβίθβα 18 ἐδ ἴδ ἱπηρογίαῃς 
τμαΐ 10 ϑονγβ δαί 10 νγᾶϑ 610 (Βα τϑοθῃῦ οορὶθ8 οομίδιῃ ἴῃ ρἜΠΘσΑὶ 8 
τοσθηῦ ἔοστη οὗ ἰοχί, 

Ησυα, 8 Βοπιδῃ (ὑδίβοὶς Ῥχοΐδββϑθοσ αὖ {86 {Ππινασβιν οὗἨ ΕὙΘΙθυχρ; 
ἴη ἴ6 Βγοίβρϑδα, Ὀσουρῦ ἔογναγὰ δηοίθοΥ βυβίθηι, οοτητηθπ θα Ὦγ 
ΤῸ ΟἈ Ιοαγηΐηρ Δα ᾿ὨρΟΠΕΥ, ἴῃ [86 γοῦν 1808, 1η (86 Εγβί οαἀϊτοη οὗ 
ἢ18 Εὐπϊοϊξωηφ. 
ΤῊ δαφὲβ οὗ ἢ18 βυβίδιχ 18 [6 οομαἶοη ᾿ηΐο τ ΒΙΟἢ {86 ἰοχί οὗ π6 

Νον Τοβίδιμοπί πδα βυηκ ἀυγίηρ (86 Βοσοηά σοηΐυσγ. ΤῸ βῆον (818, 
[6 οΑΓΘ ΠΥ οΟ]]οἰοα [Π6 ναγῖοιβ ὑθβιϊ πο Π168 ἃ πα οοταρ δι ηΐ8 οὗ βαυὶν 
τ ἴδσβ, (0 τ Β]10 ἢ} Δ] υϑίοῃ μα8 θ66Π τηϑάθ δου (866 ρρ. 39---41.}. Τὸ 
{Π6 ἰαχὺ ἱῃ {πα οοπά!!οη ἢ ρσανο [86 πᾶπλθ οὗὨ κοινὴ ἔκδοσις, σοπιπιοτι 
οὐϊξίοη, ἃ ἴδττη Ὀοσσονοα ἔσο [πὲ τ ΒΙοΝ 86 ΑἸοχδηασίδη οὐ ἶοβ μδα 
864 ἴῃ Βρεβκίησ οὐὗὨἩ [86 ἰδχί οὐ σϑϑαϊηρβ οὗ ΗοτΊΟΣ 88 ὉΏγου βοα. 
ΤῊ κοινὴ οὗἩ [86 Νὸνν Τοδϑίδγηθηΐ, δοοοσαϊηρ ἰο Ηρ, οδιη6 Ἰηἴο 6Χ- 
ἰδίθδηοθ ἀυγίπρ (Π6 ΒΘΟΟΠα οΘμΌσΥ, 8ῃ 8956 ἴῃ τ 81Οἢ 6 οοηῃβιἀογοα 
{μδΐ αἰ ον (ἔγοια (86 οδ1868 ἀϑϑιρτιθα ἀῦονθ 1 Βρϑδκιηρ οὗ ναυϊουβ 
ΤΟΔἸΠ58) τυ γα Ἰλἰτοἀυοοα ᾿ 1 πῸ Βραγὶηρ παπᾶ Ἰῃἴο ἴΠπ6 ἰαχὺ οὗ {6 
(ὐοβροὶβ δῃὰ Αοίβ, τι} 1688 ΓΘ ΘΏΟΥ͂ Ἰηΐο [86 ΕἸ Ι5.168, δῃὰ ψ 0} 
8.}}} 1688 Ἰηΐο ὑπ6 Αροοσδίυρεβ. 

ΤΠ6 ποχῦ ροβιίίοῃ ἰακθη Ὀγ Ηυρ ---ἃ ροβιοῃ οα [86 οογγθοίῃθϑβ οὗ 
ὙΥΠΙΟΝ ΟΥ̓ ΓΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ {ΡῺΒ {Π6 ὙὙΠ0]6 αἰ βί!οη Δ8 ὅο [18 βυϑβίοια --- 
18 1[8αῦ δρουΐ (Π6 π14416 οὗ (86 τὰ σοηΐαγΥ ἐΐγεο δοῖυδὶ γεσοηδίοη 8 
οὗ τ16 ἐοχύ ἴοοῖκ ρῥΪδοσ: ---- (δὲ [86 6ν1}]8 Β 1 ἢ στοβυ θα ἔσομαι ἴΠμ6 δοη- 
ἀἰθοη οὗἩ [86 σοιμιηοπ ἰθχί ὍΟΓΘ 8660, 84 Ἱπάοροηἀθ}Υ οὗὨ ομ6 
Δηοίμον Ηβγυοβίυβ, Τοϊδη, δηα Οτίρϑηῃ τον (Π6 ἰοχῦ; δηὰ {μδί 
ἔγοτα (86 ἔοστωηβ οὗ ἰαχὺ ἐἢ8 γουϊϑοα ργοσθοαρα (86 ΘΟρῖθ8 ΨΉΟΝ ὙΓΟΓΘ 
αἸΠΒοα τη ἐπαὐ ἀσα. 
ΤΠ ῥσοοῦ {παὺ Ηδβυοῖτιϑ δηᾶ 1οἰδῃ ἀπάσγίοοϊς διιοἢ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΒ 

18 Βουρἢῦ ἴῸΓ ἴῃ οογίδιῃ ραϑβᾶσεθ οὗ ὁ“ ϑγοιαθβ συ ηρβ', ᾿ὼ ΒΊΟΣ. ἢΘ 

1 ΤΉ 680 ρᾶββδροβ γα Βογὸ οἰϊοὰ ιοίὦ ἐδ οοπίεχί, ὈΥ ἩΪΟΙ δἴομο {Ποῖ Γ σαθδηΐϊηρ οδῃ Ρ6 
Βθ6η. ΤῊ ραγίβ ποί φιμοίεα ὈΥ Ἡυξ ἅγὸ Θῃο]οδβθᾶ Ὀοίνγθθῃ Ὀγϑοϊκοῖϑ : --- 

[“5] Βοερτυαρί πα ἱητογργεῖαπι, ρυγα οἱ αἱ 80 οἱβ ἱπ αὐξοῦση νϑῦϑᾶ Ἵβὲ, δ 10 Ῥεστηδποσοῖ, 
Βαρογῆσο πη6, ταὶ ΟΠ οτη διΐ, ΟΡ βοοροῦ πὶ Βϑποιββί πηθ δίαπο ἀοοιββίτηθ, τωρ 6] 16 γο8, αὐ Εἰ ὶ 
Ἡδοῦτεοα νοϊατηΐηβ 1,801 0 ΒΟΥΠΊΟΠΟ ἰγϑηδίοσσοση, Ουοά οηΐηι δοιγοὶ δ 68 Ὠοτηΐϊηιτη οοσυ- 
Ῥᾶνογαϊξ, οὐ Ὡδβοθη 8 ΕἸΟΟ] οϑἰθ τοδοσζαγογαῖὶ ἤἥάδοιῃ, ᾿αδίαπη ΟΥΑΙ οἰ πὶ ὨΟΒΙΓΟ 8.0 σΟΙη- 
Ῥτοδαγί. ΝΌΠο γὙοσῸ οὐπὶ ὕΓῸ γδγιοῖδία στο] τα ἀΐνοσβα ΤΟΓΌΠΓΙΣ ὀχ ρἰασῖδ, οἵ σοϊτηδηδ 
1114 δπείαυδαιθ ὑγδηβ]δῇϊο ΟΟΥΤΙΡΙΔ δὲ δἴχιιο νἱοϊδίϑ, ποβίσὶ δι 1] ρυϊῖδ8, δυΐ 6χ ῥ᾽ αι 
)υάϊοαγο φαΐ γογυτῃ δἰῖ, ααῦ πονὰπὶ Οραβ ἴῃ γϑίογὶ ὀρογο ουάογα, Ἰαἀοπεθυδαθο Φυάε 8, 
οοτηίσπαπι οἱ ἀϊοϊίαγ οο}}8 σοπῆρογο]. ΑἸοχδηάγία οἱ ἰργρίαβ [ἱπ ϑεορίπαρίηδ 88}5] 
Ἡοργοδίθπι ἰδιάδί δυοίογοη. [Ὁοηδίδηο ΠΟΡΟΪ 8 ἀϑαπα δὰ ΑΑπεοο πὶ, Τλιοίδηΐ τη λΥ ΓΒ 
ΘΧοπιρ γα ργορδί.! Μοάϊδ ἱπῦου ἢ85 ργουϊηοὶδο Ῥα]εϑιίηοβ οοαϊςοδ Ἰοχαηῖ, αυο8 ΔΡ Οτίίηθ 
οἰδθογδαῖοθ [Εὐαβοθῖαβ οἱ Ῥδιρη υβ νυϊσανοσαηΐ :] ἰοίπδαια οΥ̓δίβ δὲ ἰπύοῦ 86 ὑὐὴξαγίθ, 
γατγίεἰδίθ σοπηριρηδ,." -- Ῥγοῖ, ἴῃ Τ6Ὁ. Ῥαγδιροτηθποι οὐ Οοηίτα Βυβῆπαπι ἰϊ. 27. (εά. 
Ψα αγεὶ, 1, 521, ὅ22.) Φογοπιο (ἤθη ρῸ68 οὐ ἴο βροδκ οὗ ἔμ ατϑεὶς υϑγϑίοηβ το ἴ86 
Ἡφῦγον,, το; Οτίρϑη οοτηραχοὰ ἴῃ ἢἷ8 Ηοχδρῖδ. 
ΓΙ ἰαίίοῦ Ῥασὶ οὐ [ἢ]8, σοπιίδιπίηρσ [ὴ6 Ὡδιηθ8 οἵ Ἡοδυοβίαβ, Γλιοΐδη, δηὰ Οσίροη, 5 

εἰδοὰ ὈΥ͂ Ηπρ ἐπ δοραγαίε ροτίϊοπϑ; Ὁυϊ ἱπείεδὰ οὗ “ ΑἸοχαμπάγία εἵ Ζργρίιβ ἐπ ϑερέμα- 
σίπία διὰ Ἠοδγοδίατι Ἰαδπὰ δὲ δυοίογοιη, 6 ρῖνϑδ, ὈΥ͂ δοπι6 οὐθγβίσἢῦ ΟΥ̓ ὙγουΒ σοδαϊηρ, 
“ ΑἸοχδηάσγία οἱ ΖΕ γρίτιϑ ο)υ8 Οριιβ διιρ]οχὶ βυηῖ." (ΕἸηϊοῖς, ἃ 86. Ρ. 169. οἁ. 1847.) 

Τὸ 8ῆον" ΠΟῪ ὙἹΔΕἷγ ([ἢ6 τοοοπβίοη βργοδὰ ὑψοῖ ἢ6 εδοτ θεὰ ἰο Τ,ποίδη, Ὧ6 αποίθ8 ἃ 
ῬΑβθΒ 66 ἔγοτη Φογοιηθ β Ερίβι]ς δὰ ϑδιιππιδηι οὐ ΕἼοίο]δτη, ν ΒίοὮ,, το ἐδλε σοπίετί, 18 Β66ἢ ἴο 
τοϊδίθ ἴο 6 Οτθοὶς Ῥβατοσ, δηὰ ποὶ ἴο 1:6 ΝῸΝ Τοδίαπιθηϊ αἱ 8]}}. “1η ὀρογα Ῥβδι οὶ 
ἡιχῖα αἀϊροδιϊοησθπι βομοάμβα νοδίσοθ, Ὡδϊσπτηααο ἰηΐοσ 1,Αὐποβ ασθοοόβαυο οοηίοηϊίο οεΐ, 
αυϊὰ τηὰρὶθ Ηορτγαΐβ σοηγοηϊδῖ, δἰ χη! ἔσο. [ἢ 4πὸ (Πμρ δεσὶη8) ᾿1ὰ ἃ Ὀγονίθον δάπηοποο, 
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ΒΡΟΔΚΒ οὗ (δ ἰοχὺ οὗ Ηδβυομίιβ Ὀοὶπρ πδοὰ ἴῃ Επσγρί, δηα ἐπαὶ οἵ 
Τμυοϊδῃ {π6 ἸΠΑΥΕΥΤ ἴτοσα Απθοοῖ ἰο (ὑοπβίδηςπορ]θ, τ᾽ 8116 Ῥα]οθβίϊπα 
ὙΓ18 δ81ἃ (0 1.86 {Π6 ΘΟΡ168 οὗ Οτίρθῃ Τῆοβα ραβϑᾶβραβ ἀο παρά 
ΒΡΟΘΔΚ οὔτ ΤΟ Χ, ; Ρυὺ Ηυρ ἱηροπὶουθ)Υ ἀρρ]οα {Πδμ ἰο ἴ.6 Νὸ 
Ταβίδιηθηΐ, ὈΥ δμονηρ ὑπᾶῦ « Θτοιηα Ὠδα αἶδο Βροόκβϑὴη οὗ ἔοβο οοάϊςϑβ 
οὔ τῃ6 Νὸν Τϑδβίαμχθηΐ τυ] οἢ ἴοοΚ ΤΠΟΙΓ παῖλ68 ἴσοι Η δυο θῖαβ ἀπ 
Ιμυοῖδη, δὰ {πδῦ ἢ6 Πδᾶ οὐ ἃ ἔοτν ραββαᾶσθθ ἴθ {886 βαίὴθ ραγὺ οὗ 
ϑογιρίαυγο Ἀρρϑαϊϑά ἴο {μ6 οοάϊοοβ οὗ Οτίρϑη. 

Βαῖ [86 δυρροβοα διϊδίοσι 8} σχουπα 18 τηοϑὲ βἰθηαοσ: ἴΐ 18 οοσίαϊῃ 
ὑπαὶ ΒΘ ῃ ΓΘ ΓΌμ.6 ΒΑΥ8 {παὺ {86 ΟἸτβίϊδη γουἹὰ ἀἰν) θα 156} (1π {Π6 
αὐστεοκῖθρθακιπρ' σοιη 7165) Ἰηἴο ἔπγοα ρογίϊομβ, ἔὉ]ονν πρ [Π6 οΟρί68 οὗἵἁ 
Ἡρβθυομῖυδβ, [μπμοΐδῃ, απα Οτίρθη, 6 18 ἐγοδίϊπρ οὗ (6 Γ(Χ Χ., δπὰ οὗ 
1 ΧΧ, ον; δηᾶ ψβθη ἢ6 ΤῃΘηΓ]0Ὴ8 “΄ΟΟρ]68 οὗ {δ6 Νοιν Τδβίαπηθηΐ 
Ὀοασιησ' [ῃ6 ΠδΙΩ68Β οὗ [“οἰδη δηα Ἡδβυοἤῖαδ, ἈρΠ6]4 ΡῪ [Π8 ρϑνϑγεβδ 
σοη θη 0 Οὗ ΒΟΠΏ6 τ 6}, 6 Οϑῃηοῦ τθϑῃ ΟΟρΡΙ68 αἰ πιβοα {πτουρἢ 
ταοβύ οὗ {π6 Εἰδϑί, 88 {Π6 11 το 810η8 οὗ [Π6 ΠΧ Χ, δοίμα!]ν ποθ, ΠΟΥ 
δ 6 ΒρΘΔΚ οὗ ῃοβὸ Μ 55. τι Δρρτγοβαΐίοη, δἀάϊηρ 88 μ6 ἄοορβ, 
1παῇ “1μ6 δογιρίυγθ Ῥγθυ]ουθΥ ὑσγαηβαθα ἱπίο {Π6 ἰδηρυδροβ οὗ 
ΤΑΔΩΥ͂ ὨΔΓΟῺΒ ἰαΔἢ 68 (παὺ ταῦ μ88 θ6θη δα ἀθα 18 [3]86.) ὙΤὰ8 (ῃ6 
Ἡεβυοδίδη ἀπὰ 1 μυοϊδπθαη Θχθι θ᾽ αγθ οὗ 186 Νὰ Ταβίδιηθηΐϊ, νβαῦ- 
Ἔν Υ ΠΟΥ’ ΤΊΔΥῪ γα Ὀ6Θῃ, 8πη4ἃ ΠΟΥΘΥ͂ΘΡ (ΠΟῪ σού ἴο Ὀ68Ὶ [86 ΠδΠ68 
οὗὁἨ μοβ6 τβθῃ, ὕὕῈσθ ποὲ ἴῃ σ,ΠΘΓΆΪ ι186, ὕΟΓΘ ὉΡΠ6]4 Ὁγ Ὀυὺ ἃ ἴον, 
Δ), 80 (ἌΓ ἔγομη πανϊηρ [Π6 Θπαγδοίογ οἱἁὨἉ συ βίομ δηᾶ δοούγσαου, [ΠΟΥ 
ΘΓ τλγκοα ὈΥ αὐαϊέίϊοη. [0 1ῖΒ Ῥγόοῦθδθ]α {πδὲ {Π6 πιδηξίοη οὗ βυοὴ 
ΘΟΡΙ68 ὈΥ «“΄Θγοπηθ, δπα ποῦ {Π6}γ δούμδ! ]Υ Καοννῃ οχϊϑίθηοα δηά οἰγ- 
ουἰδίιοι, 16 ἰο {π6 σοπάἀθπιπαίίοη Ὁ Ῥορα (ἀοἰδδίιιβ, “" ΤῊΩβ (οβροΪὶβ 
ΒΟ} Τωποίϊδη [Δ]818 ὦ, Δροογυρμα; [π6 (ἀοβρε]8 ψ μοι Ηδβυοῃῖυβ 
ξαϊδιθ εἄ, Δροογυρμδ.᾽"} 
Του ἤθη {μ6 ὨΙδίογι αὶ στουηα8 ΟὗἨ οχίθγῃδὶ ἰθβίτωηοην ἴῃ ἤινοὺΣ 

οἵ ΗυρΒ βυβίβθηῃ 8γ6 τοἀιιοϑα ἰοὸ {ποθὶσ ἔσθ 1Ἰπλϊῖβ, ΟΥ̓ [86 σϑῆγοναὶ οὗ 
811 τῃδὺ σϑα! ]ν Ὀδ]οησβ ἴο ἃ ἀἰθαγθηΐξ βυδ)]θοῖ, 1Ὁ 18 οἶθαν (μα [888 4818 
γγ89 τηοϑδὺ ΠΑΓΤΟῚΝ 8Πα ῬΥΘΟΆΓΙΟΙ8 ΟἹ Μ᾽ ΒΙΟἢ 6 Βουσῶῦ ἰ0 ΤΘΑΓ 80 γαβί 
Δα οχίθηβινο ἃ βιρογβίγιοίασο [πηπ6ρα {ἢ6 ΟἾΪΥ ουἹάθηοα {ῃαΐ 18 
ΓΟΔΙΥ ΔΡΡΙΙΟΔ0]6, θη βίδμαϊηρ' δίοηθ, [6118 ασαΐπϑὲ ΔῊΥ Βγβίθσῃ ᾿ ΒΙΟἢ 
ΤῊ 68 [6 ΘΧΘΙΏΡΙΆΣΒ ΟὗἩὨ 1μοῖδη δηα Ἡ ΒΥ Ὦ]ι8 δὴ Ἰπίορταὶ ραγί, δηά 
ν]Οἢ ΒΘ ΘΚ ἴο οοηποοῦ ποῖ 1 γμδῦὺ 88 δχύθηβιν οὶ υ σοδὰ δηθὰ 
ιϑ6α 1 [Π6 {διτὰ δηά ἔουσί σοηςΌΓΙΘΒ. 

αἱ δοίδε 8 Δ᾽ ΔΤ 6586 οὐϊτ᾿Ί΄ ποτα, αύδτη Οτὶ ρίποβ, οἱ Οαβασίθηδβὶβ ΕἸ αβθρίπβ, οσαποθαὰς αὐτοὶ 
τρροϊβίογεβ Κοινήν, Ἰά ἐδὲ οοπιπείσιεης ΔΡΡΟΙΪδηΐ, δίαϊε υμἰσαίαπι, οἱ ἃ Ὀ]ογίβασθ παῆς Λουκιανός 
ἀϊεϊταν (Πμο ἐπ πεγε)  αἰϊδιῃ ϑεριυδρί πα ἱπίεσργοίστα αὐ ἰη ᾿Εξαπλοίς οοαϊςοὶθηδ Γὸ- 
Ρεπιον, ἅς. (Ερ. εν]. οἀ. Ὑ'΄ΔΙ]αγεὶ. 1. 636.) 

ἴῃ Ἰοοκίηρ δὲ τῆοβα ἱπηρογίδεϊ δῃὰ ἱῃοοιτοοῖ οἰ δι οἢ8 ΔΡΡ]6ἃ ἴο ἃ βυιδ᾽εςὶ ΠΟ ἀϊεσγοης 
ἔτοτα ἴῃδὲ [0 ψ ἰοῖ τ6 οοητοχὶ 11 π}18 (Π6π|, ᾿ξ Βθθσωθ ργεῖγ ονϊάθπὶ τμδὺ ἐπ 6 ῥα ββαρδδ τηιδὲ 
δανθ ὕθεη Ὄχιγβοιεαὰ Ρῃγ Ηυρ )ὺγ δοπιε οίλὲῦ ρέσγροβε, διὰ τῃδὺ δοσυγασάβ, ὃν δοηῖε ηιἰδίαζε, 
ΠΟΥ γοΓῸ ΔΡΡΙἸοα ἴο 6 Νονν Τεδίδιησε, 
ΣΤῊ [0] νης; ἃτὸ ἴμ6 οπίν δὐς βου 68. ΓῸΣ διρροβίῃς γϑοθηβίοηβ οὗ Ηδϑυομῖυ8 δηὰ 

Ἰαιεΐδη ἴῃ τς Δίεισ Τοβιαπιοηῖ : -- 
“ Ῥγιοῖογτη το 608 σςοἄϊοο8, 408 ἃ Γπιοῖδηο0 οἱ ΗΒγοῆΟ Πυπουρδίοβ Ῥδθοογαπι Ποπιΐπ πὶ 

Α586τ]; ρεγυθγβὰ ΘΟ ΠΟ : αὐἰδι8 τα πὲς ἴῃ ἴοϊο (λὲς τοογὰὶ ποῖ ἵπ ἰδὲ δεξί οορίεε) 
Ψ οιΟΤ Ιηδιγι πιο ρμοϑὺ ϑεριθδρίπίδ ἱπιοσργοῖθβ οπλθη ἄδγο χαϊὰ Ἰἰςαϊῖ, πες ἴῃ Νονο ρῥτοίωε 
δπιοπάδβϑθ: οὔτ πλι] γι σοπιίαπι ἴημα ϑοτίρίυτα δηΐο ἐγβηβιδία ἀοοςδὶ ἴμ]8α 6856 
4υα δα ϊτα βυηι."-- Ηἰογοηγτὶ Ῥγαίδτϊο ἰῃ συδίθοῦ Ενδηρο]α δὰ Πδσηδϑιη). 

“ Ενδηρο! δ αυπ ι]δανὶς 1, αοἰδηβ ΑΡΟΟΓΥΡμα ; Εὐνδηροὶῖα απδς (Α]βανυνὶς Ηςβγοῖ8 Αρ0. 
οσΥΡ 4." .--- Πεοτγοίυτῃ (ὐοἰ 88}. 
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Τὸ ἴ8 θα ανοᾶ {μαὺ (86 ΗἩΒυοϊαβ πὸ ρυὺ ἔογί ἢ 4 γονϊβϑίοι οὗ [Π6 
1,ΧΧ. ν88 186 Εργρίάδῃ ὈΙΒΒΟΡ οὗὨἨ [πᾶὺ δπὶθ Ὑ80 νῦ88 ραΐ ἴο ἀδϑδίῃ 
1 186 ρογβθουϊἝοη οἵ Πιοοϊοίίδη: Τλιοίδη 18 ἀθβου ροα 88 ἃ ΤΑΆΓΥΤ 
0 βυβοτγρα 1 [88 ΘΑΥΥ ραγί οὗ [86 ἔουγία σοηΐαγγΥ. 

Βαυΐ ἀνϑῃ ὑπουσῇ [86 ΒἰδύοσΙ 4] στοιπαβ αββυμαθα ὈΥῪ ΜΕ 8πα {86 
ποιῃθησίαίυγο ἔἤθησοα ἀογινοα 6 ππΐθηδθ]ο, ἰὑ ἀοο8 πού (ΟἸΪ]ΟΝ 88 84 
τηδίίοσ οὗ οουγβα {παΐ [86 6]48868 ΟΥ ΤΘΟΘΒΙΟἢΒ ὙὙΠΙΟΝ μ6 ϑουρθΐ ἴο 
Θβίδ Ὁ} 188} ΤΟΓΘ ΘαΌΔΙΥ νοϊὰ οὗὨ γθ8] οχϊβίθβῃοθ. [{ 18 1πογεΐογ πϑϑαξα] 
ἴο οχαιηΐῃθ {86 οἰαβϑιβοδίϊοι 1861} ἀρασὶ ἔγοτλ [π6 [ΠΘΟΣῪ 88 ἴ0 Ὠον 1ἴ 
οὐἱσϊηείοα, 

ΕἸγϑοῦ, (θη, [η6 υπγουϊβοα ἰοχί οσ κοινή: [818 Ηρ ΘΟμΒ] ἀογθα ἴο Ὀ6 
βοιῃά ἴῃ {π6 Οοδρεῖς ἴῃ ἴμ6 Μ55. Ὁ. 1. 18. 69. 124.; ἴῃ [6 ΕἸ 8.168 οὗ 
δι. δὰ] τὼ Ὁ. ΕΣ. Εἰ, α., δπᾷ ἴῃ 1Π6 Αοἰϑιη ἢ). Ε., α͵8ο ἰῃ [6 οΪα [,Δ 1 η 
δηαὰ ὙΠΘΌδΙο γϑγβίοβ; ἰ686 ἢ6 οοῃβιἀοσοα 88 ργοβθηϊηρ {Π6 ἔοττα 
νοι (86 ἰοχί μαά δβϑαπηθᾶ ἴῃ (86 ΘΑΥΥ ρατῦ οὗὨ {π6 {μϊτὰ σΘηίΌτΥ : 
6 α͵80 αϑϑὶσῃηϑα {π6 Ῥοβιΐο ϑυσῖδο ἴο {6 βαῖῃβ οἷαδδ οὗ ἰοχί, ᾿πουρ]ὶ 
ἴῃ 8 ζόγπι βοταϑαδῦ αἰ γοηΐ, πα μ6 οἰαϊπηθα [Π6 οἰϊαομβ οὗ (]ουηθπὶ 
οὗ ΑἸαχαπάγια δηᾶ Οτίσθη 85 βοϊοηρίηρ 10 10. 

Τὸ 186 γϑοϑηβίοῃ οὗ Ηθϑυοβίυβ μ6 δβϑιρῃϑᾶ Β. (Ὁ, 1,. οἵ {Π6 (ὐοερε18, 
Α. Β. Ὁ. 17. 46. ἴῃ ὅ5ι, Ῥδ} 8 Εἰρι8|]}ς8, Α. Β. Ὁ. 40. ἴῃ "6 Αοἰίβ δῃὰ 
Οβίμοῖο ΕΣ ρ1531165, δα Α. Ο. 38. ἴὰ 116 Βδνοϊαθοπ ; (Π6 Μεριτο 
νΥϑῖοι ; δηα ἐπα οἰἰαίίοπβ ἔοαπα 1η ΑἸΒαπδδῖυβ, Ουυ] οὗ ΑἸοχδηάτγὶα, 
Μάδγουβ δηα Μδοδγιιβ {ἢ 6 το ϊκΒ, δηα (ὐοβίμδβ [παϊοορ]θιδβίοβ. 
ΤΠ τϑοθηβίοη οὗ 1οὐδῃ 6 ἔοππα ἴῃ Εἰ. Εἰ, α. Ἡ. 5. Υ., δπὰ {π6 

Μοϑοον [,Θο. ΟΠ ΑΓΊ68 Ὁ. δπα ἢ, (Οὗ ΜΑΙ Β ποία!!οη), 88 νν 6}} 88 ἴὴ {ἢ}6 
τηοάογῃ ΜΆ. ἴῃ ρθη ΓΑ]; ἴῃ [86 ΕΣΡΙ81168 1 (Π6 ΟΟἿΟΣ ρα. (οὗ Μεαί6}), 
δηα οἴδοτῖβ αἱ οβοον ; δπᾶ ἴπη {πΠ6 ΒιουνοϊδἝιοῃ ἢ βϑυοσγαὶ οὗ {Π6 πιοσχο 
τοοοηΐ ἀοουχμηδηΐβ; ἴῃ {86 Οοἴδι!ο δπα δοίδνοηῖς νοσβίοηβ, 8πα ἴῃ {16 
οἰξατοηΒ οὗ ΤΒΘΟΡΥ]δοί. 

Το [Π6 τϑοθῃβίοη οὗ Οὔίρσϑῃ, ἴθ (86 (ἀοβροῖβ Ηυρ αβογϊδοα Α. Κὶ. Μ. 
42. 108. 114. 118. διὰ ΜαιπαΒ πο. 10.; {86 ῬΗΠοχθηίδα ϑ'γτῖθο 
γοΥβϑίοη ; 8π6 {86 αυοίδίϊοη3ϑ οὗ Τδοάογοεί δπά (ὐπγγεοβίοῃθ. Βαογομὰ 
{1πΠ6 (ἀοϑρ6]8 6 σοῃϑιἀογοα {παῦ 6 οουἹᾶὰ πὰ πὸ Μ8. ῥτοοίδβ οὗ {16 
οχἰϑίθησο οὗ {Π18 γθοθηϑίοη ; Ἱβουρῃ μα Ἱμβουρῃΐ τὲ {π6 Ἰαίου ϑγγίας 
νουβίοι τηϊρῦ Ὀ6 8 ραϊά46 ἴῃ αἰδοονοσίηρ δυο ΘΟΟΡΙΘ6Β; ὑυΐ ἴῃ {}18 ἢ6 
οὐγηθα ἢ18 ψϑδηῦ οὗ Ββιιοοο88. 

Ιη ἀοβηϊηρ [86 οπαγαοίοσιβίϊοβ οὗ {Π 686 βανεσαὶ οἴδββϑβ, (6 κοινή, ΟΥὗ 
ὉηΓαν 86, μ88 Ὀ6 6 Βυ ΠΟΙ ΘΕ ἀσβουροα; 1, Βοννοσ, ἃ ἰαχὶ οου]Ἱὰ 
Ὀ6 αβϑυμηθα 88 Ὀοιπρ' [μαὺ οὗ ν᾿ οὗ [Π6 δοοουηῦ σίνοη σψου]Ἱὰ ΠΟ] ροοά, 
1 οου]Ἱὰ Ὀ6 ἔουπά 1ῃ ἢο0 οἣδ ἀοουτησδηξ οΥ ο488 οὗ ἀοουτϊηθηῖςβ : [ῸΓ 48 {Π6 
οἴδηρθ8 ᾿πιγοάιορα οου]α ποῦ Ὀ6 Βυρροβϑά ἰο Ὀ6 οομῆποά ἴο ΔῺΥ 0Π6 
Ἰοσδ Υ, 108 ἔογτα πιαϑὲ παῦθ ὈΘΘῺ 83 νδυϊθα γ8 {Π6 Θχϑιηρίαγβ ἴῃ ΒΊΟΣ 
1 νγδ8 οοηίδἰ ποθ, Απηάᾶ, Ἔχοθρύ ἴῃ Ἰποϊυάίησ (86 Ῥαβμιίο τας ὉΠΔ ΟΡ 
1Π6 Βαη6 Π6δα δ8 {ῃ6 οάοχ Βοζῷ, Ηρ δυβίθημ δἱΐονγβ ΠῸ ΤΌΟΠΣ 
ἔογ {Π18 ναγι δα ἀδθυβίοριαθηί. ΤῊϊβ οἶδϑ8 οὗ ἰοχί, [Π6 βυρροξοᾶ κοινή, 
ΒΏΒΥΓΘΙΒ ὙΘΥῪ ΠΟΑΙΪΥ (0 (ΣΙΘΒΌΔΟΙ ΒΒ })7εδβίοετη γοοσπδίοπ ; ἱποϊυάϊηρ, 
Βαβι άθβ, {μ6 Ῥοβῃῖο ϑυσγίδο, δηα [Π6 οἰζδίίοπϑ οὐ ΟἸοαθηΐ δὰ Οτίρϑῃ. 

Ατιεβθδοι, ἴῃ Θχϑπιπῖηρ {Π6 Βυροίμοβῖθ οὗ Ησρ, δαγαϊ θα {πα 
{ποτα τῦ3ϑ 8. Τηράδυτα οὗὨ ἰγ ἴῃ 18 ΟΡΙΠΙΟῚ 845 ἴο {Π6 ἰαχὶ οὗὨἍ 186 
Ῥαβμιίο; {πᾶ 18 ἰο βὰν, 6 οοῃϑβιὶ ἀδγοὰ τπδὲ ἰδαὺ δηοιθηΐ νοσδίοη μδὰ 
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σοΐ Ἰπίο ἐπ οοπαϊοη ἴῃ ὙΠΟ 10 ἢδ8 ὈΘ 6 ὑγδηβηὶ 6 ἰο0 18, ὙΘΥῪ 
ΤΌ ΟὮ 1π 1.6 ΒΆΙΩΘ ΤΩΔΉΠΘΙ 88 ἴπ6 Υ Θβίθσῃ σϑοθῃβῖίοη μδα βργυηρ ρ; 
δα (πυ85, ιϊπουῦ δη ἸΔοη Υ οὗἉ ἰαχῦ, [ΒΘ ΓΘ νγ88 βοιηθί ῖηρ Δ] ρου 
ἴῃ 186 το. Βυΐ ΘΑΓΏΘΒΙΥ ἀϊά 6 Ορροβθ ὑπ ποίϊοῃ ἐμαὶ {πμ6 οἰΐα- 
ὕομβ οὗ Οτίσθῃ ββουἹα Ὀ6 τοξοσσοα ἰο {Π6 βαπὶ6 οἶδϑβ, απ πὸ σανα 
ϑοοά δηᾷ νδ]ἃ γΘΆΒΟῺΒ ἴῃ σΟμ ΓΔ οἴη ἴο Βυοἢ 8. σἱθνν Οὐ ἢ ΟῺ ΕΝ β 
ΟΥ̓́Τ ὈΓΙΠΟΙΡ]68 οὗ ἀγταπροιηθηῦ, ΕῸΓΣ [Π6 ρτϑαίου ραγί οὗ [86 τοβϊηρ8 
οὗ Οτῖρϑῃ ἐπ ολαταείεγδέϊς ρα5βασεδ δοοοτὰ ποὺ χὰ Ὁ. οὐ (86 1,δῦπ 
ἰοχίβ, Ὀὰΐ νι ταῦ Ηρ; β τεν [Π6 τϑοθῃβῖομ οὐ Ηρδγομῖυβ. Βυΐ, 
ΟΠ {μα οἴμοσς Ββαηά, Ηυρ βμβονγοα ἰδμδΐ οοσίδίη οἰ! οηΒ 1π ΟἸοιαθηΐ 
πὰ ἴῃ Οτίσθη ἀο δοοοσὰ τῆ τ μδὺ (ἀσοβρδοῖ μδα ἰδττηθά ΥΥ δβίθσῃ 
ΤΟΔΟ ΡΒ. 18 ἰδ ἴο βοπηθ ᾿τηρογίδῃν ΓΘ] 8; Ὸγ Οὐϊθβθδοι, Ὁ δὴ 
ΘΧΑΙΩΙΠΘΔΌΟΝ Οὗ ΤΩΔΏΥ ΡΑ5ΒΑΘΈΒ, Τη8418 1 ΔΡρθαν αἰβυ ΠΟΌΥ {παὺ Οτρϑη 
μα εὐ αἰβογοηΐ τη υδοὰ ΜΩΘ, το αἰ γοα ἔγομη ϑϑοῖ οἵα ὺ ἃ8 
ἰο ἰαχῦ; δῃά {πὺ8 ἴῃ ἰδ (ὐοχητη θη ασ 8 οἡ δύ. Φολη Π6 οιαρ]ογοῦ δη 
ΑἸ χαπαάσγίδη ἰοχύ, τ ἢ}]16 ἴπ [Βο86 οὐ δὲ. Μδίον, ἴθ (86 ἰδίαν ρατγὶ 
οὗὨ ἢϊ8 11ἴ6, Β6 υϑοὰ ομδ οοῃίδιηϊηρ ΥΥ δβύθσῃ σ ΠΡ ; δηὰ ἴῃ οἶμον 
Ῥἴδοοϑ 86 νϑγΐθ8 1 ἢ18 οὐδ ΟΠΒ, 8ηἋ ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΆΙΠΥ͂ ΤΩ ΘὨ ΤΟΏΒ (ἢ 6 γαυῖα- 
ὉΙΟΙῚΒ οὗ Β18 ΘΟΡΪ6Β. 

Α5. Οτἴρϑῃ δά Ὀθθὴ οὐἹρίηδ! ν ἃ Κα οὗἩ ἱπᾶάθχ οὐ Οὐ οβῦδο  Ἐ 
βγβίθπι [ῸὉΓ ροϊῃπρ ουὖὐ (ῃΠ6 ΑἸΟΧδπασῖδῃ ἰοχί, {π686 δπι:ββίοἢ8. ΟΥ 
ΓΘΟΟΠΒΙΟΓΔΙΙΟΠΒ ὙΟΙΘ ὙΘΙῪ ᾿Π]υσουΒ [0 μα ἀοῇῆποα βοῆθιηθ; [ὉΓ 
Π6Υ ἀἸαὰ ταυοῖ ἰο τοῦθ {π6 ᾿Δηα-ἸΑΥκθ πο ἢ6 Παᾷ ἈἸπ]86] 
ογθοῖϊθά ἰο ἀθποία πο δχίθηϊ οὗ οδοῇῆ. Βυΐ Ηὰυρ Π᾿πλ861} νγὰδ 80 
Ιοα 1ῃ ΘΟ δ ἀοσῖηρ ΟἹ β ἢ Β ΤΟΙΔΑ ΚΒ ἴο ΘΧΡΙΘΒΒ δ Ορ᾿ πίοῃ ΒΊΟΝ 
σοῦ ἃ 6 δαυλ}}ν ἸὨ͵υτ]ΟῸΒ ὑο ἀΐδ διτδῃηροιηθηῦ: [Ὁ ἢ6 αποίοβ {ΠπῸ 
ἡυασταρπί οὗ Οτιθϑθδοῦ τοϑροοπρ εὐ ὸν Σ-ππ’α ν ΥῪ αἸβαπρι βῃοα 
ΒΟΏΟΙΆΓ [88 σϑιηδγκοα, {πὶ οα πα συ βοΪθ ΒΘ ΔΡΡΥΟΔΟΪ6Β ΨΟΥΥ͂ ὩΘΆΣ ἴο 
186 ἰοχί οὗ {μὲ Μ5. 1, ΕῸν 1 τὸ ἴαἶκο δἸνΥ ἴτγοτῃη Ὁ. 108 στοδίοβε 
ΔὈΟΥΤΔΈ ΟΠ ποτὰ βίδηβ ουΐ ἴο ΥἹΟῪ ἃ ἰοχύ υ ΥῪ Κὸ παΐ οὗ Οοά. ,.᾿} 
ΤΙ Ηοδυοβίδη σοοθηβῖοι οὔ Ηρ 18 αἰπηοβῖ, 1 πού αυ16, ΙΔ η 164] 

τι [πΠ6 ΑἸοχαμάτίδη οὐ Οσὶθβθδοῖὶ; 86 αἰ ἔδγοηοο ὑπδ΄ δ6 ἈΡΡΘΆΙΒ, 
Βον υοσ, ἴο πᾶ 18 ὑπαὶ Ὑδιοῖ {86 ΤΟπΊονΑ] ἴσου 1ὑ οὗ 80 Ἰϑηγ οὗ 
{86 οἰἑαομβ οὗ Οτίρϑι που] ργοάυποθ. Βαΐ 1Ὁ τγγᾶβ πϑϑα(] ἰο Ηρ Β 
δγϑίθια ἰὼ ἀἰβύληριβῃ Ὀούνθθῃ {λο86 αὐούαι!0ῃ8 δηα {18 ΓΘΟΘΏΒΙΟΩ : 
[ΟΥ 28. Ηδβγολιιβ βυογοα ἴῃ [6 ΘΆΓΠΟΙ γεαγδ οὗ {δ6 ἡουγίλ σΘηζΟΓΥ, 
1 ψου]Ἱὰ μανο Ὀθϑη ἱποομϑιβίθηῦ τ] 411 ἰῃαὶ δ6 8 δῃαθανουῦσιηςσς 
ἴο 6818 01188}} 15 Π σσοσὰ ἰο δ πλὺ {μαῦ 18 τϑοθμβίοῃ ῃΔα θθθὴ ϑιηρὶογοὰ 
εἰσῃῦν γϑαῦβ ὈοίοσοΌ Απα {18 νγγαᾶβ ἃ βϑίσοῃρ ροϊηὺ ἢ ΟἹ ΘΒΌδοΪι 
1ῃ ἮΪ8 ΤΟΙΊΔΥΚΒ οὐ {πα βυρ]οοῖ; ἴον ἐλὲ δίοπμο ονθγβεὺ {86 βιρροβοα 
᾿Ἰϑύου! 8] 4518 ψῃϊοῖ Ηιιρ Ἰμμὰ Ἰαϊὰά, ὙΤΒ ἐεχέ τῦᾶδ οοσίδι ὩΪῪ ποα 1π 
Ἐργρὺ: Ὀυΐ δὴ ᾿εοσγολίαπ ἰοχὺ νγὰ8 [πα΄ δαἀορίοα ἱπ (μδὺ σουπίγυ : 
(ἢ18 1Π6η τηυβὺ 6 [86 ΗἩρδγοβίδη ἰοχί, ἐγ [86 δἰβίογιοαὶ ποίββ το] αἰθά 
το 186 Νανν Τοδίβιηθηϊ αὖ 41}. Βυΐ δ8 {118 [αχὺ τγᾶβ ἴῃ ἴδού υβοὰ 1 
Ἐργρὺ Ὀοίογ [86 Ὀἱγ οἵ Ἡδδγολῖιθ, [86 118 1ὴ {Π6 οΠαῖῃ οὗἩ ΒΥ - 
ῬοΟΙΒοδὶ8 ὈΘΟΟΤῚ6 ΒΗΑρΡΡρΘα δϑΌηαο:. 

1 ὦ ἘΠῚ ΒΟΥ ΔΏρΟΒΟΒΟΠΟΙ (οἰ σίου θοοδδο οὶ ̓ δὶ, ἀ88 δΥ βίοἢ 'ἴπὶ αἰδηζθη τοῦ ας Γ 
Ἠδπάεβομγιῆ 1, δμπᾶπογο. Ποηπ οὴη τοῖς ἀΐϊθ ρτόββοσγῃ ΑὈνγεϊομπηρθη δὰβ Ὁ οπίίεγπεῃ, 
80 {τ εἶῃ Τοχὶ ΠΟΙῸΣ ἀοτ ἦεποῖλ ἀ68 Οὐάεχ [, βεῖγ ΔΒΠ]ΪΟΙ ἰδβι." -- Ηὺρ, ΕἰπΙοἰδιιηρ, 
8 36. Ρ. 172. 

ΥΟΙ, ἸΥ. α 
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Ηυρ; σομβιἀοσοα {Π18 ἰαχί ἰο Ὀ6 ἃ Κιπᾶ οὗ {βογουρ τον βίοη, υπ- 
ἀουίακοη ὈΥ ἃ οὐ [108] βομοίαγ; Ὀυῦ ΠΟΙ ΠΟΥ μὸ τη δἰ δι 0}8 ἴῃ 
186 ἰοχύ ΠΟ ἃ ΘΟΠΊΡΑ ΒΟ Οὗ οΟΡΊ68, ΟΥὁἩ ἔτοπι 18 οὐσῃ Ἰυδρπιοηΐ, ἢ6 
Ιρανθβ υπηἀοίοσιηϊηρθα: 1 {86 Ὀτλοσ, 86 τὖ του] [ὉΠ]οΝ {μαΐ, 1π 
Βρ1[6 οὗὨ 186 Βυρροθβϑά οοπξιδβιοπι οὗ ἰμ6 κοινὴ ἔκδοσιθ, Βοῃη6 ΘΟΡ168 60Π- 
ἰαϊη6α ἃ ὈοίίοΓ ἰοχί; 11 [86 Ἰαἰίον, [Π6 ἢ 10 νγου]α Οπ]γ 6 ἃ σοπ)δθοΐαγαὶ 
Ῥτοοθάυγαο, 1] ασιηρ 8011} τόσα τ᾿ δὲ τῦϑ8 ΔΙΓΟδαυ 1] το, [Ὁ την ὈΘ 
(πμαὺ Ηδδυομι8 πα {86 ΟἾΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟσΒ ἃΓ6, ὌΡΟΠ (μΐ8 (ΠΘΟΥΥ, δὰρ- 
Ροβϑά ἴο παν ᾿πίγοἀπσρα 1ηἴ0 ρΌΠΟΓΑΙ 186 ΣΕΔΑΙΏΡΒ ἔγοπι ΘΟρ 68 ψ Β]Οἢ 
ΠΟΥ οομπβιἀογοὰ ἰὸ θ6 Ἰροσγα οοσγϑοῦ ἔμδπ Πο86 ΘΟΙΠΠΊΟΗΪΥ οιρογορά. 
1 νὰ τηυδὺ δβϑιιηα σοέμαϊ γϑοοηδ10᾽)8 ἴῃ ΘΑΥΪΥ [πι68, (Π6 Ὀοδὺ ΠΘΟΥΥ 
ῬτΟΌΔΟΪΥ που] ὃ6 (παΐ τ ]Οἢ σορσθβθηϊθα οὐἹ οῖοβ 88 β6]δοῦπρ [86 τηοϑὲ 
δοσιιγαῖθ ΟΟΡῚ68 ὙΒΙΟ {Π6Ὺ οουἹὰ Βπα οὗ (μ6 ἰαχὺ ὑπαῦ νγῶϑ ουττοιΐ 
πῃ (μοῖν ΟὟ ΘΟ. ΤΏΘΥ ταϊρῃῦ 6 Θομβοϊουβ οὗ π0 84] γαίῃ 8 
Ἔχοορύ ἰἢο86 ΨΏΙΟΝ ὝΘΓΟ ΒΡΓΙΠΡΊῚπρ ὉΡ ἴῃ {Π6}Γ ΟὟ ἀΔΥ8 ἔγομι {Π6 
Ὀ]υπάογβ οὗ ΘΟΡΥ ΒΒ; δπα {π686 (Π6 ΥῪ τῖρῦ οογτθοῦ 1 ΘΆγα, δπὰ 
186 ἢ {Π6}Σ ΟΥΤ ΘΧΟΙΏΡΪΑΥΒ τϊρῦ Ὀ6 υβοᾶ ὈΥ οἰμογ8, ἔτομι 186 Κποννῃ 
Ῥδ1η8 ὙΔΙΟΝ πδα Ὀ66η [ΑΚ ῃ ἴῃ 6] τη ηρ᾽ ἰΓΔΏΒΟΓΙρΡ ΓΑΙ οσσοσ. [18 
ἀου δία} ἴῃ {πῸ οχίσγοιμθ ΒΟΟΣ γὸ οδἢ ΒΌΡΡΟΒΘ ΤΟΓ6 ἴμδῃ {{18 ἴο 
Ὦανα θ66ἢ ΘΥΘΥ ΒΟΘΟΙΩΡ ΒΗΘ ; δηα {πῸῚῸ 8.6. 20 στουπαᾶβ ἩΠδίοθυοσ 
ἴον δδουϊ δίησ [Π6 ΑἸΟχδηασιδη ἰοχύ ἴο [Π6 Ἰαδουγβ οὗ ΗἩϑυ ῃϊι8, ΟΥ 
οὗ ΔΩΥ ΟΥΒΟΣ Οπ6 ΟΥΙΐΪ6 ὙκΟῸ δυο ᾿ἰνοά, Ηδα βυοῖ οχύθηβυθ στὸ- 
ψΙΒίο αὐ θ66 πη υῃαογίδϊκοη, δηα πδα 18 Γοβα 18 Ὀ6Θὴ τϑοοὶνθα, ΤΟΤΘ 
ἀοἤπηϊίο ἔγαοθβ σου πᾶν θα ἰθεξ ἴῃ τΠ6 Πἰβίοσυ οὗ {π6 ἰαχὺ: 10 
σου] ποὺ πᾶν ὈΘΘῃ ΟἾΪΥ Γοοοχαθα ἴῃ ὑγχο ἀουθίι] δα ἀδργοθοϊδίοσυ 
ΒΘη ΘΏΟΘΒΒ. 

Ηυρ᾿Β γϑοθηϑιοη οὗ 1ιοΐδη ἰβ ΠΘΑΥΪΥ ἰάθη σαὶ τ ἢ (86 Οὐοπδβίδηϊςι- 
ΠΟΡοΟΙ]Δη οὗὨἨ (ὐὐἹθβθδοῖ, δ ᾿θαϑὺ ΟΥ̓ αβϑυπιησ (86 ἸαοΣ 1ῃ [86 ἔΌΓΠΣ 
Ὑ Π1Οἷν 1 Β6ΘΙ18 ἴο Βαγθ δοαυϊγοα ἴῃ ἰοῦ {πτ68. Ηρ ἸαἸὰ ἄονγῃ {πα 
1ὴ6 Ὀ4518 ΟΥ̓ 1018 ΤΟΟΘΉΒΙΟ Μ͵λῪ8 ἰδ6 κοινὴ ἔκδοσιϑ 8ἃ8 τὖ οχϊβίθα 1 
ϑγτῖδ, δη οἱ ἐλὲ στουπά (ποῖ μ6 (Βουρὰῦ {παΐ μ6 Βδὰ ὑγονϑά) 8 
ΤηΔΙ ΔΙ ΠΘα ἐπαῦ {86 τοχὺ πιιέ Ὀ6 ἐπαῦ οὗ υοίδη. ΤὨ]Β ᾿πνοΐνο8 ΠΟ 
ἸΠΊΡΟΒΒΙ ΒΥ ΟἹ ΔΗΥ͂ στουμα οὗ σΠχοποΟΊ]οσΎΥ ; θυ [6 »γοοῦ 1ῖἋ6 σαμίην. 
ΤΏ τοϊδίϊομ δούτγθθῃ [818 ἔοστη οὗ ἰδαχί, δπὰ {ἢ6 δου ίσγυ ἴο τ 1 οἢ ἢ6 
Δϑϑιρηθα 1ῦ, ἢ6 ταδὶ ηἰαϊ θα ἔγοτὰ ἃ ΘΟ ρΑΥ ϑ0η Οὗ ραββᾶρεβ ἴῃ πΒ]ο ἢ 
1Π6 Ῥαβμιο ὥΎσῖθο ἈρΎ 68 τὴ {818 χσοσδηδίοπ ἴῃ Ορροβιίοι ἰο ΑἸοχ-΄ 
ΔΆ γϑῃ ΘΟΡΙ6Β: ἴπι8, ὈΥ̓͂ Αδδυμπιΐηρσ παὺ (μΠ6 Ῥαοβιλίο σοργοβθηῖθ {86 
κοινὴ 88 Υαδα 1 ϑγχία, μὲ ἱβουρῶῦ ἐμαὶ μ6 οου]ὰ δοοουπὲ ἔοσ [86 
ξοστηδίίου οὗ (18 σθοθῃβίοη 88 ἃ σου βίου οὗ 1. Ηρ; ἀββοῦῖθεβ {Π6 
διρροεοά Ῥγοοθάμγα οὗ 1μιοίδη 7ι8ὺ δ8 1 Βα Βαά βϑϑὴ [86 σψ016; δηά 
Ὀγ δάμη ἰἰπσ ὑπαῦ τ ϑϊηρβ ποῦ ᾿π τ[ῃ6 Ῥαβϊίο, ποῦ γοῦ ἴῃ (π6 ΟἾΠΟΣ 
οἷά τϑοθῃβίοηβ, ἃγθ ἔουμά ἴῃ {{π|8, 6 βῆουγβ {παΐ 10 σου]ὰ ποὺ θ6 δο- 
οοππίοα ΤῸ ΒΕ ΡΙΟΕΥ ἴῃ (ι18 τηδηηθσ. Ηδ τολΥ 6 αὐυἱϊύο οοτοοῖ ἴῃ 
Βρροβίῃηρ {παῦ Απιοοῦ γα [π6 οἷαοα ΠΟ ΓΘ 10 δρταηρ ὕρΡ; Ὀαΐ ἰο 
αἰἰτιδαῦθ 118 ἔουταδίίοι [0 Δ ΠΥ (μῖηρ ποῦ {πὴ {π6 ΘΟΙΏΠΊΟμ ῃΓῸ- 
ΟΘαηρΒ οὗἨὨ οοργὶβίϑ, 18. ἃ σϑῆβποιηθηΐ ποΐ βυιβίαϊ πο Ὀγ ῥγοοίβ οὐ ὈΥ͂ 
[6 ῬΓΟΌΘΌΙ 168 οὗὁἨ 1μ6 οα86. (Οὐ θβθδοι, δέίοσ περ βίηρ Ηπρ ἀγρὰ- 
ταθηΐβ, ὑπουρῃῦ ἐπαῦ (π6 (ὐοπβίδῃπορο] ἴδῃ ἕοστη οὗ ἰοχί μαᾶ βϑργιην 
ὉΡ ἴγοτα ἃ σοι !ηδίίοη οὗ ἴΠ6 τϑδαϊηρβ π86α ἴῃ ἀπΠἶἴδσγοηΐ ραγίϑ δα ὈῪ 
ἀἰἥοτοηῦ ρογβοῦϑ. Ηὸ δοοοπηΐοα ἔῸΣ (86 ΤΩΔΗΥ͂ ΤΟβο Ιδησοθ μούνγθθῃ 
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1818 ἰοχύ δπᾶ 88 Ῥδβῃϊο ϑυσῖδο ΕΥ̓͂ ϑυρροδβίηρ {πα ἐπαῦ νϑυβίοῃ μα 
Βεδοη τουϊβοα ὈΥ 1ῃ6 αἱὰά οὗ ατοοῖς Μ58. οὗ (18 Κιηπά, Απά 4}]} {86 
ΤΟΒΘΑΤΌἢ68 οὗ Ηυρ, τ ΏΠΘη ῬΓΟΡΟΙΙΥ υὑδ64, τοί ἰο βον ἐπαὺ {Π18 νγὰβ 
16 ΥΧ6Ὰ] οπαγβδοίου οὗ [ῃΠ6 (ὐοπδίδη!πορο]τΐδη ἰοχί ; 10 πιὶρμῦ 6 βαϊὰ 
ἴο ὈΘΑΓ {86 Β4ηγ6 γϑἰδίϊοι ἴο [Π6 τλογ6 δηοϊθηΐ γϑϑϊηρβ {πα0 [Π6 δοπιπιοπ 
εϊαϊεεί, κοινή, οὗ ἴ186 ατϑοῖβ αἰα ἰο {816 ῬΓΘΥΪΟ ΒΥ οχιβίϊηρ πιοᾶςβ οὗὨ 
ΒρΕΘοἢ. 

Ἡπβεγίο Ηυρ Βα ἄοῃθ μῸ τηοσθ ἐμὴ στϑ-δυσδηρο [6 ὈΧΘΥΪΟΌΒΙΥ 
ΤΟΟΟσΉ ΪΒ6α [ΔΠ}1}}}68 ΟΥ̓ Οἶ48868 οὗ ἑαχῦ; Ὀαΐ ἴῃ 818 ἔουτί 61488 οσ ἐμγὰ 
Τοοθ βίου, (ἢ6 ΟΥ̓ρ ΘΔ, μ6 ἀαν βοα ἃ βοιμδί ῃίηρ ποῦ δαϑὺ ἰο ὈὉθΘ 
ἀεῆποά, Υἥε Κῆον ὑμδῖ 18 πνιεαπὲ ἤθη τγὁ ΠοΑΓ οὗ α ΜΆ. οὗἉ {86 
ΑἸχαπάσιδη, ΥΥ οϑίδγῃ, οὐ (ὐοπβίδη ΕἸ Πορο ἴβῃ σσθ βίο οὗ Οὐ ΘβΌ 8 ἢ, 
ΟΥ̓ οὗ {πΠ6 κοινή, ἴῃς ΗΒ ίδη οὐ Ττοίδποᾶη οὗ Ηρ; Ὀυΐ 10 18 ποΐ 
80 ΘΑΘΥ 0 ἀδοῆπο (πὸ Οὐ ροηΐδη ἰοχί ΟΥ ΤΟΔαΪπρθ οὗὁἨ {818 Ἰαίίοσγ- 
ΤΩΘΏ ΠΟΠΘα ΟΥΠ]Ο. 

10 18 σταηίδα {πδὲ {π6 οἰἰδίϊοπϑ οὗ Οτῖροη 40 πού δοοοτὰ στὰ (85 
ΔΕΒΌΤΩΘα ΧΟΟΘΏΒΙΟΙ ; Ὀαΐ ἴῸΣ (18 Ηρ δοοουπΐβ ὈΥ {86 Βαρροβιίοι 
ἐπα Ὁ 88 06 υπαοτγίακίηρ οὗὨἨ Ὧ18 ἰδιοσ ἀδυβ, δέψεν μὶ8 σοῦ κθ μδά 
θθαπ σομῃρΙοίοα, Ηρ ὑπο ο8ῃ 84 ἰοχί ὃὉ6 ἔουπα ὙΠΟ δὰ 6 
Δϑουροα (ο Οτρθη 88 118 δι μου ἢ Ηρ ΔΡΡοδ]8 ἴο τι μαῦ δγοῖηθ μιδή 
γι 6 οοποογπῖπο ἰδς 1, ΧΑ., δἰδαῦησ {παῦ (86 σουπίτῖοβ Ὀούτγθθη 
Ἐργρί δπὰ Απίίοος υ86 [86 ῬΑ] βεπδη ΜΉ Νδ., ο]αθοταίθα ὃν Οτίρϑη. 
τὰ (45 Ὀοίογθ) Βα ἐγδῃβίουϑ ἴο {86 Νοιν Τϑβίδιηθπί, ἀπὰ (ἤθη 86} κ8 
ἴον Μ55. σοἢ 111} ᾿π Ἀ18 ΟΡΊΠΙΟῚ ΔΉΒΎΤΟΙ {Π6 ἀΘΒοΓ ΡΟΣ : 88 βαὶῃρ' 
Ἰηἰοσιηθαϊαίθ ἐπὶ ἐοχὲ Ὀούνγοθα [Π6 ΓΟΔαΪηρΒ οὗ Απίϊοοι ἀπά Ἐσγρί, 
1Π6Υ στ γα Πα πὸ οχροοίοα που Ρ6 ἰουμπά ἴῃ {Π6 τορίομ Ἰοολ ]Υ 
Ἰηΐοσροβθα. ἀπά δ8 (Π6 ᾿ἰδίθν ϑυσῖδο ϑϑοπιθα ὑο δ8 σοϊαίβά (ο {86 
ψνοσϑίοη οὗ {6 ΟἹα Τοβίδιμοης τὼ ἰδδὺ ἰδηριαρσα τηδθ ἔτομιλ [ἢ 6 
Ἡδχάρίασς ἑοχί οὗ Οτίρϑη, [818 νϑυβίοα (6 ἱπουσῃῦ) αθοσγάθα 4. οτὶ- 
ἰογῖοι Οὗ 186 ἰαχὺ υϑοα Ὀγ ἰδμαῦ {Ἀ ΠΟΥ. 

Βυΐ ποῖα γα ᾿ϑύῦθ ἱπρομ Υ νη} δα ρ]ογοα ; ῸΓ 4}} {μαῇ οου]ά 
ε βαϊά οὗ {π6 γοῦν ον ΜΝ. συ πίοι ἢ6 δϑοσῖ 68 ἴο {88 τϑοθῃβίοη, 
8 ἐμαῦ {Π6Υ ῥγοβαηῦ ἔδδίασοθ Ὀθ]ομρίηρ ΒΡΡΑΓΘΏΝΥ (0 ἃ ἐγαηβίδοπ 
εἰαΐα; 8ὸ ἐπαΐ 1 {Π6Υ τΡΏΟΥ ἔογπι ἃ οἶδϑ8 ΟΥ̓ ἃ ΓΘΟΘΠΒΊΟΙ, ΒΘΥΘΓΆ] 
οὔ 1μοδ6 τ βῖοῖ Βα Πα ρἰδοοα οἰΠῸΡ ὉΠΟΣ (λ6 κοινὴ οὐ [Π6 Ηοδβυοβίδη 
ΒΟ. ] ἃ 4180 ΟΟΟΌΡΥ 8. 8:1} ΑΓ ΗΪ806. ΠΈΝΠ; Βοῦλθ οὗ (6 δεγολίαη 
οοηίδῖη πηϊχίασαβ οὗ {Π6 τοδαϊηρβ ἡ ΒΙοἢ ἢ ἰοχτηθα Τ,ποϊλποδῃ ; ἢν 
(Β6η ἄο ποῖ {μ6ὺ ἰδῖθ ἐμοὶ ρίδοθθ 88. ἃ αἰβίίμοί ἔδταγ Ὁ ΑἾ80, χ' 
ἸΊΔΥ Ὑ6}1 6 δεκεά, ον 1 18 (μαύ ἴ[Π6 δῃοιθηΐβ, τυ ῆ0 [6}] τι1κ8 80 τη ἢ 
οὗ τὴ6 ΒΙ1Ό]164] Ἰαθουτβ οὗ Οτΐρϑῃη, ΒΑ ποὺ ὁὴ6 ποτζὰά δϑοαὺ [86 τγϑϑτ- 
Βοπθ υπάογίδκιηρ ἩΣ ΒΟ. Πα 18 Βα ρροβϑάᾶ ἴο αν θθθῃ οοουρ!οα 
ἴῃ ͵8 ἰαϊίασ ἀδγβῦὺ Απάα :ἢ Οτίρϑῃ ἀϊα ἱπαθοα ογόνιι 18 γϑαγα οὗ 
[011] δηα βίυαν ὰ 1ππ8 τϑοοσαϊηρ {86 ταβϑαϊξ οὐ 18 ΣΘΒΘΑΥΟἢ 68 ἰηΐο 
{π6 ἔγυο ἰοχί οὗ 6 Νανν Τοβίδιηοηΐ, σου]Ἱά 10 ποΐ Ὀ6 δὲ ἰοδβί σϑιηδῦὶς- 
ΔὉ]6 (αὖ 6 βου] παν ρίνοπ ἔογίβ ἃ ἰεχί υϑγῪ 11Π0{16 σϑθοιι] ησ 
τπαῦ σοὶ Βα μά υβοᾶ 'π ΔῊΥ ρϑτύ οὗ 18 118 ἢ δῃα δυύϑὴ ἴῃ Βοπθ ἢ] θο8 
εοπέγαιοίπφ [ἰλ6 τοδάϊηρβ τ πο δ6 ἐτργοβοῖψ πισπίϊοη8, τι ΒΟΙῚ6 δύῃ 
οἵ 8 ἐκέεν ποῦκβ, ἃ8 Ὀοὶηρ (μα οὗ [86 ατθοῖς οορὶοϑὺ ΤΊιοβα 
ΤΟΙΊΆΓΚΒ δηα ᾿ΠΑΟΣ6Β ἀγο ΘΟΠΔΙΪΥ ΔΡΡΙΟΔΌ]6 τσλίοσλουεν οἵ 6 ἄοοιι- 
τηΘη8 Βα] 4 ἴο οοπίδίη (ἢ18 ὑδχῦ ΩΔῪ 6 Δϑϑιπη6α 88 118 σοηϊπ6 ἔογπι: 
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[ὉΓ 80 ψαριθ 18 ἴπ6 016 ΠΘΟΥΥ τοβρθούπρ 10, ὑπαὺ {Π6ΓΘ 18 ΠΟ ρᾶτ- 
ὉἰσΌΪαΥ ῬΑΓΙΟΥ͂ ΟΥ̓ τατιύι41 γϑϑοιῃ ]δησοα ρούσθοη (πΠ6 Μ5Μ. ππϊοῖ Ηρ 
Ὀτίηρβ ἰοροίδμον 88 οοῃβυϊξατλπρ [818 9Π6 ο688β. Μοβῖ οὗ ἴῆϑπι Ὀϑίοησ 
ἦαϑὺ 88 τηυοῖ ἰο {Π6 (ΟΠΒίδπΠπορο] ἴδῃ ἔτΏ]Υ (ΟΥ ὑμαὺ οἵ [μχοΐδῃ}) ἃ8 
1Πο86 ψ οἢ Ητιρ; πδτὴθ8 ὑπ 6 Γ ὑμπαὺ Ἀοαά, 

Βυΐ ὁ 8 Ὠθοθββασυ ἰο ΗπρΒ ροβιύίοη ἰὼ ἢπᾶ «ἃ Ῥδ]θβιϊηΐδη το- 
ΘΘΏΒΙΟΙ, 88 ΟὯ6 ΟΥ̓Π6 6 645868 οὗ τονιϑϑα ἰοχί : δηὰᾶ ὑμογοίοσο δ6 
[ουπᾷ 1ἢ 6γθ. Ομ βίγοῃηρ ροϊηΐ ἴῃ ορροβιίζομ ἴο {86 ποίϊοῃ {παῖ 
{π686 ἀοσυτϊηοηΐβ οδοηίδὶῃ ἃ ἰοχὶ οὗ Ῥα]βδίίῃθ, ρίσθη οσί (Δοοοταϊηρ; 
ἴο Ηυρ᾽β βΒυρροβι (10. ὈῪ ῬΙθσῖαβ δπὰ ῬϑιαρὮ1]8 ἔγοτα Οὐροη Μ55., 
15 ἔουπά ἱπ ὑμ6 οματγδοίοσ οὔ {μ6 οἰ αίοπβ οὗ ΕὐΒΟ ΙΒ, 80 0868 ἃ ἰοχὶ 
ΘΘΏΘΙΆΠΥ ΑἸΟχαπάσίδῃ. 

ΤνιοΘ, ἱπα 6664, “ΘΓΌΤΘ ΔΡΡΘδ18 ἴο (06 Ἄδχσοιρίασθ οὗ Οτίσϑῃ; Ὀυΐ 
118 ἜΧργ ϑβίο ἀο68 ποῦ Ῥγουθ ἰδμδύ Δ ΠΥ βοῇ γεσθηδίοη οχὶβίθα, μυΐ 
τ ΘΓ οΪγ {Ππαὖ {Π6γ6 ὙΥ6ΓΘ ΟΟΡΙ68 γΒΊΟ ἢ ΟΥρθῃ ΠιΔα π86 : ἔπ ὁπ6 ΗΪδ66 
Ι|ια Ἰοῖμβ [6 παπηο οὗ Ῥιθγῖυθ σι (μαὺ οὗ Οτίσοη. 

ἼΠ686 ργοθΑὈ 1 0168 ΔΓ Βίγοιρ' αραϊπϑὺ [86 Ὠγροίἢοβὶδ οὗ δὴ Οὐρθη- 
18 τϑοθηβίοῃ ; Ραῦ {π6886 δύ πού 8]] ; ἴον Οτίρϑη Βἰπη86 1 ἴῃ οη6 οὗ 
18 Ἰαΐοῦ τόσ αἰ] βοϊδίτηβ βοῖ δὴ πηαογίδκὶηρ 88 ὁη6 {πεΐ σοι τοί 
6 οαγτὶϑα ουὐ; Πα ἀπειο {παὺ οορὶα8 αἰογθα, μα βίαιθα {ἢ ἔμλοΐ, θυΐ 
Ποῦ ἴο ΔΡΡΙΥ 8 οὐ 108} σον τγ8 ευὐΐουϊν ἀηκηόνῃ ἰὼ ἢ. ΤῊ]8 
βίαίουμθπέ ἔγοτα ἢ] π186}} τῖσῃῦ μᾶνα βυβηοοα (0 Πληάον δυοἢ ἃ νου 
θαίηρ αἰἰγιθυϊοα ἴο δϊπὶ; πᾶ 1 μὸ Πιδα ΓΘΆΠ]Υ ἔοττηθα βιιοἢ 8 τϑοθη- 
ΒΟ, ἱῃ {86 ἰοχύ οὗ ψ βοῇ Β6 οοηίγααιοίοα 4]} {πΠαῦ 6 μαὰ ἀ6βηϊίοὶν 
βίαβα ῸΓ [ΟΥ̓ γοαγΒ ἴο δ6 ἴπ6 τοδαϊηρ οὗ Ηο]γ δογρίατο (48 σου] 
Βαανα θθθὴ {86 ολ86 οὨ [Π6 Βυρροδβιίίοῃ ὈΘίΌΓα 118), 1Ὁ Του] ᾿π οΥ οἰ ὙΠῸ Γ 
{παὺ 818 ἡυάστησηΐ ἴῃ {118 ο]οβ6 οὗἉ 18 116 γγᾶϑ ᾿τη ραϊγϑᾶ, οὐ 6186 {πα Ὠ6 
Πδὰ κοίρα [86 ογϊο, ὈῪ υδίπρ' 8}. ὉΠΥΤΑΥγδη δ Ὁ]6 ̓ Ισθησ6 οὗἉ σοΠ]θοίαΓο. 

Τῆυδ [86 {Π6οσῖο8 οὗ Ητιρ ῬΡοδββθεβ σοῦ ἃ παρῦνο (ΠΔῃ 8. ροβιἶγ6 
να]6. ὙΤΒΟΥῪ 16 ἴο ἃ γϑ-ϑχδιηϊηδίίοη οὗ (Π6 016 βυ)θοῦ ὈῪ (ἀτ᾽οβ- 
θδοῦ, ψοὸ δηΐογοαᾶ οἡ 10 ἴῃ ἃ Βρ:τιῦ οΟὗἁἨ ΤΆΤ ΟΔΠ οι : {Π6 ΓΟΒῸΪ᾿ 18 σίνοη 
ἴῃ [86 )Μεϊοίεπιαέα ρτοβχοα ἴο [18 Ἰαὐδϑί τσοσὶς ((ὑοτασ  ΆΓ 118 οὐ! το, 
Ρατὶ 11.) π 1811. Ηδ {δπογὸ στοξυίθα βοῖμο οὗ (μα ροβιοπβ οὗ Ηυρ, 
ΘΧΡΥΘΒΘΘΑ͂ ἢ18 ἀἸδβοη ἔγοτῃ οἴμοσθ, δηᾶ αὖ {Π6 βϑτὰθ {1π|6ὸ δατηλοὰ 
18αὺ 18 οὐ βυβίθμι σοαυγοα οογίδιη τοοα  βοδίϊομθ. Ηθ υἱοῦ! Υ 

Τὴ δῖβ ΟΠ ΘΠΙΑΤΥ οἡ δὲ. Μαιίί ον, δ6 4ποβίϊοηβ, Οἡ ἱπίογηδὶ ῬγοῦδὈ 168, Ποῖ ΠοΥ 
τ(Πς πογὰβ ἱπ οἤδρ. χῖχ. 19., ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σον ὡς σεαυτόν, ΑΥ͂6 ΤΟΔΙΪΥ ρατὶ οὗ [16 
σοηπΐης ἰοχὶ (6 τδίηρ νι αῖς, οἡ στουη 8 οὗ οσί εἰς] ονϊάσηςο, ἡδοαὰ ποῖ Ὀ6 ἀοιιυϊοαν) ; δπὰ 
ὙΠῸ πη Πα ΒρΘ ΚΒ οὗἩ [Π6 ἀϊνογδὶ 168 οὗ σορίθβ: καὶ εἰ μὲν μὴ καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν διαφωνία 
ἦν πρὸς ἄλληλα τῶν ἀντιγράφων ὥστε πάντα τὰ κατὰ Ματθαῖον μὴ συνάδειν ἀλλήλοις͵ ὁμοίως 
δὲ καὶ τὰ λοιπὰ εὐαγγέλια, κἂν ἀσεβής τις ἔδοξεν εἶναι ὁ ὑπονοῶν ἐνταῦθα προσεῤῥίφθαι, οὐκ 
εἰρημένην ὑπὸ τοῦ σωτῆρος πρὸς τὸν πλούσιον τὴν “ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν 
ἐντολήν᾽ νυνὶ δὲ δηλονότι πολλὴ γέγονεν ἣ τῶν ἀντιγράφων διαφορά, εἴτε ἀπὸ ῥαθυμίας τινῶν 
γραφέων, εἴτε ἀπὸ τόλμης τινῶν μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων, εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν τὰ 
ἑαυτοῖς δοκοῦντα ἐν τῇ διορθώσει προστιθέντων ἣ ἀφαιρούντων. τὴν μὲν οὖν ἐν τοῖς ἀντιγρά- 
φοις τῆς παλαιᾶς διαθήκης διαφωνίαν, θεοῦ διδόντος, εὕρομεν ἰάσασθαι, κριτηρίῳ χρησάμενοι ταῖς 
λοιπαῖς ἐκδόσεσιν. κ. τ. λ. --Ὁ (1.. 671. 0)ὲ ἴα 6). ΤΠ ΐδ ̓ γ 1168 Ῥτοῖυ Ρ] ΔΙ ΠΙΥ ἐπδὺ ΠΟ ϑ0ςὶ 
τποῖμῃοά πιὰ Ὀοοη ἀσνίβοά, δὲ ἰϑαδὶ ΌῪ Οὔρϑη πἰπ 86] 7, (ῸΓ ἰοστηϊης ἃ τϑοθηδίοη οὗὨ ἴδε ἴοχὶ 
οὗἩ το Νοὸν Τοεϊδιηοης, Τῆς οἹὰ 1,διΐῃ ὑγδηβίδίου οὗ Οτίζοη 88 ἤθγα, “ Ι͂ἢ δχοιῃ ]αγῖθι8 
δυΐοιῃ Νονὶ Τοβιδιηδηῖὶ, πος ᾿ρβϑατη ΤὴῺ6 ῬΟδ86 ἴδοογο δβὶπο ροσίουϊο ἤθη μυῖαν." Ἐνϑη Ἰ 
τἷ8. Β6 ποῖ ἃ σοῃτΐηο οἶδθ86, ΠΙοἢ 88 ὕδοη ἰοβί ἰῃ [6 ΟΥ̓ΘΕΚ, ἰδ 18 δὴ δρὶ σΟΙΠΤΠΘΠΙΔΓΥ : 
ἀη ἴὲ βῆονβ ἴπαῖ 106 δηςίθηϊδ ῬΟΓΟ ὙΒΟΪΙΥ͂ ὩΠοοηβοίουβ οὗ ΔῺΥ δμοὴὶ ποῦς πανίηρ Ὀθοι 
πηδογίακοη ὈΥ Οτίζοη. ἱπάροὰ, ἰδ 'ἴ8β τῃαγνο]οῦβ (δαὶ ΔΏΥ τηοάογῃ τ ΟΣΒ δοιὰ πανὸ 
φὐἰορίοα βαοῇ δ ἔΠπσοτν τ τορσαγᾷ ἴο Οτίσοπ. 
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ἀουδίοα [86 ιἰδίοτϊοαὶ θ 8818 δῃα ποιμθηοϊαίασα δβϑυϊηθᾶ ὈΥ Ησρ: Πο 
ἀϊδργονϑα (Π6 ποίϊοῃ οὗ Δ}Υ σγϑοθηβίοη ὈΥ̓ Οτῖρϑῃ, ΘΒρθοῖδ! ] Υ βοὴ ἃ 
οῃ6 88 Ηυρ μα ἀεῇποα. Απά, δἰ ὑμουρῇ 6 81}}} οοπβιάογοα {πα {πῸ 
5 Δ0}18ῃτηθηΐ ΟὗὅἁἨ ΓΘΟΘΏΒΊΟΙΒ, 88 Βιιοἢ, τῦᾶ8 θβϑθηἝδὶ ἴο ἀγανηρ ὑγῈ 6 
ΤΟ8} 18 ἔγοσῃ ἰδχίυδὶ οΥἹ 1 οἶδιι, μ6 ΠΟῪ ὑπουρλὺ (Πδΐ, Θχοθρὺ ρου 08 
ἢ15 οσσ ΑἸοχδηάσγίδῃ οἶδβ8, ἔμ γῸ 88 ΠΟΠ6 ἴο ἩΒΙΟΝ δαὺ παπιὸ που 
ἴῃ δι γΓ] οἴ 688 ΔΡΡΪΥ. 

Αμπὰ {}18 Ἰοδαβ ἴο 86 Ἰπαυ ΤΥ ΠΟΥ [ὯΣ δυο ἃ (Β1ησ 8 6 Ββῃῃονῃ 
88. δοίυδὶ ἰδχίιδὶ σουϊβίοῃ οἵ {86 ατοοκ Νὸν Ἰδδίδιηθηῦ 1 ΘΑΣΪΥ 
ἄαγβ. [8 {86 γ ΔΩΥ σγ08] ουϊάθῃοα οὗ βιιοῆ ργοοθάυσθβ οἡ (86 ρασγί οὗ 
ΟἸὨ γι βαη βομοϊασθ ἢ ΟΥ̓ σουχβα 10 18 ϑαἀπχϊἰοα ἐμαὶ ΔῈ α Μ5. μδὰ 
Βαθη πυιύθη 10 ραβ86α (οὐ οὐρῃῦ ἰο παν ἀοη6 80) Ἰηΐο {8μ6 Βαπάβ οὗ 
πὰ ψῖο ψν8ὲ οδ]] ἃ ὁ ἀντιβάλλων. Απάᾶ [86 Ὀυβίηθδββ οὐὨ βυοἢ 
ΡΓΟΡΟΙΝ γα ἰὸ ταν ὙΠπαὺ πδὰ Ὀδθὴ Ὑτι 6 80 88 ἴ0 τηδκα ἴΐ 
ΔΟσΟΓάΙηρ ἤο 186 ΘΟΡΥ (}υϑὺ 88 ἃ ΤΟ τὶ ὈΓΘΒΒ- ΘΟ ΤΘοἴου 4068). ΤῊ 
ΠΆΙΏΘ ΟΥΓ ΟΟΟΙΡΑ ΟΩ, 88 Ὑ706}} 838 (παΐ οὗ ἃ διορθωτής, οοουγβ ἴῃ {86 
Β} θβοτὶ ρίϊοπβ γοὺῦ ἐοιιπα ἴῃ ΒΙΡ]1ς4] ΜΘ8.: 48 ἴο 8686, Πούγθνοσ, 1 
Βῃου ἃ θ6 οὐβογσνο {π8ὺ 86 δχ δύ πρ ΒΕ ΒΟΥ ΡΟ ΟΠ5 ἀγὰ οὔὔθῃ, 1 ποῦ 
Αἰ Αγ8, οορίος ἴτοτα ἰμαῦ τ 16}}) δα Ὀθθῃ ΟΥ̓ ΡΊΔΙΪῪ ΔρΡρΡομαρα ἴο ἃ 
ΜΈ. ; 80 ὑπαῦ ἱβουρὰ 1Ὁ δοετιδ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙ]Υ [Πδύ ΒΟΠῚ6 ῬΑΓΓ ΙΔ ΘΟΡΥ͂ 
Πιδα Ὀδοη σον βθα ΟΥἩ δχϑι}ϊηθα ὈΥ Βοῖὴθ Κονγῃ ἱπαϊνι τα), (86 αἰὐοδύ- 
ΔΌΟΙ ρσορεγίῳ ὈΘΙΟΩΡΒ ἴο ΒΟΙΔΘ ΠΟΤῈ δῃοιθηῦ ΜΆ. ἔγοπι Μ Ώ1Οἢ νι μαΐ 
6 Ῥοόββθεϑβ [88 θ66ὴ ον, 

ἼΠ6 βυ βου ροῃ οὗ α ΜΆ. (861 οὗὨ [86 ο᾽θνθηίι σοπίυσυ) ἔγομα 
ν᾽ Βίοἢ Ζϑιασηὶ ρα ]8Π6 4 [86 αἰνΊΒΊ0Π8 Δ Πα ΒΟΓΤΩΠΊΑΤΊ658 Θρ]ογοα ΒΥ 
ἘΠ Πα} 108, αὖ {π6 πα οὗ μ6 (ὐδίμοὶϊο ΕἸ ΡΙ ΒΕ] 68, στὰῃβ {08 : --- ἀντε- 
βλήθη δὲ τῶν πράξεων καὶ καθολικῶν ἐπιστολῶν τὸ βιβλίον πρὸς τὰ 
ἀκριβῆ ἀντύγραφα τῆς ἐν Καισαρείᾳ βιβλιοθήκης Εὐὐσεβίον τοῦ Παμ- 
φιλον.; Απά [86 Βυ ρβοσιρύϊοη οὗ [86 δποϊθηῦ ΟΟΙ8}1η ἔγαρτηθηίβ (Η. 
οὗ 8ι. Ῥαυ} 8 ἘΣ Ι81}68) 18 οὗ ἃ β' 1] Κιπα ; ἀντεβλήθη δὲ ἡ βίβλος 
πρὸς τὸ ἐν Καισαρίᾳ ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἁγίου Παμφιλου 
χειρὶ γεγραμμένον. : 

πῃ οἵμβες Μ55. [ὴ6 ποῦῖ οὗἁὨ ἰδ διορθωτής 18 αἶδο πιαπίοηθα, ἀπὰ 
{παὖ ἴῃ βιοἢ ἃ ἸΔΔΠΠΘΟΣ 88 ἰο ᾿ηἀΠ]οαΐο βοτης αἰ ἔθγοποθ Τμ6 [Ὁ] οἱ πρ; 
ΔΙΘ ΒΌΒΟΓΙ ρ 08 ἀρροπάρα ἴο ρογίιοηβ οὗ [86 ΠΧ Χ,, γογβίοῃ : ἔγουη 
(π6 οῃὰ οὗ Επβίμεσ οορὶοα ἔγοῃη παλαιώτατον λίαν ἀντίγραφον ἴῃ 186 
Οοάοχ Εὐϊἀοτοο- Αὐρπβίαπαβ (οὗ (π6 ἔουτίῃ οὐ ΔΕ οαμέαγυ.) δα άθα 
Ὀγ 4 Ἰδαίου βαπά (οὔ (ῃ6 βιχύῃθβ ΟΥ βϑυθῃίῃ οδηΐυγγ), μετελήμφθη καὶ 
διορθώθη πρὸς τὰ “Εξαπλᾶ ᾿Ωρυγένους ὑπ᾽ αὐτοῦ διωρθώμενα. ᾿Αντω- 
νίνος ὁμολογητὴς ἀντέβαλεν, Πάμφιλος διόρθωσα τὸ τεῦχος ἐν τῇ 
φυλακῇ. Αὐ Π6 οπά οἵ ΕΖΟΚΙ6Ι ἴῃ {π0 Οὐοάοχ Μίδγθομδ ἴδηι 15 
ἔουῃά, μετελήφθη ἀπὸ ἀντυγράφου τοῦ ᾿Αββᾶ ᾿Απολλιναρίου τοῦ 
κοινοβιάρχουν. ἐν ᾧ καθυποκεῖται ταῦτα, μετελήφθη ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς 
ἐκδόσεις ἑξαπλῶν, καὶ διωρθώθη ἀπὸ τῶν ᾿Ωρυγένους αὐτοῦ τετραπλῶν, 
ἅτινα καὶ αὐτοῦ χειρὶ διώρθωτο, καὶ ἐσχολιογράφητο. ὁ Εὐσέβιος ἐγὼ 
σχόλια παρέθηκα. Πάμφιλος- καὶ Εὐσέβιος ἐδιωρθώσαντο. 

ΤΏ6 ψοῦκ οὗ ἃ διορθωτὴς ΤΩΔΥ ἈΡΡΑΙΟΠΟΥ ὃ Τοραγαθα Ὧ8 ΤΔΟΓΘ 
οΥΟἶο4] {μ8η ὑμπαὺ οὗἩἨ {86 τλθῦα ἀντιβάλλων ; [886 Ἰαίίου δηβυζοσίηρ 

1 Ζαολρπὶ (οἸ]εοίδηοα Μοπυτηρδηίοσαμι Ν᾽ οἴογαια. Βοτηο, 1698, Ρ. 518. 
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ΤΑΙΠΟΥ (0 Οη6 ὙΠΟ Γοϑδα ὈΥ ΘΟΡΥ͂, [Π6 ΓΟΥΠΊΟΥ [0 δἷπὶ ὙΠῸ πϑοά 8 
οὐἱ θοαὶ Ἰπᾶάρτηοηί ; δηά ἰδὺ8 ΠῸπι ἰπὶ τηὶρῇῦ Δγῖβθ παίυγα! Υ βυοὶ 
ΤΟΒ1118 88 σγου]Ἱα Ὀ6 Ἰηἰτοάυοθα ὈΥ 8. ΘΟΙΩΡΆΤΙΊΒΟΙ ΟΥἁ ΨΑΥΪΟῸΒ ΟΟΡΙ6Β: ἃ 
ἈΓδηβοσιρύ τη8 6 ἴγοτα ΒΟΠῚΘ ἜΘ Χθτ ΡΪΔΓ, ΒΘ οοτγθοίθα ὈΥ͂ τηθᾶπβ οὗ 
Δηοίμον, Του] ργοάμοο 8 τηοα!ῆοα ἰαχί, Απά (818 πιδνὺ δοοοιυηΐ ἔοσ (Π6 
ΑΙ ογβ οἢ8 τηδᾶθ ἴῃ σνασουβ ΜΟΝ.: θη ἢγδῦ γι τὕθη 1Π6 σοπΙΡαΤΕΥ 
ὑοῦ ἃ Θχδη}η6 1Ὁ ὙΠ {Π6 ΘΟΡΥ, 80 88 ἴο Ἔβχοϊ 6 Πγ6γ6 οἱ οσῖοδὶ ΘΥΤΟΥΒ : 
θυΐ ὙΏΘη αὖ ΔΩΥ͂ ἔἸπη6 10 ραββθα 1:ηΐο [86 Βδηᾶβ οὗ 4 σογχζεοίου, {6 
Δ] σα οη8 σχου]Ἱὰ Ὀ6 οὗὨ ἃ ἀϊβογεηῦ Κιπα ; ἴῸγ [Β6ὴ γοδάϊηρβ σου]ὰ θ6 
οδαηροδα [ο δυϊ τμδῦ ταῖρι Ὀ6 ἔουπά ἴῃ {Π6 τοχὺ ΟΥ πηαγρὶῃ οὗ δηοίδιοῦ 
ΘΧθΏρΪλγ. Απα {118 ργοσθθ8 ΠΩΔΥ Ὀ6 ποίϊοοα ἴῃ την ΜΆ Κ.,  ΒΟΓΘ 
[6 σοΥΤδοΙ 018 ΒΏΟΥ (Πδὺ ΤΩΔΠΥ͂ δι ΟΟ 581} 6 ΠΔΠ618 ἤανα ΟΟΟΌΡΙΘα [Βοτα- 
Β6Ι͂ν 68 συ ἱἢ 1, 

Βιιῖ ψγὸ αῦθ πὸ ρῥτοοῦ {πδὲ Δγ διορθωτὴς ΘΟΥΟΥ ΤηϑὯ6 8. οττηδ] 
τουϊδίοη οἵ [π6 ατθοκ Νοὸν Τοβίατηθηΐ, βυο ἢ 88 οσο οχϑοιίοα ὈΥ 
ΒΘΥΘΙᾺΪ ἢ ΓΟρΑΓα ἴο [16 ΠΧ Χ, ; 186 υαὰπποϑὺ ἐμαὶ οδῃ 6 ῥγονϑᾶ 18, 
τὲ Μ5 ΜΚ. νσεῦα ὑγδηβοσι θα ἔγοταῃ δοῖὴθ τ }]- Κηονγη Θχϑιαρίδγ, βυοὶ 
88 {πῇ ἴῃ {6 ρτατΥ οὗ (βαᾶγοδ, ΟΣ 6188 γε γα οοιηραγθα τι 1. [ 
ΟΔἢ ΒΑΡΎ Ὀ6 ἀουρίεδα {πα {π|8 Ἔχ ραν οὗ Ῥδιωρι 8 {Π6 ΤΩΔΤΙΥΥ 
νγ88 Οη6 ΟΠ ΔΙΠΙρ᾽ ΒΌΟἢ ἃ ἰοχί 88 δα θθθὴ υβοᾶ Ὀγ ΟΥρϑῃ, δνϑῃ ἰδ 
1. ΤΟΥ͂Θ ποῦ ἃ ΟΘΟΡΥ ὙΊοῖ μα Ὀοϊοηροα ἴο ἰμαΐ ἰδθογίουβ οὐὔιτϊο : ἢῸ 
ἄἀουδιὲ 1ἢ τταᾶβ βϑυρροβοά οὸ 6 ἔγθο ἔγοτα {ῃ6 ᾿ἱηύοσροϊδοηβ ἀπά δά- 
ἀϊομβ οὗ νοι 80 το οοταρίαϊηῦ μα Ὀθθῃ τηδάθ; Ὀαΐ [μὲ 11 τγὰ5 
ΒΟΥ ἃ γεοοηϑιοπ ολπηοῦ Ὀ6 Βῆονῃ, ἀπά 1 10 Ππδαὰ ΔῺΥ ΘΟὨΠΘΟίΙΟΙ 
ψ Οτίσοη, [6 ΘΟὨΙΣΆΓΥ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΓΟσΔγ θα ΔΒ ὙΘΙῪ οογίδίη. [0 τγϑβ 
ΡΓΟ ΑΙ ἴο δυοὶ ἃ ΘΟΡΥ δ (ἰϑϑασοα [μαΐ “ δοπιθ ἀρρϑαὶθα ἤθη ἢ 
ΒΡΟΚα οὗ (86 ὀχϑιρίαγβ οὗ Οτίρϑη δῃα ῬΊθσῖυβ. . 

ΠῚ ΔΗΥ ΤΠΘΟΥΥ Ὅ͵6 Δ Πλ18810]6 ου ΒΙΟΝ (0 Τοδῦ ἃ Θοῃ]θο ΓΑ] 
γεσθηβίοπ, ἰὸ ἰβΒ του Κα] ἰπδὺ {πΠ6 πδῖηθ οὗ Ταπιρλίϊιδ 88 Ὀδθπ 
Ῥαϑββϑὰ ὉΥ ; Ὁ σορίθβ δ΄ΓῸ ρα δηα ἀραίη δἰαίθα ἴο Ὀ6 ἰάθη ἔτομι 
818, δηά τὸ Κπον {μαὲὶ 6 Ῥγοραγθα συ Υ͂ ΟΟα 668, δπα νγ88 ἀρ οηῦ 
1ῃ οἰγου αὐϊηρ, οΟρΊο8 οὗὨ {πὸ ϑογιρίαταϑ᾽, --- ὔὸ ἀουδύ δυο 88 Π6 οοη- 
βἀογρᾶ ἴο θ6 οοστϑοῦ; Ὀαΐ 1Ὁ μαϑ Ὀθθῃ σἹΡὨΟΪΥ βθοὰ ὑπαὺ Πὶβ μαυϊηρ 
ἘΡΔΏΒΟΥΙ Ὀ64 ἃ. ΘΟΡΥ τι ΗΒ οὐσῃ Παπὰ ἴδ ΒΟΥ ἀπΠἴογοηΐ ἔἴγοπι ἢ18 
Βανίηρ τοϑὰθ 8 ΓΘΟΘηΒΙΟῺ οὗ (86 ἰοχίέ. Ηυρ, ᾿πάδεα, ἀ068 ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ἐπαῦ ἰδ γοσοηδίοπ οἵ Οτίρθη τὰ ἰδ ρεδιίδλεά ὈΥ ῬδΏρΡὨ1]ὰΒ; ΡὈαϊΐ 
{8198 οοη͵οούαγο ἀο68 ποῦ Πο]α νγ8}} 1 δηοίμοΣ ρασὺ οὗ 18 [ΠΘΟΤΥ, ἴῃ 
ΥΒΙΟΒ ΒΘ τηδι ἴδ η8 [Πδῦ [Π6 Τοοθηβίοῃ οὗ Οτίσθη ΠΘΥΟΣ δα ΔΩ Μ|46 
ΟΥ̓ ΦΘΠΘΓΙΑΙ Οἰτου]αύϊοη ; ἴοσ 10 18 οἶθασ ὑπαῦ (18 (ὐϑβαγθδῃ Θχθιρ ΑΓ 
γῦ8 υϑοα ὈΥ τήδην, δῃὰ ἔγοτι [86 οοπποοίζοη οὗ Εαβοῦὶυ8 τ 1} Ῥαχ- 
ΡΒΙ 8 ἴῃ 18. ΒΙὈ]1041 βέπά]οβ πᾶ Ἰδθουγβ, δπα 18 σϑβιίάθποθ 8 
Ομ ϑαγαβ, 10 15 ἀἸβσυ] ΤῸΣ δὴν ἰο δάναποθ ἐπα {Π6 Θορὶθ8 ὙΒΙΟὮ ἢ 
Βθηΐ (0 {π6 σῃυγοίοβ αὖ Ομϑίδημορ]6 οοπίαϊποα ἃ ἰεχῦ ν Β1ο ἢ ΒΘ 
ΒΌΡΡοΒοα ο Ὀ6 αἰ ξδγοηΐ, 

1 Τῆς ΤΟ] ης 18 ρατὶ οὗἉ δῃ οχίγαος σίνοῃ ὉΥ̓͂ Φ γοσηο ἔΌσα [86 Τηϊτὰ ΟΟΚ οἵ Ἐπ Βο Ὀἷπ8᾽8 
Ιλία οἵ Ῥδιρδῖϊι8 : --  Ουἷδ δι οβογατη δηλ ποη ἔπ ῬδιαρὮ}}} 7 δὲ αποβ νἱάορδὶ δὰ 
νἱοῖαπι ποοοββαγίατῃ ἱπάϊΐρογο, ργθ θεαὶ Ἰγρα 4080 ροίογαί. ϑ σι ρίασαδ τ ϑαρ δΔΏΟἴΆ8 ΠΟΠ 
πα Ἰεχοηάππι ἰαπίιπι, βοὰ οἱ δά μβαδοηάππηι, τὶ πε θαΐ Ῥτοταρ  ϑϑπιθ. Νος βοϊπτὶ Υἱγ8, βε ἃ 
οἱ ἐδσηϊηΐβ, 4188 Υἱάἱκβοὶ Ἰϑοιουὶ ἀθαάϊα8. Τπὰθ οἱ τῃυ]ῦοθ οοἄϊοεβ Ὀγθρδγαῦδὶ, αἱ αιῦτῃ 
πιοροβδ [88 Ροροδοίϑβος τοϊθηεῖθιι8 Ἰδγρίγείαν," - Οοηίτα Βυβήππη, 110. 1, 9. (εἀ, ΥΔΙΠΑγεῖ, 
ἰϊ, 465.) 
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ὕρ ἴἰο {88 ταἱαα]6, θη, οὗ (π6 {πϊγὰ οαπίυσΥ, τ Ηπα, ἤτοι ἐπ6 
ἰαβθαοηυ οὗ Οτσοη, ἰμαΐ 1Π6γ ψγὰ8 πὸ χευϊδεά ἰαχὶ οὗ 186 Νοιν 
Τοβίαπιθηῦ; ἴπ (6 Ὀορὶππῖηρ οὗ {π6 ἔουσίῃ, τα πιθοῦ τ 18 ποίην 
ΙΏΟΓΘ ἐμαῃ ῬΑΥΓΟΟΪΑΓ ΘΧΘΙΏΡ]ΑΥΒ υδοα ἴο ΘΟΡΥ οἴμονς ΜΆ. ἔτγουι, Ὀυΐ 
ποίδιπρ ἰμαῇ Ἰοοῖκβ ἰκ6 ἃ δίδῃαδσζά οὗ δρ0681}; δηά αὖ {πὸ δῃὰ οὗ {Π6 
ἐου τ ἢ σοηςΆΓΥ, 1ὖ 18 οογίδιη {μαὺ  Θγοπιθ ΚΗΘῪ ποίμιπρ᾽ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ β οἢ 
ἰοχὺ: πδὰ Κηονῃ γεσσηδίομδ οχὶδίθα, (μον τυοῦ ]α πανο αἰἴοταδα μἱτὴ 
ΠΟ 8128]] αἱὰ ἴῃ Πὶ8 τουϊδίοῃ οὗ (86 1,.δη ἰγϑδηβίδίοη: 1 σου] μανθ 
θ6οη 8130 βυγρυιβιησ, 1 μ6 δα Κπότγῃ οὗἉ βιιοἢ γεσοηβίοπβ, ἰμαὲ πα Βαάᾶ 
Β41ἃ ποῦ ὁπ ποτὰ οἡ {86 βυβ)θοῦ, θὰ ποίϊοϊηρ αἰ σθησθα οὗ 
Γοδάϊησ ἴῃ ΡΥ ΠΟΊ]α ΘΟΡΪ6Β. 
Τῆι 6 Δ16 τιτπουῦ ΔΩΥ Ὠἰβύοστ! 68] στοῦ 8 ἔῸΣ τηδὶ πἰδιπὶπρ ἐμαΐ 

δι ἢ ΓΟΟΘΏΒΙΟΩΒ οὗ (6 Νον Τοβίδηηθηΐ ΤΟΥ͂Θ Τηϑαθ, 88 γγὸ ΠΟΥ͂ ἴο 
ἤαν Ὀθθη οχοουϊεα οὗ {πΠ6ὸ 1 ΧΧ, Οπο βΒρ}|6 ΓΘΆΒΟΩ ΤΩΔΥ͂ 6 
Βροοϊβοά ἴον {μ18: ἴῃ {π6ὸ ΤΧ Χ,, 186 Ηρχαρὶα οὗ Οτίρεοη αβοσγάρα 
Ὑδὺ βοπιθ τὶρἢΐ τοραγὰ 88 8 βίδῃαδγα οὗ δρρϑαᾶὶ, δῃὰ ταὶ οἴμϑῖβ 
ταϊσῦ ΘΟΠΒΙΔΟΡ ἰὼ Ὧδ τηλίοσα 8 [ὉΥ οὐ 108] οογτθοίοῃ ; δηαὰ 88 
Τονιβοα ἰοχίβ ψΌ͵ΓΘ δοίθδ!]ν ἐοσιηθα, ἴὰ 1 οἢ, Βουγονοτ, [Π6 τοδὶ 
1, ΧΧ, τᾶβ τηογο 8Πη4 τρογα τηϊχϑα 1} ρογίϊοηβ οὗὁἩ {μ6 οἴμοσ ατεοῖς 
ΨΟΓΘΙο5, [{ 18 Μψ}6}} ἕο {πὸ ἰαχὺ οὗ {86 Νὸν Ταοβίαμηοηΐξ, {παΐ {ΠΟ ΓΟ 
ὝΟΓΘ ΠΟ ΤῊ6ΔΠΒ Οὗ Βιρ]θοἰϊπρ 10 [0 Δ Βιιοἢ. ΡΥΌΟΘΒ8, [ῸΓ 1 [Π6γὰ μα 
Ὀσαη, 1 πτουϊά, πο ἀουδέ, μανο βυβοσγοα ουθὴ τοσο {ῃ8η 1 88 ἔγοτα 
186 Ργοοδοαϊηρδ οὗ ὑγα ΒΟΥ Ό 678, δα [6 αἰϊοτηρίβ αὖ Ἰοοδὶ δπμθηάδίϊοι 
Δηα σοΥΓΘοίοη. 

ΕῸΥ ἃ Μ 8116 {πὸ ἘΠοοσθθ οὗ Ητρ οδίδὶποα ἃ Θομβι οτ 016 Γϑοθρίϊοη 
διηοηρσθὺ (ἀοσηδη ΒΙΌ]16Α] βοῃοἶ ΓΒ: ΕΠΟΒΠΟΤΏ, ἴῸΓ ᾿πβίδποο, ΘΠ ΟΥΑΙ 
αστοςοα Ὑ1{ἢ 18 οἰ βϑὶ οδίοη, ποῦ, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, ΤΘΟΘΙ Ωρ 88 ργονθαὰ δ 
Οτσοπίδῃ σϑοθηβίοη. ἤπἜ5 Δυσαηροιηθηῦ τγᾶ8, 8ΔΠ Ὁηγουϊδοα ἰαχί ἱπ 
Αϑβῖα, δῃὰ σι βοιηα αἰ σοηοθβ ἢ Αἰτιοα; 8. ΣΘΟΘΏΒΙΟ Οὗ {Πα ἢγβί 
Ὀγ 1,μυοΐδπ, οὗ [η6 Βεοομά Ὀγ Ηδβυοθῖαβ, ἀπά ἃ ταϊχίασο οὗ Ὀοί ἰοχίβ. 
Τῇ δαἀτηϊβϑίοη, ΠΟΥΘΥΘΥ, οὗ ἃ ΤΘΟΘΏΒΙΟΩ ὈΥ͂ Οτίροη τ1 [Π6 ἀγτδηρο- 
τηοηῦ 18 ποράρα ἱξ {ῃ6 δαβὲὶβ οΥὗἩἨὨ ἴΠ6 Βγβίδθηι 6 δὖ 81}} ἥστη ; δπὰ {Π8 
ἘΠΟΒΒΟΥΒ πιοάβορίίοα Πα8 8}}}} 1688 ἰο σϑοοϊωσηθηα 16 ἔπ8ῃ {86 
οἸδββ πο οι. Ῥσοροβοα Ὀγ Ηυρ. 

Ετοπὶ 411} {π6 αἰβουββοηβ {μ6Γ6 δΥΌΒα {π1|8 Ῥοηοῆϊ, {πᾶῦὺ Καοίβ ἬΘΥΘ 
τηογο αἸ]ΠἸΡΘΒΕΟΥ 86, δηα {Ἀτι8 ἸΟγ6 ΑὝΤΩΪΥ ΔρΡρτομοπα64, δά (μα 
411 1π ΘαΥΪν τειίοσθ {Ππαὺ εομϊα ὈΘΆΡ οα (86 ΒΙΒΟΟΥΥ Οὗ ΤΟΟΘΏΒΊΟΠΒ, ΟΥ̓ 
οὗἩ (86 βίαίβ οὗ {π6ὸ ἰοχῦ δὖ ρῬδγ ου ]λῦ ῬΘΓΙΟαΒ, νγὰ8 οἰ θαυὶν Ὀτοιρδῦ 
ἔογσατά. Βαυΐ {18 νγ8 ποὺ οὐίαϊηθα τὐιΐβουΐ βοΐ ἃ. ργόοσθββ οὗ οχ- 
ΔΙΆΪΏΔΙΙΟΩ 88 βῃοιννοα ΠΟῪ τοι 688 83Γ6 ΤΩΘΔΗΥ͂ {ΠΘΟΥ6Β, 8Πα ΠΟῪ 
οΥ[105 Ὠδα ᾿γΓΘΒ56α ἰηΐο [Π6 Βασυϊοα οὐὗἁἨὨ {Π6ῚΓ ν᾽ νΒ ραββθαρθδ δηά βίδίο- 
Τηθηϑ πῸ ἡ ΤΘΑΙΪΥ͂ ΔΡΡ]Ιοα ἴο {πϊπρδ ὑπαῦ ΤῸ ΓῈ νοτῪ αἸοσοηῦ, ΤὮΘ 
ΘΙΘΙᾺΪ γοβα]ῦ τγ88 ἃ ἀουδῦ 88 ὑὸ {Π6 ἰδ ηδὈ} ΠΥ οὗὨ ΟὙΘΒΌΔΟΙ Β δυβέθῃι,, 

δαι πὴ που ΔΩΥ ἀοοϊἀοα ἔδ6]1πρ᾽ 88 ἴὸ δῦ οὐυρθΐ ἰο Δ Κ6 118 ΡΪ466, 
ΟΓ δῦ τηοα! βοδίοη8Β 10 Βῃου]4 ΤΘΟΘΙΥΘ. 



88 Τεχέμαϊ Ον γε οῖδηι. 

ΟΗΑΡ. ὙΠ]. 

ὈΙΒΟΟΒΒΙΟΝΒ ΟΝ ἘΕΟΈΝΒΊΙΟΝΗ. -- ΤΗΒΟΙΙΕΒ ΒΟΒΒΕΟΥΕΝῚ ΤῸ ΤΗΟΒῈ ΟΕ 

ΟΒΙΕΒΒΑΟΗ ΑΝῸ Ησα. 

ΙΝ {18 οουπίσγ, {86 Βυρ)θοῦ ΟΥ̓ ΓϑοθηβιοηΒ 88 Ἰοοκοᾶ δ ἴῃ ἃ 
ΤϑίμοΣ ΡΘου Δ ροϊηΐ οὗἨ νον. ὙΤΠ6 βυβίδθιι οὗ (ἀὐθβθδο μα Ὀθοα 
Ρτοιυϊσαίθα δπποηρδί ὰ8 ΤΠσοιρ (86 ὑγδηβίαίίοη οὗ Μ|ιοδδ6118᾽8 [ἡ- 
ἰγοἀιιοίίοη, τι ποίοθβ ὈΥ Ηογροτῦ Μδυβἢ (αἴογναγαβ Βιβιορ οὗ 
Ῥρίδγβθογουρ), δῃὰ βυ ρββθαιθηῦ ν ὈΥ 18 1,μθοΐαγοθ οἡ ΒΙΌ]1οαὶ Οτὶ- 
ϊοῖβηι. 16 γϑϑι}}8 οὗ Οὐ βδο᾿Β οὐ! [168] τουϊδίο οὗὨ {86 ἰαχῦ ΓΘ 
ἀϊβιβοά 1η {8 οΘουηΐγγυ, Ὀοίὰ ὈΥ {π6 οχίθηβὶνο οἰγου δίοη οὗ 818 οσσῃ 
οὐϊίοη (4 ἰαῦρα ρογίζοη οὗ σι ϊοῖι ἢ. ΒΌΡΘΥΙΟΥ ΡΔΡΟΥ, ργον δα ὈΥ͂ 186 
Θυκα οὗ Οαταΐίομι, νγαθ ργθραγθά ὌχρυθβϑὶΥ ἴον ΕἸ Ὠρ] 8}. 86), ὈΥ͂ ΔΠ 
ΘΑΥΥ σορτγϊηί, δηᾶ Ὀγ ΥΥ θ᾽ Β ΘΥΠΟρβ18 Οτϊβοωβ ΟὐἹθβδομίδηθ. Βυΐ 
10 νγα8 πού ἴο "6 Βιρροβοα {μδΐ δηγίμιηρ τυ Βιοῖὶ Ἰοοκοα |κὸ ἑππουαίϊοη 
ψοῦ]ὰ ΡῈ 4]]Ἰονγϑα ο ρ888 σι πουΐ αἰδβουβϑίοη, δπα {ππ8 1Π6 ψοσκ οὗ 
Ὅγ. 1ωϑύγομοθ (αἰ τουνγασάβ Αὐομιθῃορ οὗὁἨ (ὑ8886]} ἴπ 1814, 4884} 1}πιρ 
186 ϑγβίδπιδιϊο ο]αβϑι βοδίϊοη οὗ ΜΙ 55. δἀορίοα Ὀγ (ἀτ  β ὑοῦ, γγα8 νυν μα 
τρῦ μᾶνο θθθη παέμγαϊἶ οχρθοίοα ἴο Ὀ6 οδἰ]οά ἔοσίβ. Αἀπὰ {Π18 
ΜΟΥ Βᾶ8 ἰοπρ 66 π ΘΟΠΒΙἀοΣΘα 1 [18 ΘΟΙΥΤΥ 885 [86 Θβρθοῖαὶ σοΐυ- 
ἰαϊΐοη οὐὗὨἩ τ οβθδομ βυβίθῃ,. [0 μ1}}, ἐπογοίοσθ, 6 οὗἁ ᾿πῃροσίδῃοθ 
ἴο σίγο ἃ Ὀγιοῦ δοοουηΐ οὗἩ 118 μ]δη, οοηΐθηΐβ, δηα τηοάβ οὗ δρι- 
τηθηἰδίϊοη. 

Ιῃ τῇ6 ἔοσταοῦ ραστὺ Ὦγ. ᾿ψϑύγθηο ϑροϑῖβ οὗ ΟὐἹοβδοῃ β δα! θη, 
{πὸ Βορϑβ ψβιοὶ [Π ηἰξαυδπβ ῃδα ξοστηθα σεβρθούϊηρ 10}, ἀηα μον {Π088 
ΠΟΡΘ6Β8 ἱμοὰ Ὀθθῃ αἰβαρροὶϊπίθα, ἴτομι 18 ποὺ σϑ)θοῦπρ' ΟΥ τρδυκιηρ 88 
ἀου Ἢ] 4. β'πρίθ Ῥαββᾶσθ δῖοι ὈΘΔΥΒ οἡ {π6 αἰνιπῖΥ οὗ (ΟἸγϊβί, 
νοῦ Βα ποῦ Ὀδθὴ βιγα  ]υΥ ποίοα Ὀοίοτα Οὐ θβρδοὶ τῦαᾶ8 ῬΟση. 
ΑΒ ἴο βιοῦν. ραβϑαρθβθ (86 8808) ““ [ΠΟΥ ἤδγθ ΤΩ ΘΓΟΪΥ δοαυϊγοα {π6 δά- 
ἀϊομαὶ ϑυρροτί οὗἩἨ δῃοίμον ᾿πάϊνιυ]; οὐὗἩἨ οπθ βοτὰ ἴΠ6Υ Βο]α ἴῃ 
6414] δἀπιγαίοη δηα σοηἰοιηρί, ---- ΔαΤΑΙΓΔΙΟΣ ἔοτ Ὠ18 οΥἹ 104], ἃἀπα οοη- 
ἰεπιρύ [ῸΓ Πἷδβ {μθοϊορίοδὶ ἰα]οπίβ," (Ρ. ὅ.) Βαΐ 88 [86 οἰαβειβοιίίοη 
οὔ Οὐὐϊθβρϑοῖ, δπα {π6 τηοᾶθ οὗ δϑιπιαίϊηρ Γοδαϊηρβ 1 δοοογάδῃοο 
ΜΙ 1, Τογα 118 01]6 ἴο βαοῖ τἸβοοποθρίμοῃ ἃπα σαἰβαρρ]οδύομ, δηᾶ 
ὙΘΥΘ “.80 ΓΕΘ ΘΟΙΨΘΥΙΌΪ]6 ἴ0 ῬΑΥ͂ ῬΡγΡΟΒοΒ, τ. [δῦγοποβ βοΐ 
Ἀϊπη86 1 ἴο ψοσῦῖς 1η σοοα οαγηθδϑύ ἤο δχδπληθ δηά ἴο γοΐαΐα {Π6 βυβίθῃηι 
1.561. Ἰδορτηδίῖο στουμᾶβ ἔπυ8 ἰΔΥ αὖ π6 σοοῦ οὗ Τωμδυγθηοθ᾿β σὺ- 
βαϊαίίοη ; δηὰ {π6 Οἷδ8 ὑβθποθ ἀθυνθα τηλὺ 6 ἀἰβοοσπθα πὶ 8ΒΟ0Π16 
ρΡαγῖβ οὗ (ῃ6 ψοτΚ ἰδ ἱπίτοάδιοοᾷ. ΗἨδ ρῖναβ ἃ πιβίοτυ οὗ {μ6 οτἹρὶῃ 
ΟΥ̓ κα οἢ οἰαββι βοδΟΏ8, ἰγδοίηρ ποτὰ ἐπγουρῃ ΒΘηρο] δπα βϑγαοσ, ἴο 
Οὐ οβθδοβ Β ΘΑ ΘΓ ΡΟ] ]ολίομβ. ΟΠ αττίνιησ δ (86 ροϊηΐ οὗἁ 18 
τηϑ] πἰδιηἰηρ' ἔδιγθε ΥΘΟΘΏΒΙΟΠΒ, Β6 βίαίθϑ ΒὶΒ ὈΥΙΓΊΔΤΥ Θχοθρθοι ἴο {6 
Βγδίθια : ΒΟΥ ἀο ψὰ ἀποιο ἰμαῦ {π6γ τ γα ἕλγεο} 1{ 186 ναγιϑῖυ παὰ 
Ὀδβϑὴ στϑαΐοσ (8ο {παΐ 3ῶυε οΥ δἰὶΣ δα Ὀθ6θπ Ῥγοροβϑᾶ), που] ποὺ {{13 

1 ΤῊϊβ νγ85 ϑῃρροβοᾶ ἴο ὃ6 [Π6 τολϑοη ΨὮΥ ἰδ γ͵Ὲ8 80 τ πο ἢ Ραϊγοηΐϊθοὰ ΟΥ̓ ἴ7π6 Ὥπκο οἵ 
Οταδοη, ο86 βοη πη ηῖ8 τ τῸ Ὑ6ὁ}1 Κηονγ. ΙὉ 18 βίγσγβηρο, πούγουοῦ, ὑπαὶ [86 ΘΧρ] οὶξ 
ἀοο] ΓΔ ΟΉ8 οὗἩ ατοϑθδοῖὶ οη ἴμ6 δα )εοὶ δου ἃ μαγο Ὀθοη οἰ ΠΟΥ οὐου]οοκοὰ οσ ζογροίϊομ. 



έβοιμδδιοηβ ὁπ Πεοοη δίοη 5. 89 

᾿Ἰπιι ὑβ 0 ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΪΥ 68α 1 Δρρ]Ποαύϊοη ἴο [4186 γσθβυ ] 8. Ηδ ροο68, 
Ἰηαεθα, ταῦμογ ἴοο ἔᾺγ ἴῃ βαυίησ ὑμαὺ Οὐ θβρδοῦ “΄ δαἀπιϊἰ6α (παύ {Π6γ6 
οχὶϑῦ τροσο ἴμδῃ ἰὮΓ66 ὈΥ]ποΙραὶ ἰαχίβ, ρου ΡΒ Ηνα ΟΥ̓ 8ὶχ ; " [ὉΣ (818 τῦᾶϑ 
Ὀυΐ 8 βίδίθσηθηύ ᾿ηἰγοαμοθα πο {Π6 ῬΥΟρΡΊΘΒ8 οὗὁὨ δὴ ᾿παΌΪΥ, δηᾶ ἢἶβ 
ΘΟμο] βίοι μδα Ὀθθη, ὑμαῦ θὰ [Πγ66 βαοῖ οἰδββοθ οουἹὰ θ6 ἀββηϊίοὶν 
Θβ8 Ὁ] 18ῃ6α ἔγομπι οχιβίϊηρ ἀοουμηθηπίθβ.Ό. Βυΐ οἡ (6 ᾿ἴπ68 οὗὁὨ ἀδιῃδῦ- 
οϑίίοι ἰδ! ἄονῃ, δπα {πεὶγ πδαὺ οὗὨ Ὠιβίουϊοαὶ σουίδιπίυ, 1 δῦγθποο 
ΔΓΡΊΙΘΒ. γ06}} ἀπα ἔογο ον, θη ὐοσίπρ', 88 6 88 γ8, [18 “ ῥχγοίθδί δσαϊπβὺ 
186 βαϊδβε.αϊου οὗ δβοϊαία ἀβοιβίοῃ ἔῸΣ σοπ᾽θοίαγα! ργοραὈ}1γ." 
(Ρ. 26.) ἴῃ δῃοίμον ραγὶ οὗ {86 σσοσκ ἢ βαγβ, “1 αν τϑιηδυκοά 
ἴπδῦ [16 νΕΥῪ οχἰβίθμοθ οὗἨ {μ6 ΑἸθχαπάγιδῃ ἰδχῦ 18 δα θαϑὲ Ὀαΐ ρῥτο- 
Ὀ]ΘΙΔΔΙΪΟΔΙ ; Δπα 80 1 Δρρυθῃοπα 10 τχυδί οοπύϊπιθ ἴο Ὀ6, πὲ} {86 
ΘΟΠΙΓΣΑΓΣΥ Ῥοβιϊίοη 6 ργονϑα ὈΥ ἃ ομαγδοίουβέϊοαὶ οο]]θοοη οὗ ΑΪοχ- 
ΔΠΟ ΤΠ ΤΟΔΑΙΠρΡΒ, ΘΟὨ γϑ θυ πρι Ἰ8ῃ6α ἔγοπι (ἢο86, ποὺ ΟὨΪῪ οὗ 16 
ΒγζΖϑῃίῃθ, Ὀαΐ 4180 οὗ {π6 ΥΥ̓ δϑίθσῃ ἰοχί, ὙΠθη Οὐθβρδοῖ ἀπάοι- 
ἴοοῖκ [86 δγάυουβ ἰαβὶς οὗ ρυδρδγιῃσ 8 οὐἹσαὶ δα! οη, δηα ουθὴ ἃ 
οογτοοίοα ἰοχί, οὗ 86 ΝΟ ἐελεπύνοην, ὌΡΟΣ 8. πονϑὶ Βυροίμοβὶβ, Πα 
Οὐρῃῦ δύγοὶΥ ἴο μᾶνθ ρῥἰδοθα 18 δοοιγαοῦ θαγοπα {π6 Ῥοββι Ὀ}]1γ οὗ 
οὐ]οοοη, Ὀαΐοσο δα αἰξοιαρίοα 118 τοαἀποίίϊοῃ ἰο ργδοίϊοθ 88 δὴ υῇ- 
οὐτίηρ τα οὗ ἰδοχίυδὶ οὐ οῖβιι : πού ἰο μβᾶνθ ργοοθοάθα ὕροη {Π6 
Ὀάγα ῬγορΘΌΙ ΠΥ οὗὁἨ οοπ]οοίατο, θὰ [0 Βανθ Ῥγθυ)ουβ Υ στουπάρα 
δι Ππη86}} ὉΡροὰ βυγτο ἀδιμοπβίσαϊζοη. Τμ6 ΑἸδοχαπάγίδῃ ἰοχί οοῃϑίὶ- 
ζαΐε8 16 τηδίη Ρπ, ΒΊΟΝ ΒΟ]48 Τορεῖμοῦ [Π6 ΘΟΙαρ] σαὐθα ΤΟ ΠΟΥ 
οἵ μὶ8 βγβίθβιω:ς ΤΏ18, ὑμδγεΐοσθ, μ6 βῃου]ά μαννα γβύ ᾿Ἰποοη γον γΥ 
Θϑἰ8 Ὁ} 1864; Ὀυΐ {16 ροβίθϊομ 50}}} Τϑιηδ 8 δχροβθα ἴο Ἰὥϑηυ ρτγοαΐ 
86 βουϊουβ οδ]θούομβ." (Ρ. 124.) 
ΤῊ 18 τπ)ῦ9}} βίαίθα σι τορᾶγα ὅο ἢ18 δυδίσηι; Ὀυὺ τ. Τ,Δύγοποο 

ἄοαβ πού ἀγαῦν, 838 ταϊσῦ μανα Ὀθθὴ ἀο0π6, 8 αἰδιϊποίοι Ὀοΐνγθοθι {116 
μοί πο (ὐὐἹθβῦδοῃ τηδϊηἰαϊποα, δὰ {6 ἀεαάκοίίοπς Ὦ1οἢ 6 
θαβαὰ οἱ ὑμϑῖὰ; ῸΣ 1688 {818 ἀἸἴθσοποθ θ6 (ἈἸΥΪῪ δἰαίθα, 10 18. ἴτὰ- 
ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο σομίοιρίαίθ [86 δυδ)]θοῦ ὐιρῃῦ. Τὸ ἀοτηοπβίγαία (ἢ 6 
ἸΩΡΟΒΒΙΌΙΠΥ οὗὨ ἰαγίηρ ἀονγη ἃ 11π6 οὗ Κηονγη δπα σταυκοα αἰβυϊποίοη 
Ῥοΐνθοῃ ἰοχίβ οἈ]|1]1606ὰ ΑἸοχαπάσγιδη. δπα ὟΥ δϑίθσῃ, 18 ηἡοὲ {6 βδῖηδ 
Τρ 88 αἰβρτονιηὴρ ὑμαύ ὑμοσο 18 8ηὴ Παθὶΐ84] γνυιοίυ οὐ στοδαϊηρ' 
Ὀούπτοοῃ ἀοσυχηθηίθ ὙΠΙΟΝ σΘΏΘΙΑΙΥ ἄρτοθ πιὰ 86 ΜοΙρΒΪοΟ 
ΨΘΓΒΊΟΙ, δηα ἰῃοβο βοῇ δοοοσὰ πιὰ (ῃ6 1μαἴϊη ὑγδηβαίοθθ. ΤῊΘ 
ΒΔΙΙΟΥ ἀοα8 ποῦ οοπίουμπα {π6 Βυιθ 88 ΟἸδπη 6] τὴ δὲ, Οδογρο, 
δ Βουρῆ ἴπ [Π6 νγαβία οἵ νγδίϑιβ [6 γ6 18 ΠΟ 868 -Ἰ ΔΙῈΚ ΟΥ̓ [86 ττθϑίογη 
Ἔχ σου Υ οἵ (ογην4)1}, ἴο ροτγίοι ουὖ τυμαῦ ργεοεϊβοῖψ Ὀ6]οπρθ ἴο 6δοῇ. 
Απά ΟὐἹθβΌβοι, ἴἄγοα γοᾶσβ Ὀοΐογο ὈΓ. ᾿δυγοηοθ᾿Β νοϊπλ6 Δρροαγοά",, 
μια Ἀϊπη861 βῇονγῃ ΤᾺΣ τοῦτα ΘΟΠΥΪΠΟΙΠΡΊΥ ἴμδῃ τγὰβ ἄοπα ὈΥ͂ {86 
Ἰαϊΐοσ τυυιίοσυ, {μα΄ {π6 οὨαγδοίογιβίιοϑ οὗ (86 ΑἸοχδπάσίδη πα ΥΥ δδϑίθγη 
ἰαχίβ οου]α ποὺ θ6 80 δυβοϊυὔθὶυ βοραγαίθα δ8 {Π6Υ μβδὰ θδθϑῃ ἄοπθ ἴῃ 
δ18 δαυ ον σοῦκθ. Οὐ ΒΌΔ ΙΒ Βῃονγοα {Π|8 ὈΥ φσινίηρ αἰδιϊποῦ ῥτοοῖβ ; 
ὙΠΟΓΘΟΔΒ ΓδΌγοΩσΘ 838 οοπίθηὐ ὙΠῸ οοταθαίηρ (Π6 πιοάθ 9 σοῦ 
ῬΓΘνΊοσ ΒΥ δἀορίοα,. ὅσο ΔΥῸ ΠΊΘΠ ΔΙΪΟΠΒ ταϊρηῦ δέίοποθ, Ὀὰΐ ἴῃ 
1μοιηβοῖγοβ ΠΟΥ πουοσ σου] οοπυΐποο; ἴῸΣ 411 Κπον ἐμαὶ δὴ Ορ᾽πῖοπ 
ΙΏΔΥ 6 τὰ, ὑπουρσῃ [Π6 ΤΘΆ800) δϑβιρῃθα ὈΥ δὴ δαγνοοδΐθ ἸΏΔΥῪ 6 

 Ῥχγεῆχοά ἰο ἴπ6 βοοοπᾶ μαζί οὗ ᾿ἷ8 Οὐχ θη αγῖτ8 Οὐ θστβ, ρα Ὁ] ἰδῃοὰ ἰπῃ 1811. 
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ΑἸ] δοῖουΒ. Τωδυγοηοα ἀϊά ποῖ ῥσοροτιπᾶ ἃ αἰδέϊηοῦ ἐΠΘΟΥΥ οὗὨ ἷ8 ὁ; 
6 οοπίοηϊοα Βἰμα861 σὴ (πγοσίηρ οαὖ διηίθ: (χὰ8 6 68118 (86 
ΥΥ εϑίοσῃ ἰοχύ, “" (παὺ τα τοὰ οὗ Αλγοῦ, ουοῦ ΣΟΘΑῪ [ο βύγ]ον (ῃ6 
ἔβεθ ον τοάβ οὗ Ερυρὺ." (Ρ. 90.) Απά, ἱἴπ βρϑδιίπρ οὗ {86 ροϊπίβ 
τῇ ἢ Οὐ οβῦδοι μδα ᾿παϊοαίθα, πη ποι ἐμ6 ΥΥ̓ οϑύοσῃ ἰοχὺ δοοοσάρα 

. ἢ (Π6 ΑἸΟχαπαγδη τ δαϊηρθ, 6 ΒΑγ8 ““μου ἃ γγὸ ποῦ σδίῃοῦ 
οοηὐοπᾷ {πὲ ΤΟΥ͂ ΔΓ ΤΔΟΤῈ ῬΓΟΌΔΟΌΙΪ » εϑίεγη 3 ΤΉΘΥ ἀγῸ σΟΥίΔΙ ΠΥ 
οοσάσηοι ἰο Ὀοίἢ οἰαββθβ, δηα βθοῖὰ [Π|Κ 6] Ὶ ἴο ᾶνα ὑθθθη δαορίβα ὈΥ ομθ 
οὗἔἩὨίμοπι ἔγομλ (16 οἴμοῦ: Ὀυὺ 848 {16 οχϊβίθηοα οὗ δὴ ἢ ἐραλαναιθα 
οἾἶα98 88 ποὺ Ὀθθῃ ρῥτονϑᾶ, δηᾶ 88 {ῃ6 βίγοδιῃ οἵ δυἹάθῃοα 18 ἔὉΓ 
στοδίου οὐ {π6 βίἀθ οἵ {86 ΥΥ̓ δβδίθσῃ, 1ἢ ἌρΡῬθδῦβ, 1 δρργθῃοθπα, ποῖ 
ἈΠΥΘΑΒΟΏΔΌΪ6 ἴο οΘομοϊυάα, ἰμαῦ (86 ἸαύοΥ Ἔχθ! 18 1ῃ6 οτὶρίηαὶ, δηά 
186 ἔογτηοῦ {πΠ6 δἀορίοα τοδαϊηρθ.Ό. Τμα τοϑρϑοῦ ρα ἴο 116 Υ δβίϑθσῃ 
ἰοχύ τῦᾶϑ ΔΙΑ 8 ΘΟΠΒΙἀΘΥΘΌΪ6, δηα [16 Βρῇοσα οὗ 18 δοίίοη δχίθηβίν ; 
ΤΑΙΒΟΥ {Πογοΐοσα βῃουἹα τῦὸ οοηοοῖγθ, {παΐ, ᾿πβίοδα οὗ ρσταυϊ δηρ 
ἰοναγάβ δποίμοσ, ᾿ὖ αἰ γαούθα δου ΎΥ {πὶηρ 1 118 ΟὟ ἸΠΠΌ ΘΟ 6 
ἰονγαγαβ 118 οὐσῃ ὀοηίτο. (Ρ. 128.) 

ΑΒ ἔαν, ἴθ, 88 οδὴ 6 ραίμογοᾶ ἔτοτῃ [86 βυρρεοβίϊομβ ἄσόνῃ οαΐ, 
ἴδ ΔΡΡϑασβ ἐπαὺ Ἰωδυγοποθ ἱμπουρμὺ ὑπαὺ 411 [Π6 τοῦτα δποϊθηΐ ἀοσυ- 
ταθηΐβ ἢδα Ὀ66η βυδ)]θοίοα ἴο ἃ »  Ἴ εδέεγπ Ἰηθιθποθ. Α {ΠθοσΥυ, ||Κὸ (δὲ 
οὗ Ὑγεἰβίεϊη, (μαι {μ6Ὺ δᾶ αἱ οἵ ἤθη Ὀθθη αἱ ογθα ἰο δοῃέοστω {Ποτὰ 
0 186 Ζ αὐΐπ γεααϊπφϑ', 18 [86 ΟἾΪΥ οπα ὙΊΟΩΒ που] δοοοσὰ σὴ 
ΤμΔΌΤΘ ΠΟΘ Β ταδί Β[{Ὁ] Ὠ]ηἴ8. 

ΠΠᾺΆ ΔΟΒΒΙΟΣΑΌΪ6 ρογοι οὗ 1ῳδυγοηοο Β ΟΥΪς ἴ8Β οσουρὶοα τ} 8 
τοδιϊδύοη οὗ (86 γνιοάθ οὗ οἰδδϑιβοδίζοη. δαορίθα ὈῪ Οσίθβῦδοι : ἢ6 
Θμἀθανουσβ 0 ΒΠΟΝ {παὺ [6 ΘΟΠΟΙ υβῖοπβ οὗ {μαῦ οὐ τοῖσι 6 
ΤΟΥ ΟΙΒΘΩ͂, 16 {Π6 “ταϑοεινοά ἰαχὺ ἢ τ ογὰ δαἀορίοα (48 οὗὁἨὨἁ σουγβα 10 νγᾶϑ 
ποί ὈΥ Οὐδ ἢ) 48 106 βἰδπαδσα οὐ οοιρδσίβϑοη. Ηδ βθεῖκβ ἴο 
Ῥτουο ἰμαΐ Θδοὴ τηοπυτηοπῦ οὗ {πΠ6 ΑἸΟχδπασϊδη ἰοχῦ, "ἢ δοηραγοα τ Β 
{παῖ ἰαχί 186], ἀπα 4180 τὰ ὑπαῦ ΘΟΤΩΤΔΟΗΪΥ τοοοὶνϑα, ψ1}} θα Τουπα 
ΤΏΟΤΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο σϑβοῦ]6 {π6 Ἰδαίου {μδὴ {Π6 ἔΟΥΤΩΘΥ ἢ δηα ἰδ 
Ἰμϑυγοηοα Θομο 68 μα΄, οα (ὐὐἹοβῦδο Β ῥυϊποΙ Ρ] 68 οὗ οἰδββϑι ἤοδίΐοῃ, 
10 οεσὶέ ἴο Ὀδ6 γτείεττοα ἰο {πὸ Βυζαπίϊπο ἔβδπηγ. Βυΐ ἰπ 1,Δυγοποο Β 
δρυμηθηΐῦ {Ππ6Γ6 8.6 ὕνγο 811Δ0168: ἢγβί, 6 ἀδξγε Δββυσαθθ (δ΄ 6]86-- 
τ ΒΟΓΘ Βα ΤΙΡΉΤΥ βαγβ ὑπαὺ (τ οβ ὑδοῖ ἀ 6168) (μαῦ ΔΠῪ οπο ἀοουμηοπί 
οδῃ 6 ΘΟὨΒΙἀοΓοα ἴο ῥγαβοπὺ {π6 ΑἸδχαπασιδη ἰοχῦ ρυγο δηα τιητηϊχοα; 
Δα Βθοομαϊγ (ταὶ 18 οὗ [Ὁ τότ παρογίδποθ), [86 {γα οὗ {86 
οᾶ86 4068 ποῦ ἀδροπά οῃ {π6 οδ᾽ οι δῇ οηΒ οὗ δρτϑοιλθηΐβ οὗ σϑδαϊηρβ, 
ἃ8 σίνϑῃ ἴῃ (ὐ]θβῦδομ Β “ ϑυθο]ς ΟΥ̓ ο8,᾽ Ὀοΐηρ οογτοοῦ οὐ οἰμοσ- 
Ὑγ186 : ῬΒΘΠοιάθηδ ΟΠ πιο ἴο 6 ἔστὰθ ουθῃ ἱμουρἢ ΠΟῪ ΤΩΔΥ Βᾶγθ 
Ὀ6Θη δσρίδιπθα οἡ Μτοηρ ΡΥΠΟἾ 68. 

Βυὺ {16 ᾿᾿ΠΔΟΟΌΤΔΟΥ οὗ {86 πιοάς οὗ Ἰηγοθι ρου δαἀορίοα ὈΥ͂ 
Τωλῦγοποθ 18 ΒΌ ΠΟΙ ΘΠΕΎ Βῃόνη ὈΥ͂ 18 γεβμίδ. ΝῸ ῥγόοϑοθβϑβ οὗ Ἰορὶ- 
τηϑία ἱπαποίίζοῃ οου]ᾶ ]ο8Δ4 ο {π6 ὁοοποϊυδίοη ὑπαὶ βο} ΜΩ͂Ν. 68. Α. 
Ο. 17. 1 δ. ῬδυΪ Β δρ 80168 οοπίδϊη 8 Βγζδηϊπο ἰοχί. ΝῸὸ ὩυμθοΥ οὗ 
ἈΟΤΘΟΠΊΘΏΐ8 ἴῃ το ηρ οὗ [Π686 ΜΆ Κ., οὐ οὗ {μ6 οἰϊδοηθ οὗ Οτίρϑῃ, 
ἢ (ἢ ἸΑΊΟΣ ΟΟΡῚ68 ἰὴ Κ,ΘΏΘΓΙΑΙ ἐπ ρίασος οΥΓ 5πιαῖϊϊ ἱπιρογίαποο (ϑ ἢ 
88 ΟΥΓΒΟΡΤΆΡΕΥ οὗ τογάβ, ΤΑΪΠΟΥ ΟΟΙΠΟΙἀθῃσθθ, ΘΟΙΏΤΩΟΠ ΟΥΤΌΓΒ οὗ 

Σ ὙΠ βυδήοοιί οἵ [6 60-οΔ]οὰ ζαξπἰσίπρ οἵ ατοοῖς Μ55. νὴῷῇ}} θῸ ἀϊφουδοοὰ ἴῃ [86 Βα 060" 
ατιοηΐ ΠΠΔΡΙΟΥ, 
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οοΡγἹδίβ ὅζο.), Θου]ὰ Ὀ6 Ραΐ ἴῃ {π6 Β0816 80 88 ο ὑγδροπάογαία δσαϊηβὶ 
186 τοδυκοα αἰβθγοποα τ μθη ολαγαοίογίβἐϊς τοααίποβ ΔΛ ὉΠΑ͂ΘΣ ΘΟΠΒΙ- 
ἀογαϊζοη. 1η ἔδλοϊ, {π6 ἀγρυπιθηῦ τγ8 δου] ΠΕ Υ ̓ηἰοηαθα ἰο δέΐσποο ορ- 
Ροποηῖβ ὙΠοῖὰ ἰῦ ΠΟΥΟΥ οΟὨ]α ἐΐκα οοπδΐθ. ΤῊΪ]Β 18 δρουΐ [Π6 γγοαϊκοϑῦ 
Ραγὶ οὗ Τιδῦσοπμοθ β σοσκ. ὙΤδὺ 118 τοὶ οὈ͵]θοῦ γα (0 ἀοΐδπα {πὸ 
ΘΟΙΏΤΏΟΙ ἰοχῦ 88 Βιιοἢ 18 ργϑύυ οἰ Θ8Γ, ΘΒΡΘΟΙΠΥ ἔγουι {16 ΤΟΓΛΑ 8 οα [86 
[γος στϑδάϊηρβ θεός, ὅς, ἀῃὰ ὅ, ἴῃ 1 ΤΊη). 111. 16; ἴῃ ὙΠΙΟΒ ἢ 566 8 
ἴο ᾿πυδιἀαΐα {16 δυϊμουι68 οὐ ΘΥ τΎ Κιπα πΠΟἢ το (48 18 [86 οᾶ86 
τι 411 [86 τηοτα ΘμοΙοπῦ γΘΥΒΙΟΏΒ 1) ἃ γείαξίυο ᾿λδιθϑα οὗ ἃ διδείαπέϊυε. 
Απᾶ {δυ8, ᾿ῃ Βρὶΐα οὗἨ 16 αἸδραββιοηδίθ βίδίθμθηίβ τὰ τ ΒΙοἢ ἢ βοῦ 
ουξ, ἢ6 ΒΟΟΠ ὈΘΟΟΙΏ6Β 8Π δαγοσδία, Δπα ἃ ὙγΔΥΤα 8Πα ραυίϊα] δανοοδία, 
ἴου ϑυοἢ τοϑάϊηρβ 88 6 δομβι ἀογΘα δυϑῖ]ῦ]6 ἴῃ [86 ἀείδμοα οὗἉ {παῖ 
ογίμοάοχ ἔοστω οὗ Ὀ6]16 Ὁ ὙΒΙΟὮ 18 θββθηίαὶ ἴο γθαὶ ΟἸ τ δ δηϊγ. Βαϊ 
ἴτιο ἀοοίσπο ΔΎ θ6 ὉΡΠ6]α οἡ οεγέαϊπ στουπμβ τιμοῦν ΟἿΣ Βαυϊησ' 
ΤΟΟΟΌΣγΒΘ ἰὼ ἴμοβο ψΒΟΒ ἀγα [Ἀ]δοϊουβ. ““ ΤῸ δποϊθηῦ ὙΘΆΡΟΙΒ, 
Βοσονογ, οὐ [86 [ΤΠ πιτγ]δη} Ραγίυ, μαναὰ αὖ Ἰϑδϑὺ τϑοοῖνοα ἃ βθδγροΥ 
εἄρε," νγᾶβ οπα οὗ δ18 ᾿ῃιγοαπούουυ βίαι θηίβ: δηᾶ, {πογαΐοσθ, ἴὸ 
ἴση 85146 {δε ἐδ β γγ88 {Π6 ἐπαϊγχεοΐ οὈ͵οοὶ οὗ 818 σοσκ. Ηον 
τη ΓΟἢ το ταϊρῦ ἤαν Ὀ6ΘῺ ΔΟΟΟΙΉΡ ΒΠ64 ὈΥῪ Βμονιηρ ὑπαΐ, 8116 
Οὐ οβθδο μδά Ἰηνα!ἀαίθα πὸ ἰοχΐ Ὀθασίηρ ὁπ [86 αποδίϊου Ὑ]οἢ 
τγδϑ ποῦ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ Κποόονῃ ἴο Ὀ6 πηοογίδίη, {πΠ6 Ῥαϑβθαρθδ ἴῃ ρἜΠογαὶ 
ὙΊΘΒ βοὺ ἔοσί (Π6 (οαμαοδα δηα δἰοποιηθηΐ οὗ “6808 ΟἸἾγῖβὲ ΤῸ 6 
νἱπάϊοδίοα βίγο ΡΥ ΟΥ̓ ΘΥΘΓῪ ταΒῈ]Ὁ οὗ οΥἹ Π]ΟἼδτη. 
ΑἸΒουρ 1δυγοησα ἴῃ σουηίου-γραϊηρ ΟὙΙΘΒΌΔΟΝ Βοιηθὕ 68 τ1868 

Ἰδηρααρα {παὺ ἸΟΟΚΒ ταῦθ ῦ ἀθργθοϊδίογυ, 1Ὁ 18 τρῃΐ ἴο πιθηίΐοη {μαῦ 
ἢ6 ΟΠΟΑΒΙΟΏΔΠ]Υ ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β ΤΘΙΤΩΒ Οὗ ΘΟΙΙΙΩΘΠαΔΈΟΩ : {ἢι|8, ΔΙ͂ΟΣ Βρ δ ΚΙηρ; 
οὗ {π6 σοπῆδοπος ρῥἰδοοα “ἴῃ (Πα τοοϊπα6 οὗἁὨ ᾿ἷ8 ἡυαρτηηοηΐ, δπα ἴῃ 
1Π6 ΘΟΘΌΓΑΟΥ οὗἁ 18 δἰδίθιμθηϊθ,᾽" Π6 βαύβ8, “1 1 ἀἋο ποὶ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 
τηϊδίακα [86 σμαγαοίοσ οὐ 10:6 τῶδῃ ἴγοσω ἢἷ8 ὙσΙΠΏρΡΒ, ἢ 18 {Π6 Ἰαϑὲ ἴο 
οἷαῖτα 1 10} Υ ἴθ (Π6 Ομ Ολ86 ΟΥ̓ ἹΩΡΘΟΟΔΌΙΙΥ ἴῃ ἴΠ6 οἰποτ.ἢ 
(Ρ. 8.) “Εδν νυϊΐογθ Ἔχρῦθθβ {ποιηβο γα 8 ὨΟΓΘ αἸΒραββιοπδίθ Υ ὑπ 8ῃ 
(ὐτιοβῦδος, ΟΥ̓ ΠΊΟΣΘ τὸν ἐπ θδ τὰ τπ1ἴα τηοαἀ 65.Υ οὗ βίδιοαθηῦ τι οοη- 
δάοποα οἵ ορϊπἱοη.᾽" (Ρ. 80.) 
το {μα {{π|6 οἵ ἐῃ8 ρυ ]]σαίου οὗ 1ζϑυγοη 6 Ἐ “ΒΘ Δ Κ8,᾽" 10 τγᾶ8 

Ουδίοιη ΣΎ ὙΠ ΤΊΘΔΗΥ ἴῃ [818 ΟΟἸΠΙΣῪ ἴὸ ΒΌΡΡοΟΒα ἰμαὺ τὶ οβθδο οι Β 
οὐ σα] Ἰαθουγθ δηα δυβϑίθη Μ6͵Ὲ 416 ἔγι]688; δῃα (18 Ορ᾿ πο 
8 ἸΏΘΓΟΥ δοαυϊοβοορά ἴῃ ὈΥ͂ ποῦ ἃ ἔθ ιν 8Ὸ δα ΠΕΥΘΡ 866} ἴπΠ6 σοῦ 
1156}, δὰ το δὰ πϑυοσ ουθὴ ποαγα οὗ {86 ῥσϊποῖρ] 68 οἡ Ὑ ΒΊΟΝ 10 νγ88 
ττϊτίθη 3: Ἡ8116 ουθὴ διηοηρδὺ ὑποβθ ὙΠῸ ὙΟ͵Ὸ οίίου ᾿ηξοστηθα 1Ὁ 
Ραββϑα ουττοηΐ ἐμαῦ Τωαῦγοησα μδα αἰβργονθα ΟὐὐἹθβῦδο μ᾽ Β γθοθηβΊ0 ἢ 
Βγβίδια ; ΟΥΓἹ (0 υ86 Μυ. δουϊνθῃθσ  πΟΓΒ) ““δὺ ὁὔοθ δηα δἰγηοβὲ 
Πουΐ δὴ οἰοτί, ἰδ 4 δ18 8016 6α1ἔσα ἴῃ (86 ἀιυβι," 5 Ἰυϑῖ 88 1 

1 8566, 88 ἴο 1,ϑυτο πο ο᾽ἾΒ τηοᾶς οΥὨ ῥγχγοοῦ ἢ τεραγὰ ἰο [86 γοδάϊηρ οὗὨἨ 1Π6 γοσβίοῃβ ἴῃ [818 
Ῥαββᾶρθ, εν  ἀ5οη 5 ΒΙὈ]1ς 8, ΟΥιεἰςΐβηι, ᾿,. 384, 385ὅ. Ηδ ΣΡ ΠΕΥ 8Άγ8, “ ΤΉΪ8 18. ἃ σΌΓΙΟι 
ὙΓΑΥ οἵ ργουΐπο ἃ ἰμΐηρ, ΌΥ διΡΙΥ αϑϑεγίϊπο ἴἰὯ6 Τπΐηρ ἴο δὲ »γουξά :᾽ ἃ τοτλδτῖκ ὙΒΙΘΝ 
ταῖρμὶ οἰγοη Ὅο6 Δρρ ϊεὰ ἴο 16 ἀγοὈδΠΟΡ᾽ 5 ῬοΪοπιΐοαὶ ἀγρτιτλ θη 8. 

2 ΤΉ ΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ 118 διδίοιηθης τ} }]} Ὀ6 ὩρΒΟ] ἃ ὈΥ͂ ἴΠπ0 ΠΔΩΥ πἼΟ, οἡ οὐἱοἰο δ] Βα θ)οςῖ8, 
αν Βοαγὰ Αὐοβθῖβθορ Γασοηςο Β ΤΟΙΠΔΓΚΒ σείοσγοὰ ἴο 85 ΔΌΪΠΟΥΥ ὉΥ ἴδ ὙΠῸ ἢᾶνο 
ὩΘΥ͂ΟΣ, δὲ 811] ουθη!8, δίμαϊεα ἴῃ6 τοῖς, ἐυοη ἱΓ ΠΟΥ ΒαΥθ 866 ᾿ξ. Ὅλο ροϊηῖδ ὙὨίοἢ Πο δα 
θδδπ δβυρροθοά ἴο ματο ὑγογοὰ Ὑ6γῸ τορεδῖθα, δὰ τμπαὶ ὉΥ ἴ0866 ψὯῸ οοΥΙΑΪΥ ἀϊὰ ποῖ 
δάοριὶ [᾽0 ρΡγοόσοδδ οὗ διγχυπηοηίδιίοη οἡ ὙΒὶοΒ ΤΠΘΥ ὙΟΓῸ ἰηϊοηἀ θὰ ἴο0 τοδί. 
ἢ. Βοείνοποι᾽ β “ Βαρρ]επιεπὶ ἴο ἴῃς Αὐἰδοτίδεὰ ἘΠρΊ 5} Υ ἐτβίοι οὗ [πὸ Νονς Τοβίδπιοηῖ, "ἢ 
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Οὐοϑϑομ Β οὐσῃ Μεϊεξεπιαία Ὠδ παΥΟΥ 66 πη υυιτθη. (ὐογίδϊῃ ραγίβ 
οὗ Τωδυγοποο Β Οσὶς ἀγΘ γα] 8 0]6 88 βΒμονηρ ὑμᾶς [86 ΑἸοχαπαγίδη ἀπά 
ΝΥ εβϑίδσῃ οἰδββθβ ἃγΓ6 ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ΓΟβρθοίβ οὴ6: μαῦ 10 18 ἔγοπὶ (ἀσθβῦδο Β 
Ρτονίουβ στοῦκ ὑπαὶ τα ροῦ (89 ἀοῆηϊύθ 23αοί5 ὙὮΙΟΝ ὈΘΔΣ οα {πα 
4ασβίϊοῃ. 

ὙΜΏ16 Τδυγοηοο Β ΟΥΚ τῦᾶϑ νϑ] θα ὈΥ ἴῃοβ6 γιὸ ΘΟΠΒΙἀογοα 1 ἴο 
6 δὴ ᾿πηρογίδηϊ βυρροτί ἴο {86 Θομλιηοι ἰαχῦ 88 ΒΌΟΝ, [16 Β8π|6 οδι186 
γγ͵88 ΡΠ] ὁ. ὈΥΪΠΟΙΡ]68 ἀἰδσαθίυ ο ΠΥ Τρροβιία ὈῪ ζγ. Νοίδῃ ἴῃ [18 
“Ἰπαυγυ ἰηἴο ἐπα ηἰορ τ Υ͂ οὗ (86 ατοοὶς γυϊραίο.᾽ 1816, ἘΕῸΓΣ 
Νοΐδῃ σϑὶϊθβ δοβοϊ αὔθ, 88 ἴο {86 ἰγυς οΥὗὨ Ὠ18 ϑυβίθτιω, ου {Π6 βϑῃη6 
{γα ίο]α ἀν βίου τ δῖος μδα θθθη τηδϊηἰδϊηθα ὈΥ ΟἹ βῦβο : ἰού {μαὺ 
6 ψεδκοηρᾶ οσ ἀδϑίσογϑά, δηᾶ 411] ὑπαὶ 6 ϑουραῦ [ο ΘβίδὈ] 18}} ταδί 
αὖ {Π6 βαῖηθ ἴϊτη6 [4]1, Νοίδῃ [0] ονγοᾶ Ηρ; ἰῃ Βα ρροβίπρ ὑπ “ Θγότηθ 
τοίοστοα ἰοὸ 6 Νὸν Τοβίδιηοηῦ 88 νγ6}} 88 {86 υΧ Χ. (εἶ, Ἰπάθοά, Βα 
οοΟμβ, ἀογοα μὲπὶ ἰο 8|1046 ἴο {6 Ἰφίον αὖ 811}, θη βροδκιηρ οἵ [86 
ἰοχίβ ἴῃ 086 ἰῃ Εργρί, Ῥα]δβίϊπθ, δα (ὐοπβίδῃ {π00]6; δηα ὕμθβ ἢ 
Ἰἀδηθῆοα τὴ Οὐθβῦδο ΒΒ ἔπγοΘ ΤΘΟΘΏΒΙΊΟΠΒ, τηδκιηρσ ῃΠαὺ ΟΥ̓ Β 
Ἐεβίογη ἴλ6 βαῖὴθ δὲ ἢ18 οὐ Εργρώδηῃ; «4οχαπάγίαη, 18 οὐ 
Ῥα]εοβπίδη; 8116 {Π6 Βυζαηπέίιε τοτλδϊηθα {86 βαῖῆθ.0 Τῆθ8α ἰἤγθα 
οἶβββθθ [6 βουριξ ἰο ἸΔΟΠΘΔΥ δπα ἀθῆηθ ὈΥ τηθϑπβ οὗ {πΠ6 [1,δἴ1} 
ΨΘΓΒΙΟΙΏΒ ΟΥ ΓΟΥΊΒΊΟΏΒ. Ηδ δϑϑυμηθα 3ῃ ἸἀθηΓΥ Ὀαΐνγοοη ἢ18 ῬΆ]68- 
ληῖδη ἰαχὺ δηα ἰἢ6 γυϊραίθ οὗἨ «“ογοσηθ, δὰ οομβιἀοσοα ἰμαΐ (δα 
Οοάοχ Ὑ ογοο ] θη 818 σοῃ81}8 8 [αἴ ἰοχί δῃδὶοσουβ ἰο λέ Εἰσυρίϊδῃ ; 
ΜΠ16 {80 1840}ἢ Οὐαοχ Βυχιδηυβ 88 σοραγαθὰ 848 γαργοβθητηρ 
(80 ΒγΖαηάπο ατϑοῖκ Οοαϊοοθ οὐ [86 ἀοδραῖϊβΌ. Τθθη Νοίδηῃ ποχῦ 
ΔΒδιιπ6 ἃ ἰπΠαὺ {Π18 Βγοβοῖὶα ΜΆ. οοηΐίαϊηβ ἴῃ6 1,01 σουβίοη ἴῃ 118 
οἰαθϑὺ ἔοστα (ρἰνιηρ ἰο {πὸ ΜΆ. 186} ἴοο Β!ρἢ δὴ δηϊ 7), ἀπὰ ἴμ6ῃ 
ἀεοάἀιπςορα {παὺ ([ῃ6 ΒγΖαπίϊηα ατϑοὶς ἰαχὺ τὰσδὲ Ὀ6 (86 πιοδὺ δυο πῆς, 
Ὀδοδαβα οὗ 18 τϑϑϑιλ ποθ ἴο {818 ραγίουϊαν 1 οοΡργ. Βυΐ 
θεβι 468 [86 {Ἀ]]ΔΟΥ οὗὨ διρυϊηρ ΟἹ Δϑδαταρίϊοη8, 1Ὁ 18 οογίδιη ὑμαὺ (818 
γαγθιουϊαν ΜΙ. ἄἀοθϑ ποὺ ργοβοπῦ {μ6 1, ἰοχῦ ἰη 108 οἱ 6βὺ ἔΌυπι, 
Δα 186 ἔγεαᾳαθρηί αἰδογαραποῖθβ Ὀούνγθθῃ 108 ΓΟ! ηρΒ πα ἴΠπο86 οὗ [86 
ΘΑ ΟΣ Τι,αἴϊπ ΘΟρ 68 ργουθ 10 ἰο Ὀ6 186] ἃ Τϑυϊβίομ : {μ6 οοῃπθοίζοῃ οὗ 
{818 ΘΟΡΥ, ἐπογοΐογο, στ {η6 ΒυΖαμίπο ατσϑοκ ἰοχύ (6118 αφαϊπεέ [86 
δηθαυϊίν οὗ (Παῇ ἔδπηγ οὗ ΜΟ 5. 
Το 1,αὔη Οοαοχ Υ ογο 6818 σοπίδὶῃβ 8 ἰοχὺ το Νοΐδη ΔΊ Γτη8 

ἴο αν θη οογγοοίθα ὈΥ Επεθθῖβ οὗὨ Ὑ οσσ ἢ], ἀπ μ6 ΒΌΡΡοΒβεβ 
{δαὺ 10 τγὰϑ δαἀδρίβα ἰο {π6 ὑαχὺ Β1ο {παὺ Ὀῖβῃορ Ὀσουρθῦ 1} τα 

1845, ἢ. 13. Μτ. 5. ροοβ Οἢ ἴο ΒΑΥ͂, “ 1}}15 Τῃδβίουυ Ὀγοἀυσίίΐοη 1188 ΠΏ δοιὰ [ἢ 6 
4αοδιίοη Τεδβροοίίηρ 8 1] ρ]6 τοςοπβίοη οὗ ΜΆ58.,," εἰϊὰ8 οΟἸΑἰπιῖηρ, [ῸΓ ἰζ [ᾺΓ τόσο 1π|8π τἴἢ6 
ΘΌΓΒΩΣΓ ΘΚ ΒΟΌΡΕΣ; [οΥ δά νδ οοπίοης στ ἴΠ6 τοίαϊαϊοη οὗὨἨ ἁ ὠΟτΙοΒΌδο ἢ 8 σγοιπάβ οὗ 
οἸαβϑὶ βοδίίοῃ, ἰθανίηρ (Π6 αθπττηδίῖνο ρατί οὔ {π6 αμποδιϊου ππιουο θὰ, Τα 8 ΔΗΥ͂ ΒΟ οΪΔΓ 
ΠΟ 8 σοηνοσεδηῖ ἩΠῺ ΜΆ. οὗ τὴ. Οτοεῖκ Νονν Τοβίδιηοηϊς βαρροβο (δὲ ἴῃ δῖ. Ῥβὺ} 8 
Ἐρίξι]6β, Α.Ὁ. 17. δγτὸ (οῃ Οὐ σβθδο 8 οἰδββϑὶ ἤοδίοη) τότ Βγσζδηκὶπα ἴπᾶπ ΑἸοχδηάγίδη ὃ 
Α Ἰαΐθης ἀείεςϊ ἱπ ἴΠ6 ομαίῃ οὗἩ ὑτγοοῦ 18 οὔδη ουϊποθὰ ὈΥ [6 σϑβυϊ διτνοὰ αἱ, Ηὸ ὙὯο 
δῆοννβ (ἢδὴ [ΠΟΤ 18 ΠΟ δτπιοὶ [ΠῚ ΠΣ 88 τηοιοη, ΤΏΔΥ ΠΟ ΒΟΥ ἢΐΒ ΔΓΡῸτ οἢἿ8 ϑουηἃ δηα ἱποου- 
ΤΟΥ ΤΕ Ό]Ο, δηὰ τοὶ ὯὨῸ οπ6 ἴῃ ἰ8 ρογίδοϊ τηϊηἃ σεοοΐγοϑ [86 τοϑ]ϊ, Απά γοεῖ 1 1,δυτοηοο᾿8 
τηούμοά οὗἩ ργοοῦ θ6 βουμὰ, [Ππ|Έ86 ΤΟΒΌΪ(8 τησϑὲ ὃὉθ δοαιιϊοβοοὰ ἴπ; ψΠοὮ δτα, ΒΟΎΘΥΘΥΓ, 
ΔΟΙΔΙΪΥ τοοοϊγοὰ ὈΥ ποηθ ἯὮΟ σοΟηδβίἀοσ ὑπο Βοἶνο 8 1}18 [Ὁ] ουγοσβ.Ό [Ιπηἀοαὰ, ἱ 1, ΔΌΓΟΠΟΟ 
᾿δᾷ 80 »γουεά Α.6Ο. 17. ἰο 6 Βυζαπίίπε ἴμδὲ (8 ορἱπίοῃῃ: γεγο σϑοοϊνοά, δ πουἹὰ ἤανο 
ἰηβιοϊοὰ δ ΤᾺΣ Βεύθσοσ νουηὰ οἡ τὴ6 σοτησηοι Οτοοῖὶς ἰοχὲὶ ΤΠ8Π ΘΗΥ Οὗ (Πο86 τ ΒΙΘΝ ἱξ 
τοςσοϊνρὰ ἔγοτλ τοῦς. Εγοῃ ΜΥ. ΘΟ ΥΘ ΠΟΥ δδΥ8 (πὶ δος Μ5Κ. αγε ΑἸοχαηάτγίδη. 
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ἴτοτα Εσυγί θη δα τοϊυττιοα ἔγοτῃ [π6 6χ1]6 ἱπίο πῃ οἢ μ6 μδα Ὀδθη 
βοηΐ ὈΥ 186 Ατῖδηβ. Τθυδβ, μ6 σομβι ἀογοά, νγα8 {π6 ΥΥ̓ ββίδσῃη ἰδχί οὗ 
σι βῦδος ᾿πιτοαποοᾶ ἰηΐο {Π6 Υ ὁδί, Το ΓΆΠΔΟΥ οὗὨ [Π6 τηδίίοσ, ποτ- 
ΘνΟΥ, 18, (μΠαὺ [86 βαῖὴθ ἰοχύ τῦδβ ιϑρά ἴη ἐμὸ ὟΥ οβί, δῃᾷ τγϑβ οἰτοιϊαίθα 
ἴῃ 1, αὔη, ἰοπσ Ὀοΐοτο ΕἸΒΟΌ 8 οὗὨἉ Ὑ 6γο 6111 τῦδϑ θόσῃ. 

ΤΠ6 Ῥα]οβαπίδη τϑοὶς ἰοχύ 18 δἰἰτθυϊοα ὈὉγῚ Νοΐδη ἰο Ευβορῖυβ οὗ 
Ομβαγοα, δηά ἐλὲβ ἢ8 ΒΌΡροβεθ τγχαβ {μ6 ἰαχί διωρίογβα Ὀγ Φοζομι ; 
8η4 οἡ {Π6 στουπά οὗἉ [886 ΤΟΥΊΒΊΟΠ, ΟΥ̓ΠΘῪ ψουΒῖοι οὗ “΄δγοηθ μανίην 
θ6Θῃ τηϑα6 αὖ {π6 οἷοβα οὗ [86 ἔουσί οοηΐυτγ, 6 δδδυσαθα ἐπα δοίλ 
86 οάοχ Βυϊχίδηυβ δπα {86 Ὑ Ἔγοϑ θη 818 στηυδὺ Ὀ6 Τόσα δῃοὶθηΐ, αἱ 
ἰοαδὲ 88 0 ἰαχί., Τῃδ σϑβοιθ]δησα οὗ {π6 Οὐἄοχ γαίϊσαηυβ, τ ΙΟἢ 
Νοΐδη ἴϑκοβ 88 ἢ18 αὑτοῖς δχϑιαρὶθ οὗ ἴπ6 Ῥα] θυ ϊπίδη οἶδ88, ἴο ἐπ 
γυϊραῖο οὗἉ Ψογοσηθ, 18, ΒΟΎΤΘΥ͂ΘΥ, ΥΘΥῪ πηρογίοοί, Ηρ σομβίάοσβ {πα 
αὖ {Π6 6πᾶ οὗ {π6 ΗΠ οαπίαυγΥ 1Ὁ νγᾶ8 Ἰηἰτοάποοα ᾿πίο ΑἸοχαπάσγια ὈῪ 
Ἐλα μα 8, δηαὰ ἐμαὺ Βοποθ 1 Ὀδοῦσηθ τι864 1π {παΐ ΟἿΤΥ ἀπά σϑοΐοῃ ; 
)}υδὲ 88 1ἢ 1π18 δὰ ποῖ θθθῃ [μ6 οϑ86 ἰοπρ Ὀαΐοχγο, ΠΣ 16 Μεοι)- 
ΡΠΣΟ νουβῖοι νγ88 τηϑᾶθ, δῃα τ ΒΘ ΑἸΒΑπδβιὰδ δηθὰ ΟΥὙ71} πσοΐθ. ΤῊῚ8 
ΤΟΟΘηΒῖοη 18 βαρτηρίιβοα ὈγΓ ΝΌΪΔΗ 88 μαυϊηρ θθθη οχοουίοα ψ 1} 8 
Κιπά οὗ ἀϊδῃοποδῦὺ οὐ ποῖβπὶ Ὁ ΕΒ 8, τ ἤοπὶ μΠ6 οματραβ ὙΠῈ 
ΔΙ οτηρ ΟΥ ΘΧΡΟΠρΊηρ Ῥαδβασθθ ἴο ὙΙΟῊ ἢ οὐ]οοίοα 88 ορροβρᾶ ἰο 
Ασίδη ἀοοίσπα ; 80 ΔΟΟΙΒΑΙΟΙΣ ΠΟΥΘΥ Ὀγοαῖμοα ὈΥ Βὶ8 σοσϑὺ θῃθ168 
1ῃ δ ῃοϊθηῦ 168, δπα Ὀτουρῃῦ ἰουγασὰ πὰ ποὰῦ ΔΎ ουϊάθποθ πον. 

ΤΩρΡΘΠΟΣΥ οὗ Δυτδηροιαθηῦ 18 [86 ΟὨΪΥ͂ ΡΓΆ1Β6 ὙΓΙΘὮ οδη στρ Ὀ6 
ΔΟΟΟΓαοΘα ἰο Νο͵δῃ β βυβίθιῃ : 1Ὁ ψα8, ΠΟσαν στ, Ἀρργονθᾶ ὈΥ βοῖὴθ 
0586 σα] 6 ῸΣ οι ρίυγο 88 ἸΏΘΥ ΤΟΥ δοουβίοιηθα ἴο τεϑᾶ 1ΐ, γγβ 
στοαΐου ἴΠδῃ {Π61} 5811}} 1ῃ Δρρτθμβοηαίηρ οὐ σαὶ ἔβοῖβ. ΑἸ αββοηΐ ἴὸ 
18. σοῃ οἰ αβ:οηΒ θα βοζὴθ (ποῦ 411) γγᾷο Ὁρμο]α 186 ΒγζΖαμίπο ἰοχέ ἴο 
αϑϑοηξ ἰο ἴπ6 ΓΤΘΆΒΟΠΙΏΡΒ ὈΥ ΜΏΙΟΩ 6 διδα τηδι ἰδ ηθα 108 6 Χο] αβὶγθ 
δα οσιν." 

Δ Τα {Π18 Ἰυὰρτησπὶ 8 ῃοΐ ἰ00 δίΓοηρ,, 88 σοσηϊηρ ΤΌΣΩ ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὐ δὶ8 ΓΒ] 8, ΤΑΥ͂ 6 
866 ῃ ἔγοτα ἴΠ6 [Ὁ] ΟΠ; ΤΟΙΊΘΓΕΒ οὗὨ ἈΓτ, βου νη Υ (“ ΘΟΡΡΙοτηθηϊ, Ὀ. 16. ποίε) : "1 ἴδνε ποῖ 
δ] ἀρὰ το Ὧτ. ΝοΙ πη 8 " ἱπίορυ τ οὐ ἴθ ατοοκ ψυϊμαίο,, 1815, Ὀεσαῦβο 1 ἢᾶνς θοοπ 
σοι ΡΟΙ]ϑὰ ἴο αγτῖνο δ [86 οοποϊπδίοη τπαὶ μἷβ βδοβοιηθ οἵ σϑοθηβίοηϑ ἰ8 γα ἰςδ} } ΘΥΤΟΠΘΟΌΒ. 
Ἐτνν ΓΙ ΠΡΚΒ ἈΓῸ ΡΕΓΠΔΡΘ ΠΟΤ Βα ἴο [86 Ποηοϑὶ ἱπα ΕΣ δἰ γα (ΠΔΠ ἴο 866 ἃ ᾿θασποᾶ 
Δηα βἰπρὶο- δβοδγίοα τηδὴ ἴκὸ τ. Νοίδη, ὈΥ δδϑαπιὶπρ 88 οογίδίη πδὶ 18 ὈΔΓΟΙΎ ῬΟΒΒΙΌ]Ὸ, 
δηὰ βοἰτἰηρ ἰηροηΐοιϑ σΟΠ]ΘΟἴΌΤΟ 1π 186 τοοῦι ΟΥ̓ ΠΙβίοσυὶςδὶ ἕδος, Ἰοἃ ΟἹ δῖδρ ὉΥ βίθρ ἴο 
δάορὶ 8 ΤΏΘΟΥΥ, τ ϊοἢ (Ὁ0 τ86 ἴπ6 νογὰβ οὗ 1)Χγ. ΤΌσπογ, οὗ Νοῦν ὙοΥκ) “18 βυ β]οἰ ΠΕ Ὺ 
οοπἀοιηηοὰ ὈΥ 115 ΟὟ ΟΧ ΓΑυΆζϑησθ.᾿ ἢ [δ ἰ8 6}, ΠΟΤΤΟΥΟΙ, ἴο Οὔβογυο τΠδὲ ὯῸ Οη6 ὁδῃ 
θ6 βυχργίβεὰ 1 Ὁγ. Νοϊδη βῃουϊἃ Ὀ6 οθηδιγοα ἙΟΥΘΣΓΟΙΥ, ΠΟ σΟὨΒιΘΥΒ ἤονν Ὀο]Ϊἃ ἢδ 88 
Ὀδθη ἴῃ δοσιβίηρ ΟἾΠΟΓΒ; δ. σ. Οματρίπρ ΕἙΒΟ 8. ΓῺ ΔΙ τοσηρ θη τηυἸδεηρ σοτίαίη 
Ραββαροα, τ ΠΟΌΣ ΒΥ ΓΟΆΘΟΏ Ὀαΐὺ Ἦΐδ ΟὟ ὉΠΟΒΑΥΔΌ]6 ΠΟΠ)δοίΌΓγΟ ; δηὰ δοοσυσὶηρ Οτί σοι 
οὗἁὨ ἰάἀυ]αίτουβ σοτρ᾽ δηςο8 ουΐ οὗ Οεοάτγοημ9, ἃ ὙΓΙΓΟΓ ΠΟ Ἰϊνοὰ βοιηθ βούθῃ πυπάγοα γοαῦβ 
ἰαῖοσ. [ε ἴ8, ἱπάςοα, βίγατιρε, Ὁ 1ξ 8. ἰῃβιγαο ιν 88 Βῃονίηρ Ποὺ Ῥαγίαὶ 88 11|ὸ ἰῃ- 
Τοττηδιΐοη οἡ Ὡ]Οἢ Νοίδη ἰογπηοα ἢ18 ΟΡ᾿ ΠΐΟΠΒ ΟΠ ταρῃ δῃηὰ τΠΐηρΒ, ἴπδὺ 6 τορι πανο 
πιδοὰ ἘΡΙΡΒΔηΐα 88 ἢΐ8 Δι ΒΟΥ Ὺ [ῸΓ [6 ΟΔΙΌΤΩἾ65 ἀραϊπδὶ Οτίρεπ, ἱπβίοδὰ οὗὨ τοβιὶηρ ὁ 
ἃ ὙΤΙΟΥ 50 λυ Γἢ τ ΟΙῸ Τοσοηΐ; δαὶ ΠΟΙΠΟΣ σου] μανο ΔΠΥῪ ψοῖρηϊ τ ἢ Γ[Πο86 ὙΠῸ ΚΠΟῪ 
Βοινν (Πγ τῆς ΟΒΑΓρ68 ἤανθ ὈΘΘ ἢ ἜΧΩ Π6(, δηὰ Ποῦν {ΠΟΥ͂ παν ὕδοη δῃονη ἴο ὃ6 8 ρατί οὗ 
16 νἱγαϊοηῖ δθη86 τὴ ἢ πος ἢ Οτίρθη ἀπά Ὠΐ8 ΟΡ᾿ΠΟΠ8 ΤΟΓΟ δὲ ΟἿΘ {{π|6 δββαϊϊοἁά. Ηον- 
ΟΥ̓ΟΓ ἀονυΐοῦβ γοσΤΘ ἴΠ6 56 ΠἸΠ]ΘΠἰ8 Δάἀνδποοά ὈῪ Οτρσοῃ ἴῃ Ὠΐθ ΟΑΥΠ ΟΣ ΤΙ ρ8, δα ἴῃ ἴΠο56 
οἵ ἃ βροουϊδεϊνο ομασδοῦοσ, ἢΠἰ8 1Π{6 πὰ δοιϊΐοἢϑ ΟΣ ποὶ ΟὈΠΟΧίοιιβ ἴο ΔΗΥ͂ δ ἢ ΘΟΟΌΒΑΓΙΟΠΒ 
88 ἴῃο66 δῖος ΝοΪδὴ δουρἠϊ ἴο τουνῖνθ Απὰ [686 ΠΏ ΡΒ ΤΊΔΥ ἜΧΟΪΐΘ ἃ ῥγοϊααϊοο ἀραϊηδι 
τα οἰϊλτίοη8 οὗ ἴ6 Νονν Ταεβίδιηθην ἴῃ ΟΥ̓ ΟῚ απιοποφεί ἰλοδα τοῖο ατε ποῖ αοφιαϊπκίεα εὐἱιὰ 
λὲδ ιογί ἐπα, Ὀὰϊ ἸΠΟΥ͂ ἐδ ανο πὸ Ὀρασπρ ΟἹ οΥ σα] ἱπαῦϊτίοΒ. ὙΉΘΥ ἢανο οϑυδοα δοῖὴθ 
ἴο τερασὰ ΝΟ Δ τηοᾶδ οὔ οοηὰποιίηρ, δῃ Ἔχδιιϊπδίζοῃ ὉΥ ἱῃ νϑ] ἀαιὶηρ [6 Ορροβίηρ νν"ἱῦ- 
ΠΟΒ568, 48 ῬΘΟΌΪ ΑΥΙΥ το ρυ]βῖνο δπὰ πποληϊά. ὅοπιο οὗ [Π6 διββοσίίοῃβ οἵ Νοΐδῃ γογῸ ΠΟ» 
εἰλογοά ὮΥ 186 ἰαῖθ 1)γτ. [,66, ἴῃ ᾿ἴ8 Ῥτοϊοσοιηοπα ἰο Βαρβίοτ᾽Β Ροϊγρ)οις Βίρ]ο, ΝἹ. ξ 1. 
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Απά {δυ8, ᾿ῃ {18 δου ΓΥ, ἸΏΔΗΥ 6,6 ὙΒΟΪΥ ἐπαίειν ἴο {6 
Βυ ]οοῦ οὗὨἨ {86 ἀγγαηροιηθπῦ οὗ ΜΩ͂Ν. : βοῖῃθ βαϊα {παὺ 1ψαῦτοποθ μά 
Βα ιϑέδούοσ! ἀοβίγουθα Οὐδ Β βγβίθηι, τ }]6 οἴμοσβ ροϊηἰθα ἰὸ 
ΝοΪδηβ τους 88 βῃοσίπσ ἰμαῦὺ ΟτἹοβῦδομ᾽ Β (ὐοπβίδηποροϊτίδη ο]888 
Ὑ6͵6 δίομ οὗ ᾿προγίδῃοα ἴῃ ΘΒ ΠΒῃϊηρ {86 σὰς ἰοχί; δηα βοιὴθ 
Αραὶη γΑΟΌΘΙΪΥ ἴῃ {Π61Ὁ ΟὟ τα] Π68 ὑγ16α 0 ΘΟ 1η6 [86 ὑνγο ἐπουρἢΐβ. 
Τὴ σϑβυ]ῦ 1Ὁ ὁδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 86] ἰμαῦ ΒΕΣΘ ἃ βίδίβ οὗ ἔβοϊϊησ βοιῃθνμαΐ 
αἰκῖη ἰο ἐμαῖ οὗ Μαίι Ὀθοδτηθ ὙΘΥῪ ΘΟΙΊΓΊΟΗ. 

Τὸ σομμποηίαὶ! βομοίασθ ἰπθ86 ᾧνγο ΟΥΚΒ ὍΟΥΘ δἰπηοβί, ἰδ ποῖ 
ΘΠ ΓΟΙΥ, ἀπ ἰκηονγη : δηα ονὸῃ 1 ΤΔΌΓΘΠΟΘ Β “΄ ΒΕ ιηδΥἶκβ ἢ πα Ὀδοη 
οἰσουϊαίοα δικοησδί {μ6 οοπηίγγιηθῃ οὗ Οὐθβρδοῦ, (ΠΥ που]ὰ ποῖ 
Βανα ἔουπα ἐμαὺ {Π6Υ 16 Ἰπαυϊγγυ δ 4}1} θεγοπα {π6 ροϊηῦ ἴο νι βῖοὶι 16 
ν)88 δανδησθα 1ὴ {Π6 ““ Μοϊοίοιηαίδ᾽ οὗ ὑμαὺ οὔθ. Απᾶ ἰῃπ8 τηοβῦ 
ΒΙ1Ρ]1οΑ] βοβοϊασγβ οὗ ΟἼΟΥ ΔΎ Βθθηι ΤῸ ΒΟ 6 γα ΔΒ ἴο ΒαΥ6 οἰἴπονῦ Βο6 Ια 
Οὐ οβυδοιΒ υἱθῦγθ 1 ἃ τηοα!ῆρα ἔογπι, ΟΥὁ αἶβϑὸ ἴο αν δἀορίβα {{8 
βυβίθιη οὗ Ηρ οΥ (τβδῦ νγ88 ΠδδυΪΥ (16 Βατη6) οὗ ΕΠΟΘΏΒΟΓΏ. 

ΤΆΟ Ἰαΐδ ργοΐθθβοσ 8ὅ0}0]2 δἱ σϑῦ δπάθανουγθά ἴο σθῆηϑ γοί ἔτ ΠῸΥ 
ὁπ {Π| βγβίθπι οὗ Ηρ;, ΌΥ ΡῬτοροβίῃηρ ἃ βοῦθιηδ οἵ ύυδ γθοθῃβΊ 018 ; ἔϊοο 
Αἰτίοδπ οὐ Εἰσγρθδῃ (Δαβνγουηρ ἰο ΟτἹοϑῦδομ ΒΒ «ἀοχαπάγίαπ δπὰ 
Ἐεβίογη), 8 Αβιδίδο (δηβυουῖπρ' ΤΩΟΒΕΪ ἴο {Π6 ἰαχῦ οὗἩ {6 Ῥαβῃϊίο 
ΘΥτῖΔ6), α ΒγυζΖδηίηθ, δηα ἃ Ουρηδη; (μ6 ἸΔ8ὺ θεὶς {πῸ ἰοχὺ οου- 
ἰαϊποα ἱη {86 Οοάοχ Ογρσγῖυβ (Κ. οὗ [6 (ἀοΒρο}8). Βαΐ 1 (818 βοτί οὗ 
ταϊπαῖθ αἰ γιβίοη 6 οοττοοῖ, γγα Ταϊσ ῦ ΤΩ |Κ6 δἰ πλοϑὺ 88 ΤΟΥ͂ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΒ 
88 ἴπ6 το αὶ ΜΌ5. οὗἩ {86 τηοβί δποϊθηΐ οΪδβ8. ΤὨ18 βοβϑίὴθ γϑαυϊγοβ 
ΒΙΓΆΡΙΥ ἴο 6 πηοηςοπ64, ηοῦ ἀἰδουθδοα; ἔογ 18 δα ΠΟΥ ΒΟῸη αἰνουνγαγβ 
Γο)δοίοα 10 ψΒΟΙΪΥ, δηὰ ἔ86}1 Ὀδοὶς οἡ (86 ἐισογοϊα ἀν 8:0 88 οὐἱρίηα! ν 
Ῥγοροβοὰ ὉγῪ Βϑηῆρθὶ. Ηρ ἰδῃυ8 οἰδββθα 411 ΜΝ. δ Ὀοϊηρ οἰ ΠῸΓ 
ΑἸοχδηάγίδῃ οὐ (ὑοῃβίδπ ποροϊτίαη, τοξοστίπρ ἰο {Π6 ΤΌΣΤΔΘΥ [86 
{πῸ ΑἸοχαπάσγιδη δηᾶ ΥΥ δβϑίθσῃ γθοθηβίομβ οὗ ασιθϑῦδοῃ. Βαΐῖ οὗ {8686 
ΘΟΠΟ]Ζ σᾶνα 86 τηοδὺ ἀπμοδιίδῦηρ ρῥγοίθγθησθ [0 [86 (ὐοπδίαπεπο- 
ΡΟ] 8 848 θοϊηρ ἐμαῦ τ ΒΙΟΒ δα ἔοαπα 1η {86 ἰΔΓρΡῸΓ πυροῦ οὗ ΜΟΝ.; 
ΤΏΔΩΥ ΟὗἩἨ σΒιοῆ Π6 γγαὰβ {π6 βσϑύ ἴο ὁσαηιῖπε, θσυθὴ {Ππουρ ἢ 10 νγαβ ᾿π- 
ΡΟΒΒΙΡ]6 ῸΓ ἷμα ἰο οοἰαίο ἴϑτὰ δοουγαίθὶυ δηα {Ὁ10. Τὸ {π|8 ἢ 
αἰἰγιθυίοα 186 ρτοαὺ Ῥοάγ οὗ ατϑοὶς Μ55. πυυιυΐθη ἀυγὶηρ (86 ]αβὲ 
οἰρῆΐ σοηίατῖθβ, ἀπ {86 Ἰαΐοσ ϑγγῖδο, σοίμϊο, Οδογρίδῃ, απ ϑοϊανοηϊο 
ΨΟΥΒΊΟΠΒ, δπα [Π6 οἰἰαίοη8 ἴῃ 41} οὐ τηοϑὲ οὗ {86 δίμοτβ οὐ Αβὶα δυὰ 
δαβίοσῃ ΕυΟΡΟ : ἴο (Π6 ΑἸοχαηάγίδη ο͵αβ8 Βα τοίοσγθα βουσὶ οὗ {86 
πποῖὰ! ΜΆ. δῃά ἃ ἔδυν οὗ μόδα ἰδμαῦ ὑσοσα Ἰαίοσ, ἀπά 186 Ἐρυρίϊδιι 
νογϑιοῦϑ ( ΜορὨ1ο ἀπά Ἰδαῖον, {μ6 1,δἴϊη δηα ΖΕ ορίο, δπα {868 
ἐλ μοτβ οἵ Αἴτίοα δῃὰ ΥΥ δδίδεσῃ Ευσορθ Βϑϑϊάθθ {8656 ΤΠ. ὝΤΟΓΘ 
οἴδμον ἀοοιπηθηΐβ οὗ ἃ τωϊχϑᾶ παίυσθ, οι ἀἰά ποῦ (86 σοηβίογθά) 
Ἔχ! ἱῦ δυο ἀἰβιϊποῦνο ἔδαϊασοβ 88 [0 Βαανα δ στἱσῃῦ ἴο Ὀ6 σομβιἀοσγοα 
88 ἃ βαρασγδΐθ οἶαβ8. 

ΤΏ6 ἰυγηΐπο Ροὶπῦ ἴῃ ΘΟΠΟΙΖΒ τὰ τὰ ὑμαῦὺ οὗὨἨ δοο]οβιδϑίῖοαὶ 
}υυιβαϊοιοι ; δηα ἐλὲδ 6 δσομβιἀθγθα νγαϑ δὴ δχρίδηδίοι ΠΟ ἃ ρυΓ6 
ἰοχύ ννγὰϑ ργθϑοσνοα τὶ πη {π6 Ραϊττομαίθ οὐ (ὐομβίβη πορ]6 ; 1} 6 
Μ55. ὕδεγο δχδουίθα ὑγοσα ΘΟΤΩΠΙΟΠΙΥ͂ ἔο τ Πὐγρίοαὶ 86, δηᾶ (815 (Β8 
ΘΟΠΒΙ 6.64) νγα8 ἃ συλγδηΐθθ ἴῸγ ὑμαῦ ϑοοῦγδου δπα Ὁπὶξοστη τυ τ ΒΙΟἢ 
(6 δϑϑιμθα) νγδϑ ἐουπα πὶ ἤθη. [ἢ βρϑαϊκϊπρ' οὗ Ῥυοίδβϑοσ β΄ ο ΖΒ 

᾿ βΚΚομοῖσ, Ν. Τ᾿ Ῥτοὶ. Ρ. χν. 
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βγϑίθῃ, [μθγα 8.6 ὑπο ἀμς ἴο θ6 οὐβεγσνοά 88 ἀϊβυποῦ; [86 οἱαβ8851- 
,)Πεαΐίοα ( ΠΙΟῚ 18. ΒΥ Βοηρο] Β), απ [Π6 6εέΐπιαίε 9. υαἴμο; 6 
ΟΠ6 ΠΔΥ͂ Ὀ6 ΡΓΟΥΘΑ ΟΥ δατηϊ6α πὶμουῦ [π6 ΟΠ ΟΣ {0]]Οσηρ' δ 411 ὁ8 
8 Τηλίϊοσ οὗ οουγβθ. Τῆθβο ὕνψο ροϊπίβ του Ὀ6 ὈΟΥΏΘ ᾿ὴ ταϊηᾶ ἃ8 
βαρδαζδΐθ, ὉΣ β΄ }01Ζ ἀϊὰ ποῖ 8οὸ ΕἸ} γ αἸδ ρι198} {ποτὰ ; αηα {πυ8 Π6 
88 ΟΥ̓ΟΥ ΓΟΔΟῪ (0 6488 ἃ8 ΘΟΙ ΠΟΙ αϊηρ' ἩΣ πὶ ἴῃ Ορ᾿ πἰοη ΔΏΥ ΒΟ οἶα 8 
Ἅ1Ὸ δοαυϊθβοθα ἴῃ Βθηρθ} Β ἀὐτϑηροιηθηῦ ΟΥὉἩ ἀοουμλοηΐθ; ἔοσσοί!ι]} 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ οὗ {86 αἰβογοηΐ ᾿πασταθηῦ τ Π1ΟᾺ ὑπαὺ οὐ Πα ἐογπηθά. 
Τὴ [Ὁ] ηρ ΤΩΔΥ θα ἰδίζθῃ δ8 [86 μοδᾶβ οἵ διρυτηθηῦ ὙΠΟ ἢ ματα 
θθθη δἀἀπορα ἴῃ ἀθέθηοθ ἀπ οχρίαπδίίοῃ οἵ 9012 Β βγϑύθπι :-- 

1. “1Τμε σοποϊ δῖοι ἰο τ ΒΙΟΒ Ὠζγ. 50 Π01]Ζ Π88 αγγῖνϑα, 8, (μδὲ {ῃ6 
(ὐοπβίδηορο]ΐδῃ ἰοχὺ 18 δἰ πχοδὲ δἰνγαγβ (ΑΓ 1] ἴο [η6 ἰοχὺ ποῖ 
δοίυδ!ν τοοοῖγοα, τ 8116 {86 ΑἸοχδπάγιδῃ ἰοχὺ σᾶυῖθβ ἴτομι 10 ἴῃ 
ἸΠΗΌΠΊΘΓΑ Ὦ]6 ἸηΒίΔΠΟΘ6Β ; 8Π4 {18 ΘΟΠΟΙ αβίοη 6 ἔοαπαβ, ποῦ οα]ν ροα 
186 δοίτιαὶ οο]]αίϊοη οὗ ρῬαγίβ οἵ δὶχ πυπατβα δηα βϑυθῃίυ - Ὁ τηδπι- 
βουρίβ, Ὀθυΐ α8δὸ Ἴρου δὴ ἱπάποιίζου οὗὨ [ιβίοσιοαὶ ραγϊου αγ8.᾽ 

ΎΒο φτγοοῦ ἔγζοη ΜΆ. δ δι οη8 18 Β᾽ ΠΙΡΙΥ ἃ 4υσϑίΐοη οὗ ἔδλοὶ ; ἴδ 18 π0 ῥβοι- 
Πατῖγ οὗἉἨ Ῥγοΐδδββον. β΄. 012 8 βυβίθῃι ὑμαῦ {86 τη888 οὗἩ (86 Ἰδίος Μ55. ἄρτοθ πῖῖἢ 
18:6 σοΏσΓΑ! οοπίοσιηδίίοῃ οἵ [86 σομησιοι ἰοχῦ. 

2. ““ΤΠαο βοαραγζδαίΐοῃ οὗ {86 Μ55. οὗ 186 Νὸην Τοβίδυημθηΐ ᾿Ἰπΐο ἔντο 
οἶαββϑβ, ἴῃ [86 ΤΊΔΠΏΘΥ δύ δίαίοα (ΠΏ) τ. Κ'ομ ΟΖ ἀγριι68), 18 80 Θομἴοσ- 
8ΔΌ]6 ἰο [86 τοαὶ βίαίθ οὔ {86 ἰοχύ, ὑπδύ 10 18 ΒΕΘΌΓΘ ἔγΌΤῚ ΘΥΘΥΣΥ͂ αὐΐδοϊ: 
ἴπογο που], ᾿Ἰπἀθοά, Ὀ6 γ ΣῪ {16 στοπῃα ἴον ἴῃ6 οὈ͵]δοίίοη, ᾿ῃ ὁσά ον 
ἴο οοταραΐ {818 οἰδδβιβοδίίοη, {μαῦ [Π6 ἰοχὺ οὗ [86 ρστοδίοδῦ πα θοΣ οὗ 
ΤΩ ϑΟΥΙΡίΒ 18 ποῦ γοὺ Κποῦῃ, δὴ ΘΟὨΒΟΑΌΘΠΕΥ πὑποογίδιῃ. ΤᾺΪΒ 
οὈ]δούίζοη ο8π ΟὨΪΥ Ὀ6 το ρ6]] θα ἃ ροβέογίογί. ἘῸΓ {818 ῬΌΓΡΟΒΘ, ΑἰΡΟΓ 
μαυϊησ ἀρίοττωϊηθα (86 ἰοχί οὗ ἃ στοαῦ δυσαρο οὗ τηϑημβοσὶρὶθ ὈΥ͂ 
δου} 7 ΘΟ] ]αἰηρ, ἃ ἔδυ οπαρίοσβ, τ. ὅομο]Ζ ργοσθοᾶρα ἰοὸ Το] ]αΐθ 
ἴποπι ΠΟΑΙΪΥ αὖ ἰθσπσμ. ὙΒΘα, {Ππογοΐογθ, οἰ σ ἢ τα βουὶρίβ οχἢὶ- 
Βιο4, αἰπηοδὺ δοηβίϑηι υ, {Π6 βαηθ δ 108, ὕπ6 βδτη 6 ΟΠ: 88:08, 
Δηα [ἢ βαῖηθ νϑυϊουβ το ηρβ, 1} (86 ἜΧΟΘΡΙ ΟΝ οὗ ἃ ἔδνν ορνυϊουϑ 
τηϊβίακοβ οὐ [86 ὑγδῃβοῦ θ .Β δηα βοχθ πιηροτγίδην τη οα] ΠΟΔΙ10}8 : --- 
ὙΉ δῆ, Γυσίβοῦ, δου ἰδ κῖηρ μοτα δηᾶ {6 γὰ ἢ 66 ἢ ΟΓ ὕὑγθην οΠδρίουβ, 
6 ὉΠ ΌΤΤΩΪΥ ἐουπα ἴῃ ἴΠγο6 οὐ ἔουῦ Βυπατοα ΟἾΠΘΥ τλδηιβοῦρί8 {Π6 
ΒΔΠ16 ΨΆΓΙΟῸΒ ΣΟΔΑΙΠΡΒ 48 ἴῃ (86 Ετδβί δ ΌΥ ; --- Π6 ΘΟΠΒΙΔοΓρΑ͂ Π]Π]561 
ΔΌΪΠοσΙβοα τὸ οομοϊυαο, {παΐὶ [ἢ6 ΤΟΙ Δ ΠπάοΥ οὗ {π6 υπηοο]]αίθα τηδηυ- 
βου ρίβ νου] ργοβοηὺ [86 Βδπη6 γθβ8}8 88 1 {μ686 βίνθοῃ Οὐ ΕΘΠΟ 
ΟΒαρίοθυϑ ; δῃᾷ δδὺ {π|κ6 σϑβυ 8 σου] θ6 ργθβθηϊθα ὈΥ 41} {π6 τηδπι- 
βουιρίβ πυϊτίθῃ πὶ [86 βαῖηθ μἷαδοθ ἈπΠα ὑπᾶθυ {Π6 βδτὴθ ΟἸΓΟΙΤηβίμ μοΟ8 
88 {Π686 ὉΌΣ Βυπαγοά ΤΠ βου ρί8 όσα υυσιτίθη : {παύ 18 ἰο 88, [μδὲ 
411 186 τιδηυβοσιρίβ ΒΟ πόσο πυτιτίθῃ ὙΠ Βΐπ [86 ραὐγδτομαίθ οὗ 
Οοηδβίδπορὶο, αμὰ σοῦ ἀδδίποα τὸ Ὀ6 υδρᾶ 1ῃ ΟἸἼΥΙΠ6 ΒΟΥΥΪΟΘ, 
[]Π]ον οα {86 ταχὺ οὗ (Π6 (ὐομβίβη! πορο]δη ο6]488.ἢ 

ὙΒὶβ 'ἰ8 ποῖ ἴδ ρίδοθ ἴο ἀϊἰβοιβ8 {86 δοούγηοΥ ΟΥ (06 ΘΟΠΓΑΣΥ οὗ ὅδ. 12 8 
οοἸ μΕ ΟΠ: γα 5ΒΒου , ΒΟΎΤΘΥΘΓ, ΠἸϑΔ ΚΘ ρΎΘΔΕΪΥ ἢ 6 ΓΘ ἰὸ βρροβα ἴπαὶ ἴμο γα 
ἄοοδϑ Ἔχὶβὲ {μδὲ δΌβοϊ αἱ ὑπ  Ουπ Υ̓ διιοηρβί (86 ἰαἴον ΜΘ. ὙΠΙῸΙ ΘΟΒΠΟ]Ζ ᾿αριποα 
ἴο Ὀ6 [Π6 6886; [86 ΤἸΟΓα γϑοθηΐ οΟρίθ8 μβανα {86}. ον Κιηαβ οὗἩἨ νᾶγίἰϊοῃ, }ιι8ῦ, ἴῃ 
ζαοῖ, 88 τσ αϊ Βαανα Ὀ66η δχροοίοα, ἔῸΣ [6 ργορθηβι 163 οὗὨἨὨ ΘΟΡΥ δὺ8Β ΣῈ βτα [0 Ὁδ 
186 δΆπ|6: δηὰ 1 [6 νυ α 05 ἅΓ6 ποῦ 50 στοδῦ ἴῃ Ὑ8δὲ τηῖρῃῦ Ὀ6 ο4]]6ἃ ολαγαοίργ"- 
ἐσίϊς τοδάϊη σα, ΠΟΙ ΒΙὩρσ ΤΔΟΓΘ 18 ργοβθηίθα ἰΠδὴ 8ῃ ΔΡΡΓοχί πιο ἴο ΠῚ ΓΟΓἰγ. 

8. “Τὺ 1βΒ ὈΥ͂ ΠΟ τη 68}8 ΒΓΣΡτϑιησ (παΐ {Π18 οἰαβϑιποδύϊοη δμου]α ὈΘ 
[8015 ΟἸΘαΥΥ σοηποοίοα τὶ Θοοἰοδἰαβίϊοαὶ }τβαϊοοη. Τ8δ6 ΒΙβίουυ 



06 Τοχίμαϊ (γι οϊϑηι. 

οὗ ἴπ6 ρχγοραρδίίζου οὗ ΟἸγΙβδη βου ὺ8 τι πδὲ βγϊοίμθββ, 
ΘΒρθ αν πιτμὶπ {86 τ βαϊοίϊοι οὗ (λ6 ραίσαγοῖ οὗ Οοπδίβπεπορ!ο, 
ΠῚ 19ΒΙΟΏΔΙ6Β Θη]οὶμοα οἡ {δοὶῦ σοηγογίβ {Π6 τηϊπυίοδί στἰΐθϑ οὐ {πῸ 
ῬΓΪΠΟΙ͂ΡΑ] ομυγοῆ, δηα α8ὸ ἴο τ πδὺ ὑγάστὰ αἀἸβραΐοβ {π6 Ἰοαϑὺ ἀονίαιΐζοη 
ἴγομῃη πο σάν στῖ86. Τμθβο αἰἰβοιιββίοηβ δ᾽ τα ἰοστηϊπαίθα ἴῃ 
τοάποϊηρ ἴμθπὶ ἴο {86 τηοδβύ ϑη γα Θοπ ουτο τυ τι} {86 τηοίτοροϊἹβ.Ἶ 

1Ρ {86 «αἰϊοσοὰ ροϊηῦ οὐἁ δοο θϑ δϑθ αὶ ΒΙΒίΟΥΥ μδὰ δἰτσαγβ ὈΘΘῃ ΒΓΙΟΟΪΥ ὑγαθ, 
Ἰηβίοδα οὗἨ Ὀα]οηρίηρ 88 1ὑ ἀο68 ἰο [86 ἐδαάφθη ρογίοα οὗ ΒγζΖδαῃίπ ΕΟ] οβϑιδϑίϊοο- 
Τρ ταὶ στοΐθ, Ὁ του]ὰ ΟὨΪῪ ῥσονα ἐμαὶ δ κὶπα οὗ δι βο 14] ππὶ ἔοστπ! Υ τγ88 ῥτο- 
ἀυςαᾶ ; 80 μδὺ {πμ6 απδδίϊου ππάευγίησ (86 τ8016 δι θοῦ πσου]ὰ ποὺ θ6 μον 0 }} 
Ὑγ83 [8 ὉὈΠΙΪΟΥΤΤΑΙΥ δἰϊαϊποα ἢ Ὀυΐ, τολαΐ γγὰ8 ἴπΠ6 ΒγζΖδηιηα δίαπάατγα ἐοχὶ ἢ ναὶ 
118 οὐ ἢ τὺ 105 ομαγδοίου ἢᾧ᾽ 10 ποοὰ δμαγάϊγ, μβοσσουοσ, Ὀ6 βαϊἃ (δαὶ ψΒ1]16 ἴῃ 
186 Εδύθγῃ Επηρῖγα υἱΐδὶ ΟἸΥΙϑυ Δ ΠΥ τγ88 δἰ πηοβὺ ΘὨΙΓΕΪΥ βδογίβοθα ἴο ἀορτηδίϊο 
ἀἰδρυῦοϑ, (θογα 18 Ὁ 5118}} ἴγαοθ οὗἨἮ ΒΥ δἰθπιρὺ [ο σονΐϑα οορίββ οὗἩ ϑοτγίρίυγο, 80 
88 [0 Ὀτγίπρ' (Π6πὶ ἴο οπ6 βίδπᾶαγα. [Ιηάἀαρᾶ, ᾿η ὕδ6 ΟὨ]Υ ο4868 οΥ̓Ό ἔμ6 Κιπὰ πϑϊο ἢ 
δῦ Ῥσχοιαίηθηΐ ἴῃ Θοοἰοβίαϑίϊοαὶ ἰβίοσγ, (86 Βγζδηϊπο ΜΆ. 8ὸ ΓᾺΥ ἔγοπι Ὀοΐηρ 
του ϊϑοα οὐ σεἀυσρα ἴο δΟὨ ΟΥΤΑΪΥ [0 ἃ Θομλποη βία πἀαγα, ποῦ δοίΌ ΠΥ πχαϊηἰδίη [88 
τοδαϊηρ ἩΒίοἢ τγ88 ἐλθη οομάοηηηθα, ἢ 

4, “ἘὩΣΒοΥ, ἔγοπι {86 ΒΓ ἴο {886 τα! α]6 οὗ {π6 Εἰ νδοπί οοπίυσυ, ἡ 
ἃ στοδίου ὨΌ ΡΟ. οὗ ΘΟρΡ168 οὗ {πΠ6 βαογβα βοοῖζβ νγἃ8 τηϑδᾶθ δ (ὐοῃβίβδῃ- 
{Ἰπο00 16 δαπὰ Μουπὶ Αἴδοβ ἴμδῃ ἴῃ 4}} {86 ταϑὺ οὔ (86 ραϊτγομαῖο. 
ΤΥηβου θ6α δηα οΟ]]αἰοα ἱπ [Π6 βαπι6 Θομνθηΐβ ὑη 6. [86 6γ68 οὗ {Ππ6 
ΒΌΡΘΓΙΟΣΒ, ἴΠθη 8014 δῃᾷ σϑβϑοϊ ἃ ὈῪ [ἢ τροηκβ δῃα ῥγιθϑίβ ἰο ἀϊβίδπε 
ΘὨΌΓΟΙ6Β, 411 [8686 σορ 68 ργοβθῃίθα [Π6 βᾶτῃβδ ἰδχῦ, 88 τγ6]] 88 [Π18 ΒΆΠ16 
οδαγδοίθυβ δηᾶ [86 β8Π16 Σῃ ΘΟ] ΟρίθΒ (ΟΥ̓ οΑ᾽οπάαγβ οὗ ΟὙἼϑοὶς βαϊπὶβ ἴῸσ 
ΘΥΘΓῪ ἀΔΥ ἴῃ {π6 ταοητῃ ἰπγουρδουΐ {86 γ681), 'ῃ 411 {Π6 Ῥγουϊποοθδ 
ὙΠΙΟἢ ποτα Βα ]οοῦ ἰο {π6 ᾿πἤμπθπορ οὗ {Π6 πηοίτορο απ οἰυχοῖ, οὗ 
τἰ8 ταταΐαγο, θοΟ ΚΒ6116γ8, πα τομἶκβ.ἢ 

ΤῊῖβ ἀτραποῦ ἔγοιῃ ργδοῖβθ πη ον νν ἀοροηα8 οἡ 7αοίδ ; δῃᾷὰ ανθη 1 10 τ ΓΘ 
βίγ οὐ Υ σοτγϑοῖ, 18 που]ὰ ποῦ ἀθηχοπβύγαία ὑπαὶ [86 ἰαχὶ 80 τα] 1016 ἃ γγα8 σοηυΐηδ : 
ον 1ῦ του] ΟὨΪΥ δ {Κα 186 τηοᾶδ 'ῃ ὙΒΙΟἷ πιοάθυῃ ῥυϊη θα του 8 ἀγα τχυ ἰρ ἰδ : 
[86 ὈΠΙΟΓΙΔΪΥ ΟΥ̓ 8}} [π6 σορί68 οὗὨἉ {86 δᾶπια δαϊ τ! οη Ῥτονθϑ ποιμίηρ. 

δ. “ὙΒ6η [βἸαπλῖβα τγὰ8 αἰ ιιθοα ἔγοτμα 1πᾶϊὰ ἰο (6 ΑἸδηΐο 
Οὔοοδῃ; ---- θη [μουβαηά8 οὗἩ Ο γι βύϊδη8 σοῦ Παρυϊβοηθά, ἀτίνθη ἰὸ 
ΔΡΟΒΙΔΒΥ, ΟΥ̓ Β0]4 88 βανϑββϑ ; ---- θη {Π6 Ηδπ68 δα ἀδνουγοα ἃ ῥτγο- 
αἸἰρσίουβ πυσαροῦ οὗ (ὐτϑοῖκς τη η ΒΟΥ ; --- ἤθη [86 τ86 οὗ [μ6 ατεεὶς 
Ἰαηριᾶσα ψϑ ᾿ηίογαϊοίθα πα {π6 οδριία] οὗἨ Οτοοὶς ᾿ὐογαΐασα τγὰ8 
ΟΥ̓ΘΥ ΒγΟΤΝ,--- ΤΗΕΝ ἴμ6 ᾿πἤπρησα οὗ (ὑοηδία 0 Ρ0]6 αχίθπασα, τ] (ἢ- 
οιῦ ἃ τἰναὶ, ΟΥ̓ΘῚ δἰτπηοϑὺ ΘΥοσΥῪ ἰμίηρ (πδ΄ Τοιηαϊποα ἰο [16 ΟἸΥἸβυϊδη5 
80 βΒροόῖ ασβοῖκ Ὁ ἰοχὺ οὗἩ [6 (ὐοῃδίδη ορο θη ομυτοι, δπὰ 
{Π|6 τα βοσρίβ Ἡν ΒΙΟἢ οοπίριποα 1, ΟΤΘ ΘΘΏΘΓΑΙΥ δἀορίοα, ΤΟ 
ἰοχύ οὗ [86 οἴμον οἷαββ, οὰ [86 δοπίσγαγυ, νΒ1ΟΝ δά {1}} (6 πη Ὀδδη πδοά 
ἴου αἰ ν]ὴ6 Βουυ 106 πΠΒΙη {Π6 ᾿ϊπλ18 οὗ [86 Ραϊτατοπαίο οὗ ΑἸθχαπάτγια, 
ΔΠ4 {86 τηϑηυβοσιρίθ Ὀοοηρσίηρ ἰο {πᾶὺ οΪ488, ἀἰβαρρδαγθὰ αἰτηοβί 
οηζγοῖγ, ΤΏΘ σΟΡΥ ΒΒ οοαδοα ἴο ἰγδηβοῦῖθα 6 τὰ: [86 τηοϑύ δποϊθηΐ 
δηα ν᾽ Ὁ]6 ροσιβῃοα; δπα {Π6} ἰαχῦ τγῶ8 Ῥγοθοσυθα ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ ἔδιν 

Δ ΤΏ Ῥαββαζοβ ἴο νοὶ {815 τσ ῦ ΔΡΌΡΙΥ 810 1 Τίπ,. 11}. 16. δηᾷ 1 Φοδη ἵν. 8. [ἴῃ ἴΐ6 
886 ΟΥὗὨ 80 ἴογΩΟΣ οὗὨ ἴπ686 Ῥβββαζοβ, ΜαἼοοάδοπίῃβ 18 βαϊά ἴο ᾶγὸ Ὀθθ ἀορτγίνοα οὗὨ {ἰ|ὸ 
ΒΙΡΟΒΙ ΟΡ βοοραὶ 866 οὗἨἁ Οομῃβίδηπηίπορ!θ ἴῃ [86 ΘΑΙΙΥ͂ ρατί οὗἨ 1π6 βἰχιῆ σοηίασΥ, ἕοσ μανίην 
αἰίοτοὰ ὃς ἐφανερώθη ἰηῖϊο θεὸς ἐφανερώθη. ὙΒΟΙΠΟΣ ἴ[π6 σἰδῦρα 6 ἵππ|6 ΟΥ 4186, ἰδ 13 
ονϊάοηϊς παῖ ἤδη 11}18 δοοουηΐ ἢγβὶ τροθϊνο ΟΠΥΤΘΠΟΥ͂, ὃς ἐφανερώθη ννᾶδ 1ῃ6 Ῥγονδϊοπὶ 
ΒγζΖαηιίηθ τοδάϊησ. Δ8 0 1 ΨΦοδλη ἰν. 8., ϑοογαῖοβ ϑοβο βίοι Βα γ8 [Π 80 [ῃ6 ΟἹ ἀοΓ τόδ ϊηρ; αἱ 
Οὐδ ΠΠΟΡΙς τῦδ5 πᾶν πνεῦμα ὃ λύει Ἰησοῦν (1Π6 νογὰβ ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἅττα Κηονη 0 
ΒῈ λογὲ πὸ μαζί οὗἩ πὸ ροπαΐης ἰ6Χῖ), ἩΏΟΙΤΘΔΒ 4}} (Π6 σορὶθ8 τ ἢ μανὸ οοηθ ἀν ἰ0 118 
τοδὰ τοὶ λύει, μαὶ μὴ ὁμολογεῖ, 
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ΠΡ ΑΘ 8, ΟΥὁἩ ΌὉΥ 8 ἔδυν Ἰονοῖβ οὗ ᾿Π γα το, 88 ΟΟΥ ΟΒΙ 165, ΟΥ̓ ΔΒ ὙΘΠΘΓΘΌΪΘ 
ΓΟ]1ο8 οὗ δποιϊθηῦ δηᾶ ἰοβὲ ἀυοσαπγοηίβ.Ἶ 

Τῆς ἔογπηοσ μρᾶγὶ οὐ [818 σοηϑι ἀογαίίοη 18 4αΠ 6 βυβιοϊοης ἴο ποοουπὲ ἴον {ἰι6 
ξεπεγαὶ αἰϊδυβίοη οὗ 84 ΒγΖδηίίπο ἱοχὶ 'ῃ ἰαΐαν ἃσοβ; ἱπιϊοθα, 10 ΠΊΔῪ 866 η) Ταπιαγκ- 
ΔΌΪῈ εἰναῦ ΔΩΥ͂ ΟἴἶΟΓ σΟρ 68 βου] οχὶβϑὲ δἱ 8]];: δίποθ [ὉΓ 50 ἰοῃς ὁ ρογὶοά Ὁ γὶ8- 
(ἸΔΠΙΕΥ τγα8 συ ϑῃ θα δπὰ {πΠ6 ατοοκ ἰαηρύδρα στϑι ᾺΆ}}Υ Ἰοϑὲ, ἴῃ 1Π6 ΟΥ̓ ΠΟΥ ραϊτίατοῖ- 
αἰθ8 οἵ {86 Επδί. Τῆο δοκηοσνασιησηΐῦ ὑπαῦ 8 Ποη-ΟΟηβίβη πορο απ ἰοχὶ ᾿νδὰ 
Ὀδθη Ῥγθνίουϑὶυ ὅπ Ὃρ ἴο ἐμαὶ ὑἸπ|6 β64 ἴπ [86 ῥδίγιγομδία οὗ ΑἸδχαπάγία,, β᾽ιοννβ 
ἰδαὺ {818 τίνα] ἰαχὺ νγἃ8 ποῦ βΌρργαββοιὶ ΌΥ δποῖϊον Ὀδίηρ ὈΓΟίδυσο 88 ϑιιμοσίοῦ ἴῃ 
ΔΟΟΘΌΓΘΟΥ δηἃ δυϊποηιοἰγ, Ὀαὺ ΒΙΠΡΙΥ δηα δπύϊγοὶγ [τοῦρα 186 οοουραίίοπ οὗ [86 
ΘΟΌΠΙΣΥ ὉΥ (πα Μαμοιπθάδηβ. Τῆΐβ, ὑμ 6 η, ΒΌρΡΡ 168 πὸ ἀγμυμηοηῦ ἴῃ Αγ οὗ ἃ 
Οοπϑίδη πορο ἴδῃ 6488 ; ΠΑ Υ, δῦ [6118 [1Π6 ΟἾΒΘΤ Ψ ΔΥ, [ὉΓ ἐζ ϑῦον 8 λοῖσ Π6 τὸ [Π65568 
ἴον {π6 ΑἸοχϑπαγίαῃ ΓΆΤΪΥ ΓΘ ΠΌΠΙΘΤΙΟΆΠΥ ὑμ6 ἴθπσοσ. ὙΠΘγα 18 πῸ ῥγοοῦ μδὺ 
Μ55. νόγὸ ὑγδηβοῦ Ὀ6α 51 Π|ΡΙΥ 88 ΤΟΙ Ἰο8 ΟΥ̓ ἃ ῬΘΟΌΪΥ ἰαχῖ ; [Ὁ σΟργίϑῖ8 δηὰ Ῥοοκ- 
ὈυγοΓγβ δὰ ἴεν ἴοο »γασίϊοαί ἃ ομαγδοῖογ ἴοσ (Βα ἴο Ὀ6 [86 0886 ; οΟργ δβῖθ τοί τ ἢ δῦ 
ποιὰ δηὰ τ[Π6 Ττηοβῖὶ ΓΟΔΑΥῪ β6]6. 

6. ““ΑἸΙΒουρ (π6 ΑἸΟχδπαγδη ἰοχῦ 18 δοτηθὕτηθβ ἔουπά ἴῃ ᾿ἰυγρίοαὶ 
ΒΟΟΟΚΘ οΥ ἴῃ Ἰδού οηδυῖοβ, Ὀζγ. ὅθ ἢ0]Ζ οδῃποῦ 6] του ὑπαὺ [86 Τα ηυβογρίβ 
ὙΓΏΙΟΝ ΘΟπίδΙ ρα 10 ἼΟΓΘ ΟΥΟΡ ἀοβίϊηθα [ῸΥ αἰγὶ μα ΒΟΥΎΟΘ : ἸΘῪ ΠᾶνΘ. 
ἢπ λοῦ, θθοη τυὺυϊίθη τ 5ὸ τσοἢ Βαβίθ δηα ᾿ποοσγθοΐποββ, (μα΄ δυο ἢ 
σου ϊα πόνο ῦ ἤᾶνα Ὀδθη {πον ἀοϑϊ δου. ὍΠ6 τδημβουρίβ οὗ θοὶμ 
ΓἈΠῚ]168 ΟΥΑΙ ΠΑ Πᾶνο ΤῸ Ὴ ΟΟΥΤΘΟΙΟΏΒ δηαἃ ὯῸ νδγϊοῦβ ΓΘ ΊηρΒ ἴῃ 
{Π6 ΤὨΔΓΡΊΏΒ: ΘΥΘΤΥ͂ {μηρ, Οἡ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 1πἀ᾽Ἰοαίαβ {πᾶ ἸΘῪ ΔΘ 
δσχϑοῦ ΘΟΡ]68 οἵ δησϊθηΐ οχθιρ αγ8. 

1{ τὴ Ὀοοΐζ8 πὶ} ΑἸ] {Π6 τπηαῦῖ δηὰ αἰνιβίοηβ Ὁ σατο 86 τψΟΓΟ ποῖ 
Ἰπίοπάρα ἴον ἀϊνίηθ βοσνῖςθ, 10 19 παρὰ [0 βαὰῪ πμδὺ {μοὶν ἀοβιϊ παι οη 88. ὙΒογα 18 
οδ6 ροϊηϊ οὗ ναϊαα ἴῃ {}}|8 συπδιἀοσδίίοη οὐἁἨἩὨ Ῥγοίδβθοσ 50 Π0]2 : ἴὰ ἰ8 ἴσια {παῖ οἴ 
ΒΟνΟΓᾺΪ ΟΥ̓ ἰδ6 ὙΘΥΥ δηοϊοηί ΑἸοχδηάγίδη ἀυσιπηγοηῖβ, 4}1 (παῖ 18. 1 υγσὶσα] 18. δι 
δον δαβἀιίοη ; Ὀυὺ 818 068 ποῖ ρύονθ ἴῃ6 ροϊιδ ἔὼγ συ ϊο β΄. ἢ01]Ζ πλϑῖκο8. 16 
ΤΟΙΣ Ὡ 10 ΟἿΪΥ βῆονϑ (παῦ (ΠΟΥ ΔΥῸ δηϊουϊοῦ ἴῸ [Π6 ρόΌΠΟΓΑΪ ι136 οὐ βυο ἢ αἰνὶβ ΟΏ8. 
Α58 ἴο ἴ"6 σῆαγμο οὗ δαϑὲ6 δινὰ Ἰποουγθοίῃθββ, [Ὁ σῇ ΟἾΪΥ Ὀα (ἰδεοιιδδοαὰ τ ἢ θη 1Π6 ρΡ8Γ- 
(ἰουϊατ Μ55. ἃγ παπιθὰ ἐραϊπβὶ τυ] οἢ 1Ὁ 18 Ὀτουρῦ : θὰῦ 1 1 ν γα βίγ ον σογγθοῦ, 
1: 18 οογίαιη {πὶ 10 ψουϊὰ ποῖ ῥσοῦθ ΟΥ ἀἴβργτονα (ἢ δοοϊ δι αϑίϊοαὶ ἀθϑιιπαϊίου οὔ 
δυο σορίοβ, ἴο ] πον οσ οὗἩ ἴ86 ἔδυ 68 (ΠΟΥ ταῖρμῦ Ὀοϊοησ. ὙΠΟ ἀγα ποι- 
᾿ϊτατοὶς σορίοα, ἰξ 15 ἴσιιθ, Θβ ρα ἢν {Π0886 τσὶ τθη ἴῃ ἀπο ΤΊ ο8ῖ, ν ἤ6 γα ασθοῖκκ νγὰβ ποῦ 
γουπϑουλιγ. Ἧα πιλγ Ὀε]ονο ἐμαὶ τΠ6 Μ55. οχίδηϊ δΓῸ [1γ Τοργϑοης δ γ 68 οὗ τς 
ἜΧΘΟΙΊμ τ ἔσομαι τ οἷ {ΠΟῪ ποτα οορ! θα, Ὀαΐ {118 ν1}}} ποῖ δυῦοτῖβθ υ18. ἢ0 Ἀ5βι πη 
ΒΏΥ ΤΙ πα 85 ἴο (ἢ 6 δηταυ  Υ οὗὨ Βα ΘΧΘΠΊρ ΓΒ ἀραγὺ ἔγοπι οἱ μ᾽ σοηβ ἀγα  οη5 δπὰ 
ῬΓΟΡΟΙ ἐν! ἀθηςθ. 

Ἴ. “ΤὙΠαῦ 80 ἔθ Ὁ ὙΟΥῪ δησϊθηΐ τη δβοιρίβ οὗ {πὸ (ὐοπδίδηπο- 
ῬοΙδῃ ἰοχῦ 6 ΠΟῪ οχίδηῦ, 18. ἃ οἰγουτηδίβησα ΒΊΟΝ οὐσῃῦ ποῦ ἋοῸ 
Θχοιΐα ΒΌΓΡΥΪΒ6, ὙΠΟΥ͂ τηυδὺ ΠΘΟΘΒΒΑΤΠΥ πᾶνα Ὀθοη σότη οὖ, ἀπά 
αν ρουιβῃδά, ἴθ οοπβοαῦοηοο οὗ {π6 αδ1]ν 86 τηπας οὗ {Ππδπὶ [ῸΓ 
αἀϊνίηθ βουνῖοθ. [Ι͂ἢ {Π6 ΤΟΤΕ οϑηΐαγυ [Π6 Τοχὺ ΤΥ 6 τοσασγάθα ἃ8 
Θαυα}ν χοὰ τὴ [Π6 σάποη οὗ [86 Νενν Τοβίαπιθηΐ ; δἴϊζου ὙΠΟ 
Ἐπλ6 [Π6 σϑηθγα ἢ οὗὁἩ ὈΘ]ΙΘΥΟΣΒ ἔῸγ {Π6 βαογθα ὈοοΪκΒ σου ]α ποῦ Δ|1ΟΥῪ 
{π6 ᾿ηἰτοάυοίϊοι οὗὁὨ ΔηγΥ οἴδηρθ. Μεΐογε ὑπαὶ ρογιοά, ἱμογοΐοσο, [Π6 
ΔἸ ΘΥΛ ΤΟ ταυϑὺ ἤαγα ΔΚ θη ρῥΐαςοο, τ Ιοἢ σᾶγα τῖδα ἴο {16 αἰν!βίοη οὗ 
ΤΟΙ ΒΟΥΙΡίβ Ἱπίο ὕνο οἴδββαα, ϑίπος 1μαΐ Ῥοσὶοα τη βου ρίβ ΠανΘ 
Ὀδοη ΓΠοΟἸ]α οα πα ὄσθη οοτγθοίοθα, Ὀὰαΐ ΠΕΥ͂ΘΡ ΔΥΡΙΓΑΓΙΪΥ, δα αἰ πταγβ 
ΔΕΟΥ δποϊοηΐ ἀοοσυχμησηΐδβ: Ὀοδιαθβ, [ἢ6 σογγθοί!οῃ8 80 τηδἀθ ὙΟΓ͵ΓῸ οὗ 
Π10016 ᾿Ἰπηροτίδηςο, ἀπα ᾿δα ΟὨΪΥ 8 ᾿᾿πυϊ θα ᾿ηἤποηοθ. ΑἸΓΒουρ αἰ 
εγοπΐ τΘΠ ΒΟΥ ΡΊΒ ΤΩΔΥ Ὁα οὗ [ἢ 6 Βα οουηέγυ, Ὁ ἀ068 ποὺ ΠΟΟΘΒΕΔΙΙΪΥ͂ 
ΤΟ Β}}0 {μαὺ {μοῖν ἰοχὺ Ἔχ 118 δῃ δρβοϊαίο ἸΔομςγ, Ὀυΐ ΟΠ]Υ ἃ ζοποσαὶ 
σΟΠ ΟΣ Υ͂ ἴῃ {Π6 στοαίοθὺ πατοῦν οὗὨ οαΒ68.7 

ΨΟΙ,ἿΨΥ͂. Ὴ 
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Ἀπὰά γοὶὲ τὲ ἰ6 Τοιλ τ κ Ὁ]6 ἐμαὶ πὸ ΟΟηδίδηιποροϊ δη ΜΒ. οΥ̓͂ ἐπ6. δδυ] ον δροα 
[28 οοπηα ἀονῃ ἴο 5: [0 ἩΒΔΙΘΥΘΥ ΟΑ80.} 0168 ΓΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ ΟΧροβοιὶ, ὑπ ΑἸοχδπάσιδη 
ςοΟρίθβ ποσὰ 1180]6 ὑο {Π6 β8πι6 ἰῇ ἃ [ὯΥ ὑτθαῖοῦ ἄσρτθο; δηὰ γοῖ γα ΒΑΥ͂Θ βουθγαὶ 
δ ἢ ΑἸοχαηήσγίδη οοάϊοθϑ: ἀπ ἤθη ἔγοπι {Ππ|6 ἴ0 {πη 8 ὙΘΡΥῪ δηοίοηΐς ῬΑ] πιρβ65ῖ8 
μαναὰ Ὀδοη ἀϊδοονογοὰ, ᾿ὸ πσουϊὰ δ6 ὙΘΥῪ β'ῃσυϊαῦ, οὐ β΄ ἢ012Ζ᾽5 ΤΒΘΟΓΥ, ἴμαὺ ποῖ οὴ6 
οὔ τ. πὶ 18 Βγζαῃξίπα ἴῃ σμασβοίοσ. ΤῊ δηἀθανυουγ ἴο δοοουπὶ ἔογ [Π6 ἀϊϑαρρθαγ- 
Δη(6 ΟΥ̓ ΥΟΓΥῪ δηοϊοπὶ ΜΙ55, δηὰ τμοὶγ ἰοχί, ΜΠΠ ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο ρα] πιρβοϑία, ΤῸ ἴῃ 
1ῆοτὰ τὸ ἢδνα ἴμ6 πογηεουῦϊ οορίθ8, ΔπΠἃ ψὙ6 8.6 80 ]6 ἰο γοϑυδβοϊϊδία {ῃ6 Ὀυγὶοα 
ὙΓΙΓσ. [0 8 δὴ δβδυμηρίίοη ὑπαῦ πὶ (πΠ6 ΤΟΌΓΙΝ ΘΕΠΙΌΓΥΥ (86 ἰοχὶ οὗ τἴπ6 Νονν 
Τορίδηπιθηῦ Ὑγ88 85 τ οἢ ἤχοα 49 (6 σϑηοῃ ; δηὰ (6 δαἀπηδϑίοη {μδὺ δὲ (δ δὲ {{π|6 
ΑἸ χαπάσία δηὰ 4] {π6 Ἦ οδὲ μβαὰ απὰ υδοὰ 186 ΑἸοχδηάγίδη ἰοχῖ, βου τδῦ {}}}5 
ἄχίηρ οὗἩ {86 ἰαχὺ (ανθὴ 1 δἀτη 64) τηδὺ Ὀ6 Δρρ] θα τ Ἰοςαὶ ᾿ἰην δίϊοπθ. 1 
ἐθοη [86 ΑἸοχδπάγίδη ἰοχὶ τγᾶ8 ἢχοϑα αὖ {πὲ {ἰπ|6, ἢ88 1 ποῦ 88 ροοὰ 8 οἰαἰ πὶ Οὁῃ. ΟἿΣ 
δἰτοητίοπ 88 μα ΟΟηϑίδη τ πορο ἴδῃ ἢ Απὰ (μου ρἢ 1 ΙΠΑΥ 6 ἴτυδ [8αὺ (86 δἰτον- 
δἰϊουβ τ ῖοὰ ἀἰϊνὰα Μ55. Ἰηΐο οἴαβθε8 ΔΘ δηΪΟΤΙΟΥ ἰὼ {π6 ἔοατ οοηίυγγν, γοῖ τα 
ουρὰῶΐ ἴο οὐσῆ ΟἿ ᾿βηοσγαησοα 88 ἴο {Π6 πιοάθ οὗ οΟἸἸαιίοη δἀορίοὰ ὈΥ δυδϑοχυοπὲ 
ΠΟΡΥ 5.8 8η4 οΟἸ]δίοΥΆ. 

8. “Ὑμαΐ {Β6η, 10 ΤηΔῪ Ὀ6 αβκοᾶ, γψγχαβ [π6 οὐχὶ οὗ [π6 Οοπβίβδη- 
Εἰπορο δη ἰοχὶ ἢ Ὁ γ. Κ'6Π0]12 18 οὗἩἁ ορϊπῖομ {παὺ 1Ὁὁ τγᾶβ 1π6 οΥἹρῖπαὶ 
ἰοχί, ΠΟΑΥΪΥ ἴῃ 4}} 118 ῬΌΓΙΥ, δηα ἀοτῖγεα ἀἰγθο  Υ ἔγομη δι ορταρῇβ. 
ΤῊΐΒ Π6 ΤΟρΆΓΒ 88 σουδὶη 88 ΔΩΥ͂ ΟΥΙ 108] ἔποῦ δὰ Ὀ6: Ἦἢδ τηδιη δ] 8 
{παι ΠΙΒΙΟΥΥ ἰοδἀ8 τι8 0 αὐταὶ 1; {πδὶ αχύρσηδὶ ον! άθηθο σΟΒΗγτηϑ 1; 
δηα μδὲ 10 18 δοπιρ]οίθ!Υ ἀσιηοηδίταίοα ὈΥ ᾿πΐθυ πα] ρτοοΐβ.ἢ 
ΤῊΝ ἴθ (86 ΨΟΤΥ μοϊηῦ ἴο Ὀ6 ρῥγονοᾶ; δηᾷά ἰο ἀ0 {18 {μθγ οὐυρδὺ ἴο Ὅ6 ἀϊδεϊποὶ 

στουπαβ βίαια (ῸΣ το θοιϊπρ (μ6 οατ] ον ΑἸοχδηάγίδη ἰοχῦ, δηὰ ἴῸῦ βαρ ροδίηρ δε 
αὺ (οπϑίβηίπορὶθ, πὶ ἴ86 ἐΟΟΣΟ σοηίυτγ, ἴμ6 ἰοχὺ τ Ὠ1Ο} δὰ Ὀδοη (οη {}}}8 {Π6ΟΓγ) 
Θ΄βθγβοσγα οογτυρίοα οπιογρθᾶ αἰπιοβὶ ἐπε ἃ5 ἔγοτπι ἴ86 μαπᾶϑ οἵ 88 ἀροβϑὶ]θβ. [{ 
866 18, ἱπΠἀ 664, 85 ᾿Υ ϑομοὶζ δα ἰτηβο ἢ τναυογοα 88 ἴο μἷ8 Ὀ0]ἃ (ΠΘΟΓΥ, ῸΣ Β6 ἀοο8 
ποῦ ἱπ ΤΩΔΗΥ ΡΪδο68 ἰγαδὺ {18 ΒγΖαπίηα ἰοχὺ 88 ἱπουσῇ Ὁ ΘΓα Δροβίοο ἴῃ οΥἱρῖη 
ΟΥ δυϊδβουιΥ. 

9. “Το ργοαΐθι ρασὶ οὐ [86 τὶ πρθ οὗ ἴ86 Νὸνν Τοϑίδιηθπῦ Ὑ6ΓΘ 
ἀοβιϊποα ἴον {π6 Ομ το θα πὰ ἀτθθοο δπᾶ ἴῃ ἀβὶα ΜΙποσ, πιθοῦ {86 
1468 οὗ ἔογτηϊηρ 4 οο ]δοίίΐοῃ οὗ {ποτ᾿ σου ]α οτἱριπαύθ, 88 18 ουὐἹάθπὶ 
ἔγοτη ϑδαϊηῦ ὁ οἤπ᾿8 ἀρργοδδίίου. οὗ (86 οοἸ]θοίίοα οἵ {6 ἴῆτθο 'σϑβϑί 
Οο8ρ6]8β. ΤἸΒθβ ὙΥΙΩΡΒ 6 γ6, ἔγομλ (86 Ὀορὶπηΐηρ, τοϑα ἴῃ (86 
ΤΟΙ σου ΔΒΒΟΙ 168 οὗὨἨ ὑπ (ΒΓ βι Δ ὴ8; δπα θη {Π6 οΟΥρΊμ18. ὑσοτα 
ὍΌΓΙ Οὐΐ ΟΥ ἰοϑὺ ὈΥ͂ υ86 ΟΥἨ ΟΥ̓ [86 ΟοΑἰΔΙ 168 τισὶ Ὀδ[6}1 ΤηΔ}Υ οὗ 
{Π6 σΠυγΟ 68, ΔΡΟΡΥΆΡΗΒ ΟΥ οογτϑοῦ ἰγϑηβοσιρίβ ἔγοτα {πο 66 ῥΓ6- 
Βαγυϑα 1ῃ ρῥγῖναίθ ᾿ἰΥΆΣΊ6Β Ὧ8 γγ06}} ἃ8 ἴὴ {86 ΠΣ ΌΣΑΥΙΘ8 δἰδομοᾶ ἰοὸ {Π68 
οὔ αγοο8. ὙΤ686 ΠΟΙ Ὑγῖ πρβ ποτα ἔαγΠ6Γ τα] ] 0116 ΟΥ̓ πυϊη ΓΟ 8 
ΠΟΡΥϑί8 ἔοσ [86 86 οὗ ρῥγίναϊβ πα ιν: 1418. [ἢ ὑΥδηβουθιηρ (μ6 ἰοχί, 
1Π6 ΟὐΟπδίβε  ορο ἴδῃ βογῖ 68 οουίδι νυ ἀἸα ποῖ Ἰτηϊίδία [Π6 δυάδοὶίῦ 
Οὗ 17π6 σταωτηδγδῃ8 οὗ Αἰδχδπαγία: {18 σοῦ θ6 ἴπ {Π6 Βὶσμιοβέ 
ἀορτθα Πηργοθδῦ 16, 15 {μ6 αποδβίΐοι τοϊαίθα ἰο ρῥτοίδηθ δαίμοσβ ; Ὀαΐ [Ὁ 
Ὀοοουλθ8 αὐίου]Υ ᾿πογθα  Ὁ]6 38 1Ὁ τοραγὰβ [6 Νοὸν Τοβίδιηθης, Οα 
186 σοπίγασυ, [686 τι ηρθ 6 6 ΟΠ ΙΒ 6α τ 1 ᾿πογδαβίηρ το] ρὶουϑ 
νοπογαίίοη. Τῇ Ἰοπρ' ΒΟΙΙ6Β ΟΥὁἨ γΘ ΠΟΤ Ό]6 ὈΊΒΠΟΡΒ, ΜἘῈΟ ργϑβϑι θα οὐδοῦ 
{π6 Πυμηθγοῖιβ Ομ στο 68 'π Αβια, {6 Ατοβιροίαρο, δηὰ πῃ ατρϑθοο, 
ἰγαηβιη θα ἴο {π6 ἔα Ὶ Π{Ὁ [86 ᾿Ἰπϑίγασίοηθ πιο ΠΟΥ Πι8α ταοοϊνοα 
ἔτοιῃ {86 δροβί]ϊοβι Εδὺ ἔτοια δἰ ουϊηρ ἴῃ αήὴψ ἄορτοα {παῇ βδογϑά 
ἀεροϑῖῖ, {86 γ Ἰαδουγοα σι ἢ Ρἱουβ νἹριϊδηοα 0 ῥγθβοσυα Ὁ ρυγο δηά 
ὉΠτ α ]αίθα. [ἢ {Π18 βίδίθ ὑπο ν ον 0 ἴο {Π6ῚΥ Βα σοσδβο 8 ἀπ ἴο Π6 Ὺ 
σὨυΣΟΒ 68; 8η4, τ 1 1π6 Θχοορῦσοη οὗ ἃ 6 7 ΟΥΓΟΥΒ οὗ [6 δσΟρΡΥ Ἰδί3, 
ἴπὸ οχὺ σοι θα πιϊβουῦ Αἰ ογα θη πη }}} {Π6 τοῖρηβ οὗ (ὐομίδη 8 
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δηά οὗἁὨ (ὐοηβίδηϑ. Αἱ {πδαὲ {1π|6, Ποτγονοσ, βδοθ Αἰοχαράσγιδη ΜΚ. 
ὍΟΓΟ αἸΒροσβοα δὲ (ὐοπβίδῃπορ]6, ὙΠ 6ηο6 Δ᾽ ΓΑ (ΟΠ 5 6,6 ἰηἰτοάδαοοά 
ἰῃῦο ΌΔΩΥ ΒΥΖΑΏΠ6 τη μβοσὶρίβι ΤὨ]8 οἰγοιτηβίδησα ϑοσου 8 [ῸΓ 
8. ἸΘΠΘΠΟΥ 1ῃ {86 (ὐοπβίδ ΠΠΟΡΟΙἴϑη ἔατν ἴο ἈΡρΡσοχὶπηδίθ ὭΘΆΓΘΥ 
ἴο 186 ΑἸΟΧΑμαγῖδῃ ἰοχύ ἐπδὴ τῦὸ ΒΟ] α οἰμοσ 86 οχρθοί." 

Τὸ {δ18 10 τῆαν Ὅς βαϊὰ {μαΐ ἴῃ ἀδβιϊπαϊίοη οὐὗἩ 86 τυ τἰηρ8 οὔ (6 Νονν Τοβίδ- 
Ἰρθηϊ Μγ͵43 (οΥ ΟἸ Γἰβιϊδἢ8 ἰῇ σΖΘΠΘΓΑΙ ; ἰδὲ τὸ ἀο ποῦ Κπον δπουμῃ οα {δ βυῦ)οοϊ οὗ 
186 ΘαΥΪΥ οΟἸ]]Θολίου οὗἩἨΪΒ6 ὈΟΟΚΒ ἰο 5 ὙΠ0}} ΘΟ ΔΙ ; Ὀὰϊ ὑπαὶ 1 δ νν88 ἴῃ 
Αϑῖδ Μίπου, ἰὰ πχαϑὺ Ὀ6 δὲ Ἰθαβϑὲ ουπϑὰ ἰἢαϊ Ιγοπϑουβ, ἃ πεῖνα οὗ ἐμαὶ γορίοῃ, μοι ἢ 
᾿ἰνίης ἴῃ ὑπο ͵εβι, ἀξϑὰ ἃ ἰοχὶ αὐ 8}} ευὐθῃ!β8 ποὺ (ὐοπβίϑῃιπορο ὰπ., Α58 ἴο 188 
Ῥτγδεῦςο οὗἨ Οοπδίδηιπορο 8η δου 68, γγ6 πραδὶ ποῦ ἐτηδρὶπο {Π6ῚῪ οχἰϑίθποα ἴῃ 186 
ἔδγος ὅγβὺὶ σοπίυγιοϑ, 80 (μὲ γ6 δ ΒΑΥ ΠΟΙΒΙΩΡ δθουϊ {ΠΟ ῚΣ τηοᾶθ οὔ ργοοθάυγα 
ἔδοη ; τδὲ σμαυροβ οραϊπϑὶ [86 ΠΟΡΥ δίβ οὗ Αἰοχαηάγί γθααῖγα ργοοῦ ποτα 8ηγ- 
τϊηρ 15 δΔἀνδηςοα (δαὶ οσαηποῦ Ὀ6 τεΐογτοα ἴο [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ σι 868 ΟΥ̓Ὠ ναγίουβϑ γοδά- 
ἴηρ8. Ὑαπογδίίοη [ῸΓ βογιρίυγο δηα ΒΟ] Π 658 ΟΥὉὨ ὈΙΒῃορ5 Ῥσονυθ ῃοιϊ ὶπῃρ 18 ἴο δεοὺ- 
ΧΔΟΥ οὗ ἰοχῖ ; σὰ τιΐῆς οὐ βιιοἢ στόουηι8 στηδὶ πίδίη ἴπ6 ἰΠογαὶ σουγθοίπθδϑ οὐἁὨ [6 
σοδτποη (ἀτοεὶς ἰοχὺ υϑοὰ ἴῃ (818 σου ΤΥ (Ἰοὺ ΒΑΤΑΪΥ ἴῃ ΔΗΥ οἴμεγ). ὅϑοπιβ 
Ῥτγοοῖ ββουϊὰ ανα Ὀδθθὴ σίνοπ οὗ {μ6 πηϊη)]υγοα ὑγδηϑι βδίοη οὗ ὕΠ6 ἀδροβὶς ἴο (86 
τἶπιο οὐὁἨ Ὁοηϑίδηςηθ ; μη ἰὑ ϑῃουϊὰ ὃὈ6 βαιά ισλόγὸ {π18 δὰ σοπιϊηυοά ; ἴοΥ ΒγΖδη- 
αἴαπιὶ Ρ ἴο τΠ δὶ {᾿π|6 νγχα8 θοο  Θϑἰ βίο γ ἀαροηδπΐ οα Ηδγδοῖθα  τΒ6ῃ ᾿ἴ βου ϊὰ Ὀ6 
δθονη τμὰΐ (818 ρυτὶγ οὗἩἨὨ ΒγΖαηϊίπο ἰαχῦ γγὰ8 Κηοόνη [0 8οπλο, ὑποὰσὰ οαγίδί ΠΥ ποί 
ἴο Οοπείδπεϊηθ, 80 ταδὶ ὍΘ σοπδίἀογοα ἰὼ Βαανα ἱπ͵υτοὰ 10 ὈΥ (86 δαἀπιϊχίυτο οὔ 
86. οορίοβ ὶσἢ ὃ6 οδυβοὰ Ευβοδίυ8 οὗ Οθβασοα ἴὸ ργοσυγα δηὰ σαηϑηῖ ἴο [86 
ΠΕ ΠΠΡΟΓΙᾺ] ΟΕ ΟΥ̓ 86 Εδϑι. 16 (μθη, πὸ ἰῃαιυΐγα 1}: 5᾽ου Ο8}}}7 τ δαὶ γα 1Π6 
Οτεεκ ἰοχί οἵ Ουπδίβημπορὶδ ἴῃ {Π6 ἔουΓΟΝ σΘΏΓΆΓΥ, 116 τηδὺ ΘΏΒΝΓΟΓ ὑμαῖ οἡ ἴδ 
65 2 Ὁ] ταθηὶ οὐὗἁἨ [Πδὲ ΟἿΌΥ ὖ νγ8ϑ {Π6 8816 88 γγα8 υϑοἃ Ὦγ ΕΣ 560 111.8,--- ἃ ἰαχὺ πῃ ῖς ἢ 
τσμῦ Ὀ6 ΤοΔ]]εἃ ΑἸοχαπαγίδη. Βυΐ ἀυτίπρ {παὶ σοηίυγΥ, ἐμαὶ ΟἿ τὰ ποῖ [ἢ6 
Ρίασος ἴο ἴοοκ ἴον Ὁ σι διϊδι ρυσιγ, ΟΥἨ ἴ86 υποογγυρίοα ἰγαηδβηββίοη οὗ δηγίμίην 
τγουρὴ μαηὰ 8 ὑμαὶ που] ἰμϑρίγα οοηβάθηςθ. ΕὟΓΣ τόσα ἔμδη ΤΌΣΟΥ ΥὙΘΆΓΘ [86 
Ατίδῃϑ ὈΟΤῸ 5ΥΓΑΥ͂ ἴῃ ὑπαὶ ΟἾΥ, ἀπὰ ἰἴ τγᾶ8 δρουΐ ἴπ6 ἰδὲ ρ]δοα ἰῃ 41} (6 Εδϑὲ νυυῃίοῖι 
εουἱὰ δ6 5εἰοοϊοα 88 ᾿ἸΚοὶγ ἴο αἰ 801 προ 8} οὐ ἸΘΑΙΥ ΔΠΥ βυδ᾽οοῦ οοπηοοιοα ψ1 18 
ΗοΪγ ϑοεειρίυγο. Α νδϑὶ ρορυϊαδίίοῃ ν 88 βρϑϑάϊὶ Ὀγοὺ ἐι τοροῖπον ἰπ ἐθαῖ ρΐαςθ, 
δηὰ 5 ὑπογθ τᾶϑ ἃ ρτοαῦ πυμλοῦῖοδὶ ἀἰβρίαυ οὗ ργοίθβδιηρ ΟἿ 5018 Π8, δπα {815 
δανα ἴα {μηρ8 σοηηοοϊοὰ νη ἰθαΐ ΟΙΕΥ 8. ῥγοροηάογηποθ ἰῃ ἃ οογίδιπ ΒρθΘΓΟ 
τ οι ΒΟΥ σου] ποῖ οἰαῖπι ΟἹ ΔΩΥ οἴμοῦ στουπὰ. Ὅμα ροϊπὶ τ θ]οἢ ᾿Ὁ τγ88. ᾿ἰησυπὶ- 
Ὀαπὲ οἢ ὅ5.ἢ01]Ζ ἰο ῥγουβ, νγ88, ιοῆθγε 18 ἴδ ἰοχὶ ἐγαηϑι 6 [Π8 Ρυτα ἴ0 [86 εἶπιθ 
οΥ̓͂ Οοηϑίδηϊίηο ἢ δηὰ λοιο ἀἰὰ ΒγΖαπίϊατα οὈΐαϊῃ ἰδ ἢ οἰ βοτννῖδθ, βῃσοτη απι8 οἢ 16 
ἴου8 νἱρίϊδποο, δία. οΥ̓͂ (86 ὈΐΒῃορβ, 88 [ὯΓ 48 ὕπλὲ ὉΪδοθ 18 σοποοσγηθαᾶ, ἃγα αυϊία 

[βδοιας {86 τῆλγκ. Βαϊ (ὉΓ ἸΩΔΏΥ ΥΘΔΓΒ {Π|6 Οὐπϑίδη πορο ἴδῃ ὈΙΒΒορ5 οι Ασίαπε; 
(6 πη, ποῖ μδν (ἢ6 Ῥγθσοθβδοῦ ὯΟΥ [86 διισοαβ880. οὐ Φοῦπ Ομ γγβοϑίοπι πᾶν Ὅθειι 
ςοηϑιἀεογθὰ υϑγγ οὐρα τα} ]6; πὰ ὈΘΙΌΓΘ ΤΠΔΩΥ γοατθ τ Πηὰ Νεβίοσϊυβ, τῦο, τ δὺ- 
ὄνοσ Ὀ6 ἰβουρῆς οὗ μ]8 γθδ}}γ δοϊἀϊηρ [Π6 ἀοοίτϊπεβ σμβαγρθὰ δραίπϑὶ δΐτα, τγ88. ποὶ 
ἸἸΚαΙγ ἴο ὈυβΥ ἰπβοὶῦ ἴῃ οατίηρ ἴοσ ἴμ6 ἰοχὺ οὗὨἩ ϑοσίρίατα; πὰ ΒΟΥ ἔενν οὗὨ 815 
ΒΙΘΟΘΘΒΟΥΒ Ὑ6ΓΟ Δηγΐηρ Ὀὰΐ {Ππ|6-δουνῖηρ δαἀβοσοηῖθ οὐ ἴμ:6 Εὐδβίοση οουτγῦ. 
ἉΥΠδίονον ἰοχὶ τγ88 ὑγδηϑτη 66 δὖ ΟΟηΒΔηΠΠΟΡΪ 6, τὸ Κηον ποέλῤλιπρ᾽ οὗὁὨ ΔΠῪ Ῥϑου αν 
ΥἹἾΙΔποο, ογ σοηβοϊοηςουϑ οχδοί 6, 

ΤῆυΒ Θ΄ μ᾽ Β ῥσοοῦ ἔδι:]18 σβοῦα τοὺ ψαμίθα. ΕὌΣ {86 ΘΑΡΠῈΣ 
οοηζατ68 6 ἀρ ρθδ}8 ἴο οὐποῦ δουπίτ168 ῸΣ Το] ]δἴογαὶ φῬτοοῖ, βϑοκίηρ 
ἴο Ὀτΐπρ ἴῃ γγια δὰ Ῥαβεβίμ : [Ὁ [86 ἔοστμοῦ ἢθ ΔΡΡθ81]8 [0 [86 
Ιαίον ϑυσγῖδο, δῃὰ τ βοῖλθ γθάϑοι ; ῸΓ 1Π ΤΩΘΔΗΥ͂ ΓΘΒΡΘΟΙ͂Β {Π18 γ υβῖοα 
(οὗ {μ6 δἰτέλ οομίαγυ) ἀοα8 ἔΉ]]οὸνν ΒΥ Ζδηίιῃθ ἠνρν ἢ6 δἰ8ὸ ἤθγθ 
Ὀτίηρβ ἔοσναγά [86 Ῥδβμῖίο ---- ἃ σούβῖοῃ Ὑ ΠΙΟὮ οδη ἀο δῖπὶ πὸ ροοά; 
ογ 10 οοπίγαιοία [π6 ΒγΖαῃίπα σοδαϊηρβ ααϊ6 848 ΟΥ̓ΘῚ 88 1 ΒΌρΡρογίδ 
(πο. Α8 ἰο Ῥαἰββίϊπθ, Β6 Ἄρρϑαὶθ 0 4 ἔδν Μῶ5., νυ θη ἴῃ 
πιοπδδίρσιοϑ ἱπ (μδὺ ΘΟΙΠΙΤΥ ἰπ (δα Ἰαίου οαπίυτιθθ, τ μι οἢ ἀγὸ (ὑοη- 
ΒίβηΠ ΠΟΡΟΙ ἴλη ἴῃ οπαγαοίου ; αΐ Ὧ8 Π6Ὺ ἀγα ποτα γαοθηΐ μδη 186 
ὑπ πο η Ὁ 18 δαιηϊἰοὰ {πα΄ βυοῖ τοδάϊπσθ τύογ 1 ΟἿγ οὐγτοηΐ, 
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ΠΟΥ βοτὰ πο δυϊάθποα ᾿μαίθυου 88 [0 {πὸ ἰαχί οὐὗἉ παὺ δουπίγυ ἴπ 
{16 ἴ[ἴγοα ἄγβὺ σοηίυ 68; δπα ἰμδΐ, 88 ᾺΓΥ 838 οδῃ 6 ἀοίοσιαϊπθα ἔΓΟΠ 
[Π6 οἰϊαίοηβ οὗ Οτίρϑ (γῆο ᾿νοα ταυςοἢ ἴῃ δ] βίη) δπα Εὐβθ 8, 
γγ88 ποὲ ΒΥ ΖΑΆΙΠΘ. 

ΘοΠο1Ζ ΔΡΡΘΆ18 βγη πο ΒΥ ἰο {Π6 ΘΧΡΓοβϑοῃβ οὗ τϑυθσθηοα ἴον {Π6 
ἰοχί οὗ Ηοὶγ δοῦλϊρίυγο ἰουμπά ἴῃ ὑμ6᾽ νει ηρθ οὗἩἨἉ [6 ϑαυ]ν ΓΙ ΒΟΥΘ ; 
Δηα 811 {π686 ὑδβυ τη θ8 ἢ6 ἈρΡ0]168 0 βυρρογὲ 18 Βυζδαηξπα ἰοχί. 
Ης αἷἶδο ὑσίποβ ἰογιναγὰ {π6 βίδίθιηθπίθ ψΠιοἢ ΓΠΘΥ τηᾶκα οὐ {86 
Β} δ] οὐ οὗ ταϑῇ οογγθοίΐοῃ δηα δ᾽ θυ ο ; δπά [μη ΔΥὈΙ  ΓΆΥ]Υ Θαου σῇ 
ΔρΡΡΙΪοβ {π6 δοσυβαίϊομβ ἰο [86 ΑἸοχδηάγιδῃ ἀοουμηθιϑ αἰοπθ. ΤὨΪ8 
αἸδβε ποίου ἀοιηδη48 ουϊάθηοθ, ἀπ ΠΟῸΠη6 18 δαἀυσοα. Α180 {86 νϑῦῪ 
ὙΠ ΓΏΘΒΒ68 ΜΙ Βοτὰ μ6 ὈΥγϊηρβ ἔουνγαγα, 48 βῃονίηρ ὑπαῦ ἃ ρυτο ἰοχύ τ 88 
τ δἰ ἰδ ποα, 864 0ὁπ6 ΥΟΙῪ αἰδγοηῦ ἔγοση ἐπαὺ ἴῃ νου οὗ ψπϊοῖ 6 
ἈΡΡΙ168 {πεῖν ὑγοσάβ, ΟΥ̓ {818 Ισϑηθιιβ ἴδ ἃ ποίδθ]θ δχαρὶα: [δ6 
Ιγοηθδπ ἰοχῦ οὗ {Π6 βοοοῃπα σθη ΤΥ 18 ἃ ἀθοϊβινθ 1 Π 688 ἀρδιηδβί [80 
Οὐοπβίδππορο εἴδη ἰαχὺ οὗ [86 ἔουτίΒ (1ἴπ β΄ οΠΟ]Ζ ΒΒ Θοπιρυίδι!οη). 
ΙΣΔΉΘΙΥ ὁποιρη, Β6ῃ ΟΖ Βυρροβοα ὑπαὺ ΟἸίσθῃ σοι ρ]αϊποα οὗ {68 
ΘΓΘΙΘΒΒΏ6 58 οὗ σοργιβίβ ἴο οομαάθ ποθ νοῦ Μϑ. ψ ΒΒ ἢ6 
δοσορίοα δῃηά υδοὰ. Νοΐ ἃ ἔδιν οὗ {6 ἐπ υβ τ βοπλ 0.012 οἱΐθβ δϑ 
ὙΠ. Π68868 οὗ {π6 ργοβουναύοη ἃΠα 86 οὗ {86 δυρροβοα Βγζδηίιπο ἰοχί 
Ρουθ ποίλέμ ἴὺγ ἢ8 οαθι86 : ΒΟ 6 οὶνα ἸΔΘΥΘΙΥ ἰαϊηῦ 8]] δῖ 0 η8 ἴοὸ 
Ῥδββαρσϑβ ἴῃ π6 Νοῖν Τοβίδμγθηΐ, ἀπα (Π6 τοϑῦ βΒῆου Π0 βυοἢ Δάμογθηοθ 
ἴο ἴπ6 βυρροβοά ΒυζΖδηϊδπε βίδηαασά ἃ8 νου] Ὀ6 ἱπιαρί θα ὈΥ͂ ΔὴῪ 
ΟΠ6 Ὑ}Ο ΤὩΘΤΘΙΥ͂ Βα {86 ΔΥΤΑΥ Οὗ ΠΑΙγ68 Ὀτουρύ ἰογνγαγα. 

ΑΒ βρθοϊχηθῃβ οὗ (ἢ6 ναυϊδιϊοηβ οὗ [Π6 ΑἸ]Ἰοχδηάτγίδη δπᾶ Οοηβίδῃι - 
πΟροΟ] ἴδῃ. ἔμτη11168, 50 0012 σῖνϑβ {86 ἔΟ]οννῖηρ (4016 οὗὨἩ Γοδδηρβ ἔγομῃ 
{16 διὰ οὗ ΜαΙΚ. 

ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΣΙΤΑΝ. ΑἸΕΧΑΝΏΒΙΑΝ. 

1. ἦλθον ἦλθεν. 
2. ἐξελθόντι αὑτῷ ἐξελθόντος αὑτοῦ. 

ἀπήντησεν ὑπήντεσεν. 
ὅ. ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς μνήμασι μνήμασι καὶ ἐν τοῖς ὄρεσι. ὅ.6}.. 
6. ἀπὸ ὑπὸ. Φ 

εἶπε λέγει. 
9. σοι ὄνομα ὄνομά σοι. 

ἀπεκρίθη λέγων λέγει αὐτῷ. 86}. 
λεγεὼν λεγιὼν. 

12. πάντες οἱ δαίμονες οπχὶἐὑθ4 (οη!. πάντες 850}.) 
18. εὐθέως οὐἱυ ρα. 

ὃ ᾿Ιησοῦς οὔρὶϊ θά. 
14. οἱ δὲ καὶ οἱ. 

τοὺς χοίρους αὑτοῦς. ϑεῆ. 
ἀνήγγειλαν ἀπήγγειλαν. ὅ'6ἢ. 
ἐξῆλθον ἦλθον. 

1ὅ. καὶ ἱματισμένον ἱματισμένον. 
18. ἐμξάντος ἐμδαίνοντος. 

ετ᾿ αὐτοῦ μετ᾽ αὑτοῦ ἤ. 
19. ὁ δὲ Ἰησοῦς καὶ. β'οῆ. 
25. γυνή τις γυνὴ. 

"566, 88 ἴο {{|8, [πὸ ῬτοΪοσοιηθηα ἰο ΤΊδοβοπ ἀοΥ 5 ἤγοί οἀϊοίοῃ οὗἩἨ τῃ6 τ. Τοοί., [ἱΡ5. 
1841, Ρ. ΧΥΪ. δεᾳ. 
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ΟὈΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝ. ΑΙ ΈΕΧΑΝΘΌΞΙΑΝ. 

38. ἐπ᾽ αὐτῇ αὑτῇ. 
84. ὁ δὲ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς. 
836. εὐθέως οὔ τἰρά, 
835. ἔρχεται ἔρχονται. 

ϑόονξον, κλαίοντας ὀονΐξον καὶ κλαιόντας. Κ'ΟἈ. 
40. ὁ δὲ ξ αὐτὸς δὲ. 

ἅπαντας πάντας. ὅ0ἢ, 
ἀναικείμενον. οὔἱί(οά. 

41. κοῦμι κοῦμ. 

Τὸ {Π18 [4016 50}. Βα8 Ὀθθὴ δᾶαάβά ἰο ἴποβα Α]δχδηάγίδῃ σϑϑϊηρ8 
ὙΠΟ (Παῦ ΘΟΥΟΥ δοία ΠΥ δἀορίεδα τη ἢ18 ἰοχί: 10 18 {Ππι8 Βοδη ἐπα ἴῃ 
βϑεῦδη ΗΪδΔ068, ἈΠ4 ῬΑΡΕΪΥ ἴῃ δὴ οἱσῃίἢ, πα τοὐοοίθα 1Π6 τοδάϊηρβ οὗ [86 
Ἄγ ποῦ Β6 ὉΡΠ6]4, δπᾶ {παΐ, ὕοο, ἴῃ {Π6 σϑτῪ σμαρίοσ ψΒο μ6 
πὰ Ὠϊτηβοὶ ἢ βοϊθοίθα 48 Ὄχβιθιησ {πΠ6 οΠαγδοίθυθες αἰ ΓΘ 68. 
ΤΠΏ686 βούθῃ Οὗ οἱρῇῃς ρἴδοοθ δ 78 δροιῦ ἃ ἔουσί ραγὺ οὗὁἨ 18οβ6 
ὙΓΠΙΟΝ 6 τηλῖοβ Ῥγουηθηΐ ἴῃ {818 ΟὨΔΡΙΘΥ 88 ΒΟ ηρ [Π6 ομαγδο- 
τοτιδίιο ἀἸΠἴθγθησα οὗἁὨ 18 (ὐοηβί ΠΕ ΠΟΡΟΙ ἴδῃ δηα ΑἸεχαη ἀντ [ἈΓ1}]168.ὕ 
Οὐδογβ τῖρηΐ πανα οἰοβοη ρου οη8 ψ ΒΙΟΝ σου α πηλκα {Π6 γαῖα] 0}8 
οὗ [16 ἔμ π}}}168 ΤᾺΓ τότ αἰδύϊποι ἀπα οογίδιη, δηα οἴμοῦϑ τρί ποῦ 
αν αν ἀοα {Πο86 πὰ {Π18 ΟΠΔΡΙΟΥ 88 ΘΟΠΟΪΖ μ88 ἄοῃα; Ὀαῦ οἡ Β]18 
Οὐ Βῃον ηρ, μ6 18 ποῦ δομπβιβίθηῦ ἴῃ ἢ18 Δ βογθηοα ἴο τ μαὺ π6 οοη- 
Βι ογϑὰ ἴο Ὀ6 (ὐοῃβίδηποροϊ]τΐδη : ΠΘτθδ8, {Π6 ΟΠΪΥ βίσθηρίῃ οὗὨ [ὶ8 
Βγδίθιῃ ἰΔΥ 1η 118 ΒΡ ροβοα οοῃβιβϑίθβῃου. [μοῦ 10 δ6 οποα δαμπη δα [μα 
ΓΔ πσβ ΡΘΟΌΠΔΥΪΥ ΑἸοχαθάσιαπ οὐρῃῦ οὔθ ἴο ἴβκθ {μοὶ θ]αθθ 1π 
{π6 ταχύ, [θη 811 {π6 ἀγραπιαπίβ δαναποαά, 411} [86 ουϊάθποθ βυρροβϑᾶ 
ἴο αν ὕθθπ δαάδυςοα ἴῃ ἕδνουσ οὗ ἃ ρῶγε (Ομδίβῃη πορο]τΐδη ἰαχῦ, 
ΔΓΘ οδϑύ δϑ146 ; δηά {Π6 ἐπγηϊηρ ροϊηΐ οὗ ἴπ6 πο] αυοβίίοῃ 18 ὁοῃ- 
οοἀρα, ἘῸὉΓ 88 10 νγαβ 8] ρα {πῶεῦ ΑἸοχδηαγίδη δἀπιιχίαγο δα δὸ ἔᾺ 
ἱτηραὶγοα (Π6 ΡυΓΥ οὗ ΒυζΖαπίϊηθ τϑδαϊηρβ, ο ᾿ηὐγοάποθ ομθ ἔουσίῃ 
Ραγῦ τηοτο {μδ΄ 18 ΑἸοχαπάγίδη (48 Ομ 0}Ζ μ85 ἀοπθ) ψουα, οι βυοῇ 
ΡΥΪποΙρ 68, μα δὴ δἀάλιοηαὶ ᾿πΐυχσγ. Ηδᾷ {δ6 ἔπιπάδιγθηΐαὶ ῥγΠΟΙΡ]6 
ΜΆΘΟΙ [8 ΔΥριμηθηΐθ βουσῃΐ ἰο πιδϊηίδῖη 66 ΠΥΤΩΪΥ ρταβρϑα, Π6 
πουϊὰ ν 1 4 Ὀο]4 απ ἢαν τιδυβῃδ 16 ἃ ἢ18 τιύμθϑβοθ, δηα ἀθηϊοα 
(μαὺ {ποβθ μοβα ἰαχῦ 6 πδᾶ βουρῃῦ [0 ῥγονθ οοστρὺ ἀδβογνθα ἃ 
γοΐοα ἴῃ ΟΥἸ δ] οἶθα. Ηδ που] {π8 ἢᾶνο ἔοτιθα 8 ἰαχῦ βοπιο δῦ {ΚΘ 
{Παὖ οὗὁἨἁ Μαεαίμοὶ, τοὐθοϊϊηρ; 41} θυὺ ΒυζΖαπίϊπα ὑββυ πο μ168.; [βου ρ ἢ ἢθ 
ΜψΟυ]α πο, Βούγονοσ, παν ἀοηθ [813 στῶ {86 αἰδοουγίοθΥ δπα (86 
οἴἴδηβῖνα ἰδηρίιασο 80 ραϊη[Ὁ]]Υ Βαθιΐααὶ οα {π6 ρασΐ οὗ {86 Μοβοον 
Ῥτοίδεβοσ. 
ΤᾺ ἔδοῦ 18, {πὶ ἴῃ δρρὶοδϊοη ομῸ]Ζ δσαΐῃ δηα δρϑῖῃ βῃσηΚ 

ἔγοτῃ 186 τϑβϑυ 8 οὐἩ ᾿ὶ8 οὐγῃ {πΘΟΥΥ : μα οοι]ά ποΐ αἰοροίμοῦ τοὐθοῦ 
186 ΔΥΓΑΥ οὗ ΑἸοχαπάγίδη ουϊάθποθ, ἀπα ἰμυ8 ἢὯ6 1ῃ ρΪδοθβ δαορίρα 
Τοδαϊηρϑ οὗ ἔν στϑδίου δι ΒΟΥ Υ (Π8π Π18 δγϑέοπι ΤΟ] Πανα Δ]]ονγθα. 
Ἀπά {[Π6 τηοπηθηὺ (μαὺ [ἢ αυρδίϊοηῃ 88 γαὶβθα 88 10 {π6 στϑα]τγ οὗ 
[86 υπϊίοσπλ οομβοηῦ οὗ {π6 Οομδίδη!πορο!δη ΜΏΘ., ποῦ Πδὰ 
Ὀ6θη Δ]]6ρεά, ἰῦ τδβ ενϊἀθηΐ ἐμαὶ 5'ὉΠ01Ζ 8 βίαϊθιηθηίβ τοαυϊγοα ἰο δ 
ΓΘΟΘΙγΘα ΣῈ Ιαγρο Δ] ΟΠ 668. 
1 ταυϑὲ θ6 δάμη οα ἐμαΐ 1Ὁ γγαβ ἴθ Επο]δηα {μαὺ Ῥ ΠΣ 8 βυβίθμι 

τηθῦ ὙΠ} τηογα σθηθταὶ δοσορίδποα ἔμδη τῃὰ Οἶμον Θομηίγῖθ8: Ὁ γὴ88 
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σοηβιἀοσοά ἴο Ὀ6 ἃ ἀοἔδβμοο οὗἉ [πο τϑοοϊνϑα ἰθχύ ἱῃ 18 Ἰϑδλαϊηρ ἔδαίαγοϑ, 
8δηα ἐλπὶς γοβίέ οιρῃθα τόσο ΙΓ ΤΔηΥ ἴμδῃ (ἢ6 ἀγριηιοπίβ ΟῊ 
Ψ ΒΊΟΝ ἢ τγὰ8 θαβ6α. ΝΟΣ νγὰβ (Π6 βυβίθιη δοοορίβα τρογοὶν ὈΥ {Ποβ6 
80 γγογ 1016 σα Ρ4Ὁ]6 οὗἁὨ ἰοστωηΐϊηρ ἃ Ἰπαρτηθηῦ οὗ π6 δνυϊάθῃησο, ἴῸΣ 
ΒΟΙῺΘ ΒΟΠΟΪΑΥΒ τοοινοα 1Ὁ 88 ἰσὰθ, Ἰβουρὰ ΤΠ 6Υ ὑπουρμς 1Π6 ΥΟΆΘΟΏΒ 
αϑϑιρηθα ὈΥ {Π6 δυῦθμοῦ ἼὙΟΥΘ ΠΟΙ Π6Υ ρΟΟα ΠΟΙ Βα ϑίδοίοσγ." Αραγίὶ 
ἴτοτι [86 Βιιρροβθα νδαὶιθ οὗ (6 σϑβα δ, (86 στουπα οὐ σοὶ {δα 
Οοπϑίδη πορο ἴδῃ ρῥγοβοηϊοα ἃ Κιπα οὗ ραγαιηοιιηῦ οἰδίτα ἴο {86 αἰΐδη- 
(ἰοη οὗἩἨὁ ΒΙΡ]1641] βοθοΐασθ νγαὰϑ 186 δἰϊοραύίοη (μα΄ 18 Ἰαχὺ νὰ8 ἴῃ 
σΘΠΘΓΑΪ ὈΠΙΌστΩ, οοπδιβίοπί, δπα γνγ6}} Κηόνγη ; δηα {μαὺ 88 (18 μδὰ 
θδθὴ {π6 οΆ86 ἔγτομι {μ6 δυσί οο ΤΥ ἴο [Π6 ρῥγθβοηῦ ἀδΥ, 80 γγχὸ ταϊρσ 
ΓΘΑΒΟΒΔΌΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ [αὖ [818 δα Ὀ6ΘΏ 80 αἷδο 1π [86 ῬΓΘΟΘα ηρ ΘΟ ὨΓΣ16Β. 

ΤΗΘ ἰκερμι νυ οἢ ἤδνα 66 η Αἰ ΓΟΘΥ τηδὰθ δυο ἴο βῇον {μαὶ 
πὸ ΠΒΓ161 Β ΒΡΘΔΣ 8 ποϑάρα ἐῃπαὺ ὈῪ 118 ἑοῦ οἷ {818 ἐΠΘΟΥῪ ταϊσ ῦ Ὀ6 
τοἀυσοα ἴο ἐΐβ ἔγὰθ ἔοσγια, δπα οδιβοὰ ἴο ΒῇοΥ" 18 δοΐυδὶ ομαγδοίορυ : 
νυύ ϑελοῖζ ἀϊπιδεῖ Βα βου ΠΥ στουπα ἴο ρον ἀθγ {μ6 ἔουπάδίϊοη οη 
ψ οἢ Βα Πδα γτϑαγϑά ἢϊ8 δἀϊῆοθ Α4ΑΚ1]] ἀβροῃαρα οἱ οἵιῦ σεοσμγαΐε ἀποιυ- 
ἰεάσο οὗ 16 τοδάϊηρβ οὗ [86 τηδ88 οὗ {86 Μϑ5., νν 16}. τσοσα δββυιηθᾶ 
ΤϑῖθοΥ (ΠΔῃ ργονοα ἰο οοπίαϊῃ ἃ βιταϊασ ἰοχί, Ηδ δὖ ἰϑηρίῃ Ἰοαγηρῆ 
1Πδὺ ἴο ἐπδρεοῖ 18 Ὡοὺ ἴὸ οοἰϊαίο, βίαδίιηρ ἴῃ 1845 (88 οἱδὰ ὃγ Μζν. 
δοῦν θη 67), “αὖ Θοηἷπὶ αἰσαῖα αυοα τα 8 οδί, 6χ ορηϊῦιθ αἱ ΘΟ] ]αὶ 
βιιηῦ ΟΟἄ]Ο68, 8011 1}}} ΑἸδοχδπασίπιβ [4.7, ΕΡΏγαοα δυσὶ [(ὐ.], Οδη- 
(Δ τρί οη 818 [).1, ΤΠ] πϑηβὶβ [Ζ.}, ϑδπρα!]θπβὶβ [Δ.]1, οὐ ᾿γθβάθηβὶβ 
[α. Ῥαυ].7, τὰ βαμύ δχοιβδὶ, αὖ αὐ: Βογιρύμμῃ Β᾽ ρα 18 Ἰοοἷβ ἰθμδδηΐ 
αυἹα ποπ, βοῖαβ8. 2. Οκ (818 Μτ. δου  ΤΟΠΊΆΓΚΒ, “1 μαναὰ οἱἱοα 
δῦονο [86 σαἶτὴ δηα τηδίατα ἡπαρτηρηΐ οὗ Ῥχοίδββου ὅσο. . . 48 
ἴο [86 τοϑυ]β οὗ τ ρδῖ μ88 Ὀθθὴ ΔΓ αῪ δοσοιρ Ἰ5ῃ6α ον [86 βαογοὰ 
ἰοχὺ: {ποῦ γἃ8 ἃ ἔπὴθ μθη μα Βο]α [Ὰγ αἰἴθγοηῦ Ἰδηριαρα; πῃ θη 
μα σου ]α βρϑαὰῖκ οὗ δὶβ οὐσῃ δοβί θυθιλθηίβὶη δ ἢ ὕθστηβ 88 [8686: “ Οτ- 
ἰρὰΒ ἔθγο, αὰὶ δάμυο βιιρογβαηῦ, ὑθϑθι8 Ἔχρ]οσαβ, θογμπιφηθ ἰεο- 
ἐϊοπίδις αἰϊφοπίον σοπημῖϑι 8.5 (Ῥτοῖ, Ν. Τ. νοἱ]. 1. ρ. 2. 1829): γοί 
δύθῃ ποθ ἢϊβ οσῃ Ῥχοϊθροιλθθα σου] ἤανο βυβηοθα ἰὸ Βῃουυ ΠΟῪ 
Ιαῦσα δ] οσσαθοθ γ)7χἷάά τησδὺ ΤΆ Κ6 ον [16 ἀγάθηῦ ἰϑιαρεγδιηθηΐ οὐ {16 
ὙΠΟ . .. 0... ΠΟ τ, 6Π012Ζ 15 θη Ε164 ἰο οὐκ φταίει ἴῸΓ 
Βανίηρσ οροπῃϑᾶ ἰὸ υ8 80 ΤΩΔΗΥ͂ γΘῚὴ8 ΟὗὨ ΡγθοϊοὰΒ ΟΥΘ, 1ὑ πιαδβῦ ποῦ Ὀδ 
ἀἸββθ δ] δα (παῦ ΒΘ 88 ἴῃ ἃ στοαῦ τχϑάβϑυσο ἰοῖν 1π6 [01] οὗ πογκίηρ 
ΤΠ 61 ἴο ΠῚΒ βιιοοθδβοσβ. Οἱ ἴῃ6 38] ἀοουϊηδηίβ ΒΘ ᾿88 ἀϊβοουθγθα ἴῃ 
(10 ΌγασῖθΒ οὗ ἰπ6 Ιὑδβὺ δηα Ὑγθδί, Β6 88 οο]δαίθα ϑητῖσα ΟὨΪΥ 

Σ᾽ Με. δεγίνῃποσ βαὶα, “" ὙΠῸ ἀϊδιϊποίίου Ὀοίγοοη [86 ΑἸοχδηάτίδη δὰ ΒΥΖδη πο ἰοχίϑ 18 
ἴοο Ὀγοδάϊγ τηδγκοᾶ ἴὸ 6 σοηϊτονεγίθα ; δηὰ πὸ Πγρουμοβὶβ ἢ ΐο Ὧ85 γοῖ Ὀδοη βηρρεοδβιοα 
ἦθ 80 Β΄} 16 88 50 }}012᾽ 8, ΟΥ 80 88 }5[ΔΟ ΟΣ Υ̓ ΟΧΡ᾽δίἢ8 186 ἰοδάϊηρ ῬἤΠΟΠΙ ΘΔ οὗὨ ἴΠ6 (880. 
ΑΥ ἴΠ6 5816 {ἶἴτπη6 1 δπὶ Πρ [0 ΘοΟταπῖδ τηγ 861} ἴο 186 τοσορίίοη οἵὨ 81} 18 ἀδία1]5 ; δπὰ 
5. ᾿ἰβίογῖς 41 ἀδηηοπδιγαίίοη οὐἁἩ 186 γι οΥ̓ εἷ8 5βγβίοῃ (Ρτοΐερ. Ν᾿. Τ. σδΡ. ἰ---ἶν. 1χ.) 18 
ΠΚΟΙΥ ἴο ΘΔΥΓΥ͂ σοηνίοἰοη ἴο ἔδυν νγῇο ΓΟΔΙΪΥ Κποὺν Ἡἢδὲ ἰδίου αὶ ἀδιοηβίγα 10. τη 6 8}8." 
(ϑυρρ!εοπιοηὶ ἴο [6 δυϊπογίβοα νογβίοῃ, 1845, Ὁ. 20.) 

δ φννιν 1 ΠΙΑῪ 6 δ ονεὰ ἴο Ἔχ ὑσοβ8 ΣῪ σορτοὶ (δὲ 5.6) 012 8 οαὐϊοῃ Βῃοῦ ἃ ἢαν 66 Π 
τοσοϊνοὶ ἰη Επρ]ατιὰ τΠῺ ἃ ἀσρτγοα ΟΥ̓ οοηδί ἀογατίοη τὸ τυνῆϊοῖ ἴδ ἢδ8 53]θηάογ οἰαίπιβ, δηὰ 
νῃἰοἢ 88 ΠΟΥ ΘΓ δοοογαἀοὰ ἴο ἰξ δἴ ἤοπιθ. 1 ἔτ οἷν δαπιῖῦ ἴῃ 6 γαϊιο οὐὨἨ 118 οὐἐ εἶ 8 ΟΧΟΥ ΠΟ. 5 
8.8 ἃ ΟΟἸ]ΔΙοΓ οὗ Μ55, 1 δάπιϊἶγο ἢΐ8 ἀ ροποο δπὰ νοπογαῖθ δΐ8 268]. (10. Ρ. 38.) 

" ὙΠΪΒ ΒΕ ΠΙΠΊΑΣΥ 88 ΘΙ ἀοδίοοι να ονθη ἐλεπ; δηὰ ὨΔΡΡΙΪΥ ἱἰΐ 18 ῈΓ ΉΤΟ 80 ποῖῦ (1855); 
Ὀὺΐ Ῥγοοΐβο ΒΟΟΌΓΔΟΥ ἰ8Β ποῖ πϑοάδὰ ἴῃ ἃ βίδίδιηθηΐ οὗὨ [Π]8 Κἰπὰ, της οὐ͵εοοὶ οὗ ψηϊο ἰ8 ἴὸ 
ΒΏΟΥ ον δαθη γόατθ δὰ τηοιϊογαίοα β΄. 012 8 ΟΧΡΥΟΒϑί 5 τ Ν τοχαγὰ ἴο 16 σοηοσαὶ 
ΘοΥ δἰ ΠΙῪ ὙΔΙΟἢ ἢ6 Ῥοθϑουβοὰ 85 ἴο [6 ἰοχί οὗ ΜΝ, 
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οἰονθῃ, ἴῃ σγθδίον ραγί δἰχίθοῃ, ἴὴ ἃ 6 7 ρίδοθθ ΟΥὁ ΟΌΓΒΟΣΙΪΥ ὕνγο 
Βυπαάγοά δηᾶ ὑνοηΐγ-ῖνγο, 8116 οἰρς -Ὅ.6 ΓΘ τ σον ᾿ηβογίθα ἴῃ ἢ]8 
οϑίδίοσραα πιδουῦ ΤΟΙ κΚ. δυο ἃ σοῦγϑβο βυγοὶΥ σου ἀο [11{16 
ἰονγαγβ δανδποῖηρ ἃ βίσιοῦ, δοουγαῦθ, δηα οὐ οὶ δοαυδιηΐδηοθ 1 
ἴ86 βδογοὰ οὔρίπαὶ. Απαᾶ οὐ (μ6 ρτουπαᾶ {πδὺ (86 τοδαϊηρβ οὗ 
ΘΟΒΟ]Ζ Β (ΟΟΠΒίδ πορο] ἴδῃ ΜΚ. ἀγα 8611} ᾿πβι οἰ θα ]Υ Κηονση, Μύ. 
ΘΟΣΊΎΘΏΘΥ ποῖο ΘΟΠΒΙ ΘΓ (πα 6 Ἠδ8 “ ἐἈ1]6α 1ῃ 18 δἰξθιωρὺ ὕο οἰ αβϑ Ὑ 
τι Μ55. οἵ [6 ατϑοῖς Τοβίδιμθηί," Βυΐ (}18 Θοπο]υδίοῃ 15 ποῦ ἢ6668- 
ΒΑΙΎ ; ἴῸΓ 8]}} {πδΐ τῦϑ Ὡθ64 ΘΟΠΒΙΔΟΥ 88 ρχουϑὰ 18, {πδὺ 6 (ὐοῃβίαηε- 
ΠΟρΡΟΪ δὲ ΜΩ. παν {π6 Ὁ οὐ νϑυδ 018, --- (πα΄ ἐΠΟΥ ργοβθηῦ πὸ 

- πόσα ἰοχῦ; δηα ἰδυ8 ἐπαὺ [86 στουπα οἡ ὙΔΙΟ. ἃ ργθίεγθῃοθ ὑγ88 
ΟΠ66 Οἰαιτη6α [Ὁ ἰΒοτη γγἃ8 ἃ ταϊδίακθ ἴῃ ροϊηύ οὗ ἔαοῖ. Απά ἃ υϑῦγῪ 
πωρογίδην οοπ δυο 0 οὐγ Κπονίθᾶρο οὗ ΜΆ85. 18. {16 οοΟἸ]αιίοι 
οὗ δρουΐ ὕΥΘΏΓΥ ΟΟΡ168 οὗ {16 (ἀοδροῖὶβ ὈὉῪῚ Μι. βουϊνθῃο; ἔοσ 1 [88 
δα ΟὯ06 8πᾺ [ὉΓ ΘΥ̓́ΟΥ αἰβργονθα [86 Δ] ορθα πη οστοϊυ οὗ 186 Ἰαίοτ 
οοαϊοθθ. Αμπᾶ (ῃπ8 [6 σοτηραγαίίνθ θϑοτηδία οὗὨ νϑὶυ τηδὶηίαϊηθα ὈΥῪ 
ΟΠΟΙΖ 18 ἃ τ Γ6 πηθηΐα] 1] 81 0Ὼ, Ὧη ἐπ δηρΊ 016 ΠΣ τ ΒΙοΝ ΠΘΡΘΡ 

ΔΏΥ ΤΟΔ] ΟΧΙΒίθ ποθ. - 
Νὸο δἰὐδιιρῦ 88 Ὀθθῃ τηδα8 ο ἀθυθὶορθ ἃ [ΠΘΟΥῪ οὐ ΓΘΟΘ ΒΟ δ᾽ 66 

{μαι οὗἨ β'οῇῃο]Ζ ; [ὉΓ ἃ τῆοσο δοουγαῖθ Κπον]οαᾶρο οὗ λοΐβ, πὰ ἃ οἰοβοῦ 
δσδιϊπδίοη οὗ ὨΙβίοσγι 8] ροϊπίβ, μδ8 6 βοβοϊδὺβ ἰο 866 ἐῃδῇ 8. ῥγϑοῖβθ 
δα ἀοβηρα δυδέεηι οδῃ ματα Ϊγ θ6 ἀσν!βοα {μδὺ 5}}4}} γθα! ν δοοογὰ νι 
Παΐ τὸ ἄπο οὗ ΜΆ. νουβίοῃβ δη4ἃ δδυϊγ οἰίδίϊοηβ.Ό. Απά {διι8, 
Β6Ὼ {Π6 ἐσγηις οὗ (ὐτθβθδοι θ, Ηρ Β, οὐ βοῇ ΙΖ Β βυβίθιηβ 8.6 δῃ- 
Ρἰογαα ἴῃ βρϑβδκιηρ οἵ Μ5}., 1 15 οἴὔδθη ἀ0η6, ποῖ 88 βαποιοηϊηρ {Π6 
βυϑίϑιηβ οἵ μόδα οὐ τοθ, Ὀπὺ 85 ἀθβοσι θίηρ βυοι ἀοουτηθηΐβ 88 πσου]ὰ 
ἴᾶνα Ὀδθῃ ῥἰδοθα Ὁποῦ δϑυοῃ 6848: {818 18 οἴῃ ἀοῃθ βαρ Υ ἔῸσ 
ΟΠ ΘΠ 6Π6Θ, δὲ 88 (Π6 ΔΒ ΣΟΠΟΠΛΘΙ 1.868 ρΡΟΡΌΪΑΣ ἰδησυδρο ἴο ἀ6βου 06 
186 τοι] ΟΥἹ δρραζϑηΐ τηοίϊομβ οὗ [86 Ὠϑαυθη νυ ὈΟαΐ6Β, σι που, ὈΥ͂ 80 
ἀοϊηρ, ἱπίοπάϊηρ' ἴο ΘΟμο6 46 18 Βοϊθηῦ1ῆ  ΘΟΥΓ ΟΠ 688. 
6 ᾶυβ ββθὴ ον ὅ9}0]Ζ υδοα [Π6 ὕδγτὴβ ΑἸοχδπάσιδη δπα (ὐομβίδη- 

ΠΒοροΙ ἴδῃ : {μ6 86 Ὠδῖηθ8 ΓΘ ὈΓΟΌΘΌΪ 88 σοοά 88 ὁδῃ ὃθ ἔουπα [ὉΥ 
ἀεποίϊπρ [86 ἔνγγο βίΘΠΘΓΑΙ οἰδββθθ οὗ ἰοχί, Οὐμοσβ δάορί [6 βϑπλθ 
ἀἰνίβίου, θυ τι αἰδοσθηῦ παῆιθδ; ΕἸηοΙς, ἴῸΣ 1ηϑίδϑποο 2, 64118 186 
ΑἸοχαηάγιδη Οεοεϊάἀεηίαϊΐ, ἀπὰ {μ6 οἰμοῦ Οτγὶεηέαϊ, 
ΤῊ δυγδηρθιηθηΐθ οὐ 1Δομπλαπη δηα ΤΊβΒοβοηδοσῇ ἀο πού τραυΐγα ἴο 

6 ἀδβοτιρεὰ λόγε; {π6Ὺ γαῦμοῦ Ὀοϊοηρ το (δ6 ΗἱβίοτΥ οὗ {μ6 Ῥυϊηίθα 
Τοχί, τ ΒΟΓῸ (Π6Ὺ Ὑ{11 Ὀ6 ΘΟΠΒΙΑΘΙΘΩ͂ : 10 18 ΟὨΪΥ͂ προ ι] Π6γο ἴο βίδίβ 
{πα ΤΙροΒβοἀοσῖ ἢδ8 δισφεβθίοα 4. ουγ ο] ἃ ἀϊν!δβίοτι, ---- ἴνπχὸ ραΐτα οὗ 
ΤΟΟΘΠΒΙΟΙΒ ; ΟὯ6 ῥεῖν Εἰργρίίδη οὐ Αἰγίσδῃ, [16 ΟἴΠΟΥ ῥρδὶγ Αϑιδίϊο οὐ 
ΒγυΖϑηίηθ. 

ΤΒΟ φαγηοϑὺ ἀἰβουββίοη οὗ γθοθῃβίοη ϑυβίθιωβ 48 ποὺ Ὀ6θῺ ἔγιΣ |6 ΕΒ. 
Εγϑῃ Σἶ {π6 τϑβυὶὺ 88 ποὺ θθθῃ (86 ἀἸβοουθσυ οὗ πῖῆαὶ γὰ8 ϑουρηί, 
186 δοΐυα] δἀναπίαρο ρϑιποα μδ8 ποῖ ὕθθῃ β8ηι8}}1. ὙΤὴθ βοὴβ ὅμὸ ἀὺρ 
ἀΘΘΡΙΥ 41} ονογ (86 νἱπογαγά ψΒ10 ἢ {μον ἔλῖΠοῚ δα Ὀεαποδίμοα {Π θη], 
ἀ1Ιὰ ποὶ πᾶ {μ6 ἰγϑαϑαγα οὗ το (ΠΟΥ πο γα ἴθ ααοβί, θαΐ {86 
Ἰηογοαδοα γυϊ ] 688 οὐ (86 8011 ΔΙΙΡΙΥ τοραϊὰ ἰβθὴ : 80 [88 10 Ὀ66Ὰ 
1η {Π18 0886. 

᾿ βοσίνοηογ᾽  “" (οἰ]διίοη," Οδιιδτίάκο, 1853. [πηίἰτοά. χ, χὶ, 
1 ΤἸαςυρταῖίο Οτίςα, 1880. 
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Νοῦ ομδ οὗ {π6 ἀεὶ οηβ ἢα8 Ὀθθη σνοϊὰ οὗ βοπῖο ἐουπάείίοη ἴῃ 
ἴλοῦ ; ποῦ οπα οὗ {Π6 δἱαρϑα ξιπι}}168, ΟἹ ΔΗΥ͂ Ββ7ϑβίθηι, ἰ8 πόσο δε 
ὙΠαὺ 88 ἃ ἰγϑοθαῦϊα σοβοιι Ϊδσα διμοηρϑὲ Πο86 μδὺ αν Ὀδθῃ 
αἰγὶ θυϊεα το 1. Οπ {86 οἰμαῦ Ββαπᾶ, ἢο ξαοίβ νυ σῇ ἤν Ὀθ6π δορὰ 
ἴο ἱπ]ρρη {86 δυβίθιηαςο ΔΥγδηροιηθη 8 ὁ 6 τρΡΏΓΥ Ἰοἴξ ουαὐ οὗ 
σοῃδιάἀογδίίου, δηα {πο ὶγ δϑοθγίδι ηγηθηῦ 48 Ὀθοη ομο οὗ [86 τηοβί 1π- 
Ρούθιηῦ σοβϑα οὗὨ [Π6 ἸπαΌΪΓΥ. 
ΤΠ ἰσδαθ οὗ [Π6 Θχδιη! [0 18 ῬΑΤΕΥ πορσαῦνο Πα ΡΑΓΠΥ ροβιίνο. 

ΤΠ ἐὈΥΠΊΟΥ ΤΔΥ 8 Ηγεῦ βίδιθα, 6 τὰν Ὁ εοἴδῆαα “--- 
191. Τπαῦ {Π6γ6 18. πὸ Ῥγοοῖ οὗ ΔΠΥ γεοεπβίοη οὗ [86 ἰοχύ θυ οὺ μδυϊηρ 

[Οὐπ  ]ν ἈΚ 0].66, ΟΥ ΒΥ ΓΟΥΊΒΙΟῚ ΟἹ 8 Θχίθηβὶν Β0Ά]6: 10 18 
ανϊἀθηῦ {μαΐ ΔΩΥ ΘΟΥΥΘΟΙΟΩΒ ταδί ἤδνα Ὀθθῃ ραγίϊ8] δηαὰ ]οοαὶ], 
ΒρΓσίπρ᾽ ἔγοσα (ἢ 6 ΟΟΡΥ δίβ, δα ποῦ ἴγοια δι ποσὶν, Θοο] Θβιαβῦϊοαὶ ΟΣ 
ΟΥΙΠ1ΟΔ]. 

2ηα, Τπδὺ πὸ ἀδῆηιύα τϑοθη βίου γὰ8 ποοάθά [Ὸγ [86 ἰαχῦ ἴο ᾶνθ 
ἀϑ8τη66 Βιοἷ ἃ ἔοι 848 {μα΄ Ὑ ΒΙΟΒ 10 ΓΘ Β ἰη [Π6 Ἰαῦθυ ἀοσυτηθῃ (8. 

τά, Τμαὺ 1 18 ναὶ ἴο δβίδ Ὁ] 18 [86 ἰαίοῦ Μϑ ὦ. δἃ8 δυϊῃογιίδίινα 
οἡ (6 ρτουπα οὗὨ Ρῥγβοῖβα ἱπίδγμαὶ δσγθοιηθηΐ, βθοῖηρ ἰδὲ βυοῃ πη]- 
ἔουταῖ τυ ἄοοαβ ποΐ Ἔσχιβί. 

41. Τμαῦ [πὸ φγαααΐξίοπε οὗ ἰαχὺ 1η αἰ ογοηὶ Μ δ. 18 βυοῃ (Πδὺ 1ὑ 
18 τ ρ β510]6 ἴο ἄγαν ἀοηηὶίο “πες ὁ οἰα 55 )οαίίοη, νι ποὰς δα πηι 1ησ 
Β0 ΤὨΔΩΥ͂ ΘΧΟΘΡ ΟΏΒ 88 δἰπχοδί 0 ἀθδίγου {16 δρρὶϊοαίίοη οὗ βοῇ ἃ 
ΒΥΒίθη). 

δῖ. ὙΤμαῦ, Ἐπογοΐοσα, {86 οὈ]οοί ργοροβθα ἴῃ ᾿ἰαγίηρ ἄονῃ δυο 
Βυϑίθιῃῃβ οδηποί Ὀο αἰαὶ ηθα ὈΥ [Π]18 τηθ8η8, δηά {18 {Π6 δνυιάθηοθ οὗ 
Ραγθσαϊαγ ἀοοσυπηοηίβ οσαπηοὶ Ὧ6 ἀγοϊάθα ὈΥ (Π6 οοπϑιἀδγαίίοη {μα 
ΠΟΥ ἴῃ δυο (αΒΕΩΟΔΥ͂ ΟΠ ΘΥ ἔτΌστα {ἘΠ 6Ὶ]Γ ῬΥΌΡΟΙ ΓΘΟΘΉΒΙΟΏ. 

Ατηοηρϑί {88 ροΞκίξίυο γαβϑυ] 8 παν Ὀ6οη, (πα΄ τὸ Κπον --- 
16ῖ, Τμὸ σοηογαὶ αἰδγοποθ Ὀούνγθθη π6 τοῦτο δηοϊθηΐ ΜΆ. 

ὙΘΥΒΙΟΏΒ δηά οἰϊδίϊομβ, δηα {μ6 οορἑθ8 οὗ σϑῃθγαὶ οἰγου Δ .10Π. ἸῺ ΙΔΟΓΘ 
τϑοθηῦ [1Π168. 

2πα. Τηαὺ {Π18 Ῥγθβοηΐβ 1ἢ ΤΩΔΗΥ͂ γοϑρϑοίβ ἃ ᾿ἴπ6 οὗ ἀριηδγοδίϊοη 
Ῥοΐτνθοη [ἢ6 τῆοτο δποϊθηΐ δμα [Π6 Ἰηοχο ταοοηΐ ἐστέ. 

ϑιᾷ. Ὑμαῦ {Π18 οἰαββϑι οδίίοι τυδὺ πού Ὀ6 πυπάογϑίοοα 88 {πους 
δαοῦ οὗἩ {6 ρογομβ, 8ὸ ἀιβιυυΐοα, μδα ποῦ {Π6}]Υ ον Ῥοϊηΐβ οὗ 
αἀἸἴδγθποο ἀπιοηρβῦ ὑμοιλβοῖνθβ. 

41}. Τμαῖ {ππ8 ναγίουβ ἀοουμπηοηΐθ ΤΑΥ͂ ἔοση ἩΠδῦ την 6 ἰογηχοᾶ 
σγοῖρ9, ΟἸΠΕΥ 88 (ο {86ὶγ ἰοχῦ {πγουσμουῖ, ΟΥ ἴῃ ῬΑγ αἶα ὈΟΟΚ8. ΟΥ̓ 
ΡάβϑΆσαβ. 

δίῃ. Ὑπιαΐ (Π6 ποτα δποιοπί Μ5 5. νϑυβιοηβ δηα οἰϊδίϊοηϑ τυ ἈΙΟΝ τ 
ῬΟΒ8688, γϑησο ὑποιηβοῖνοβ ὑπᾶθγ μα 6 ΚΗΟΝ ἔγοιῃ {μοῖγ οομδιηοα 
τοϑ ΠΏ ΟΩΥ ἴο Ὀ6 186 ΤηοΥ6 δηοϊθηῦ ἰοχί. 

6.ἢ. Ὑπαῦ ἀιπιοηρσβῦ {πΠ6 ἀοουμαθηΐβ 80 1164, {6 76 8.6 βιιοῃ βι δι 68 
οἔὗἁἉὨ ἀϊογοηοο, απ ομαγδοίουιβεῖο ρϑου Αγ [169, {Παῦ {86 γϑυβοη8 δπὰ 
ΜΌ5. πρμῦ 6 ΘΑ βΙΪγ οοηἰθιρ]αίθα 88 γαυὶ ἔγηρ᾽ Ἰηἴο ΕΥὦΉ70 8ι10-0]83568. 

7}, ὙΤπαῦ οἴνδη {86 ΙΔΘ Δ Υ οὗ Ξ τοδάϊησ Ὀοΐνθοη ὕνγο ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ 
ἀοοσιιπιθηΐβ 15 βυοῦ, {πᾶ ὙΠΟ ΟἿ6 18 Κποῃ ἰο σοπίδϊ ἢ βοῇ ἃ 
ψΑΓΙ Δ ΊΟῊ, 10 ΤΩΔΥῪ Δ] πιοβί οὗ ἃ δου δι πίυ 6 ἔουπα ἴῃ {86 ΟἰΠΟΓΒ; 80 (δα 
1ῃ6 Δἰϊ ποθ 18 τηοϑὺ οἱοβα δῃα βύυκιηρ; Ὀυῦ [Παῇ ἴῃ βϑοῖ ΟΔΆ868 
ΘΧΘΙΏΪΏΔΙΟΩ ταδί Ὀ6 τηϑθ ὙΒΟΙΠΟΣ [Π6ΥῸ ἀγ6 Βιοἢ Βα βηοϊθηῦ ῥτοοίϑ 
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οἵ [οῖν ἱπάθρεπάθηῃσα 838 ΘΏΔ0]6 ὰ8 ἴο Θομβι 6. {ΠΤ ἃ 5 σου οσαίγ 
οἵ ὁδοὶ οἴμοσ, δπα ποῦ ΤΊ ΓΟΙΥ ΤΣ ΘΟ 8108] ΓΟΡΘἐΙΟΏ 8. 

8}. Ταῦ (86 τηοϑὺ δποϊθηΐ ἀοουτηθηΐβ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ ΔΓ6 βΒ0 ΠΟΙ ΘΠ 
ἀἰββι παν ἴο Θμ40]6 ὰ8 [0 τοραγὰ {π61ν ἰθβπιοην, μὴ ΘΟ ]η64, ἃ8 
Ροδβεβββρα οὗ ἃ ουμπιυϊαίνο ποῖρΐ. 

Τῆι οὐ ρῖηαὶ Μυηιίες οἵ ἀυουμιοηβ βυρραοϑίρα Ὀγ Βοηροὶ γϑπιδίῃ, 
ΔΙΌΟΥ 411} ᾿Ἰπνθϑθραίοηβ, (Π6 ΟὨΪΥ αΙΒυσ θυ Ποη (μαὺ οδπ τσ] 6 
36: δὰ γαῖ ψΊ ΠΟῪ τ οἢ τποτο οὗ ἀδβἤηϊα Δρργθβθηβίοη [ἤδη 
οου]α μανα θ66π υτνϑα δῇ ἴῃ [86 ἀδγΥ8 οὗ πα΄ οὐο, ΤῊΘ οη]γ ἐΐπρ' 
(μαὺ σδη Ὀ6 8116 ἃ τηοαϊ!]βοδίίοη οὗ Βϑηρθ] Β βοῆθιηθ, 18 {π6 [Δοΐ, 
ΡΓΘΥΪου3]Υ ροϊηϊθα ουῦ ὈγΥ Βαηίίου, πα 1π6 ατοοκ ΜΑΜ. μανα σοιηθ 
ἴο υ8 ἔτοτῃ ἐΐγεθ σμβῃη 618 οὗὨ ὑγδῃβιββίοη Αον {86 αὐἰξδθιωρὶ ν Πῖοὰ 
ΥΥ οἰβίοϊῃ τηϑδάς [ο ἀδργθοῖαίθ αἰ (88 σοα 68 ψ ϊοἢ ΒΘ ηρ6] Θοπβιἀογρα 
ἴο Βεοϊοηρ ἰο μ18 Αἰγίοϑη ἔἈγαν, ΒΥ σμαγρίηρ (6 π νυ 1} σοηίαἰπηρ ἃ 
οογγαρύ ἰαχὺ αἰ εγοα ἔγοτη {86 1[.δἰΐη, {π6 ἸΑθουτβ οὐἹὨἩ Οὐἰθβθαοι μα ἃ 
δτοδῖ δηα σϑιβα γα 016 ναὶαδ ; ἔοσ, δραγί ἴγοπλ 411 βυβίθιωηβ, [μ6 επᾶβε- 
νοῦ Ἡ ΒΙΟἢ ἢ6 της [0 νἱπαϊοαΐο 18 ΑἸθχαπαάγίϑη σθοθηβίοη βυβηοθα 
ἴο ἀοπιοπδίγαϊο {μαὺ {Π6ΓΘ ΓΘ τοη τ 8 οἵἩ 8Δῃ δποϊοηΐ ἰοχί αἰ σὴ 
ἴῃ 8οιὴθ Χαβρθοίβ ἔγομι πόδ Ὑ ΒΙο ἢ οου]α, τ] 1} ΔΩΥ Ρ]ΔαΒΙ ΡΠ, θ6 
ΟΒαγρθα ἢ Τα Ἰβδὴρ, Αὐ ἴῃ6 πη θη (ὐθβῦβομ. θοραῃ ἢ]8 
Ἰδῦουγϑθ, ΗΒ τηδίθυ}8 ῸΣ 18:6 ΘβίδὈ]Π Βῃτηθηῦ οὗ δὴ ΑἸοχαηδγίδη ἰοχί, 
848 ἴουμα ἴθ ΜϑΜ., ογ Ὀὰΐ Ββοδηΐυ ; [βθγθ τῦαϑ, ἱπάθρά, ἰπ {Π|6 
(σοβρε]β θυΐ ὁπό υεγν δποιοηῦ ΜΆ. οὗ [μαὶ Κιπά ((Π6 Οοάοχ ΕΒ γδθιηὶ, 
(.), οὗ νβῖοι ἃ. ΘΟ] ]αο τῦαϑ δυϑ}] Δ Ὁ]6, ἀπὰ {μας μδα τηληγ ἀεῇ- 
ΟἸΘΏΟἾ68, 8Πα νγὰ8 801} θαῦ ραγα] ]ν Κποόονῃ : δηᾶ γού ὐοθθδοῇ 80 
ΟΟΙ]οοοα ἔλοίβ Ὁ ἃ βοιμον μα αἰ ἴθγθηῦ ΡΌΓΡΟΒΘ, ἃ8 αἰβυ πο] Υ ἴο 
Ῥγονα 1886 οο]]αίογαὶ γϑβαϊῦ, ἐμαὶ ἔπ ἰοχὺ το 6 οΔ]] 6 ΑἸ6χ- 
ΔΠα ΓΔ τΥδ8 ΘΠΟΙΘΏΓΥ τοοοὶγθα δηα δἀορίθα. ΗΟΥ͂ δ γι ΚΙΏΡΙΥ νγὰβ 
(818 σοποϊ βίο Ομ Βτιηθα, θη, ἃ ἔΕῪ ὙΘΑγΒ ΒΌΡΒΘα ΘΏΙΪΥ, 1 γ ἢ Ἐ 
οΟἸ]οη οὗ (Π6 Οὐαοχ δ ίϊοδηιβ βὰν (86 Πρῃῦ; ἀπὰ βο, ἴοο, νι 
τοσατὰ ἴο 1Π6 ΠῈ]1π Ῥα πρβοϑὺ οὗ δι. Μαύπον᾽β (οβρεὶ (Ζ.), δῃὰ 
οἰδοῦ ἐγαρτηθηίβ οὗ ὀχίγοιηθ δηϊαυαϊυ. θυΐ 8116 {π6 οοἸ]Ἰαίιοπ οὗ 
(Π6 Οοάοχ γαίοδηυβ οοπῆγπιθα (ἀσιθβθῦδο ἢ Β Θβία 186 γαοίδ, Ἀ6 
τοῖος ἤαγα βϑϑη {μαὺ 10 ᾿Ἰπίουίεσοα ἢ 18 ἐλδογῖεθ; ἴῸΓ ἴῃ ραγίβ 1ὖ 
Βῃονοα μον {πὶπ ΟΥ πίγβοθ ]6 18 [6 βοραγδαίίοῃ θίγῃ ΑἸθχαη- 
ἀτγίδη απὰ Ὑ δδίοσῃ ἰοχί. Τάκθη, ΒΟΎΘΥΘΥ, 1ὼ 108 τηοϑί πηρογίδηϊ 
Γοαΐυγοβ, 1 18. ΥΆΓΘΙΥ ὑπαὶ ἃ ΘΟΠΟΙ βίο, ἰουταθα οἡ βοἢ ον! θηςα ἃ 8 
οουἹᾶ θ6 οδίαϊπαά, 18 Θομττηθα 8ὸ ἀθοϊβίσοὶ νυ ὈΥ (μαὺ τ ΔΙ Οἢ αἴοσνν αγὰβ 
ΘΟμλ6Β ἰο Ἰσηΐ, 88 νγδβ (ὐὐἹ οβΌδο ἢ Β τὰ τοϑρθοῦ ἰὸ ἢ18 ΑἸθχϑαμπαγίδη 
ἰοχί, τ ἤθη Ἰοοκοα δὐ ἴῃ 1861 δῃηὰ ποῖ 1 οοπίγαβί ἰο {π6 ΥΥ δβίϑση. 

Ιὴ βοῃηθ σϑϑρθοῖβ 86 ουϊάθποα οὗ ἴῃ ΑἸθχδηάγιδῃ δηᾶ ΥΥ δβίθγῃ 
ἰοχίβ οὗ (ὐσἹοϑΌδοΙ βίαηβ ὨΊΡΊΟΥ ΠΟῪ ἰμδῃ 1ὖ ἀϊα ἴῃ ἢ1Β ἀΔΥ ΟΥ̓ ΟἹ Ὠ]8Β 
ΒΥΒίριω : [ὉΣ ΠΟΥ͂ ἍἷΘθΘ ὁδΔὴ Τορᾶγα {Π61 88 ποῦ αἸδί ποῦ τὰ {Π ΘΒ ἶν 68, 
Ὀυΐῦ 88 Ὀγάπομϑβ οὗ [86 ΒΆπι6 [ἌΤΩΙΪΥ ; 88 Ὀδὶηρ ΑἸ Κ6 ἩΠΓΏΘΒ868 οὗὨ {6 
ἀποϊοηΐ ἰαχί, ὙμοΟΒ6 (δΒΟΪ ΤΩ ΟΩΥ 15 811 [Ππ6 ΤἸΏΟΓΘ Βίσομρ, ἔγοτα 118 ποῖ 
Ὀεϊηρ ῬγΘΟΙ ΒΟ Ὺ 16 ΒΔΙΩ6, 88 1 ργοἀυορα ὈΥ Δί ἤο]αὶ Θομ ἔθ ἄθγδου. 
1 ΥΥ εβίοσῃ Μϑ5. δγὰ ποῖσ βρόκθϑη οὗ, οὐ. ΝΥ δδίθσῃ γοδαϊ 98 ΔΒ Θ0- 

ἰνγαϑίβα τὰ (μο886 {παῦ ΔΓ6 τόσα ροου αΥν ΑἸοχαπαγίδῃ, {86 6χ- 
ΓΟΒΒΙΟΩ τηνιϑῦ Ὀ6 υπαογβίοοα ἴο τρϑδῃ {πόδα νν ἢ] Οἢ ὑγογα τ ὕδη ἴῃ {Π6 
γεβί, ΟΥ 68 βι γα] ΑΥ]Ὺ ΒΠΟῪ ἃ ΡρΘουἑ Δ ΔἸ ἴὸ μῃ6 Τα ἰγαπ5- 



106 Ζοχίμαϊ Ογιέϊοϊβη). 

Ἰαίλομβ. Τὴ {1118 β686 {116 ΘΧΡΊΘββΊ ἢ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΟ ὨϊΘηΐ, ἀπά 1 ταῖσι ΐ 
ποῦ τη ]Β᾽ 684, ΟΟΒΒΙΟΏΔΙΪΥ, πα 664, Βοια δυο ἀἸβ ποίου 18 δ]ηγοδὲ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ; [ὉΓ ἴῃ δ, Ῥα0]} 8 ΕἸ 8168, ἔο συ βχϑῃιρ]θ, [Π6 τηοβὺ δποϊθηΐ 
Μ55. λδὺ 6 στουροά {{π|8:--- Α. Β. Ο. ἱομοίδογ; δὰ 1). α. ἰοροίμογὶ; 
{Π6 Ἰαίαυ στοὰρ δοηίδιπίηρ ἃ Ὗ δβίοσῃ ἰοσχί. Πἧ, βοσονοσ, {Π686 
ΜΘ. δγὸ Ἰοοκβα δ ἴῃ οοῃγαδβῦ πιτῃ [86 τηδ88 οὗἉ ἴποδο τσ τίθῃ ἴῃ {86 
Ἰαΐδὺ οδῃύασὶθβ, 80 [ὯΓ ἔγουμα {Π 6}. βίδπαϊηρ ἴῃ Ορροϑβϑιοῃ ἴο δδοῖὶ οἵβοσ, 
1πόν πχυϑῦ 6 τϑηκοα ἰοροίβοσ, 88 ππιίθα τυ] Π68868 οὗ 8ῃ δηοϊδηῦ ἰδ χῦ. 
Απά {818 τωυβὺ αἰ γαγβ Ὀ6 ποοοθα, ἐπδῦ 1 ἀοσυχηθηςβ 86 Θοτηραγοᾶ ἴῃ 
τοϊδιίοη ἰο {ποὶν αἀἰνογϑίξ68 ΤΟΥ ΤΩΔΥ Βθϑῖὰ ο Ὀ6 τηποἢ ορροβοί, Ὀαΐ ΣῈ 
1η τοϊαίϊοῃ ἴο ἐπ 6 1 βιπλ} 4 Υ10168 ἴο ΘΔοῖ οἴ ΟΣ, δηα {μον αἰ γογβι 168 ἔγοτλ 
Ββοιιθίμϊηρ, 6186, [86 ΟΡ οΒ᾽ 1 Οἢ. ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ποίοθα δ᾽ Κ8 ἰηΐο 1μβὶρη- 
βοδηοο, Τυδ γοησλέ δος Α, Β. Ο. ἴῃ οοπίγαϑυ τ λ8 1). (α., ἃ8 νγὰ8 θη 6 
Ὀγ Οτίθβθβοῖ, οὐ 6 πὰρ ρῸ Ο0Π6 Βίδρ ἔδυ 6 Υ, πα οἶα88 Α. (Ὁ. ἱορείμοσ, 
Ἰοανίπο Β. δἷοῃδ ἴῃ ἃ μἶαοθ οὗ ργδοιποηοθ; 1 δἰἴμου οαβ6 γα βῃου]ά 
ΟΔΥΤΥ τοβποιηθηΐ οὗ οἰδβϑιβοδλίιοη ἰοὺ Ἀγ: δηα ᾿ηνθβιρδίοηβ οὗ Γο- 
ΘΟ ΒΊΟΙ Βυδίθιωβ δᾶνο τρμν 16 ο ἐλίξ Θοπο  υ8ἱοη. 
6 ΓΔΑΥ ΠΟΥ͂ ΒΑΥ (ῃαῦ οογίαδ!η ἀοουμηθηΐβ οσοηίδιῃ 8η δηοίοηὐ ἰοχί 

ἱῃ ἃ βίδίβ οσ6 Οὐ 1688 ρυγα, δῃά {μπαὶὺ {π6 στοαῦ ὑροάγ οὗ ΒυζΖαῃί!ηβ 
Μϑ995. οοπίαϊη ταῦ 18 [ᾺΣ ΙΔΟΤΘ τηοάθτῃ; δηα {Πδὺ ΟΠ ΘΟΡΙΘ68 ΒΌΡΡΙΥ͂ 
ἴῃ ἃ ΤΘΑΒΌΓΕ [ΚΒ ἴῃ Ἡμαῦ τα]ρῦ ποῦ ὈΠΑΡΕΥ 6 ἰογιιθα (6 ρσοπο- 
αἰοσν οὗ οορ]68. 

[6 ΟΠ] πρ; ΠΙΔΥ σὶνο ἃ σΘΠΘΟΙΆΙ ποίη οὗ 186 τοϊδίιου ἴῃ ΒΊΟΝ 
Βοηθ οὗ {86 Ἰοδάϊην ΜΚ. οὗ 186 (ὐοβρο]8 βίδῃαἀ ὑο οὔδ δῃοίμου Ὑ 1} 
Τορατγὰ ἰο (πε ἰαχὺ Μ ΒΟ ΤΠΘΥ ΘΟΠ (ΔΗ. 

". 8. 
᾿ (.1,. 1. 38. 

ῬΡιΩ, Τ.Β.11.Ν.Β. Α. 
Χ. (Δ. 69. Κ. Μ.Η. 

Ε, Ἐ, α. 5. Ὁ. ν.1.Δ. 

ΤῊΪ8 δυσδηρθιηθηΐ ἀο68 ποὺ οἰδῖηι ΒΟΙΘΗ 10 ΔΟΟΌΓΔΟΥ ; αΐ 1ΐ ΤΊΔΥ 
6 οὗ 86 88 δχϑιωρ γίπρ [86 ρΘηΘΑΙΟρΎ οὗ {86 ἐεζέ, Ὀ6 1ἢ οὐβογνοά, 
Δηα ποῖ οὗὨἩ (86 Μ55. {μοιρβοῖνϑβ: (Πο86 σοάοθ8 ἀγὸ ρ]οθα τοροῖμοῦ 
ὙΥΠΙΟὮ ΔΡΡΘδΥῦ ἴο ἀδιμδηά βυο ἢ 8 δυγδηρϑηθηΐ, δπα ὑπο86 τ Βοἢ βίδηα 
Ὀ6]ονν οΟἴ6γβ8 86 ϑιοἢ 88 ΒΟΥ 8.{}}} γῦοσα δῃά πλοσο οὗ [86 ᾿ἱπ ουταϊχύυγο 
οὗ τροαογη!βθα γοδάϊηρθβ. Μδῃν οἵ {86 οορὶθβ Ποῖα βρθοιῆρα δῖα υἢ- 
ΒΔΡΡΙΥ πιογα ἔγαρστηθιίθ: 811 οὗἉ ἴμοβα θοὸν Α.. θοϊοηρ ἴο {86 Οοπδίδη- 
ΤΙΠΟΡοΟΪ ἴδῃ ΤΆΓΑΙΪΥ, (Βοβα ἴο {μ6 Ἰοἵξ οὗ {ῃδὺ οοἄδχ ἴο {86 ΑἸοχαπάσίδῃ. 
Ιὴ ΔΩΥ οἶποσ μαζί οὗ (6 Νον Τοϑδίδιηθηΐ Α. που]Ἱὰ τοαυΐγο ἴο 6 
Ρἰδορά τποῖ ἰρῆθγ: ἴῃ [86 (ὐοΒρ68 {μογὸ 18 ἐπαὺ Κἰπα οὗὨ δἀπιϊχίυσθ 
οὗ ταχύ ἴῃ (μ18 Μϑ, πο ΡγΓΟΌΔΟΪΥ Ὀοσδιὴθ ἔγθαυδηὺ ἴῃ (86 ἔουσί 
ΟΟμὕΤΥ, ΜΠΘΠ ἴπ6 ἀοιμαπα [ὉΓ οορὶοθθ οὗ {π6 (ΟἸΝγιδύϊδη ϑουιρίυγαβ 
Ὀδοδπλ6 Βυ θην 80 ρτοϑί. 

Αἴνον {16 Ἰαβῦ 11π6 1ὴ [6 ἀονϑ {80 ]6, ἃ ναϑύ πυθοῦ οὗ Μ858. ταῖρδί 
6 466, Βοπ!θ 88 ρυγα 1η ἰοχί, δῃά οἴμευβ ἴδ 1688 80, ἴδῃ {8080 
ΡΙδορα Ἰονγεϑί ἴῃ {118 ζΘΠΘΙΆΙ δυσδηροιαθηί, [Ὁ ΠΔῪ ΒῸΓΘ Ὀ6 ποίϊορα 

ΣῈ. ἰθ Βοῦα οπιἰοὰ 88 Ὀεΐπῃρ ἃ ἰγαηδοσρὶ οὗ Ὁ.; Εἰ. 18 ἢοὶ δΒροϑοϊῆρα, 86 ἱξ δηὰ ΟΕ. ΔΣ6 
Ῥο(ἢ οορίβθβ (πηεαΐδίο ΟΥ ἱπιπηοαἶβ:6) οὗἨ [86 δαπιὸ ΜΆ., δηὰ Ἐ', 18 ἰη μαζί ἱπιρογίοοι. 
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ἐμδύ 411 [06 θυ: 08 δῃΐουῖοῦ ἴο {Π6 Βίχτῃ σοπίατΥ σου], [ἢ δἀἀοά ἰο 
{8.18 [40]6, ΟΘΟΌΡΥ ρΙ6ο68 ἴῃ {86 ποῃ-ΒυζΖδηίιηθ ραγί. 

Τμυ8 [86 βίυμαγ οὗ ταῦ 48 θθθὴ γι ἔθη γθβρθοίϊηρ' ΓΘΟΘ 8: ΟῺ8 18 
ΟΥ̓ ναἷιθ, ποῦ ΟὨ]Υ 88 τῃακίηρ οὐ 168] οσκ8 1π 6] 1} 10]6 ἰο βιυαθηίδ, 
αὶ αἶδὸ 88 ββ Ὁ }Π]18ῃϊηρ γαοίβ ὙΒΙΟἢ τϑηλαῖη ππηβῃαίζθη σοβρθοίϊηρ 
ἀοουπιοηίθ, {861 Δ 1165, δηα (π6 ἰαχίβ Ὑ ΒΊΟΝ {Π6Υ οοπίαϊη. 

ΟΗΑΡ, ΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΗΠΑΒΟΕ ΤΗΑΤ ΟΒΕΞΒΕ ΜΑΝΌΒΟΕΒΙΡΤΒ ἨΑΥΕῈ ΒΕΕΝ ΑΙΤΈΒΕ. ΕΕΟΜ. 

ΤΗΣ ΤΑΤΙΝ, -- ΤῊΗῈ ΨΕΣΕΖΙΑΝ ἘΒΑΌΙΝΑΒ. 

ΤῪ [18 Μ6}1 Καόνῃ {μα {16 δοουβαίζοθ 88 Ὀθθη Ἰαἱὰ δραϊηβί βουθγαὶ 
οὗ [6 οἰάεβὶ ἄτεοκ Μϑ. (δαὺ ὙΠῸ Ὺ αν θη αἱίοσθᾶ ἴγομι {μὸ 
Ιαῖη; δηά, δἰ πουρὰ ἰῦ 15 ἤονγ 1016 ταογα (ΒΔ 8 τηδίοσ οὐ ἰβίοσυ, 
10 18 Ὡ666[}] [μαῦ 1Ὁ Βῃου ἃ Ὀ6 ΘΧΡΙ]αἰποα 1 οοπηθδοίζοη τυ οογίδι 
αἰξοιηρίβ ὕο Ἔχ ιῦ ἃ ῬΘΟΌΪ ΑΓ ΘΟὨξΟσταν οὗ [86 ατροκ ἰοχὺ ἰο {16 
Ταῦ γυϊραίο. 

Αἴον π6 ρυδ]σαῦοι οὔ Εὐγαβιαυϑ 8 Οὐκ Τοβίδιηθηῦ, 86 τ ὰ8 
1 ΟΪ Θά 1ῃ ΤΔΗΥ͂ ΘΟ ΓΟΥΘΙΒΙ68, ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ Ὀδοδιβα οὗ ἷ8 ἀδραγίαυτα 
ἴτοιι ὑπ 1,Αἴ]ἢ γι ραίο ἢ {Π6 νογβίοῃ τ ΒΙΟἢ μἷ86 ΟὝ6Κ ἰοχί 
ὙὙΔᾺ8 ΒοσοΙρβηϊοα; [818 ἀγο  δἰξθηίοη το (Π6 ΑἸ ἴδγθηοοΒ θούν θη [Π6 
ατσοοῖ οοριθδ [θη Κπόνῃ απ (μ6 1,δὕη Ὑυ]ραίο. 
ὙΠ θη ἀἸβουββι 9 ῃ8 ΜΈΓ Γαϊβοα γϑϑρθοϊϊηρ Ραγ ἸΟΌΪΑΣ ρδββαροβ, {ΠῸ 

ΟΡΡομοῃίβ οὗ Εὔταβηγχβ Ἀρροδὶθα αὖ ϊμηθϑ ἴο οορὶθ8 ἡ] οἢ 6 δὰ 
ΠΟΥΘΓ 866}, 8Π4 Βοιροίϊτηθβ ὈΥ̓͂ 816 (ο ἃ ΜΝ. ἴῃ (6 Ῥὰαραὶ [Όταγυ, 
[π6 βαιηβθ ψΒΟΝ 6 ΠΟῪ ΚΙΠΟῪ 88 {86 οάοχ Ν᾽ αϊϊοδμυβι [ἢ {8686 
(ἰδ νγδβ {γι]ν 8614) ὑμπαῦ ραββαρεβ ΓΘ γοϑα ἴῃ ἃ ἸΩΔΏΠΘΥ ΘΟΒΙΌΓΤΙΏΔΌΪΘ6 
ἴο [6 γυϊρεαΐο, τ Β]ο ἢ ̓Ἡεφοθει Βα οαϊοἀ αἰτοῦ γ. ΤῊ]8 αποβίιο 
ΒΘΘΙΠ8 ἔγομλ ΕἸΓΆΒΙΩ 118 8 ΘΟΥΥΘΒΡΟΠἄθηοθ ἴο μᾶνα θ6θἢ τηυοὶ ἀϊδβοιιβδβθα ; 
ΔΗ, 848 (ἊΣ 88 Ὑ6 Οδὴ ΠΟῪ ρδίμοσ ἔγοτῃ βοδίζεγθα ποίϊοθϑ, [Π6Γ6 88 8 
“)αἰπὲ ρετοορίοη οὗ {Π6 ρσαμθγαὶ αἰβδγοποθ οὗ 86 τηοάθσῃ ΜΆ. ἔτομι 
1ῃ6 τηοϑὺ βδποϊδηῦ: (Π6 ᾿ηνοδυσαου τγὰ8 {ἤθη ποῦ οΑΥτιοα ἐγ ΠΟΥ, δηθὰ 
10 δὰ ἰο νγαῖξ [ῸΓ ἔνγο σθαι ασθβ Ὀ6 ογο Ὁ νγγχὰ8 ΤΊ ΉΠΥ ᾿ηνοβυ σεϊοα, απα 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΟΘὨΓΌΣΥ Ὀσδίογο {Π6 δϑοογίδιποα ἴδοίϊβ ΓΘ υδοα, ΕἸΓΑΒΙ.ϑ 

[σόν ουὐ 4 πὶ ἐμαὶ ατοοκ ΜΆ. νΒΙΟΝ ἀρτοοθα ἱπ γοδαϊμῃρ 
σῇ τλ6 1,δ μαα θ6ρϑη δἰ οσϑα, βο ἐμδαΐ {16 δοοοσάδῃμοο γγὰ8 ἰδοϊχοιβ: 
δηά ἴῃ {18 σαί ΠΟΥ 6 Βθϑῖὴδ ἰο Βανα ἱποϊπἀοα {86 Οὐάοχ ν᾽ δἰοδηιβ 
186], τ 1: οἢ ἢ6 δα ὭΘΥΘΙ Β66ῃ. 
ΤΟ βγϑὶ ἱπθγαδίϊοη τ ιοἢ Εὔγαβηυβ σῖνοΒ οἢ {86 Βυ ) θοῦ ΔρΡρΘδσΒ 

(0 θ6 ἴῃ 86 Απποίδιϊοηβ ἴο 818 {μισὰ οδαϊοη ἰῃ 1622, ΏοΓο ἴῃ 
2 Οοτ. ομδρ. 11. δἴϊτοσ πούϊοϊπρ {86 αἸβδγθησθ οὗ γϑδάϊηρ θοίνσθθῃ 18 
ατοοκ ΘΟΡΥ δῃά {86 1,δὐη Υ υἱραΐα, 6 8448, ““ Θυϊάδτῃ ἱπαϊοδί 'π τηῸ 
αυοάδιῃ οοὐϊοα ἀδργθηθηαι βουιρίσσαια Οστοδτα, ουτὰ ποβίτα [1,δἴϊηα 
ΒΩ. γυϊ]σαία] ὑγαηβίδίϊοπα οοηρτιδηΐοθμι, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἐπὶ λύπης 
σχῶ. Ἦσμῃο 8:0 ὁ ΒΒοάο παΐββυσα ΕΝ. Ῥ. Εταποῖβοο ΟἸβποσῖο []. 6. Χ1- 
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τ.6η10] (ὑλγα. αἀυοπάδτῃ Το]οίδπο, οὐ ὰΒ δα. 6 πὶ ΥἹΓΤΊ ΤΩΘΠΔΟΥ 86, ΟἿΠῚ 
ΥΠ|}8 ἔαγθο, αυοᾶ 1ρ86 ἔλνογιῦ ριοίαι! ὈομΙΒαι6 βὺι 118 ΟΥἹΠΙθ.8. 

δοὰ οατα ΑἸ γοβῖιΒ πΟὈἰβοιπὶ ἕβοϊαΐί, ουτα ἰοῦ Ἔχ ρ Ασα Βυ ]ταρθηΐυῦ 
ἢυϊο ἸοοῦοπΣ αὐᾶτα ᾿παϊοατηιδ, Πουὶ ρούαϊῦ υὐ ἘΒΟΔΙΘη 818 116 ΠΡῸΣ 
Γυογιῦ ἀοργανϑίιβ, ργθβουθπι οαϊω ὁ βατη ΠΟΥ τ Πλ8 ἀσργαυδηαίὶ, 
δου ροΐαϊῦ, αὖ δὰ 1,δθποταμῃ οοατοοὰ ἔπογῖῦ δλθη δίῃ, ργϑοβοσ τα οὔσῃ 
βι0 ἘΠοαΊΘη818. Νδτὴ 14 ἔμϊββθ ἔδοϊιπη οοῃβίαῦ ἴῃ πο υ]]}18, αἱ ροϑὶ 
ΘΟΠΟΟΓΆ ΔΩ ᾿πἰίϑια οὐτὰ ΤΠ οο  6δῖα Ἐοιηδηδ, ἤὰο ἀυοαὰθ ἴῃ ραγίθ οοη- 
οογἀδγθηῦ, ΟΥΤῸ ΘΟΙΙ66Β 6}08 σ᾽ ΠΘΙΙΒ Π181] δ] υα δυαμὺ αιιδτη ὩΣ υβϑὶβ 
δἰθα ἴῃ αἰρο ἰδρ146.᾽} 

Βείοσγ {86 δρρϑάγαῃμο οὗ Τὐγαβεαιδβ ΗΠ φαϊοι {818 αποβίϊοῃ 
ΒΘΟΙΏ.8 0 ἢδνο αἰἰγδοίοα ραγίλου αν δἰ θηϊοπ, Θορυϊν θα βοηΐ ΕὐΤαβηχαβ 
ἃ ἀαβουιρίοη οὗ (Π6 γαίσδη ΜΆ., ᾿πίοσπηρ ῖμὰ (μαΐ 1ἰ ἀϊ ογοα ἔγοια 
{π6 ἰοχῦ ψΒΙοὰ μα μαά οα θα ἴῃ νου οὗ [Π6 γ᾽ αἱραίο ἴῃ 866 ρ]δοεβ.3 
ΤῊΙΒ ᾿ν88 Νονυ. 1. 1688; δπὰ υυϊτηρ ἴο ἷπὶ ἔτοπι Βοιηθ ἴῃ 1δ84., 
ΔΙΓΟΥ πούοϊησ Βοηθ ζ'ΘΟρΡΤΆΡὮΪΟΔ] οογτίφοπαάα ἴῃ ἮΐΒ πούαθϑ οἢ “6116, 
6 ἴυγηβ ἴο {818 βιι]θοῦ : --- “υοά ρογίποῦ δὰ ᾿ἰθσιιπὶ Ῥομεβοίυτη 
Οὐοαϊδοπὶ 86. αϊοαπαμῃ 1209], σθοοβ οοάϊοθϑ Νονὶ Ταβίδτιηθηίιὶ, 
τοοσιιπλ απογιιηάδιῃ σοὶ τῃλ}1{18 ν 6] Ἰονιταΐα [αἰβθο ἀδργαναίοβ, 1 

Ἰρβισα απο Βου1 018, 8.468 6886 ἀδοῦ ᾿ηἀυθδιίδία, αυοὰ ἴῃ ΟαγαἊεογεηι δὰ 
Βδηϊ δἴθπχ τραθυηίαπι Κρ ογο Ἰαϊΐο οὐτὰ ΕΠοο]6ϑα Βοιηδηδ, οσϑα τυ 
μου αὖ τοὶ σοαϊοοβ δα Εβοπιάηδπι Ἰδο ΟΠ 6 πὶ ΘΙ ἀλγΘ ΠΥ; ΠδΠὶ 
αυοιηοᾶο ροίογαηΐ οἰασαβ υἰτίαπθ σοηίοϑίασι, οχϑιρ σα Βουλδμα 
Ἰδροθ!ομθπλ ψΘΥαΏ οἱ ΘΘΓΙΔΔΠΔΠ) ΓΘΟΌΏΘΓΘ, ΟὙΘΟΟΓῺ 6886 νἱιαΐα ὃ 
Νά χυοα 418, ἀτθοδηλ Ἰθοῦομοπλ 6 ΟὙ 8018 διοίοσιθι8 6886 ρθίθ 1}, 
ἀἸ ΓΘ 8 διασα, 8ὶ γα !] ποῖα ΟὙὝΘΟὶ ΒΟΓΠΊΟΠ]Β ΔΙ ΤΩΑΓ68 ἃ Οὐστθοὶβ οοτ- 
Ἰη0 8 αυϑδηὶ ἃ 1,4 0118 ΟΧΡ] Ιοασ, Αὐ ἸΙΌΥΟῸΒ Ἀγομοίγ ροβ, [πἀαπηοηΐα 
ποδίγ ΓΘ ]ΡΊΟΠΒ ΘΟὨἰΣηοηἴθβ, αυὶ τοὶ ἔπογαηΐ 8. 5.118 δοίο ΙΒ 
ΒΟΥΙΡΟΙ, ΟἿΣ ποη ογθάδιηιβ βαποί!8, ραν 5 οὐ ἸὩΘΟΥΓΆΡ ΙΒ δββασναῦοϑ 
6886. ἴῃ ΒΟΙΙΏ18 86 1η ὈΙ]ΙΟΙΠΘΟΙΒ Ἰὐοο δῖος Βοπλδηϑ, αι σαραΐ οβὺ 
ΟΠ Ἰβε ποσιπλ, οὔ ΒοροΥ ἔα ποτλδ (δ ο 1.8 ρ᾽είαδ, αὐδι ἴῃ ατο- 
Οἷα, αι ΒΒΡ6 ἔπ ΒΦ ΓΘ ΟΥι μὰ οὖ ᾿Θν Ββιη στη Ποπλῖηατα ἔγαπα θὰ18 
οὐ τπηοῦμι ΓΟΓΌΤΩ ΠΟνΆΓΙΠῚ ἀρ] αία: αὐοα ΔοοΙά 886 οογίατῃ δδὲ ἴῃ ΠΧ Χ, 
ἀεοτγοίᾳ (ὐομοῖ! ΝΙοηΪ, απ οατὰ ἱπίαστα ἴῃ ΒΟΥΙΠ1 8. 1ςο]6815 Εο- 
ΤΏΔΠ86 ΘΒΒΟΥΨΆΓΘΠΓΙΓ, ἰδθη δα οὐἹθηΐθιῃ 1 αὐϊθυβάδιι ΕΠ 6165118 αἱ 
ἨΦΓΘΌΙΟΙ8. Ἰποοηβᾶ Βυηΐ, 1Ὼ 411}18 Δα ΠΣ ΠΟΙΟῚ ὨΠΊΘΥ τὰ τοααδοσία, ΒὰὉ- 
]4{18 νἹ ἀο]]οθῦ, αι ἸΡΒΟΓΙΙ πὶ Θ0Π01}118 δὰΐ σοημαῦθ8 οὈδύϊςαγα ν᾽ οῦδῃ- 
ἴαγ, αὐ Αἰμαπαβίὰϑ οὐ οδίθιὶ ΕΡΊΒΟΟΡΙ εχ ΑἸθχαπάγιηδ βυῃοάο ἴῃ 
δρ βϑίοϊα δὰ Μαγοιπη Ῥάραμι δοπαποσγιηΐαγ, αὶ αὰο Θχοηρίασω ἄθογο- 
[ογαπι Ἰρβοσαῃι, αποα ρείοραηΐ, τοοοροσαηῦ, Αἀ46 αυοά 110 Υ] τα ἴοΥ68 
δ 1Π]ΌΓ118 6886 80]6ηῦ, οὖ ΠΛ] 118 ἃ 561018 56 [0114 8806. οὰπὶ βουϊμύυτΙ8 

1 ἘΓΑΒΙΏΠ8 ΒΡΟΔΚΒ δ᾽ ΠῈ  ΑΥΪΥ οἡ (86 Βατηθ Ῥαββαρθ ἱπ ἷ8 Αροϊορία δὰ Ζασοοδυμ 1ορί ἄστη 
διιηΐοδπι ; δηα ἢὰ 4150 ἐλδγὸ οἱ ἀ5 ἃ γοηδυκ ἴὸ 1.6 δᾶπιο οἴἴἶδος ἴο 8 ηοῖα οα 1 Φοδη ν. 7. 
(Οὐ πἰς ἢ 18 οὐ μουν 86 Βα υδίδητ4}}Υ δοοογάδην ὙΠ} [86 ἀπηοίδιίοη ἴο μἷ8 ατοοῖ Τοβίβιηθηῖ). 
Αἴἴοῦ “ Οὐδπαῦδπὶ οἱ ἤσης Βυβρίοοῦ δά 1δυϊπογιιηι οοάΐςο8 ἔι8586 σαβιϊ χαῖται" (δροδκίηρς οὗ 
116 (οάεχ Βυιιδηηΐσι5), ἢ6 δά 8, “"" Ῥοβίοδᾳυδιη οηΐπὶ ατροὶ σοποογάϊπηι ἱπίοσιιηΐ ουπὶ 
ἘςοΙοδίὶα Ἐοιηδηδ, βιπάπογαηρ οἱ δὰ ἴῃ ρᾶγίο ουτη Βοιηδηΐθβ ΘΟΠΒΟΏΙ ΓΟ." Οροζϑ. ἰχ. 
0], 853. 

5 ΤΏΙΒ Ἰοείενῦ ἄοθβ ποῖ ΔΡΡΌΘΑΓ ἰπ ΕἸΓΆΒΙ8᾽ 8 ΟΥΚ8. Ῥαγὶ οὗἉ ἰϊ, τοϊδιης ἴο ἴη9 Οοἄοχ 
Ψαμσδηα8, ἰδ οἰϊοά Ὀγ ΒΙΔηο πὶ Εὐνδηρο] αγίαπι Ουδάσιρὶοχ 1. ΟΌΧΟΙΠ. ΝΟΙΠΟΣ ἀοο8 
ἘΓΆΒΙ 58 ΘΏΞΥΓΟΥ ἈΡΡΘΑΣ, δηὰ τ[ΠῸ8 γ76 σι ΟἾΪΥ ΟΟΙΪΘοῦ {Π6 σΘΠΉΘΓΆΙ 86η586 οὗἨὨ ὙΠδὲ ὸ βαὶὶ 
ἔτοτῃ βραϊνθδ᾽β ΓΌρὶν. 
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σομἔππάἀοηο θυ υἱ ατὶ, ἈΡῚ ἃ ῬυοιοΥἹ 8 ν6] Ἰαριιηΐυγ γ6] 1 6 ]]ΠἸσπιηίαν, 
πδὶ ἔοσίο οο ἀϊοῖβ ῥ]δοιῖββα ἢ ἔαάοσο, αὐ' ἀἸοίλο το ομθηαθγοίυσ 
κα 1,μαὔπαιη, αὐοα πθὺ δῦ ργόραῦ!]6, ρτγύθγα ιᾶπι ἴῃ οαγίο δ] 00 
Ιοοο, οἱ πυπηαυδπὶ [δούαπα [1886 σογζτη ΠαΌΘΟ: Ὠδτὴ ΔΙ ΓΟ πὶ αιδηὶ 
οἰΐᾳ8 ὃχ δύγοα Βυ]]α, Ἰοὺ ἀπα8 αυγεαϑ ΒῈ}]45 ἴῃ ἴσο (ποι Ἰοσιιτ ροὺ- 
Ια σουῖπι, ΠΥ ΘΗΪΊ πυπηαυδτῃ οί]: αΌΆΓΤΩ ἸρΊ ΤΟΥ αἸο.Β οὐ ᾿η46 ἃ ΠΟΌῚ8 
ΡῬεϊθηάα εὖ, π6 φταν ΥἹΒ 8 08 ῬΘΥΒΟΥΌΘΓΘ. 816. Βοηα 28 Μαὶὶ, 
ΔΏΠΟ ἃ ΟἾΣΘ. παΐο 1684.} 

ΤΥ (18 ραββασθ ἔγοτα Θαρυϊνοάα 18 ἢοῦ γ ΥῪ 6 π16 848 ἰο τολαΐ Ἦ6 
Δ γ118 τνᾶ8 ἀ0η6 ΟΥ̓ ᾶστοοα [0 δα ἀοη6 ἴῃ {π6 οογγθοίΐοῃ οὐ τρεῖς 
ΜΗ... 10. 185. ποὺ βγρυϑίηρ {παῦ τὖ Ὧπ8 Ὀ6Θὴ τηδα8 {Π6 Τουιπἀαίξίοη οὗ 
1Ποοτῖθ8, δηα (μαὺ Εὐγαϑηβ ὑπάἀδγβίοοα 10 ἃ8 δυρρογέηρ τ πδὲ μδά 
θη ΡῬγθυ  ου ΒΥ βυρραδβίθα Ὁ ἢ. ΕὟΟΤῚ [18 ἄτοξεα {ἢ 6 βαργαββίοῃ 
Ἑαάια οὑπὶ ατωεῖδ, ----ἃ ἴοττη 566 ἴο ΠΏΡΙΥ [μαῦ οπ6 οὗ ἴπ6 δ ρυϊα- 
(10η8 οὗἩ ἰμ6 ΕἸογοῃξπο (ουποὶ ἴῃ 1439 τπδβϑ, ὑμαῦὺ 186 ατροῖκβ τῇ 
γογα 16 η πηϊ164 ἴο {π6 οὶ ΟἸ γΟἢ Ββῃμου]ὰ οογγθοῦ οὐ αἰΐδσ {Π 6} 
ΠΟΡΙ68 οὗ {π6 δογὶρίαυγα ἴο βυϊ [86 Τα π γυϊραία. 

Απᾶ ἴο {δὲὶ8 ᾿ὐταβϑιηιβ Ἀρρ] 164 {(Π6 Ββίαίοπιοπῦ οὗ δοριυ νοᾶα ἴῃ [Π6 
Ιαϑί οαϊίοη οὗ 6 Νοῖν Ταβίαμηθηῦ, τ ΠΙΟΝ Π6. Ρυ]15Π6α ἴῃ 1685, ἴῃ 
νι ἰοἢ ΒΘ ρῖνθ8 ἃ τροσο ἀοἤηϊία ἔουτη ἴὸ ΠῚΒ οὔδσσθ. Ηδ βᾶὺ8β ἴῃ οῇ6 
οὗ (86 ᾿πἰγοαποίουυ ἰγδοίβ : ---- “ Ηἴὸ οδιΐοσ 1ΠΠπἃ ᾿ποϊά1ῦ Δατϊηοηθη- 
ἄυτη, 68Ξξ6 τοοσαση αυοβάλιῃ Νονὶ Τοβίδιῃθηνι σοάϊοοβ δα 1,ἴη- 
οὔ ΘΧϑ ] τα οιηθηδαΐοβΊυ [ἃ ἐμοίϊππι αδ 1 ἤάξεγε Οταοοτγιίηι 
ουηὶ Βοιηδῆα Εὔοο]αβῖα: αὐοα ἔσαπι ἰοβίαίαΣ Β.}1ὰ αὐ ἀϊοϊτυΣ 
δῦγοα. Ὑ͵]βυτὰ οϑὺ δηϊπὶ οὐ δος δα βιτηδηθδημ ΘΟΠΟΟΓ πὶ ΡΟΥΓΉΘΓΘ. 
ΕΛ ποβ οἱϊτὰ π᾿ Ὠυ})υβπ)0α.1 σΟα]ο 68 ἱποιἀϊτηυβ, οὐ {8118 δάμυς ἀϊ- 
οἰζα δάβογνδαυι ἴῃ Βιθ]οίμοοα Ῥοηῃί οι. ογαμη ὁΧχ 18 σΟΥΓΙρ ΓΘ 
Ποϑίγοβ, δδὺῦ 1,6βὈΐδη), αὖ αἰαπῦ, δαιηόνοσο σταριΐαδη. 1Ππἅ ροίϊιβ 
δροοίδλπάαυτα αὐὰ Ἰορογιηῦ νοίοσο σοὶ, ΟΥροηθθ, ΑΒΔ ΠβΙυΒ, 
ΒΆ51:11|86, ατορογῖυβ ΝαΖιδηζθηιβ, ΟΠ γυβοβίοτηυβ, Οὐστ]ὰβ δὸ ΤἼθο- 
Ῥηγδοίαβ. Ηοο 60 τνἱ᾽βατα εβῦ δαἀπηοημοσα αὐοᾶ δὴ πὰηο αὐϊάδηὶ 
7Δο δηΐ 86 ἰγθοθηΐα ἰοοᾶ Ὠοΐαϑ86 οχ σοᾶϊοα ροηίβοϊς ὈΙ]οΙΠοςς, 
ἴῃ αυϊθυδ 1116 οοηδοηδῦ ουπλ ποδίσα νυἱραία δ οπα 1 ἰὴ, οὐηλ 
πιθα ἀἸβαομδῖ." Ηδ (ἤδη γοίευβ ἴοὸ {Π6 ΘΟΡῪ ἔγοσα {π6 Ν᾽ αἰΐσδῃ ΓΙ ἸΌΓΑΓΥ͂ 
ΜΠΙΟ Πδα Βαθὴ υϑοὰ ἴον {π6 ΟὐἸρ] υὐθημβίδῃ οαϊθοη, πο ἢ (6 
ΒΌΡΡΟΒ6Β) τηϊρῦ αἶδὸ πᾶν ὈθΘη δἰϊογθα δηά οογγϑοϊθα ; Ὀαΐ 501}} {818 
οουἱὰ ποὺ ἤανα Ὀθθη ἀομθ Οχίθ ΒΨ ΟΪΥ, Βῖη66 ἐπ φοπογαῖ (να 8108) 16 
Οομρ] υἱδηβίδη ἰοχὺ ἀρτθοθ ΠῚ ΠῚΒ οὐ αἀφαϊπδὲ ἴπΠ6 γιιϊραΐα ἴῃ 
ὈΪίδοθθ οὗ ἀἰβογορδῆου. “"Θυοαβὶ πὸ8 ὑτροηΐ δυϊογιίδία Ν ΑΌΟδη6 
ὈΙ]ΙοΙΒοος οοάοχ αιιθπὶ βϑουίιβ οϑῦ 'ῃ Νοόονο Τοβίαμηθηῖο ΕὙΒΠΟΙΒοῖι8 
Οδγάϊη8}18 φυοπάλμῃ Τοϊοίδηιϑ, θη τ06ο ἔμπιῦ οὐ βάστα ὈΙ]: οἴ Θοθ, 
ψογὰ οἰΐαα ἃ Ι͂Θομς6 Χ΄. τιΐββιιβ δ, υὖ ἤοο σοῦ θομ βάοὶ οχ- 
ΘΙΏΡΙΑΥ ᾿ἰπηϊδγοίυσ, Αἰαὰὶ 15 Ῥθῆ6 Ρ6Γ οὔγηῖα ΘΟμΒΘηΓ Ὁ ΟἸΠῚ ΤΏ68 
ΘΠ ΠἸΟΠ6, αἸΒΒΘ 68 ΔὉ 60 αἴθ ΠΠῸ αὐϊάδπι ΠΟΌ1Β Οὐ) οὐ τηδ]}8- 
6}18 ἀοθοσγιρύμππι 116 τ18. Αὐ 1110 δῖ αἰββαηίιαί οροχίοί, 8 σοηβαηθ 
οὐ συϊραία 1,αἰπογυτα φα 1006." 

1 Ἐχσαδσηὶ Οροσα, 1:1. οο]. 1762. 
5. «Ὁ μρῖιδ᾽ ΑΥΖαπΙΘΠιοΥατη σΟΠΤΆ ΤΏΟΤΌΒΟΒ αποβάδπηι δ. ἰπάοοῖοϑ," ὑγοῆχοα ἴἰο ἘΤΔδΒΠῚτ8᾽8 

Ν, Τ. οἀ, 1585 (β 8. γοσβο). δ 1] εν, ἱπ ἐς ποῖα [0 1μλ|κα χ. 1. ἐπ ἐλ βαπιθ εὐϊίίοπ, Τι6 
ΒΑΥ 8, “ ΟὈ)]οἰΓαν πΟῸΪ8 πηι18 σοάοχ ὁ ΒΙΝ]οίῆοοδ Ῥοῃοβοῖα αυαβὶ ποβοίδσηυβ, ροϑὺ ατθςοθ 
μι ςοηρογάϊαπι Βοϊηδηρο δε ἷβ Τεσορίοβ οἱ οςοάϊςοβ ΠΠ]οσγαπὶ δὰ ΓΔΕ πογαπι Θχοτηρίατία [Ὁ1550 
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Τὸ ἀρρϑᾶγβ, ἔπθη, ὑπ Εἰγαβπγὰβ μδα βυρροβίθα {παὐ ΔΠΥ γθβθτα ὈΪλῃσ8 
οὗ ατοοῖς Μϑ5. ἰο {πὸ γυϊσαῖα 1πὰ ὀρροβιοι ἴο {86 τοϑὺ μιὰ δι Ἴ56ῃ 
ἔγοια αἰξεγαίίοπ, ἀια {πα (ἢ195 γγαβ βυρβοαυδηΐ ἰοὸ {π6 ΕἸοΟΓΘπἐπ6 
Οὐαὶ ἴῃ 1439, ἀπα {παὐ δι οἢ αἰ ογαύου μα 66 Ῥγθβοσὶ 4 ἴῃ {8Π6 
Βεῖα Απγοα; ἰπαὺ ϑερυϊνοάα ἀδηϊθα (τρμ}γ) (μα ΔΩΥ βιι ἢ ἀγίϊο]6 
σου ]Ἱά 6 ἔουηά, ἀδουηίηρ; 10 τπιοϑὺ ᾿ηργο 8016 (μαὺ ατοοῖκ σορὶθϑ βῃου]ὰ 
αν θϑη δἱίογθα ἔτοπῃθῃ (π6 1, μη ὦ ἴῃ ΟἿΘ ῬΑΓΓΠΟΌΪΑΓ ΡΗΪἶδοθ, 
ΔΡΡΑΓΘΒΕΪΥ 1 Φόοἢ ν. 7.); Ρυΐ (Παῦ 8 ἀ1ἃὰ ]]6 σὰ {μαῦ 10 γγαβ μπάογ- 
βἰοοα ἰμαὶ ἰῃ6 Οσιθοῖκβ μου] οογτθοῦ {Π6ῚΡ ΘΟρΊ68 ὈΥ͂ [Π6 Βομηδῃ 6χ- 
ΟΡ Ϊ ΑΓΒ, 88 οοπίδι ὴρ {μ6 ἔτ τϑϑαϊηρ, {86 “1δοῦ Ῥοπιβοῖαβ ἢ 
((π6 Οοάοχ γαθοδηυβ) Ὀοϊηρ βυο ἢ ἃ ΘΟΡΥ͂ ; δηᾷ {παΐ 48 (πΠ6 στουηάβ 
οἵ βϑυοῖ σογγθοῦοη ἡ γα ἰπαὺ τϑοῖς ον Υ οὐ 1}}-ἀοβῖρσῃ μδα 1η]υτοά 
16 ἰαχί, ΘΧΘΙΏΡΙΑΥΒ ΓΆΓΟΪΥ πϑοα δηα ἔγθο ἔγομῃ 80 0}18, βοἢ 88 {Π86 
Βοιηδη, ψουϊὰ 6 411} [Π6 ποσὰ Κα ὶγ ἴο Ρ6 βυϊίοα ἔοσ δοσγθοίϊηρ οἴ 8, 
88 Ὀοΐηρ ἔγθα [τη] ΒΌ ΟΝ ἸΏ} Γ]68. Η6 ΒΘΟΙΩΒ ποῦ αὐϊΐ6 ὑο μᾶνα ὑπᾶογ- 
βίοοἁ ψμοῖμου Εὐγαβτηυβ παα τόν οὐδ ἃ ἰηΐ (δαὶ 1 νγγ88. ἀρτγϑϑα 
{Πα {π6 ατοοῖς βῃου]α 6 αἰίογοα ἰο βυϊ (ῃ6 7 αὐΐῃ, οὐ {πὶ α( Βοχηλη 
Μϑ85. οἵ [16 στεοῖ βῃου]α μαποοίουιἢ θ6 υβρα 45 δυϊδβογιίαῦνο. ΤῊΘ 
ἔοστηθσ ποίΐοῃ 6 σο͵θοΐβ, πὸ Ἰαϊίον ἣθ τὶ ϑὶῃβ; Ὀὺὺ ΕΓΑΒΙΆΙΙΒ τ1568 
αἷϊ (παῖ ἢ6 (Π8 δίαἰθα ἃ8 βίγθηρ  ΠΘΏΙΩρ' 18 ΒΌΒΡΙΟΙΟΩ : ΠΟΥ, ΒΟ ΘΥΘΥ, 
6 ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο (ἤσουν ἐπ Ὄπάγρθ ἔἈσΊΠ Υ Ὀδοῖς ἴῃ ροϊηὺ οὗὨ ἅπι6, 88 1 χὐ 
ἸΔ4 Ὀδθη βοιηθί!ηρ' σΘΠΟΙΑΙ 1ἢ ΟΟΠΠΘΟΙΪΟΩ ὙΠ ΔΠΥ͂ Τοοσρύϊοι οὗ 
Οσθαῖκβ πο {π6 μη ΟΠατοι. 

Τ0 15 οογίδιπ ὑμαῦ ἴῃ (μ6 αἰβουββίοηβ οὗ {ῃ6 Οστθοῖκβ δπὰ 1,8 11Π8 
αΠἴγθησαβ οὗ γοδαϊηρ' Ἰσ6γ6 ὩΟΠΟΘα, ΘΘρΘοΙα ν ̓ῃὰ Αοἰβ χυ]. 7. ΠΟΓΘ 
[6 Τ, Δ 1 ΘΟΡΙ68. 88 Ὑ76}} 88 [Ππ6 δῃοϊθηὺ ασθοῖ σολα τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ, 
Ὑ8116 (Π6 ἰαέον (ἀτϑαῖὶς οορὶοΒ οπιξξ Ἰησοῦ: [18 ψγὰ8β ἀδοιηδα οὗ ργραΐ 
Ἰπηρογίδησθ ἴῃ {Π|6 ἀἸβουββίοη οὗ ἴπ6 ἀορταα οὐ ὙὨϊοῖ (86 1,Αὔα ἀηα 
ατοοκ Ομυσοθοβ οσο αἰνι θα, Ποῖον 186 ρῬγοοθββίοη οὐ {π6 ΗοΪγ 
ΜΒοβί 18 ἔγοτα {86 Εδίδμον απά ἐδε ϑοη. Ἀπα {π08 10 τὺ να θ66Ὲ 
πηαἀογβίοοα ἐμαὺ {πα τοδαϊηρ οὗ (86 1,018 βου α θ6 [Ὁ]]ονγοα, ποῖ ἃ 
᾿τηϊξαύηρ (πΠ6 υϊσαΐα, Ὀυΐ 88 υϑίηρ [Π6 ΔυῦΠοΥ Υ οὗὁἨ {Π086 ΘΓ ΠΟΥ 
ατοοῖς Μ55. ] Δ ἢ ἴῃ βυο ἢ ροϊηΐθ ἀγὸ ξο]ονοα ὈΥ (μ6 [,μα[π νογβίοῃ. 
Νοιμίηρ οδῃ 6 τροτὸ οαγίδιη {[Πδῃ {Π|18, [μαῦ πο βυιοἢ σϑηθγαὶ δἰ ογαίοη 
ἰοοὶς ρἷδοα αὔον [6 (οιηο] οὗ ΕἸογθμοα (8ῃ αἰϊοιηρί αὖ υπίοη 1 Οἢ 
ἴον ᾿πάθϑά οὗ {μ6 (ἀσβαῖκβ δοοορίβα), ἀπά {μαῦ οοϊποιάθποα ἴῃ σοϑαϊηρ 
Ὀούνθθη ὐσθοκ δπᾶ 1, δἴϊ]η ΟΡ 68 οαπηοῖ Ὀ6 Θχρ]αϊποά ὈΥ 186 βὺρ- 
Ροβι οι ὑπμαῦ {Π6 ἔΌΓΙΩΘΙ 6 Γ6 δἀαρίοά ἕο {Π6 Ἰαἰίαυ. 

Εὐόσα {18 {πλ6, Βόγον ῦ, [86 ρῆγαβα άπ οὶ Οταοὶβ δοαυϊτοα 

οτπθηάδῖοβ. Οὐοσιπὶ ἀθ ΠΌΠΙΘΤΟ Πλ1}018 ἀΓρτταθη 19 ΠΟ] ἶσοὸ [ιῖ886 οοαίοοτῃ 11] πᾶ ΤΑ) 808] }8 
ἀοδβογίριαπ). Νδῖι δὶ Π08 τηουοὶ ῬοῃθβοίαΣ ΒΙ Ὁ] οὔ] Θορα δαοίογλαβ, οἱίαπη 18 οοὰθχ ἀποπὶ 
Ἐοτλδηιβ ῬΟΠΕῈΧ τη δὶς Εταποῖϑοο Οαγὰ. Τοϊοΐδηο ογαὶ οὐ πβάθτῃ Β᾽ ὉΠ] οὐ ο." ΜΙ|ςΠ ΔΕ] 9 
(ΜΑΓΒἢ Β ἐγδηβ]αίίοη, ἰϊ, 169.) Γοίδσβ [0 Ετδδβιηι8᾽8 ζομγίλ οἀϊίοη, 1527, ἴον [Π||8 ποίθ ; Ϊ8 
ΓΔ ΉΒἰδίοσ, ἰῃ ἃ ποῖ, βίδίθβ [δι (Π6 τοΐδσοποο 15 στο, δαὶ τυ ουΐ σοττοοίϊηρ 1 (Ὁ. 642... 
ΤῊΪΐθ δηποίδιϊοη, 88 τ: 6}} 88 τῦδιαι 18 οἰϊδαἃ δῦονς, τησϑὺ αν θΘΟη Βα ϑοαθοηὶ ἴὸ Θαρυϊν δ᾽ 8 
Ἰούϊεσ. ΜίςΝΔ6]15᾽8 ΣΟ τ ΚΒ ΠΟ ΓΟ ἃγα ὙΤΟΠΡΊΥ Ὀαδοα οἡ [Π6 δυρρμοβίοη τμδὲ {π6 ποῖθ μδᾶ 
Ῥτγοοσαοά, δηὰ [πδὺ ἴῃ6 ΘΧΡτγοβεὶ γη8 οὐὗἩ ϑορυϊνοα ὑγοσὸ ἱδκοη ἔγομὶ ΕΓΆΒΤΉΠΒ, δηὰ ποῖ υἱοό 
σογβα, ἘΒΙΑΠΟδ ηὶ (Ενδη. Οπδῦσ, 1. ΟΧ ΟΙΙΠΠ.) τοίου ἴο θοῖ οὐὨ Εγδβιηι 88 ἰδίου δα 1018 
ἴογ 116 ραβϑβᾶρο αυοίϊοα ἴῃ {ΠπῸ0 ἰδχὲ ; {{Π|18 Τηϊβίακο, 1Κ [δὲ οὗὁἨ ΜΊοΠ86118, ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ ΘΓΟ5Ὸ 
ἴτοτη ἴπ6 αἀπποίαζίοπδ οἵ ὁπ οαἀϊιίοη οἵ ΕἾ͵ΆΒΤη 18 ΒΟΠΊΘΙΪ 68 ΔΟσοΟΙρϑηγίηρ ἴπ6 (Σὲ οὗ 
ΒΠΟΙΠΘΟΣ : Ποη(6 ἰδ 18 ποοάξα] ἴο Ἔχαπιῖπα (Π6 ἀδίο ΟΥ̓ σας. Τὴ ΘΟΡΥ οὗ Εταβπ8᾽5 ἡ λ 
οὐϊιίοη, ποὺν Ὀοΐοτα ἴὴ6 Ὑτίζογ, [ΟΥΤΉΟΥΪΥ ἴῃ ὑπ6 ἸΙΌΤΑΓῪ οὗ (Π1ὸ Πυκοὸ οὗὨ ϑβδοχ, 885 [6 
απηοίαίοπϑ ΔΡΡοπ οι τ ΒΙςἢ τ 8 }}γῪ Ὀοϊοης ἴἰο τῃς γοιγίλ. 
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ἃ Κιπά οὗὨ σΟΣΤΥΘΏΟΥ, δηα (ἢ6 ΒΡΡροβιθοη νγαὰ8 οὔθ ΘΧΡσυ ββϑα (δαί 
μογα δα θθθπ βοπὶθ βοΐ αἰΐογαίοῃ οὗ Ἵορῖθϑβ. Τἢ18 βυρροβίζομ 
οὐρσῃΐ ποὺ ο βανθ θ66ῃ δρρ]164 ἰο απείεπὲ ΜΌΜ., χη]688 10 οου]Ἱὰ Ὀ6 
ΒΏΟΜΩ {παὖ {Π6ῚΓ ἰαχύ μδα θ6θὴ ελαηφεά; ἀπα 88 (0 (ποβο τσχι θη βὰ}- 
ΒΟΠΠΘΗΕΥ, {Π6Γ6 18 ΠΆΓΑΙΪῪ ἃ ἴγαοθ οὗ σμαΐ οουἹὰ Ὀ6 βυρροβοα ἴο 6 
Αἰϊογοα τοδάϊησβ, ἅη688, ᾿πΠἀ66α, 818 ἴο ὁπ6 οὐ ἱἰτγὸ ΜΆ. “1 δἱίΐαυο 
οογίο Ἰο00,᾽" δ ϑδαρυϊνθάβ ὌἽσργβββοά 1. 

Τη {86 0] ον οαπίυσΥ ἴΠ6 ρΡυὈ]]οαίίοη οὗ (86 ΝΈΠΕΖΙΑΝ ΒΕΑΡ- 
ΙΝΟΒ τουϊνοα {μ6 ψ18016 ομαγρα οὗ [δἰ] πϊβδίηρ ἀραὶηδί ατοοῖς ΜΆ5. 
Ἀε 15 Οὐὀγάα, 86 «6801, ἴῃ Β18 ““Αἀνογβασῖα βοτὰ" ({0}οπβ, 1626) 
οἶδρ. χοὶ., Ἰηβοσίβα 4 οο]]δοίϊοῃ οὗ νϑυϊουβ γθδαϊηρβ ἴο [86 Οτθοὶς Νοὸν 
Τοβίαμχοηΐ, οὗἉἨ σι ῖοῖ Βα σάνα {Π6 δοοουηΐ ἰδ 1Δπ8, ἴμ6 Εἰδίοσιδῃ 
οὗ Θραΐῃ (αἶδο ἃ 96ϑυἱῖ, ψγῆοὸ μδα αἸθα ἵνγο γϑᾶγβ ργουὶοῦβὶγ), μαᾶ 
σίνϑῃ Βἰπὶ ἃ ΘΟΡΥ οὗ {πὸ Νὸνν Τδβιδιηθηΐ, ἘΠΠΠΠΡΕ ΨΑΓΊΟΙΒ ΓΟΘΠΙΏΡΒ 
ἰὐδηβοσ 6 α το οἱ ἴῃ ψ Βιοἢ Ῥοᾶτο Εδχασάο, Μδγαῦβ οὗ ΝῈΙΕΖ, 
ἢδά ᾿ηβοσγίθα (θα ψιτἢ 8 οὐσῃ μδηα, Βανὶπρ' οΟἸ]α θα δ᾽ χύθθη ΘΟΡ 68, 
εἷἱσῆϊ οὗ ψ ῃ]οἢ ποτα ἔγοσα {86 ΠΙΌΓΑΓΥ οὗἁὨ [86 ὕδουσία!. 106 1ὰ (ογάα 
8.48 (παΐ [86 ΘΟΡΥ͂ γγ88 8 ρχγιηϊθα Ογεεὰ Νον Τοδβίαηση, ἀπά {παῖ 186 
ΨΑΤΊΟΙΒ ΓΟΔΟΪησΒ ΜΟΥΟ 8}} ασθὰκ δηα ἴῃ τηδηϊδβοσρύ: 6 σίνοδ {ἤοτὰ 
([6 8408) ἃ8 ΠΟΥ͂ γγοῦθ τὶ θη, ΟὨΪῪ ᾿πβοσίπρ' ἴῃ [μαὐϊπ τ μαῦ ταϊρῃς 
6 ὩΘΘΟΑΠῚ] [ῸΣ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ Ἔχρίαπαίοθ. Μαγαπα μδα 4180 τηθηϊοποᾶ 
τιῖ8 ατοοῖκ Τοβίδμχθηί οὗ {ῃΠ6 Μαγηὰὶβ οὗ Υ δε]62, βίδίϊηρ ὑπαῦ 10 ΘΟ 116 
Ἰηΐο ἷ8 Βαῃαβ μα αἀϊα ποῖ Ῥγθοίβοὶ Υ ΣΘλ ΘΠ ὉὉΓ ΠΟῪ (ρου ΡΒ ἃ ΘΟΡΥ͂ 
πο Πα θ6θὴ Ῥυγοδαδοα πϊίμοιῦ {Π6 ΜΙ. ποίθϑ μανίηρ Ὀδθη αἱ 
(π6 ἄπηα οὔβοσνθαλ δ οοπιρ δἱπβ (δαῦ [Π6 οοὐϊοθ8 Το γο ποῦ βιαίθα 
ἴγοπιλ τ Π]οἢ {86 Τοδαϊηρθ 6Υ6 ἰβκθὴ ; δῃηα οἰβοῆοσο ἢθ ἀδθβουῖθοβ 
ἴποπὶ τππ8: “ ΥἹΧΣ οδὲ ἰοοῦβ, 'Ώ αἀὰ0 ΠΟῚ ΘΟμϑοηθηῦ ΓΩΔΓΡΊΠΘΒ ΟἿΠῚ 
ῃοβίγα οἀϊίίοηα [δ πᾶ. Ὑοχαμ ὁΧχ ἰδηΐα ΘΟΠΟΟΓΑΪΔ συ Υβιι8 ΟΥἹο ρα 
ΒΌΒΡΙοΙο, οὑτὰ ἴῃ Δ] αθοτα ἀσϑοῦτ οΟά! Θ μι 1Π0141880 6Χ ΘΟΓΌΤΩ ΠΏΓΩΘΙΟ, 
φμὲὶ ροεὲ (οποῖϊμηι ΕἸογεπέϊπιηι αὐ Πάδηι 7,αξπογιπι πιμ(ὶ διπέ σαξέϊ σαί, 
οἱ ρϑηῃϊέυβ οοῃβθηίηί, Εδὰ ΟὟ οϑυβδιῃ 60 σοάϊο8 Ῥάγοθ οὐ οδυΐθ 
1131 ΒΌΓΩΙ8, Π6 6 ἰβηθ ἢ ῬΓΟΓΒῸΒ ΓΟ] ΟΙ πλυ8. 6 16 (δγάα, ποινονου, 
γγ88 688 ΟΑΌ Ο.18, ἔῸΓ 6 δ] ἷ:Β ἴο ΠῚ8 ομδρίον Ποῖ οοηίδιηβ {Π 686 
Τοϑϊηρσβ, “Εαίθοῦ μα8 Ὄχρ  ἸσΔΟ68 μα 01168 πθβοϊθηδυβ αταςοὰ, 
αἴαυ: βοιθΡι18. Ὁ} 18ϑιπὴθ δυηΐ, Μασπο ἰδῦοσα οοιραγαί βυηΐ 8 
ΨΊΓΟ Βϑρ᾽ Θ 1Β8ῖτηο, εἰ ἐπιεπααίι5 Οὐαοιδ ἐετίωις αὐ πογπιαπὶ Κείσαίϊ 
ἱπίογργεῖϊδ., . . . Ῥοῖτο τωυΪϊΐα βυηΐ αὐ ποῖ] ἰγδΒουθογο, βοα 
δδ᾽6 ΡῬΔΓΥΪ τοιηοπί!.Ἶ 

Ετοὶ Πὲ6 ἴα Οδγάα [686 γοδάϊηρ ἰοιιπα ἐπ ΟῚ γᾺ} ἰπίο οἶμον ο0]- 
Ἰεούϊομβ οὗ οὐ ]σ4] τηδύοτ]8, δα ἴπ8 {Ππὸν ἀγὸ ἰηβεσίβα ᾿ῃ ΥὙΥ̓ δ] ο 5 
Ῥοϊγυροῖί δῃὰ (86 ατϑοὶς Τοβίδιηθηίβ οὗ Ε}]] δηὰ Μ|]], 88 {π6 γϑδάϊηρϑ 
οὔ ξἰσίοεη (τοοῖκ Μ55.: Βϑηροὶ 4180 τηϑητοῃβ τἤθὰ ἴῃ 18 ταὶς 
Τοεκιδιηθηΐ, θυΐ μα τοραγάρα (Ποπὶ 8458 οὗ 0 ψδϊτθ. 

ΤΠς Υ οἰθζίδῃ σϑδαϊηρβ ταϊβοα ὕνγο ροϊηΐβ οὗ ΘΟὨ ΓΟΥΘΙΒΥ : ΘΓ 
{ΠΥ ἴακο ἔτοπι Ογεοῖ ΜΆ. αὖ 4117 δηᾶ, 16 80, νγαὰβ ἰῦ ποῖ ἴτοτα 
δυο 48 δΔα Ὀδ6η αἰξογοὰ το βυϊῦ {πὸ μαι} Υα παν βοὴ {μαΐ 
Μασῖδηα θηἰογίδι 66 [δ6 ἰαίῦογ βυδβριοίοι, ἔτοσα {6 στοδξ γθβοιιθ ]ληο 6 

1 τ“ Ῥγρεῖ, ἰπ Β΄οΠοὶ. δά ΒοΙ]]δστηίῃ.," οἰϊοα ὈΥ ὙΥ εἰδίοἰῃ ἴῃ ἰδ Οδίδίορτιο οὗὨἩ Οοάϊοοδ, πο. 11]. 
Ν. Τοῦ. Ῥγοΐοσ. "ἢ. 59. 

3. Αἀγρογβασὶ ὅδοτσα, Ὁ. 144. οοἱ. 2. 
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οὗἩἨ τπο86 τορᾶάϊηρβ (οὗ ψ βοῇ Ὸ ἰἴὰ Οογάᾳ σῖναβ ΠΘΑΥΪΥ πὲπείοθη 
λισπιαγ θα) ἴο ἴμ6 νυϊσαΐο; δῃὰ σὴ τοοκ ΜΝ. ΓΘ στρογ δχ- 
ΤΘΏΒΙΥΘΙΥ οΟἸ]]α θα, 10 νγὰ8 οαγίδίη πα΄, ὉΠ]688 ὑπ αἰξεγεά, τὸ βιοὶ 
ατϑοὶς οορίθβ οουἹὰ θ6 ἔοαῃά. Απά {{π8, (818 οοἸ]θοίζοῃ ὑγὰβ ὈῪ 
ΤΏΔΩΥ ΒΌΡΡοΟΒΟα ἰὸ Ὀ6 ἃ ΠΟῪ ρτγοοῦ οὗ {πὸ αάωμς σμπὶ Οταεῖς. 
ὙΝ οἰβίθιῃ ζᾷνϑ ἸΏΔΩΥ ροΟα ΓΘΆΒΟῚΒ ἔοσ ἀουθίηρ, (παῖ Υ 6]6Ζ ῃδα υδοὰ 
8ΠῪ ατοοῖκ Μϑ., οομβιἀοσίησ (Παῇ ἢ6 δα ΟὨΪγΥ οπρογοα Ζιαξϊπ 
οΟρί68, δηα ἐπὶ (μ6 ατεοκ ἔοσα οὗ (6 γϑδάϊηρβ νγὰβ8 ἢ18 οὐ ἰγδῃ8- 
Ἰαύοη ἀπο {παὺ ἰοησιιθ. 6 ΟΠ]Υ Βθοιλιησ' μὴ ἠαῤβονν δοαϊηδὶ Υ οὖ- 
βίοι οἡ {18 ροϊπύ νγᾶϑ, ἰῃαΐ βοσγθ οὗ {π686 στϑδάιηρϑ αἰἴου ἔγοσ οὐῦ 
ΟΟΡΙ68 οὗ [6 ψυϊραίθ. ΒΙΒμορΡ Μδγβ, ἴῃ 186 οουγβο οὗ [8Π6 οοη- 
ΤΓΟΥΘΥΙΒΥ͂ ΓΟΪαὔνα ἴο 1 Ψοἢη ν. 7. (πὶ ἕλνουσ οὐ σοῦ, βιχίθοη Ὑ6- 
Ιεζίδῃ Μ5 5. μδὰ βοβϑῃ οἱ δα οπ {π6 στουπα οὗ [ἢ οΟἸ]αἴου Β βέΐδπςθ), 
Θηΐογοα τηἴ9 ἃ [}} δχδυπδίίοη οὗ {86 ψΠ0]6 συδβίοῃ; αδπμὰ {86 
γοβιϊῦ τα {Π|8, ---- “ ΤΊ ιᾶὲ (06 Υ᾽ 6]οζίδη σϑδαάϊηρβ ΤΟΥ͂Θ ἴακθη 1η)- 
τη α]αίθ νυν, ἡϑιῦπον ἔγοτῃη ΟὝΘΟΪκ, ΠΟΥ οσθῃ ἔτοπι [8{1Πὴ Τηϑητιβουρίϑ, 
θαΐ ἔσγοῃ Βορογῦ δίθρμοηβΒ δαϊίοι οὗ ἴπΠ6 γυϊσαῖα ρυ ] Βμοα αἱ 
Ῥαγϑ ἴῃ 1640; μα ἴπ6 οδ]εοῦ ψ οἢ {π6 Μαγαμὶβ οὗ 6162 δά ἴῃ 
ΥἹΟΥ͂, ἴῃ ἔγαγαϊηρ {Π18 ΘΟ] δοοη οὗ τοδάϊηρθ, νγαθ [0 βιιρρογ, ποΐ {86 
γυϊσαΐθ ἴῃ ρθπθγ, ας {μ6 ἰοχὺ οὐὗἩ {π18 δαϊ θη ἴῃ Ραγου]ατγ, 
ὙὙΠΟΤΟΥΟΙΡ 1ὖ ναγιοα ἔγοπὶ ἰμ6 ἰαχί οὗ δίθρῃθηββ ασϑθοὶς Τ᾽ ϑίδιηθηΐ, 
Ρυϊηίοα ἴῃ 1δδ0; δηὰ {παῦ, νι [18 ντονν, μ6. ἐγαηβ θα ᾿ηΐο ατϑοὶς 
{π6 σϑϑδάϊηρβ οὗ (Π6 ἔοστηθσ, συ] οἢ. γαγὶθα ἔγομῃ {π6 Ἰαύϊοσ, οχοθρί 
ὙΠΟΓΘ ΒΡ Θη8 8 ΟὝΘΘΚ πηλγρίη Βρρ] 16 ἶπὶ ἢ [η6 τοδαϊηρβ 
ΠΟ Π6 ψδηΐοα, ποτ 6 ἰδ ΟἾΪΥ (ο ἰγβηβοῦῖθα, ἀπά πού ἴο 
(γαῃϑἰ αἴθ. δος ροϊηῦ {ππ8 δβἰδίθα 18 ργουθα ὈΥ {16 πηοβὺ οἰδθογαΐθ 
ΔΠΔΙΥΒΙΒ, ἀπ {Π6 τηοϑὲ σομνϊποίησ ΔΥσυχμηθηΐβ; 80 ἐπᾶῦ ΠΟῪ {6 
οποΒ ἴποιϑ Υὶ 6]6Ζίδῃ τοδαϊπσθ ἄγ Κπονγπ ἔοὸγ ταῦ ἸΠΘῪ ἅΓ6 Ὑγοτίὶ, 
δῃ αἰὐοτηρῦ ἴο ΒΌΡΡΙΥ͂ ταδί ἶΔ]Β ἔῸγ οοσταρίπρ {π6 τοῖς ἰοχὺ 80 89 
ἴο δάαρίὶ 10 ἴο ἴ[Π6 γυϊραῖο νογβίοη. ὙΥ̓ΒΘίΠοσ {Π6 βίογυ δροιῖΐ “ βἰχ- 
ἴεοπ Μ55., οἷἰσιῦ οὗὁἨ νι ἢ πτογα ἔγοτῃ ἐπΠ6 Γἰῦτγατυ οὗ {Π6 Ἐβοιτῖα),᾽ 
τν88 ὦ Δ γοαίίοη οὗ 6162, οὐ ὙΒοίθΟΓ 1Ὁ γὰ8 ἃ τηϊϑίαϊςα οὗ Μαγίδπα 
(ν]}ὸ Ὠδα βίαϊοα 10 ῥσῖὶοῦ ἰὸ [)6 1ὰ (ὐδγάδ) 18 πιποογίδϊῃ : Ὁ πιὰ ἤπνο 
οὐἱριηαίθα 1ῃ Βοῖλ6 σΟΙ ΙΒ οη ἔγομπη βιχίθθη οοάϊοθ8 ἤαυΐηρ 66 οἰϊοα 
Ὀγ Βοροτγί ϑδίθρμοηϑ, μ4] οὐ συ] ἢ τότ ἔγομι 6 Ζγοποῖ Ῥογαὶ 1,1- 
ὈΥΆΓΥῪ ; δηα (Π]8 Θηα γα Ίοη, την, ὈΥ {Π6 ἔταυα οὗἉ Υ 6162 οὗ {116 τηῖ8- 
ΔΡΡγθμοηβίοη οὗ Μαγίδῃα, αν Ὀθθὴ ἰγαμηβίοσσοα ἴοὸ ϑϑραϊῃ. Μδῃηγ 
οὗ {Π686 ταϑαϊησΒ αὖ ὁθοα βῆον {παῦ {ΠοῪ σου] ποῦ Βᾶνα οτὶ ρ᾽παίθα 
ἢ σοῖς βουῖῦοθ, Ηδα (βμοτα θαθὴ α Εωάυβ ουπὶ αταοῖβ, πιαπν 
Τ,αὐἸπἸβίηρ Τοδαηρ8 ἡγοῦ] οὗ πο βϑυ πανα θθθη ἐουπᾶ ἴῃ Μ55. 

Τῆθ ΒΑΚΒΕΕΙΝῚ ΒΕΑΡΙΝΟΒ Τ6ΓῸ δποίμον οο]]δοίϊοπ, ἀραϊηβῦ ΒΊΘἢ 
8 σθαῦρε οὗ [Δ] δῖ ηρ' τγὰ8 αἷδο ὑσουρηί. ὙΤΉΘΥ τοοοϊνεα {6 }γ ΠδΠΊ6 
ΒΙ ΠΡ Υ ἔγοτα {Π|6 ΘΟΡῪ 1ῃ ΜὨΙΟὮ (Π6Υ γα ἱπβογίθα μανίηρ Ὀ66ῃ δα θα 
ἴο {π6 Βαγθογῖηὶ Γ᾿ Όγασυ δὖ Εόπηθ, δηα ποῦ ἔγοτη (μδ΄ Ὀδῖπρ' βΒαρροβοᾶ 
ἴο Ὀ6 {π6 ρΐαδοο ἴο σμῖοῖ {πΠ6 ΜΆ. ἘΠποπηβοῖγοθ Βοϊοηροᾶ, ΤῊΪΒ οο]- 
Ἰεούΐοῃ οὗ γϑϑδαϊηρβ νγ8ἃ8 {πϑσα δχδιηϊηθα ὈΥ [βαβὸ Υ οββίυβ δρουΐ {π6 
γϑᾶΡ 1642; δῃηᾶὰ ἴπ 1673, 1Ὁ τνᾶβ8 ῥὑυἱηίθα αὖ 1ῃ6 οπᾶ οὗ ἃ (αΐθῃα οἡ 
δὲ, Μανὶς, δαϊνοα ὈΥ Ῥοββίπυβ, ἃ “681, ὙΠ6 ἀοσουηΐ ρίνθη οὗ [Π6 

1 Ἰδυϊοῖβ ἴο Ασγομάδαδοοῃ Ττγανΐκ, Ρ. 258, [αἰ ρζίρ, 1795. 
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ΤΟΔΩΪΏΡΒ γγ͵γδ8 ἴΠ|8, ἐμαΐ {μ6 Ὺ δαὰ Ὀδϑθῃ βοϊθοίβα. Ὁγ οι Μαίμοιν 
Οὐγγόορ ,] 8, ἃ Ἰοασηθὰ ατϑοὶς, οἵ τοῖα (αἴθσνγαγαβ τηδάθ ὈΥ {86 
Ῥορα Ασοβθίβδορ οὗ Ιοομϊατῃ ἐπ ραγέϊδιι5, νγὸ ἀϊ]6α 1η 1686), ουὖ οὗ 
ἴθ Μ55. οὗ [Π6 (ἀοβρο]8, οἱρῃυῦ οὗ {16 Αοἰβ δπὰ ΕΣ: βΒ|168, δῃᾷ ἔουγ 
οὗ [186 ΑΡοοαΙυρβ6. ἀἈἃἀβ [86 σϑδάϊηρβ {μ8 86] θούβα τῃοβίΥ βεοιηρα 
ἴο ἴανουῦ {86 1μαὐϊη γυϊρσαῦα, αὶ οἴαγρο οἵ ται νγδϑ γαϊβοα : Ὁ τῦᾶϑ 
τπουρπῦ ὈΥ Βοπιθ, {πδΐ 10 τχᾶϑ δὴ ἱπηροδίιχα οἵ (συ ορ ] 8, πὰ {παύ 
ῦ χαῖσαῦ μαν ὈΘ6η σοτηρϊοίθα ὈΥ Ῥοββίπαβ, το οαϊοα 1, ψΙ ἃ [Ὁ]]} 
Κποσίοαρθ οὗ 118 γ6 8] οβαγδοίοσ. ἨἩονθνοσ, (818 ομαῦρα τγα8 ΘὨ ΕΟ 
ΤΟΡΘΙ]οα Ἷ, Βιγοῦ, το ἔουπα δὖ Εογμθ, ἴῃ (Π6 Δγοβίνθ οἵ {Π6 γ- 
Ἐ|ο8π ΠΙΡΓΑΣΥ, (86 τρϑιηουῖδὶ οὗὨ (δγυόορηλυβ ἴο Ῥορα Ῥϑιὶ Υ͂., ἴῃ 
γι Β6 γϑαπθβίβ ρϑστηϊββίοῃ ἰο οο]αία βὶσ Μ55. ἔσομαι {μαὺ ΠΌΓΑΥΥ, 
Οὐ 16} {Π6 οοἸοὈγαϊθα (ὐαδχ Υὶ δἰ οδηβ νγα8 ομθ. ΗΒ Ἰπ θη θη γγ88 
ἴο ΡΟ ΙΒ δὴ δαϊώοη οὗὁ (πὸ ατοοκ Τοδβίδμχοπί θαβ6α ὁπ {ἢ 18 οΟἸ]α  οη 
οἵ Μ55.; ἴῃ σ Δοἢ, 1 ον ὁπ οὗἉ 818 ΘΟρ᾽68 οΘοῃίβ "θα ἃ σϑδαϊπρ' ἴῃ 
δοοογάδῃοα χὰ (6 γυϊμαίο, ὑμαῦ που] 6 ργοξοσγοα ἰο {μ6 6χ- 
οἰυδίοη οὗἉ 811 {π6 τϑϑί. 18 ἰηΐθηίοη, ἐμογοίοσο, γὰ8 ποῦ ἴο ἐπυσπέ 
ΓΟΔΟΏρΡΒ πὰ {86 ατρθοῖκ ἰοχῦ ᾿κὸ Ὑ 6162, Ὀυΐ ἴο Βο]βοῦ ἔγοτω τυ βαΐ δο- 
141} οχιδίθα. 10 18 ϑιιρροβοα {μαΐ, αἴϑογ (86 ἀθδίῃ οὗ δὰ] Υ., {868 
ἀοδισῃ γαϑ πορίθοίθα ΟΥ̓ [18 βιισοσββοσθ, ΟΥ̓ ρΌΟΥΥ ΧΥ. δηὰ {Πσῦδη 
ΥΠ|., δμὰ λυ 106 ργδραγδῦουβ οὗ (λυ ορὮ]υ8 ραββϑα ἰηΐο {86 
ΠΌΓΑΥΥ οὗ {μ6 ἔδμγ οἵ {π6 Ἰαϊίεσ ροπι. 16 (ὐγγόορη 8 Ὀ6 
1βουρσῃῦ ἴο πᾶν δοίθα ΨΘΥΥ͂ Ὁπογ ὉΠ] ΔΠΥ ἴῃ Π1Β τηοαἀθ οἵ δεοϊδοξίπφ 
ΤΟΔα ηρβ, 10 τηυδῦ θ6 ῬΟΥΠ6 ἴῃ τη]πα, ἰῃαΐ 88 γϑῦ {πο γα τγαϑ πὸ δα! ὴ 
οὔ [86 Νὸνν Τοβίαμαιθηῦ δἀϊθα οἢ μδί σοῦ] ΡῈ 64116α. οΥ 104] ρτὶη- 
οἰ ρ]68.2 ὙΟΥῪ ΤΩΔΠΥ οὗ {86 Ἰοπρ-δυβροοίρα Βα οσῖἢὶ γοϑϊησΒ ΔΥΘ 
ΠΟῪ Κηοση ἴο Ὀϑοησ ἴο {πὸ οαοχ γαίβολμαβ: 1π ἢ8 βϑϊ οϊϊοῃ οὗ 
Μ55. ἴοσ οο]]δίζοῃ, 88 [ᾺΓ 88. 6 ὁδϑῃὰ πᾶσα, (ὐδυυόρλ 8 δοίθα τ 1} 
δτοδῦ αἀἸβοσι παι οη. 
1 ναϑ ἰοὴσς Κποσῃ ἰμαὺ ΟΟΡΙΟΕΒ ΟΕΖΟΟ-ΙΔΑΤΙΝῚ οομίδίη 8 
ΟὨ]ΑΡ ἰοχὺ; δηά ἴμυ8 (86 τοδάϊηρθ οὗ δυο} ΜϑΚ. 88 1ηΠ6 Οοάοχ 

ΠΣ οὔ 6 ΟοΒρε]8 δὰ Αοίβ, δηά [86 οάοχ ΟἸδγομιοηίβδῃιβ οὗ [ῃ6 
Ἐρ᾿βε]6β, οσθ ορβογνθα οἢ ϑσχδιηϊηδοι ἴο δοοοχα τ] ἢ (6 1,αἰ] ἴῃ 
ΤΑΔΩΥ͂ ΡΪδοαδ, ἰῃ Ορροβιου ἰοὸ (86 τοοῖς Μ5Κ. ἴῃ ρθῆθσγαὶ. Ηθηοθ 
ΠΟΥ ἜΓΟ Γοραγάθα 88 σαί  ΒυΒριοουΒ; δπα αὖ ᾿θηρίμ {μ6 σματσα 
γγὰ8 ἀ6βηΣ6}Υ τηδά6, (μα ὑοΥ οοηΐδιη ἃ ἀτϑεῖς ἰαχί πσιτίθη Ὁ. 1, δη 
ΒΟΥ 68, δῃὰ δἱίθγοα (ο βυϊῦ [86 μα σι ἢ πο (ΠΘΥ ΔΓα δοοοιὴ- 
δηϊοα, ΤῊ1Β Δρρϑαγϑα ποῦ ἃ 11{{16 ρ]δυ51016, ἀμὰ 10 γγχ88 80 θηΐογοθᾶ 
Ι Ὑ εἰβϑίθιῃ 88 ἴο Ὀ6 γτϑοθϊγθα δῃὰ Ὀδ]ιθνοα ΟΥ̓ ΤΩΔΠΥ͂ ΒΟΠΟΪΆΓΒ. 
ΒΘΒΌΟΥ, Βούγοσοσ, ἩΠΠ ἃ ἀδαροῦ ΔΡΡΥΘΏΘΏΒΙΟΩ ΔΠα ΤΩΟΓ6 δοοιγαίθ 
οὐ 1684] ρογοορίϊοη, μδα νϑ]υθα δυο τηδηυβοσιρίθ υοσὺ ΠΙΡΉΪΥ ; [ῸΓ 
ἢ6 ΒΔῊ 1ῃ ποῖ (88 Οἴμοιβ αν ἀοῃθ, 80 πᾶν δὶ ἰθηρίβ ἄρρτο- 

1 8.6 Βίγοἢ ΒΒ οἀϊιίοῃ οὗ π6 Οοβρο]8 νὴ ναυίουβ το ΐηρϑ, Ὁ. χχχυΐ. (Ηδνηΐρ, 1788), 
ΟΓ ἰθ ατγὶδ 1οϊϊοηοβ ἰῃ Ενδηροὶα Ῥτοϊορ., ἢ. χὶνὶ. 

Σ Το ἰδ τ 6 }}] Κηοστῃ ἰδὲ ἰῃ τηοάοτη ἄγ δὴ οἀϊϊίοη οὗἩ ἴπ6ὸ τθεκ Ν. Τδβί. 88 Ὀδοὴ 
οἀϊεὰ οη ῥτίηο Ρ᾽ο8 ὄυθῃ 1658 οὐ 168] (πῃ ἴΠ0860 οὗἨ ΟΑΓΥΟΡΒἢ 8, [Ιῃ 0Πϊ8 τηοάδγῃ βαἀϊοπ 
ἀην Οτοοκ τοδαϊηρ οἵ αν Οὐοοκ ΜΒ. 15 [Ὁ] οννεὰ ἴῃ [86 τοχὺ [παῖ δοοογὰβ τῇ (6 τηοάεγῃ 
ΟἸοσμοπίϊηο 1διΐη Ὑαϊμαῖο ἴῃ τ860 ἱπ ἴμ0 Οδυτοῦ οἵ οηθ. [Ὁ πουἹὰ αν ὕδθῃ 8 
ἬΏΟΙΙΥ ἀἰβεσγοηι τηοὰθ οὗ ργοοδάστο, ἰἔ [86 πλοδὶ δηοίθηι δῃηὰ Ὀεϑῖ δἰϊθδίϑα 1διΐη ἰοχὶ δὰ 
ΒεΘῃ ἄτει [Δ Κρ, δηὰ 186 ἰηααΐΥ δὰ Ὀθοη ἸΒθη τηδὰς 88 10 ισλαέ ατοοῖς σορίοβ βοοογὰ ψΠῊ 
ΒΌΟΝ ἃ Ταζίη ἰοχῖ: δηὰ {π|8 που]Ἱὰ πδΥθ ῬΧΘΕΥ͂ ΠΟΑΙΙῪ δϑοοσίαϊηϑὰ ἴ[Π0 ασοοκ ἰοχὶ μοὶ 
γγ83 οἱ ρ]ογοᾶ ὈΥ Φογοπιθ. 

ΥΟΙ. 1Υ΄1 Ι 
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οἰαίοα ἐπ6 ΒΊΒ]1.41] Ἰαδουτθ οὗ ἐμαΐ 1] υβίσίουιβ βοιο]4γ) ρσοοᾶ δπά 
1ηΈ6}}Πσ 10 ]6 τυϊμαϑβοθ ἴοὸ [86 ἰαχί οὗ (Π6 ΘασῪ οοηΐυγιθβι Οη ἐδίς 
[6 ὙΝ οἰβίοϊπ μαγαὶγ στοαῖς δασίμοσ (πδὴ δοῦλο ὙΠῸ δα ργεοοαβα 
ἴπι; Βρηροὶ, ἔοσ ᾿πϑίδποθ, δα Βροΐθϑῃ βίγοῃρῚν ἀραϊπδὺ {Π6 (οαϊοθβ 

ατθοο-1 011, 28. ἰμβουσῇ {μοὶγ ἰαχὶ νγαὰϑ δἰίορθίμου ὑπγουίθυ οὗ 
ἰγυβί, Βιυΐ ΥΥ εἰβίθι ψοηΐῦ ὁπ βίθρ ἔσο. ; [ῸΓ Β6 νγ88 ποΐ οοῃίδης 
ὙΠ {Π6 ορίπίοι, τ ΒΟ Β6 Β6] ἃ ἴῃ σοησαοι ὙΠῸ οἴμογβ, (μαΐ {86 
ΜΆ. οἵὗὨ 1818 οΪα88 μδὰ βθθμ σοῃξοιτηθα (ο {μ6 1,αἴϊῃ ΕΥ̓ τ ΠΟΙ ΤΠΟΥ 
ΘΓ ϑοσοιῃηρδηϊοα, μυὺ Βοΐνγοοπι {86 ἢγβιὲ ρυδ]οαίίοη οὗὨ δῖ8δ Ῥχο]ο- 
Βοιαθηβ, ἴῃ 1780, δᾶ (6 ΔρΡρθδγάποα οὗ 18 ασθοκ Τοβίδηθης 1861}, 
Δθουδ ΕΘΠΕΥ γοατβ ΔΙΟΥ ΑΓΒ, μ6 ΠΔα 80 οὁμαηρθα ἢ18 οὐὶίλοαὶ 
ΟΡ᾿πίοηβ 88 ἰο δοουβα αἱϊ [86 τόσα δποϊθηὺ ἀσθοῖκ ΜΌΜ., δῃα {Πο88 
οὗ τροσα τϑοθηΐ ἀδίθ [μλΐ ἄστοο τι ΤΠθτὰ ἴῃ {16 Ομδγδοίοσ οὐ {Π 6} 
ἰεχί, ψ 1 Αἰ ογαίου ἔγοσῃ {πὸ 1, αἰ : δηα ποῦ ΟὨΪΥ͂ ψοσο ατθοκ 
Μ5. τοδᾶβ ορποχίουβ ἴο [118 οασρο, θυΐ ουθὴ δηοϊθηΐ υεγϑίοπς οὗ 
ΨΆΓΪΟΙΙΒ Δ068 δη4 οομη τ 68 ΘΓ 4180 Βρροβϑα ὕο πᾶν ὑθθθῃ αθδοίθα 
Ὀν 1,αἰῃ ᾿πῆυποποθ. Ηδρσο, ἴοο, {π6 ᾿δασπῖηρ ἀπά {86 ἰδθουγβ οὗ 
ὙΝ οἰϑίοϊῃ οδυβοὰ [18 ΠΘΟΥΥ τὸ Ὀ6 δαορίοα ὈγΥ ἰῃοβα ΠΟ ὙΟΓΘ 
ἀαΖζὶοα ὈΥῪ {π6 ναβύ τηϑλ88 οὗ τηδίδγαὶβ νυ ϊορ πϊ8 ασθοῖκ Τοβίδηθηΐ 
ΡῬγδβθηΐοα βϑῆοσα ἴῆθα. Βαΐ {π6 δχέεπέ ἴο ψ Ὠῖοὰ Υ οἰϑίθίῃ οαγγιθα 
Ὧ18 Ζαἰϊπίδίπφ [ὨΘΟογΥ, 164, ποῦ ΟὨΪΥ ἴο (86 τοὐθοίίου οὗ ψμαὶ π6 μαα 
δἀάοά ἴο [Π6 ομδῦρθθ Ργθν] ΒΥ τδᾶθ, Ὀυΐὺ 4180 ἴο βυος δὴ δχϑιῖη- 
δὐϊοῃ οὗἩἨ τΠ6 δοουϑαοῃ ἴῃ 108 ΟΥ̓ΡΊΩΔΙ ἔΌΓΤΩ 88 οϑιιβθα σοτηροίοηΐ 
7υᾶσοβ ἴο σοῃμοὶαάδ {μα΄ ὄν {μδΐ νγγ͵1Ὲϑ ἃ τη ϊβίβκο. 

Ἐὸγ 1 411 1η6 αἀποίοπέ Δ που 68, ΜΙ 5.5., νοσβίομβ, δπα ἔδίμ τ (1π 
1π6 οἰζαθοη 8 ψὩ]οἢ ΤΏΘΥ ρἶνθ), ΔΘ ΒαρΡροβθα ἴο ὑὈ6 δαδρίβα ἰο {6 
71 αἰἕπ, τὸ γ]ασοβ ὑπαῦ νϑσβίοη (ΟΣ ὙΘγΒΊ0Π8) ἴῃ {6 οομίγα οἵ μ6 οὐ σα] 
βγϑίοιω, 411 [86 οἵποσ ἀοουμηοηΐβ οὗ (86 τηοβῦ δῃοιθηΐ οἷ888 σϑνο! υἹηρ, 
δοιηα 1 : δηά ἴο σΑΥΤΥ ουἱΐ [Π]18 ΓΠΘΟΥΥ, Ὧ8 ΤΩΔΗΥ͂ {ΠῚΠΡΒ δηα 88 Θοσὰ- 
Ρ]Ἰοαῖοα τηυϑῦ 6 δΔἀἀοά 838 Το τϑαυϊγοα ὈΥ {Π6 ΔΒ ΠΟΠΟΠΔ108] ΒΟΏΘΙΩΘ 
ὙΥΒΙοἢ ρῥ]αοοα {Π6 δαγίδ ἴῃ [π6 σομίτα οὗ οἱ) ΒῈ δῃὰ ρἰδῃθίβ. 1, οὴ 
τπΠ6 οἵμοσ μαπά, {818 δἀαρίδιίίοη τὸ ἴ6 δ 6 ποΐ δββιιπηθα, {6 
τΠαὐ δῃὰ ἐπα οἴου δποίθηϊ νϑυβίοηϑ δηα {Π6 τηοϑὲ δηοϊθηῦ ΜΆ. δΥ6 
Β6ΘῺ ἴο βίμῃα ἱῃ βΒ06} ἃ Γϑϊδίοη (0 δϑοὶὶ ΟἿ ΠΟΥ 88 ἀοϑθβ ῃοΐ γσϑαυγα {86 
ΔΒΒΌΤΩΡΙΟΙ Οὗ ΔΗΥ ἰδοϊ οι δ] οσαίου. [10 18 ΟὨΪΥ Ὡδοα] 1η ἰῃδΐ 
Θι86 [0 δαάτῃϊὸ (Βαΐ {Π6 σοια!ποα ἔΌγοα οὗἩ [8ο86 δποϊθηὺ ἐθβ πῃ 168 
Ρτον δ μαΐ {86 1 ΓΤ ϑθη Ὁ] 8 ΒρΥΪηρΒ ἔσομαι ὑπ6 σοῖς ἰαχί Βανϊηρ; 
Ὀθθη 80 ἔϑτ {Π6 886 88 {818 Ἰ θη οχίθηαβ; δηα μα ἰπ6 1,Δ 1 
γογβίοῃ, 80 [Ὁ ἔγοπι δανίησ ογίσιπαίεα ἃ. ῬΘΟΌ ΑΓ οὁ1488 οὐὗὨἨ γϑδά!ηρ, 18 
ΒΙΆΡΙΥ ΟὨ6 οὗὨ (86 π|]ὶΐῃαβϑοβ ἴο {μοῦ δχὶβίθῃοα ---- 8 Οχίβίθησα ἩΒΊΟἢ 
18. ΘΑαΌΔΙΙΥ ῥγονοθα ΡΥ ασοοκ ΜΆ. {βοιηβοῖνθβ. 

Ὑ εἰϑύθιπμ Β {ΠπθοσΊ 8 Ὑγ ΓΘ οΟτηραίθα ὈΥ δι], ψ8ο, ἴῃ ρυ] βῃϊησ 
8ῃ ΘΠ ἰοη οὗὨ {116 ἰγοαϊβοβ οὗ ΥΥ οἰβίεϊη βυδ)οϊηϑα ἰο ἷ8 ἀτοοῖ Τοβία- 
τηθηΐ, Δα ἀ6ἀ ηοίδ8 οὗ 18 οσσῃ ἰο (86 γϑιῃαγκϑ οὗ ΥΥ εἰβίϑθϊη δηα οὗ οὐ 
ἔσοτῃ ὙΠοπὶ οχίσασίβ 6 γα ρίνϑη ἴῃ [86 δβγ6 νο]ιπιο. Ηδα 1 θθθῃ 
Δατητ 64 ἴο 6 ἃ βουπα οἝποη οὗ οὐ οίβεα, {πὶ τὸ ταὶρῦ αβϑίσηθ {δαΐ 
1Π6 ΠΟΘ δηοιθηῦ ῬΟΥΟΩΒ ΟὗὁὨ δυϊάθποθ τηυδῦ Ὀ6 τοὐθοίθα Ὀθοδῦβθ οὗ 
1π6 βίίρτηα οὗ δοοογάδῃοθ τ} {86 1, ΙΒ ΒΟ [Β6ΥῪ Πδα Ὀδθη 
Ὀγδηαθα, Πα ΌΓΥ πα Θχδιλπδίϊοη που] μανο θ6Θ ἢ ὮΟΡΘΪΘ89 ; ἔοσ, [Ὁ ὈῪ 

" Φ. 7. Υ εἰδίδηϊ 1.186}}} δὰ Οτἰβίη, δις. Νουὶ Τοδϑιδιηθηϊὶ .. . 1]]υϑίσαυὶϊ ὅ. 8. δϑιη]οῦ, 
Ἡχ]α, 1766 (νά. ΡΡ. 179. 191., ὅς. 
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{ἢπ686 τθ8η8 ὙἍἷὰ Βῃου]ά 6 16 ἴῃ ομθ ραγουϊαν αἀἰγοοίοη, {6 ὈΑΓΓΙΟΥ 
οὔ ρῥγοδι δι(οὰ που] Ὀ6 ἔθου πα ρῥγθνυϊουβὶν μἰδορα 80 8ἃ8 ἴο Βἰπάθυ ΟἿΣ 
βίθρβ. ϑθιϊοῦ, τ αίουοσ τηδῪ δ6 5Βε1α οὗἩ Π1Β Ορ᾿ πο ΟΥ [Π6ΟΓΙΘΒ, νγἃ8 
ποὺ ομ6 Ὑπὸ σου]ὰ ἴαἶκα γαοίβ ἴον σταηίδα ᾿γγεβρθοῦναε οὗ δυτάσποο; ἀπά 
{π8 ἢὶ8 οχΐθηβινθ δχδιηὶηδίϊοη οἵ [Π6 ΟὨδγδοίογιβίῖοβ οὗ ΜΙ 59., δηὰ οὗ 
116 νΔΥΙΟῸΒ γοδάϊηρβ λοι πδα ὈΘ6η οοΟ]]Θοῖοα ὈΥ οἶποτα, 16 τα ἴο 
ἔοττη 8 ἀθοιαδα δηὰ ἱπἀδροπάθηϊ αστηοηῖ. Ηδ (808 νἱπάϊοαίο {δ6 
αποίδηΐ ἀοουμηοηίθ ψὨοἢ Υ οἰβύθιη πὰ8 80 ΒΘ ΘΡΙΏΡΙΥ ΘΟπαοιηηθα, 
δηᾶ Πα τηοα!δοά {π6 σμαγροθ ἀσαϊηϑὶ οσθη μα (ρα! 668 ατθοο-  μΔ{1Π] 
Ὑ ΒΙΘᾺ οἴδογα μα νἱξυρογαίοα μαίογο ΥΥ οἰβίθιη, ϑη]οὺ νγχἃ8 (Ὁ]]ον δα 
Ὀγ Οὐἱθβθδοῖ, Ὸ οχιθηβιυ νυ βμονγθα {μα΄ [Π6 Δοοιβαίϊοηβ ἴῃ ρ6Π6- 
Τὰ} ὝΟ͵Ο, (0 ΒΑΥ͂ [Π6 ᾿οαβί, υοἱά ὁ »γοοῦ; διὰ αἴοσιναγαβ Ια 6 
Θἰαθογαίοϊυ ἀθιλομηδίσαϊθα ἰμαΐ, 80 Ὁ ἔσο [πΠ6 οἤατρα μοῖρ ἔν {παῖ 
ατοοῖκ Μ55. δοσοπιρβδῃϊοα ὃν ἃ 1,δὐϊῃ ἰγαῃβ θη ογο δ ἰθγθα Ομ] 
ἐπα γϑυβίοη, {6 γεύῦθγϑε 188 ἰῃ6 81π10]6 ἔκοΐ ; ἴογ ἴῃ ἴ[ᾷοβ Μ55. {16 
1,Δὔπ ἰοχί 18 ἔοσταθα ἔγοτμα {86 ασθοῖκ ἩΒΙΟΔΒ 1Ὁ ΔΟΟΟΙΏΡΔΏΙ6Β, 80 88 ἴ0 
ἀεδογὶ (1π ρθη 67Ά}) [ἢ6 Κπονα 1,801 ὙΘΓΒΙΟΏΒ, δηα [0 βου ῆσθ ουύβϑῃ 
16 1,δἰπ Ἰάΐϊοτα ἴο 4 Κὶπά οὗ βυρογβίτϊοιθ ᾿Π σα γ. ϑοἢ 18 [868 
σδαγαοίον οὗ {π6 Οοάοχ Β6ζΖβ, ἴῃ ἃ ργϑαΐ τχθάβυγα οἵ [86 (ὐυᾶδχ (]8- 
ΤΟΙπο 8118, ΔΠα ΘΒρΘΟΙΔΠ}Υ 80 οὗ (86 Οὐαοχ 1,δυάϊαηυβ (Ε.) οὗ {168 
Αοἰϑ,----ἴῆγεα Μ55. σοῦ Βαά 6 ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ οοπάθηημπθα [ῸΓ 
7αἐπέσίπς. 1 186 Οτεολ ἰαχὺ οὗ βυο ἀοουμηθηῖβ γο γα αἴοπθ σοη- 
βΙἀογβά, [86 Γοβθιι]δη66 ᾿ῃ ΤΩΒΩΥ ραββαροϑ (ο [86 ο]α 1,αἴ ΘΟΡΙ68 18 
ΒΟἢ 88 ἰο βασροθὺ {86 δυϑρὶοείοη οὗὨ ({18 αἰἱογαιίίοη ; δαῦ 16 186 ατοοκ 
απὰ 7 αἰέπ ἰαχίβ οὗ [86 βαῃηθ ΜΆ. δύ δχδιριηθα ἐοσείλεν, [6 το} αἱ 
ψ ΒΙοἢ οἷά 6 ὐτῖνϑα 18 πηδῃ} 6 801Υ ὑσὶ ; δηα ἐππ8 [16 ὙΠΟ] στοππά- 
σοσὶς οὗ [Π6 δοουδβδίίοῃ 8118 αὐνὰυ. ἘΝ Οἱ ἀθ᾽Β οὐρ]θοῦ νγχ88 [0 ἀοϊοηά 1Π6 
ΑἸοχαμάσιδη Μῶ. ἴγοια (6 αἰίδοϊκβ οὔ ΥΥ̓ οἰβίδοιη : Ὀὰδ ἢθ τοοκΚ {{16 
οἰἰαγσα οὗ 71 αἰπίδίησ ΠΡΟΣ ὉΡ, δηὰ {88 γγαϑ 840]16 [0 ΔΡΡΙῪ 168 
ΓοβΪ. ἃ ,“ογίϊοτὲ ἰὸ τμαὶ Οοάθχ. ὅο σοηνιποί ΡΥ δα βίδουοσυ τγ 8 
1μ6 Ἔχαπιηηδίίοη οἵ Ὑ οἱάθ, παὺ ΜΊΟμΔΟ]18, τὸ Ὠδα [ῸΓ ΤΩΔΠΥ͂ ὙΘΆΓΒ 
Ἰοϊποα ἴῃ {Π6 οἤαγρα αραϊηϑὺ η6 Οοαΐοοβ ατϑοο- μα ἴληὶ, 1η σθτοχ- 
Δι] ηἶηρ ἰδ6 τ 8016 βυθ᾽]οθοὶ σγὰ8ϑ ΠΥ Βα ιϑῆθα {παῦ {86 δυρυσαθηῖϑ 
δαἀἀιυοεα ἴῃ {Π6ῖγ ἔΆνΟῸΣ  γα βιιοῖ 85 οαγτθα οοηγϊοοη, Απαὰ τἢιι8 
ἰὴ ἀῃρτγοὐυἀ!ορα ταϊπάβ [π6 ποθ ΜϑΚ. γογο μ6]ἃ ἴῃ ΕσθοΓ να]ὰθ 
τη Ὀοΐογα {π6 δἰΐδοϊκ οἵ ὙΥ οἰβίοϊη ; Ὸ0 1Ἢ ϑ ΠΟῪ βθϑὴ (παῖ {16 
Οοάϊοο8β ατὐβοο- Δ01πὶ μα Ὀδοη οοπμαοστηποα ἴῃ ρᾶτγὺ ἔγοσα ὑΠ 61 τολοῖθ 
Οὔδσδοῖοσ ποῦ Βαυϊηρσ Ὀ66 ἢ ΚΠΟΨΏ. 

Νὸο οομοϊ βίοι οϑῃ θ6 ἀδοιηθά οὗὨ πιοσο δοσίϑι ἱὺ ἴῃ οΥἸ 1 οἰδηχ ἴΠΔΠ 
1015, (αὶ τὸ Κπον οὗ τὸ δποϊοηΐ ασοοκ ΜΆ. ἴῃ ΠΟ σΘΏΘΓΆΪ ΟΥ̓ 
Ββυβίθιηδίο αἰ θα ἴο δαϊν 186 δ οδπ 6 ἰγδοαά, Τῇ ἴῃ βίη ἷα 
ῬΑββδρ68 10 Β6θῖωϑ 88 1 186 1,401 βουῦῖθθ δα (86 Β6η86 ΟΥ ΘΟΠΒίχΟἴΟῺ 
οὗ δὶβ ον νοσβίοῃ ἱπ 18 τηϊηᾷ, δπὰ γᾶν (86 ατϑοῖκ ἃ βι σὴν σοϊομγπς 
ἴῃ δοοογάδηοοε {ΠΟΥ Σ, ΘΥΟΥῪ δι ἢ ΒῈΡΡοΒοα ρἷδοθ ταυϑὲ 06 Ἔχατηϊηοα 
ὈΥ 1186]; δηᾷ 1 {Π18 Βῃου]ὰ Ὀ6 ῥγονϑα ἴο 6 οογτθοῖ, 10 τηυδί πού Ὀ6 
τη8.6 ἴΠπ6 4818 ΟΥἮἁ ρἜ ΠΟΙΆ ΔΟσ Βα Οἢ ΒΟ. 88 ΘΔ Ὀ6 τηοϑὶ βα ΒΔ σΙ Υ 
ἀϊθρσονϑᾶ, θαΐ 1ὑ που] οὐ Ὀοϊοπρ ἴο {Π6 οαι868 οὗ ὑγδῃβογιρίαγα! ἢ 
ΘΓΓῸΥΣ ἴο Ὑ ΔΙΘὮ ἃ ΘΟΡΥ δύ 18 ΟὉποχιουβ θη τσὶ την; ἃ ἔοταῖρη Ἰαπρῦδρα. 

[ὰ ΛΠο86 Ῥαββαρθβ 'ῃ τ] οἢ (86 ΟΟΙρΙ υὐθηβίδη οαϊΐογβ οὐ Τὔγαβγηιϑ 
1 1ῃ δἰβ ῥὑγοίαςϑ ἴο 11χ6 ἤλο- βί}}16 οὐ ιίοη οἵ τῆ Οοὗοχ ΑἸοχδηάιϊμυβ. 
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δοίυ ΠΥ ἀ1ἃ ἤΌΠοΥν {π6 Τιαιπ Ὑυ]ραία, ἔπ οδύτιἀϊπρ' οα {86 ατθοῖ 
εχ ὙΟΓΑΒ ΟΥ βοηΐθποθθ ΨΏΙΟΝ ἤανθ 531}}} ἃ. ρΪδοβθ ἴθ [ῃ6 δοϊημηοῃ 
ΘΟΡΙ68, 1 18 ποΐ ἴο θ6 Βιρροβοά {μδὺ {Π6 } δοίβα στ (86 βιμδ]]οϑὺ α15- 
ΒοπαΒίυ οὗ ρύγροβο ; [ΒΘΥ͂ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ΒΌΡρ]1οα ἔγομα {Π|6 1,αἴϊη βοιλθίϊηρ' 
ΒΟ ἉΠ6Υ ὈοΙονοα ἰο 6 αοἴροιίίνε ἴῃ (Π6 ατροῖς οορίθϑθ βδῖογθ 
Το. «Γυϑὺ ΒΒ ουρῶύ ἰο Β6 ΟὟΓ Ἰυάρτηρηΐ 1 τὸ ἀο {πληκκ (Πδὶ ψγ6 
Βηιὶ ἔγαοθβ ἴῃ στοαὶ οορῖθβ οὗ [π6 ᾿πῆμπσησο οὗ ἀπ ραγίϊο ΑΓ νογβίοη 
( αξηπ ἰΒ ποῦ γΘΥῪ Πκοὶν ἴο μαναὰ αἰἴθοιθα δὴν Μϑ. τυιτΐθη πὶ [ἢ6 
Ἐλρξ) : οορυ δϑίβ ταῖρῃῦ Ὀ6 88 συ ὺ οὗὨ τηϊβίακοβ οὐ ἐπ βαπιθ Κἰπᾶ 88 
[Πο88 οὗ (Π6 ἢγβῦ δαϊΐοσβ.0 [1 Ἰπάθθα {ποτα 88 δὴ πμπαάεογϑίοοα αγίϊοῖε 
οὗ οοτηρδοῦ δύνα (Π6 Βοιδ ΟἸΌΓΟΝ δηᾶ βοιμα οὗ {16 αστθοκβ ἴῃ 
1489, νΠ]Οἢ ἢ48 θθθὴ οδ]]οα {π6 απ οσμπὶ Οταεὶε, τὸ που]ὰ θ6 
Βυ Ποϊθηῦ ἴο Οσχρ ἰδίῃ ΔῺΥ [ΔἸ ηϊϑῖηρ (Ἰ δυσὶ βου 6 ργόνϑα) ἰπ 
ὉεΥ γεσεπέ ΘΟΡΊΘΒ: ΟΥ, ᾿παθ66, 1 (Ὧ6 ὈΠΉΔΡΡΥ Οασοῖκβ τ ῆο βουρῇῃϊ 
Τοίαρο δέος (86 οαρίπσο οὗἨ (Οὐομβίδηπορὶα 'ἴπ ὙΝ δβίθσῃ Εὐατορα 
διιρροεεά ἰμαῦ δυο ἢ ἃ οοιηρδοὺ δα Ὀθθῃ πηδάσ, 10 τωρ! Βανα Ὀθθη 
ΘθοΙρὮ ἰο ᾿οδα (θη ἴο θ]6686 186 1,8 ὈῪ εδἰσλέϊν ὈΥϊηρίηρ, ΔΩΥ 
ΤΥΘΏΒΟΥΙΡίΒ τ] Οἢ (πο ΤΠ6 πη τη86 ἰηΐο ΘΟ ΟΣ Υ πῖῖ (π6 ἴδῃ 
γυϊραίθ. ὙᾺΪΒ τηλὺ δοοουηΐ ἔὸν {π6 οπδσγδοίου οὗ ἰοχί, ουπὰ ἴῃ 8 
ἔονν οὐ {86 τηοϑῦ χσοοεηῦ Μ55.", ἴῃ στ οἢ (1 ρθη6ΓγΆ}) {π6 1,5[η δὰ 
τρεῖς ἰοχίβ βίδπα β46 ὈΥ 8146 : {π6 ἱπνοδιρβιοη οὐὨἩ (818 μοϊπί 18 οὗἁ 
ΠΟ τοδὶ πωρογίδηοθ ἴῃ ἰδσίμα] Ογι 1 οἴβιη, Ὀθοδιβθ δος οΟρὶθΒ οου]ὰ 
Παγάϊγ, ὁπ ἂπν δυϑβέοτι, οοτὴ ἰηΐο σοηβίἀθγαίιοη. 
ΤῊ οἴδτρα οὗ Ζαξϊπίβίπσ, 88 411 δ᾽οηρ τηδϊπἰδϊηοά ὈΥ Μαιμαὶ, 

Τπουρἢ [18 ΤΟ] ον ΟΥΒ ἱῃ ρΘΏΘΓΑΙ πανο ἰδο ΠΥ οὐ 10 ἄτορ ; ἔγοτα {ϊπ|6 ἴο 
(τὴ6 10 18 τουϊνϑα, δυύ ποῦ ἴπ τ ἢδὺ οου]α Β6 οΑ]]64 ἃ βγβίθιλδίϊο ἔοσῃι, 
ΔΑ 1 18 ποῦα ἔγεαυθηυ Υ αϑθογίοα 88 ἃ ἰδοῦ {μα οστη}}}ν ργαδοπίρα 
τ ἢ δα ρροβοᾶ μτοοΐβ. μὴ ἐΐ ἴδ Ὀγουρῃΐ ἀραἰπδὺ ραυυ οι δῦ ἢ 68, 
{86 Βι]6οὐ Δατατδ οὗἉὨ ἀϊδβοιιββίοῃ ἢ θὰ δ8 ἴο {Π6 τηοϑὲ δῃποϊθῃΐ ΜΗ͂Β 
δηῇ [6 ἀοουτηοηΐβ ΜΏΙΘΉ δοοογά τιΐὰ {Πθτὴ ἰπ τοραϊηρ, 1 τηυϑὺ 6 
Π61]4 (μὲ 1Π6 ΘΟΒΙΓΑΓΤΥ 18 ποὺ ἃ αὐΘΒΌΏΟΠΔ0]6 Ορὶπῖομ Ὀαΐ ἃ ἀοτηοη- 
Βίγαϊρα ἔδοι.3 

ΟΗΑΡ. ΣΧ. 

ΟΝ ΤῊ ἩΙΒΤΟΒΥ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΤΕΧΊΤ ΟΥἹ ΤΗΕῈ ΘΟΕΕΕΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ, Α8 

ῬΕΙΝΤΕΡ, ΤΟ ΤῈ ΤΙΜῈ ΟΕ ΒΕΝΟΕ,. 

ΙΝ {Π18 ῬΙδδθ Σὐ 18 Ἰπίθπᾶρα ἰοὸ ποίϊδθ {η6 ργέπιατῳ εαϊέοπα οὗ 186 
Βδοτα ἰαχί; (8086 ψΒΣΟἢ []]ονοα {μοῖὰ, τ λοὶ δα οἰ ΠΟΥ βοιλα ᾿πη- 

᾿ Βυοῦ 85 {πὸ Ὁοάεχ Οἰοδοηπίδπῃβ (298 ἱἰπ 186 Μ᾽ αἰΐοδη), α Μϑ. οὗ ἴ6 ΒΘΘΏ τ οοπίατΥ 
οοηϊδἰπίηρ ἴἢ6 Αοἰβ δηὰ ἴ Ερίδε!ο5 (ηο. 200 οὗ ὅ8:. αι} ἘΡ βι168, 162 πη 186 Αοἴβ δπὰ 
Οδιη. ΕρΡ., ἱπ δ. οἾ᾿Β 1151). [π τἷἰ8 ΜΆ. τὴ6 Οτοοῖ 18 δα ]οϊποά ἴοὸ ἴῃς Τ,δἴΐη, ἔγοτῃ τ ἢ 
115 Οστοοκ ἰοχῦ βθο 8 ἢδσγὺ δηᾶ ἴθ γ6 ἴ0 ἢδνς Ὀθοὴ αἰξεγοά. 

3.Α Ιδῖθ {ΠΘΟΤΣΥ οἵ 1,διἰηἰϑίην ἷἰ8 [αν ὈτοΌρι ἔοσασὰ ἴῃ ἴπὸ ἘΔ ΡΌΓΡ Πδνὶον ἴον 
Ἅ“}}ν 1851] (Νο. ΟΧΟΙ.), ρΡ. 81---394. ΤΟ ΨΥ ΘΙ δΒ5οτίβ 113 88 ἃ σοί, δηὰ δοσουμῖβ [ῸΣ 
ἴν “ἴῃ τῆὸ ἸΠΙΘΓΟΟΌΓΒΘ ᾿] ἰοἢ ἴοοῖὶς ΡΙδοθ Ὀθίνγθεῃ βοπι οὗ (ΐθ Ῥγποῖραὶ ϑος]οβίαϑτὶοβ οὐ [Π6 
Οτοοῖς ΟΒυγοὴ δηὰ τ6 ΟΒΌγΟΙ οὗ οτηο, ἀυγίηρ τ86 ἔἶπηα οὗἨ τ6 Ατίδη σου ]ςβ." ὙΤὨΘ 
αυοβίίοι 18 ἴδ βιδίθὰ, δηὰ 106 ϑχϑιηρ]εδ ΕΥ̓͂ ΒΊΟΣ ἴδ6 ΘΗΔΘΔΥΟΌΣ τγαϑ τηϑάθ ἴο ἀ6- 
τηοηβίσαϊο ἴδ 6 ἴδλοῖ, αηὰ 1ΠἸαδίγαϊθ [16 ΓΠΘΟΤΣΥ, ΓΘ ΠΥ ἀἰδουδβοὰ ἴῃ Ὦγ. Ὑτορ 6 1168 8 “" Ας- 
εοιηὶ οἵ πο Ῥυϊπίοα Τοχὶ οὔ [π6 Οτγθοῖς Νον Τοβίδτηθηίϊ, ἢ Ποσ δγκβ οἡ 115 Εδνϊδίοη οα 
Οὐςαὶ Ῥγίης! Ρ]68.") Βαρϑίοῦ δηᾶ δόμα, 1854, ὑΡ. 197---208, 
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Ῥογίβδῃποα ἴῃ οὐ ΟἸβτη ΟΥ̓ 6186 σοη γι δα ϊοα ἴο {π6 ξογταδίϊοῃ οἵ ἐμὲ ἰοχί 
1Π ΘΟΙΏΤΏΟΙ 1186: ἴδ 6 ΘοΙητηοῃ ἰοχί 186 ἢ; δηᾶ {[8ῃ6ὴ {86 οΓΙ[1608] ΘΙ ΟῚ 8 
ΡΟ ΠΒμοα ὈΥ νυϊοιιϑ βομοΐδσβ Ὑπὸ αν δπαἀδανουγρα ἴο ΔρρΡΪῪ {86 
τηϑίθγ 188 ἴῸΓ οΥἸΠΠΟἴθτὰ ΒΟ μανα θη Ὀχουριΐ ἴο σμῦ ὈΥ ἰδοτὰ- 
Βαῖνββ οὐ ΌΥ οἰδμοχα. 

ΤΗΟ ἔγϑὶ ρογίοη οὗ (86 ατοοῖκ Νὸν Τοβίδιηθηΐ ΡΠ Βῃ64 ἴῃ ρῥχϊηΐ 
δὲ 811, νγαὰβ ἰμαὺ σοπίαϊϊηρ [6 βοηρβ οὗ ΜδῦῪ δῃὰ Ζδομδγῖαβ ({86 
ΜΗαφηϊδῆεαέ ἀρὰ Μεπεαϊοέμ8), Τα 1. 42---66., 68---80., ψ ὨΙΟἢ ὙΓ6Γ6 
Β  )]οϊηοα ἰο ἃ τρεῖς Ῥβαιύοσ τ βλοῦ ἀρροαγοὰ αἱ ν ϑηῖοα 1η 1486. 
ΤῊΘ ποχί ραγί γγὰ8 (16 ἢγβί βὶσ ομαρίοσβ οἵ δ. 9 μη (ἀοβροὶ, ρὰ- 
Ἰ18ῃ64 αἱ  δηϊοθ ὉγΥ ΑἸάυβ Μαπυίυβ η 1604 : {π6 ἄχϑί γϑεγίθεη ὑεγϑ68 
οὗ τῃ6 βατθ (σοβρεὶ ἰπρὲ πού, 88 1Ὁ 88 Ὀ6θη Βοῃηθίϊηηθβ βίαϊθα, {Π6 
Ὑ{016 ὈΟΟΚ) στ γθ ρυ] 8 Πα αὖ Τριηρσοη ἴῃ 1614. ΤΆΘΒα δρρϑᾶγῦ ἴο 
αν Ὀθθῃ {86 ΟὨΪΥ ἱΤΩρΡΥΘβΒΊ 08 ΟὗὁἨ βαραζαΐθ ρογίζομβ οὗ {π6 ατϑοῖ 
Νεν Τοβίδιηθηΐ, θοίοσο (86 οομαρ οοη οὗ {π6 ἔτο δα 1 0η8, Θδοὴ οὗ 
τὴ ΒΙΟἢ Β68 ΒΟΙ16 οἰδῖτα ἴο 6 φομδἰἀδγθᾶ (ῃς ᾶτϑι, Ὧἴο (μαΐ οὗ Επαϑμῦβ 
11 θ6 Ποσὸ σίνθη {86 ργϑοθάθῃοα οὗ ἀθβουιρίίοῃ, βίῃοθ 1ὑ νγϑϑ 116 
Βτοὶ (μα νγαβ δοίυα!]ν ρμδίϊϑλοα ; (6 ἢτθί ἐμογοίοσθ, ργδοίθα νυ, ἔοσ 
τοῖς σοδάοσβ. 

ἘΈΟΒΕΝ, [δα οΟἸοὈταίθα ῥσϊπίδν δηα ρυ ]1ΒΠῸΓ οὗ Β856]6, Κηοπτηρ' 
τὲ ΕἸΒΑΒΜΟΒ Πα ρα! αἰϊοηϊοη ἐο ἀσθοκ ΜΙ 55. οὗ [η6 Νὸν Τεθ- 
ἰδιηθηΐ, Δρρ]1οα ἴο {παῖ βοθοϊαν ἴο ἀπάδγίακα δὴ δἀϊοι 0 6 ᾿γατηθ- 
αἰαίοὶυ ρυῦ ἴῃ παπᾶ αἱ ᾿ἷ8 οβῖοθο.1 Βοίογο {818 Εἰγαβίωυβδ δὰ τηδᾶβ 
ΒΟΙ.Θ ῬΓΟΡΑΓΑΙΟΏΒ ΜΠ}ῃ τοραταὰ [0 ἃ γουβοα 1,δἴϊη ἰγαπβίδίοη δηά 
ΔηΠΟΙΔΌΟΩΏΒ, 80 (Π4ὲ ὙΠ6η ἴΠ6 Ῥσοροβιτϊοη νγαβ βϑηῦ ἴο μϊπὶ (ΑΡΓΙΙ 17. 
1615), 6 γγχὰβ ΓΟδαΥῪ ἰο ἰθᾶνο Εὐπρ]δηα δπα ρὸ ἴο 4816 δῃᾷ οοϊωσηθῃοα 
([Π6 σόγκ. Οἱ δορί. 11. [Π6 ῥΥπθπρ οου]ὰ ποὺ μὰν Ὀ6 θη Οοτωσα ποθ, 
ἴον 1Ἢ γγϑβ 8.}}} υπάοίοττηϊηθα τμοίμοσ (86 1.81 ἰγϑηβ ἴοι βμου α 
δα )οϊποα ἰο {πΠ6 Οτθεὶς ἴῃ ἃ ῬΆγΆ}16] οο] μη, ΟΥ̓  ΌΣΤΩ ἃ δεοραγϑαῖθ 
γοϊυσμθ. ΒΥ (ῃ6 Ὀεορίπηϊηρ οὗ Μασοὶ 1616 [86 γ8ο]6 νοϊυταο, 1η- 
οἰπάϊηρ {Π6 δηποίαιοηβ 88 ν76}1} δ8 {πὸ αστθοκ δηὰ 1μαἰϊῃ ἰαχίβ, ττὰβ 
οοΙρ]οῖδ ; ἴῃ 1688, ἰπ ἔδοῖ, {Π8ῃ 81Σ τοῃίῃβ ἴγοτα ἴμ6 ὕτὴ6 ἐπαΐ {ΠῸ6 
ἢγϑί βιδοῦ σὰ βαρῃῃ. μπᾶ ΠΟῪ [Ὁ {πὸ ἄγβιὶ ὕσηθ οου]α βοβοατβ 
ἍΠῸ ΟΓΟ σοϑρίηρ ἴδα ἔγυϊίθ Οὗ [6 ἴΠ6ῃ τϑοθηΐ ἱῃνθηὅοῃ οὗ ρυϊππρ 
ἢπα 118 δΔἀνδηΐαρο 88 [0 {μ6 (οχύ οὗ {π6 Ἰπβριγοὰ ϑουὶρίαγα οὗ (Ὡ6 Νονγ 
Τοδίδιηθηΐ ἴῃ 118 οΥρΊπΑ] ἰοπρσαθ: {π6 Δρροάσδησο οὗ (818 ρἀϊοη 
ΒοοΙηΘα ἴο δ6 ἃ ργδρδσϑίου ἴον [πΠ6 οἰ οστηδίϊοη. 
ΤῈ ΜΚ. νυν οἢ Εὐχαδιλιβ πιο σοσο ΒΌἢ δ μα ουπά αὐ Β68]6: 

Βα μά, ᾿πάθϑᾶ, Ὄχροοίθα {πηδὺ ΕὙΟθη σου] ἤάγα μαά {μ6 τοοκ 
ΘΟΡΥ͂ ΓΟΔαΥῪ ἔον πὰ, Ὀὰΐ δ8 [818 τῦδϑ ποῦ {μ6 οαβθ, 86 ἰοοῖς Α ΜΆ. οἵ 
186 (ἀοβροῖβ οὗ 1016 ναϊαθ, δηά, δἴνοσς δάἀδρίϊησ 118 ἰαχί ἴο τ μδῦ ἢ6 
Βα]ϊενοθα ἴο Ὀ6 οογγθοῦ, Βα ρυΐ 10 ἰπΐο {86 ρῥυϊηίου Β βδηαβ, 1ῃ τρβκὶηρ 
1818 ῬΓΘΡΑσδΙΙΟη, Ὦ6 ΒΘΘΩλΒ 0 δᾶ ὑθθῃ δ θα ὈΥ ἴδ6 γονϊβοα. [,δ 01 

1 ΤΉΘ δυλ]οοὶ σοτητηθησοα ἰῃ [815 σὨαρίοσ ἰδ ἰγοδιθα ἱπ ἀοι δὶ, ἰ Κ Απ Ασςσομηςϊ οὗ (ἢ 9 
Ῥυγιπιοὰ Τοχὶ οὔτπο ατοοῖςκ Νον Τοδίδιηθηῖ, τ [ἢ ἘΟΙΛΔΥΪ 5 ἡ ἐϊ8 Ἐονυϊβίοη οἡ Οὐς αὶ] Ῥυϊη- 
οἶρίεβ, ὈΥ 5. Ρ. Ττορο] ]εθ, 1.1, 0. Τὸ (18 τείεσεποθ νν}}} θ6 πιδάθ, 85 “" Αςςοπηὶ οὗὨ Ρτϊητοά 
Τεχι, [Ὸὸσ ροΐπίβ ἴο νοι το 8] πδῖο ΟἾΪΥῪ ἰ8 ῬγαοιϊοδΌ]α ἴῃ 8 ζΌΠΟΓΑΙ ἰΓΟδ[86 ΠἰΚὸ [ἢ6 
Ῥγοβθῆξ. Αἢ ομέϊηε οὗ [Π6 δα )οςὶ 58 οοηίδἰποά ἰη “Α Ῥτγοβροοῖαβ οἵ ἃ Οτιῖὶςδ] ἘΜΙ ΐοη οἵ 
η6 Οτοοκ Νεν Τοδίδεηθηϊ, ποῦν ἴῃ ργοραγαϊίοη, τὶς δὴ Ηἰλοτγῖοαὶ δ Κοῖοι οὗ τς Ῥυϊηϊοα 
Τεχι." ὙΤῊ]5 ἐλογί λἰδίοτῳ ἰδ κυ )οϊποὰ ἴο “ ΤΊο Βοοῖκ οἵ Εδνοϊδιϊοῃ ἐγαπβὶδιθα ἔγοπι ἐπ 6 
Ἀπεοίοπὲ ατοοῖκ Τοχῖ, Ὁ δ. Ρ. Ἴτορο 1168." Ιοπάοῃ, Βαρβίεσβ, 1849. 

} 



118 ᾿ Τοχέμαί (γι ςοὲϑηι. 

ἰγδηβί οι ΥΒΊΟἢ Πα μα ΔΙΓΟΘΟῪ ρῥγοραγοα πη πο ᾽απαᾶ δηα Βγαρδῃὲ : 
11 βουυβα ἴο σϑιιπα ἢϊτὰ οὗὨἩ [86 τοδαϊησβ οὗ {πὸ Μ595. σοῦ Βο μδά 
Β66ῃ ἰπ {8086 ΘΟΙΠ ΓΙ68: ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ͂, π0 ἀουδύ, ἢ6 τῦδ8 τα ἰβ] θα [ΠΟΤᾺ 
[μαΐ νΘΥῪ σδι86; ἔογ δα διρροδοά ἰμαῦ μα δα ΜΆ. δυϊπουιν ἴὸσ τοσὰ8 
ὅχο. ψ ΉΙΟΒ Βα μα ἸοΕν πποογγϑοίθα ἴῃ ἢ18 ζδιη ὑγαπβἰαύίοη. ΤῊ οορῖθϑ 
αἱ Β481]6 τ βῖοῖ μ6 υδβοα ΤΟΥ ΣΘΆΠῪ τηοάοση, απ οὗ Ὀυΐ 6:}8}} νδ]06 : 
ἢ8 ρῬαβ86α ὈῪΥ αἰτωοβῦ πιὺμουῦ ποίϊοθ ομ6 οὗ ὯΓ ΒΊσΠΟΥ οδαγδοίογ (1 οὗ 
ΥΥ εἰβίβιπ Β ποίδί!οῃ), τωϊδίγαδίϊηρ 10 ἔγοσῃ {π6 αἀΠἴδγοησα οὗ 18 ἰοχὲ 
ἔγοσα {π6 οἴ σὺ οορίββ τ βῖο ἢ6 Δα βθοῦ. ΤὨουρῇ ονουβισηΐβ δηὰ 
Τα  κ5 οὗ Βαϑίθ δῦ βυ ΠΟΙ ΘΠΠΥ ν]810]6 ἴῃ {818 δα οη, [Π6 ἩΟΠΟΓ 
ΤΘΔΙ]Ὺ 18 {μα΄ 1 γγχὰϑ ὀχοουϊθα 88 576]} 88 γγαϑ 86 οββ6; ἴογ Εὔγαβυηυϑ 
νγἃ8 αἶσο οσουρϊοα ἴῃ οαϊηρ ἴον ΕὙΟΌΘη [86 τποΥκ οὗ “ογοηθ. [Ἃἢ 
1Π6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΟ δα μα θαῦ ομθ ΜΆ. (δεϊοισίηρ ἰο δυο] ἢ, ΠΟ 
1οβ8); 10 γα ἀδἔβοϊίνο δ [88 6πά, δπα ἃ δοιηπιθ ΑΥῪ γγὰ8 ᾿Π ΘΥΤΩΪΧΘα 
σὴ τ[ῃ6 οχῦ: δα βεραγαίθα {π6 ψοσὰ8 88 νν6}] ἃ8 6 οου!]Ἱα Ὀγ {6 δἱὰ 
οὔΠ6 γυϊραίθ, δηα δι ρρ 166 {Π6 ἰαϑῦ Β1Χ ψϑῦβ68 ὈῪ ἃ ἰγϑῃβί δ οι ἔγοτι 
(86 απ. [Ι͂ἢ (18 ἸλΔΏΠΟΥ ἰἤοῖα τὸ 81}}} σψόογὰβ ἴῃ {Π6 ΘΟΙΩΠΊΟΙ 
Θα Ἰοἢ8 ὙΠΟ ἢ οὐ {πον οὐἹρίη ὙΒΟΙῪ ἴο ΕὐΓαβηλι8. 
ΤῊ 5 18 ποῦ [ἢ8 Ἀ͵δοθ ὕο παγγαίθ ὑμι6 δἰΐδοκϑ τηδᾶβ οἡ Εἰγαβταιβ ἴῃ 

σΟμϑοαῖιθησα ΟὗἩὨ 18 ὩΘῊ [,Δ01π γϑυβίοη, ἡ Π]ΟὮ τγ8 ΓΟρΆΣαΘα 85 81 
Ἱπαονδίίοη : 818 σοῖς ἰαχὺ 4180 χϑοοιγοα 118 βῇδτγθ οὗ υἱταροσγδίοη, 
Θβρϑοῖα ν Ὀθοδβθ οὗ {Π6 ποπ-᾿πβουοη οὗ (Π6 ἰαχύ 1 Φολη ν. 7. ΤῊ]8 
164, Ἔνθ ἴῃ ὑῃοϑ6 ΘΥΪΥ ἀδΥβ, δἰπχοβὺ Ὀοίοσο {π6 ἄστη οὗὨ ν]ιαῦ οου]ά 
6 οαἰ]ρα οὐ οβιῃ, ἴο 8Δῃ δχύθηβινο οχδιηϊηδίίοη οὗ ασοοὶς ΜΙ 50., ἴο 
ΚΠΗΟῪΥ͂ 1 ΔΩΥ͂ οοπίαϊ θα [Π6 ραββᾶρα ἴῃ αποβοη. Τλ6 ρῥγὶποὶραὶ ορ- 
ομδηΐβ οὗ ὕγαϑιηιβ ὑγογο ασγαγὰ 1,66, δρασνγαγάβ Ασομ ῖβῆορ οὗ 
ΟΥ̓Κ, δῃὰ διαῃιοα, ἃ τδπ Οὗ τηὰοῖ στγοδίοσ ᾿θαγηΐηρ, ομ6 ΟΥ̓ {Π6 

ΟΟμΡ] υὐοπβίδη θαϊίοσβ. 
Ιη 1618 Εἰγαβιηιββ ἢσβί δα οι νγα8 864 αἱ Ὑ Θηο6 88 μδὲ ἔτότα 

τ ΙΘἢ [86 ἰοχὺ οὗ (6 ατοοῖκ Νον Τοβίδιμθηϊ τγ88 ἴδ κοι, [0 δοοοχη- 
ΡΒΠΥ {μ6 ΑἸάϊπο υΧ Χ. 
- ἘΠ ΡΑΒΙΔ 88 ΟὟ ΒΟΟΟΠα ΘΟ ΠΟῊ Δρροαγοά πῃ Μαγοὶ 1619: ἴῃ 1 Π6 
ΤΩΔ6 ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΥΤΘΟΙΟΙΒ; {πουρ,, 88 μ6 βαυ8, {86 βίδίε οὗἩ ἢ18 ἤθδ! ἢ 
ΡῬγουδηίοα ἢϊτ ἔγοτα ἀοὶηρ 411 {παῦ πα οουἹὰ αν νθηθα,2 Ηδ νγ88 
αὐϑοηΐ ἔγοιη Β84816 μιπ)86] ; δπὰ {π6 αἰἱοηίίοη ἰο {86 ὀχϑουςου οὗἉ [Π6 
σοῦὶς ἀονοϊνοϑα {βου οσα ΡΟ ΟἴμοΥΒ: (ῃ6 δἰ γα οηθ ἔγοτῃ [86 ἢγϑὺ 
οὐϊομ ποτα (δοοογάϊηρ ἰο Μ|1) ἥν λιπαάγοά, 

ἼΠογο πχαϑῦ ἢανα Ὀ6ΘῚ 8 ΘΟμΒΙ ἄογαἷα ἀοτηδηά ἰὸν ἰδ6 ατοοκ Νεν 
Τοβίδιηθηΐ, βῖποο 6 Κῆοῦ {παΐ {6 ἢγβύ το δαϊτοηβ οὐὁἨ Τύγβδτηι 8 
διηοπηΐθα ἰο ἐΐγοο ἐπομιδαπα ἐΐγεο ἀμπαγοα ΘΟΡΙ68; δπα ἴῃ βὶχ ὑθδγ8 
ΠΟΥ ὙΟΓΘ 8}} 8014 (Ὀ6βιἀ6β ὑῃοβθ τυ βῖο ἢ ταὶρῦ αν θθθη οἰγουϊαϊεα 
οὗ {Γπ6 ΑἸάϊπο βἀϊ!ο0η), ἔον 'π 1522 Εχαβηγιβ μδα ἰο σοί ουὐ 8 τϊγὰ 
εἀϊίΐοη,. [Ι͂ἡ {818 μα Ιῃβοσίβα {π6 ἰαχύ 1 Ψοῆπ ν. Ἶ., ποὺ α8 Ὀοϊηρ' 
Βα βῆ οὗ 1085 ροῃυ πο θ88, Ὀὰὺ Ὀθοδῖβα μ6 δα ῥγογηβοα ἰλαΐ Π6 
ψου]α ἀο {118 1 4 ατοοῖὶς ΜΦ. πτοσὸ ἔουμα {πα οσοπίαϊηρα 1Ὁ ; δηἃ ΟΠ6 
Βανίησ Ὀθα6πῃ Ὀγουραῦ ἔογχαγά, 6 Καρῦ ἴο 18 ϑησαροιηθηί, Το ΜΚ. 
1861 ((οάοχ Μομίξογδηυϑ, πον αὖ Τα ΟΟ]]6ρ6, Ὠ0Ὁ]1}) 18 ὁχ- 

᾿ ὅθο ἃ9 ἴο ἴΠ6 δἰίδοῖκβ οὔ 1,326 δὰ ϑίπηΐςα, “ Δςο. οἵ ΡΥ. Τοχί,᾽" ΡΡ. 21, 33. 
2 Αὐος, οΟΥ̓Ρε. Ἰοχί, ΡΡ. 234, 95. ᾿ 
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ἰτολ  υ τηοάοτῃ, πα (Π6 ᾿πῆποηοο οὗ {π6 1, ψυϊραία 18 ἀπ ατι68- 
[]οπ8 Ὁ]6 1π 1818 Ῥαββαρὸ: [Π6 ψΠ0]6 οὗ {86 ὨἰδίοΥυ οὗ {86 ΕἸ 86168 ἴῃ 
115. ΜΆ. 16. Ἵχίσζοιλοὶ υ βυδβριοῖουβ. [Ἃπ {Π18 {μγὰ δαϊοη ΕἸΓΆϑτηιΒ 
Δνδ]] οα Π1πγ8617 οὗἩ {86 ἰδοὶϊΐ σογγθοίζοῃβ οὗ 18 οσγαΐδ, τυ ἢ μα Ὀ6θῃ 
ταδὰθ ὈΥ {πα οαποῦ οὗ {πΠ6 ΑἸάϊπα σορυιπί. ὅϑοοῦ δέου (818 δά οῃ 
ΔρΡρεοαγαά, (86 Οομιρ]υἰοπβίδα Ῥουρίοίς νγὰβ σοβοιθα ἔγοση (86 υπ- 
ὙΓΟΓΊΒΥ ΟὈΒΟΌΣΙΥ ἴο τ ῖοἢ 10 δα Ὀ66η ΤῸ ΒΟΙῚ6 γϑδσγδ σοῃβίρηθα ; απ 
{5 ΕΓΑΒΤΩ.Β νγ88 8016 ἴο αν} ΠῚ π8617 οὗἁ Ὁ 1η [86 ἐγ 6 Υ του] βίοη 
οὗ 8 ἰαχί ἴῃ 8ὶ8 ἔουσί οαϊοη, ἴα 186 ΑΡοοδΙγρβθ, ΌΓΘ Η18 οσἢ 
ΜΆ. δυϊδουιν πδά Ὀ6θῃ 80 βθπᾶοσ, [Ϊἢ [868 ᾿αβῦ βὶχ σϑῦβϑϑθ, Πουυ θυ Ὸσ, 
Βς ἀἸ4 πο ᾿ἱπίγοάυσα {86 παραρα οουσθοίϊοηβ οΥπρ ἴο ἃ οὐχίουβ 
Ταϊβίαϊο : Ὀαοίοσο 6 βὰν [86 ΑἸαϊπο ἰοχί, Βα σσοία ἴο [ἷ8 ἔσθ 8 αὐ 
Β 4816 ἰο τοϑύοσε [Π6 ραββαρα ἴῃ αυοβίϊζοη ἔγομῃ ἰμαὺ δαϊοῃ ; δά ἢ 
ΒΘΘΙῺΒ [0 ανα ἰδ θη ἴὸγ σταηΐδα {πμαὐ γμαὺ γ88 ΠΟΘ Ὁ] μα Ὀδρη βυῖ- 
ΒοΙΘΠῸΥ ἀοηθ. 

ΤὨῖδ ἔουσίὰ δα! το ἀρροασοα ἴῃ 1627 : 118 ΔΡρδδσδῃοα ἀ"ΗΘ 8 ἔγοπὶ 
8}1 ἴῃ6 οἴδογβ, 'πὰ Βανίηρ 1Π6 1.8 Νυϊραίθ ὈΥ {86 8146 οὗἉὨ ἢΐ8 ονῇ 
γΟΓΒΙΟΙ ΜΈΙΟΝ δοσουρδηῖθϑ ἴ[Π6 ατροκ Τοχί. 

Ϊὴ 168, (Π6 γοᾶσ ργθοθάϊηρ 818 ἀδθδαί, ἢ18 ΕΠ Θαϊοη τγαβ ρυῦ- 
᾿8ῃ6α : (86 ἰοχὺ 18 δἰπηοβὺ Ἰἀθηἰὶοαὶ τ} ἰμαΐ οὗὨἨ [86 ἔουγίἢ : {μαῖ 
(πογοίογα ΤΩΔῪ Ὀ6 ΤορΓαρα 8δ8 (Π6 ΕἸγαβιηϊδη ἰοχὺ; ἴῃ ἐδοῖ, (ῃς ἰοχί 
ὙἘ16Ὦ, 845 ἴὍο 18 δβϑϑηΐαὶ {δδΐισϑϑ, 18 {π6 4818 οὗ ἰμαὺ 8.1}}} 1 οοπλ- 
τηοῃ 86.] 

ΤῊΒ ΟὈΟΜΡΙΌΤΕΝΒΙΑΝ ΕἸἼΙΤΙΟΝ, μπουρἢ ποὺ ρεδίϊδλοα 111} Δἴζου 
{π6 βγχοῦ οὗ ἴ[ἢοϑο ὑπάογίβκοη ὈΥ ΕγΆδτηιῖδ, νγδ8 ργχγίπέίοα τλοσα (ἤδη ὕπνο 
ΥΘΔΓΒ γον ουδυ. ΤῈ ἀδία στ] οἢ 1Ὁ ὈΘΑΙΒ 18 8δη. 10. 1514.- Α5 
ΘΆΓΙΥ 85 16 γοϑγ 1602 (ὐδγά μι] ΣΧ θηθ8 Ὀοσδη ἢ18 ὈΓΘΡΑΙΔ ΟΠ Β [ῸΣ 
1πᾶὺ Ῥοϊγρίοιῦ ΒΙΌΪῈ τ ϊοῖ ἰακοβ 118 ἀοδισμδίίοη οὗὨἨ (ὐοιαρ] υἰδηβίδῃ 

Οομρ]υΐυτα, (Π6 1,αἰΐπ πᾶπλα οὗ ΑἸοδ]ὰ 'π ϑραϊῃ, ἃ ρΐδοθ αἱ 
ὙΊΟΒ 6 ΠδΔα ἐουΠαΘ66 ἃ Ἀπἱγουδιγ. ΤὨΘ Ἀγ ποῖραὶ δαϊίοσ οὗ {μ6 ρατὶ 
οοπίδιπϊηρ 6 Νὸν Τοβίδμθης νγ88 «δῖ 68 ζ0Ρ62Ζ ἀ6 δίιπηϊοα. ΤΒῈ6 
ΟΙα Τεδβίδμθηΐ νγ88 πού ῥσϊμιθα {11} δέου ναγβ, 88 νγ ἰθασγῃ Ὀοίἢ Ττοπὶ 
1Π6 ἀαίο, Ψυἱγ 10. 1617, δὖ {πΠ6 πᾶ οὗἁ ἴπ8 ἰοαγὶἢ νοϊυτηθ, δηα ἔγοι 
186 ἀφαϊοκίίοι οὗ {πΠ6 τσοσκ ἴο 1,60 Χὰύ. Ὀγ (ὐαγάϊηαὶ ΣΧ ΊσηΘη ΘΒ. 

ΣΧΊΤΉΘΠ68 ᾿γοα ἴο 866 {δ6 οοταρ!οὔϊοη οὗ {Π6 (ὐοτηρ! υὐθηβίδη ῬοΪγ- 
εἰοιί, ἐἀχθουϊθα ὑπᾶρσ δὶ8 ἀϊγθοίίοη δηα αὖ 18 θδσρθποῦ: δυΐ 10 νγ88 
51}}} ἀρυ Ὁ] 1864 τ θη Πα αἰδα, οἡ Νον. 8. 1617, αρεὰ 81. Τὼ 1620 
1,6ο Χ. βοηὺ ΒΪ8 δχθουύουβ δὴ δ βου Βα ο ΓῸΣ 118 ρυ ] σίου ; δαΐ 
ἐμαῦ βϑϑῖὴβ βαγάϊν ἴο ἤδνα ἰδίκοῃ ρΪδοθ Ῥεΐοτα {π6 γϑὰγ 1622. 

Ὕ͵ς ἃγὸ ποΐ δοαυδιηϊθα σι ἰδ6 ΜΘ. πο (86 (ὐοΡ] θη βίῃ 
οαἀϊίοτθ 864, 80 {Π|π4᾽ τὸ οδῃποῦ ἡπαρο ὑπθῖ πῃ (δ6 ΒΔΙ.6 ΤἸΔΏΠΟΙ 88 79 
ο8ῃ ἴδοβα διῃρὶογθα ὈΥ ΕἸΓΑΒΙΩΙΒ: γῪκ 68, ΠΒΟΎΘΥΘΙ, Θβἰἐπιαίθ {μοτὰ 
ο ἰπΐοσηδὶ στο ἔσομαι {86 σμαγδοίον οὗ {Π6 ἰαχὺ ψ βοὴ [86 ΘαἸἴοΙΒ 
τοἀάυοοα, ΒΙΒμορ Μαγβὰ στρ βαυ8, “ ὙΠΟ θνοσ τωοάοσῃ Οαταοῖς 
55. -- ΜΗ, τύυιϊιΐθη πὰ ἴὰ6 {Ὠιγίθομίἢ, ἐουγίθοηϊη, οὐ ΠΕ θοἢ 

ΘΟ: ΓΙ68, ---- ΕἸ σ ἔσοσῃ {Π6 τηοβί δηοϊοηΐ ατοοκ ΜΏΌ., δπα ἴσου (6 
υοίδιομβ οὗ [π6 Θϑυ]Ὺ ατϑοκ ἐλίμοσβ, πὶ βο Ομαγδούθυ 610 ΓΘ ἸὩρΒ 

᾿ 366 “Αος, ΟΥ̓ΡΥ. Τοχι," Ρ. 28., 88 ἴο Εγδβδιη δ᾽ υαῖθο [ῸΣ Δποϊθηΐ ἰοΒΕ ΠΟΥ͂ 88 (δ 
οτλτἰοδὶ Ὀ4518 (ΟΥ̓ 8 σΈΠΟΪηΘ ἰοχί, 
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186 Οομαρ]υϊοπδίδῃ ατθοῖκ Τοβϑίδιμοπί αἰπηοϑδί ᾿μναυ Δ ὈΪῪ ἀρτοοβ τὶ 
[Π6 τηοάοσπ ἴῃ Ορροϑιοη ἴο [Π6 δηοϊοπῦ ΜΘ." } 

Βαυὺ ὉΒουρσἢ ἃ οοττϑοὺ ἡυσασταθηΐ ταῖρ ῦ ἔππ18 θα ἔογυτηοα, 10 νγαϑ8 Ἰοησ 
Ὑ]5ῃοα ἰδῇ [86 ΜΩ5. {ποιλβοῖνοθ τσ Ὀ6 ἜΧΔΙΙΠ6α ; βῖηοθ, ἤθη 
{86 ἰαχί 1 Φοδη ν. 7. γὰβ ὑπᾶοσ αἰ βοιιββίομ, ΔρΡΡ6818 τύ γθ ΒΟ; ΘΕ Π.68 
τδ6 0 {86 (ὐοταρ] υὐδηβίαη δα! πο οὗ ἴΠ6 Ναὸν Τοβίδιηθηΐ, 88 Θοῃ- 
ἰαϊπΐηρ ᾿. Το βίαἰοιηθηῦ οὗ {[Π6 οαιὕοῦθ γγἃ8 {παῦ ΓΠ6Ὺ μιδα τϑοοϊνοα 
ατοοκ Μ55. ἔγουν {Π6 βαρ] ᾿ἸΡΥΑΤῪ ἴον ἐμοὶν δαϊίίοη ; δπά {118 μιδά 
αἶδβο 164 ἴο (86 Πα8(Υ δββυτηρίοη {μὲ [Π6 ὐαοχ αὐ οδπῃ8 πιμδέ ἢανθ 
θ6θὴ βρϑοΐδ!γυ πίθβα θα, Ἐ Στὴ μὲ ΒΟ6Π18 ἴο βανο ἢγϑὶ ἰπουρπύ {818 ; 
Ὀυΐ σΒθη Θοραϊνοάα βοηΐ ᾿ἴῃν ( 1633) ἃ 1160 οὗ ἴδγϑα Ὠυπαγρα δηθὰ 
Βιχίγ-νο ρίβοθ ἴὰ τ ΒΙΟἢ {86 αῦοδη ΜΆ. δοοογὰβ ψὩ [Π6 1.86] 
γυϊραῖο 'π ορροβι οῃ ἴο πἰθ ατθοκ ἰαχί, 6 βαν (πδἰ ἐλαὲ ΜΏ. οουἹὰ 
πού δὲ {86 8818 οὗ [Π6 ΟΟμρ] υἱθηβίδῃ οαἀϊίοη, Ὀδοδιβα ἴῃ δυσὶ 
Τοβρϑοίβ 18 σϑηθγαὶ ομδγδοῦοσ δ γΟΏΡῚΥ ΤΟΒΟΙΔ 64 18 οὐσῃ ἰοχύ; δηά 
{18 Ὀεϊπρ Ὀοίίογ ᾿πῇουτη α ταβρθοίηρ ἐπε οάοχ Ν᾽ αἴσδημβ, Βα βὺρ- 
ῬΟΒΘΩ, ὙΟΥῪ ΓΟΔΘΟΠΔΌΪ,, ἱπδαΐ Ὁ 88 ΒΟΙη6 ΟἾΠΟΥ ΘΟΡΥ ἴῃ {Π6 ροῃ- 
ὉΠ 4] ΠΡΤΑΓΥ Ὑ ΒΙΟΒ ΠΔα ὈΘ6Ὴ ἰγβαπδτηϊ θα ἰο {Π6 ΡΔΏΙΒἢ οαύογβ. 
Τα ποῦοη νγὰθ δ ομὸ ἔϊπῆθ ΜΙΔΘΙΥ ῥτγορασαίοα, {πγουρ 108 

δανίηρ Ὀδοη δἄδορίοα Ὀγ Μ|]1, ὑπαὶ ἴπ6 (Οὐμιρὶ υἱοπϑίαῃ ἰοχὶ γα! γ 
τοργοβθηίβ ἐμπαῦ οὗ 1π6 γαίϊοδη ΜΩ͂. : ἃ τόσα οχϑδοῦ δοαυδιῃΐδησθ 
τὰ (86 τεσμς οἵ τιμαὶ Εγαδιηυβ ἸοΑγΘα του ἃ μᾶνα ργαυθηΐρα {118 
ορ᾿'πίου ἔσοταῃ θοΐηρ δἀορίοαά. ΥΥ οἰδίβϊῃ, ἴῃ ὀρροβίηρ ἴὑ, γσϑμΐ ἴοο ἴὰσ ; 
ἴου ἢ6 οδϑί ἀρεταῖς οπ {πο ἀϊδίϊποί εἰαϊοτααηΐ οὗἉ {μ6 οαϊίοτβ ὑπαῦ (ΒΟΥ 
δὰ Μϑ58. ἔτοπυ [16 ρῬᾶδραὶ ᾿ΙΌΓΑΓΥ, δβοηΐ ὉΥ 1,60 Χ., δῃὰ (δαὶ {πὸγ 
ἢδα [0] ον οα {ποτι. βα 88 ἴῃ 6 Δοοδββίοῃ οὗ [,60 ἴο {π6 ρορϑάοχι 
νγ͵βϑ δρουῦ ἴθῃ τωοηῖῃα ΟὨΪΥ Ὀοίογο {μ6 ἀαία οὗ {π6 οοτρ]οίϊοη οὗ (ἢ 6 
ψοϊυμιο, ᾿ὑ γα8 δυσποα ἰμπαὺ (π6 ἰἰπλ6 σου]α ποῖ δατηϊῦ οὗὨἨ {μ6 ροβϑδὶ- 
Ὀ1}}γΥ οὗ Μ88. Ῥοϊηρ; δοηΐ ἔγσοσα Βοταα Ὀγ ἰδαΐ ορθ.32 ΒΊβῆορ Μαδυβὰ 
Τοροαίδα δπα δηΐοσοθα {πὶ8 δυριλθηῖ. Βυὶ γα αν ΠΟ γθϑβο ἰὸ 
ΒΆΡΡοΟΒα {μαῦὺ (6 νοϊυπηθβ οὗ {Π18 Ῥοϊυρίοιῦ οοπίαϊηϊηρ (Π|6 ΟΙά 
Τοβίδιηοδηΐ, ἴῃ ΒΊΟΝ 186 ῥΥυϊηθηρ πουἹὰ Ὀ6 τόσο ἀμ ου, ογα 
δχοουϊοᾷ τὶ ρστοαΐου Ἔχρθαϊίοπ πδὴ ἰμ6 Νοῦν, δῃὰ γοὺ ἴμΠ6Ὺ ΟΓΘ 
411 οοτηρ!οἰδα (τι τ1μ6 ΑΡραγαίιβ) Ὀγ Ψυὶγ 10. 1617,----ἡσε νοϊυπηθδ 
ἴῃ ἴδγοθ ΥὙΘΆΥΒ 8Πηα 8. [δ]: 8δὸ {παῦὺ {βογα 18 ποίμίηρ [ὁ σϑθᾶοῦ ἰδ 
ΠΘΟΘΒΕΔΙῪ ἴο δΌΡΡΟΒο {πὶ (Π6 Νον Τεδβίδιηθης βου Ἱα πανα ἰβθη 
Ἰοηροῦ ἴῃ Ῥσορογίοῃ {πῃ ΔΎ οὗ {86 οἴμοὺ νοϊσσηθβ. Βαΐ {[π6 ἀουδὲ 
Ὑ48 {τόν ουὖ δΟυΡρ]οα τ 10} {π6 βυρροδύοη {μαὺ 6 ΜΟΚ. ψ ]οἢ 
1π6 οἀϊίοτθ μα υιρα 8.}}} οχιβίβρα δὲ Αἰοδϊὰ. 

ΎΠογο, {ποπ, ὙΠῸ ὍΟΥΘ ψαίηὶν βουρδὺ ἴῃ 1784 ὈΥ (86 Ταηϊθἢ 
Ῥτοΐδεβοσς Μο ἀθημανοῦ; δηᾶ {86 δοοουπί τ ΠΟ. τγὰ8 ρίνϑη Βῖτη ἴῃ 
ΒΔΏΘΥΓΘΓ ἴ0 ΠῚΒ ΠΑ. ΠΤΙ6Β τγ88 6 ον {πτουρὰ Ευτορο ον δθουὺ βιχίν 
γθᾶστΒ. Αἱ ἢγβί, στ βθη Βα ἑουμά πὸ Μ 55. οὗ {16 ατοοῖς Τοβίδιηθπί ἴῃ 
16 ὉΠΙΥΘΥΒΙῪ ΠΌΓΑΤΥ, μα ἐδουρῃῦ ΠΟΥ ποτα οομοθδὶ θα ἔγοτη ἢἷπὰ 

1 «1, οἴαχοδβ οἡ [80 Οτοΐεπι οὗ τη 6 Β1Ὁ]ς,7 Ρ. 96. 
5 ὙΥεἰδιίοίη βαγ8 ἴπδὲ 1,320 νγὰ8 οἱοοϊοὰ ἘδΌ. 28. 1513, δῃηὰ ὁἐγοσποὰ Αρτὴϊ 11. (18 δίδιο- 

τοϑηΐ 88 Ὀδοη [Ο]ον οὰ 1η “ Αςσοουπὶ οὗ ἴδ6 Ῥυγϊπιοὰ Τοχι,7 Ρ. 7. ποίἊ, οπὶγ ἈἹαγοὶ ἰδ δοοὶ- 
ἀΘΏ ΔΙΥ δυδιϊυϊοὰ ἴον “ργιϊὴς Βίδηορ Μαγβὴ βαὺβ ἴῃ δὲ ῃ6 ταϑ οἱοοϊὰ Ματγοὶ 1]. ; δπὰ 
Οὐγάϊηαὶ! Βεσθο (666 δὶ8 Τρίβίοἰ) Ρ] δἰ ΠΥ τοοορπΐβοβ ἴΠ6 Ἰδίοσ 88 ἴπ0 οὔ ἾΔ}}Υ ποῦ βοά 
ἀαῖο οὗὁὨ 16 οἰεοίίΐοπ. Ιΐξ Τλλκοθ ἃ ἀϊ! ξσοηοθ οὗ Ὀυὺ ἃ (ΟὟ ἀδΥβ; δηὰ δὲ 8}} ουὐϑῃδ ἰΐ ἰ8 
δοκηον]οακοα {πὲ Π6 τδ8 ῬΟΡῈ οἡ ἰδ6 111} οἵὗἩ Μαγοῆ, 1518. 
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Ὁαπὲ οὗὨ ἃ τοοίϊνα οὐ βυβρίοίοη ; Ὀαΐ ΟἹ τηβκίηρ ΤἈΥΙΠΟΥ δπα ΤηΟΓΘ 
Ῥτϑβδίησ ᾿πα 68 ἢ6 ψγ͵δϑ οἷα {πδὺ δρουΐ {π6 γϑᾶγ 1749 {πϑὺ Πιδά 
Ὀδοη βο]α ἰο ἃ τοοϊκούς τηλοῦ ὈΥ δη ]1ογαΐα 11 ΡΓΆΓΊΔΠ, 88 μιϑεῖε55 ραγοῖ- 
“ηεηΐξβ, ἴο ΤΆ ΚΘ ΤΟΟΙᾺ [ὉΓ ΒΟΠΊ6 ΠΟῪ ὈΟΟΚΒ. ΤὨυβ τἴ τγαϑ δοϊανοά μαΐ 
186 οἀϊύογβ δα Ὁ] ον ΜϑΦ. ἴῃ ραϊῃ δηα ποὺ δὴν βρηΐ του 
Ἄοιο, δὰ ἐμαῖ ᾿παΌΪΥ δοουΐ [Ποῖ νγ88 δἰ ορ ίμου ναὶη. 

Ιη 182] δ᾽ Φομη Βονσίηρ οαδὲ βοῖηθ ἀοιυδύ οἡ 16 Βίοσυ οἱ {18 
ἀεδίγιοίοη, ας πα αἀἸὰ ποὺ ᾿πνοβυ ρα (86 διι᾽θοῖΐ ἀθθρὶν, ΠΟΥ 
Θχρ δῖη μον 1ὖ δα οΥἹριπαίθα : δῃά 1ὖ νγ88 Βοηθ Ὑϑασβ Ὀ6ΓΌΓΘ το 
δαἰϊθμοη γγ8 ρϑὶα ἴο 818 βἰδίβιγθηῦ. ὙὍ ἰδία Ὁγ. Φδηηθ8 Τ᾽ βοσάβοῃ, 
Πιόν νοῦ, βῖποθ στηδ6 ΟΩΓΟΙῺ] ἸΠΑΌΪΥ. δα {Ππ6 τϑβϑυὶὲ 18 παῖ, 80 ΤᾺΣ 
ἔγουῃ {π6 ΠΌΣΑΤΥ παυϊηρ 66 ἢ πο. (86 οΑΓα οὗ ἃ βίυρ! οΟΥ το 688 
πθγασίδη δ [86 {π|ὸ οὗ [86 4]]οροα ἀοδβίσυοσίίοη, 1 88 ὑπάᾶοσ {Π6 
Βα ροτ πίθπάθησθο οὗ 8 ᾿θαγη θα τηδπ, γὙῈ0 γγὲβ αὖ 1Π68 ρϑὶπβ οὗ οσδιυβίηρ' 
τς Μ55. ἴο Ὀ6 τορουπᾶά. Α1 τ1|6Ὸὸ Μ55. βοῇ σοσα ἔοστηουυ 
Κποῦσῃ 88 βοϊοηρσίηρ ἰο Οδγάϊηὰὶ ΣΧ τηθηθδ, πα τ οἢ ἀγα ἀθβοσὶ δοα 
ἴῃ {86 οδίαϊορια ταδάθ ἴῃ 1745, ἀτα 80}}} ἴῃ θοῖπρ', Δα δὺὸ ΠΟῪ ἢ 
(Π6 τοδϑὲ οὗ ἰδαΐ ἸΌΥΑΥΥ αἱ Μδαγια. ΤΟΥ Θοιρυΐβα δἰτηοβί 41} [Π6 
ΜΆ. πιρίοσια]β δϑοα ἴῃ 186 (οταρ] υὐδηβῖδη ῬοΙγρ]οιῦ, ἐχοορὶ ἐπαὶ {Π6 
ατοοκ Νὸν Ταβίασηθηϊ 18 ἰουπα ἴῃ ποπα οὗ ἴΒο. (Νοῦ γοΐ {Π6 
Ῥραηΐαΐθυοι οὗ {π6 1.Χ Χ,}} ὍὌΠο οβίδϊορσιι βῆονγβ ὑπαῦ βυοῖ ΜΆ, 
ἀϊὰ ποῖ Ὀοϊοηρ ἴο (ὐδγάϊηδὶ ΣΧ πιο μθθΒ οοἸθοῦοη. Απᾶ {δὺ8 στ ῃθη 
ΜοΙ]ἀθηΒαντοσ γ1Ὃδ8 Ἰτηροτίυπδίθ ἱπ δ18 ᾿παυΐνυ ἴὸΣ το ΜΚ. τ ΒΙΟᾺ 
(πΠ6 ΠΡΥΆΓΥ Παὰ ΠΘΥ͂ΟΣΡ ΟΟπίδ!ποα, 8 Θχρίαμπδίίοη γα ρίνθη ἢ ΐπὶ 
ὙὙΠΊΟΝ, αὖ Ἰοαβϑί, δἱἱσποοά ἴτα. Νοῦν α δαΐε ἴο ἃ τοοκοίςτηακου δά 
ἰδ κθὴ ρἷδοθ δϑουῦ [16 ἀδῖθ βροοϊβοά, αὖ [86 ὕἅπηθ σιμὴ [πΠ6 Μ5Ν. 
ἍΟΓΘ ΟΔΓΟ ΠΥ τορουπά, --- θαΐ οὗ πϑδὺῦ οὗὁἨ οουγεα ποί οὔ ΜΆ. οὗ 
ἴ(ῃς τοῖς Νὸνν Ταεβίαιηεηΐϊ, Ὀυὺ οὗ “΄Ξ 1861688 ραγοδτηθηΐβ ᾿" ἴῃ ΤΘΑΙΙΥ ; 
16 ο]ὰ ΤΟ] ἀοα ρᾶροσ δῃηα νϑ]] τα οόνοῦβ οὗ ἴπ6 θοΟΚα. ϑδοπια σοῃξμβοά 
ΤΟΙΩΘΙΏ ΓΆΠΟΟ οὗ [818 ον ἀθη]ν Ἰ6α ἴο [86 βίοσυ (ο]α ἰο ΜοΪ ἀμ ΤΟΣ 
- βίοσυ σ ϊοῖ {π6 οαἰδίοσαθ που]Ἱα παΥα δ ομσα τοξυίοα, δπὰ τ ΒΟ 
18. δῖ. Ἰαη6 1η (86 1; ἴῸΣ ὁ που]ά Ὀ6, αὖ ἰοαβύ, γοιδυκαῦϊο 1 {Π6 
οπἷν οἶαββ οὗ Μ55. [808 ρρς οὗ ψοσα {Π6 ὙΟΥΥ οη6 ὙΠΟΝ 88 
1π8 ΘΑΥΘΙΠΥ βουριύ ἔοσ. Ὑγοδδθη, Μο] ἀθημαυο ΒΒ Ομ ρ ΠΟ, Οἢ 
ἬΠΟ86 ΘΒΌΓΔΩΘΘ ΜΠΟμΔο]ο ὥϑγ ΟΌΣΤΘΠΟΥ [0 {Π6 ΠΑΓΓΑΙΟΙ, γγ88 ΤΑ ΠΟΥ 
Ῥγοῆθ ἴο δάορὺ {μϑουῖθβ 8ὸ ἱποσγθά!}]6 {παὶ [Β6Ὺ ΠαγαΪγ οου]ὰ Ὀ6δΓ 
αἸϑοΌ ΒΒ: ΟΏ. 

Απᾶ {π8 μοῦ 18 ΠΟῪ πὸ βυϑηοϊθηῦ τϑαβο ἴοὸγ ἀουδίϊηρ {Π6 
δοοουηῦ ρσίγοῃ ΟΥ̓ {π6 οαἀϊίοτβ {ποιηδβοῖνοβ, {μαὺ (μοῖρ ατοοκ ΜΚ. 
ὝΟΙΘ δβοηῦ ἔγοιη ἴΠ6 Ναίοαῃ, δηὰ {μι86γ, πὸ ἀουδί, ΠΟΥ ΓΟΙῸ 
τοϊυσηθα δέου {μον μαα Ὀθθῃ υδοα. [10 1ἰβ ποῖ, βουϑυθσ, ργοῦδθ ]θ 
{8αὺ (Π6Υ δα 6 ἸΔομπθοά, ὙΤδουρ {π6 ὀγυα! οι οὗ δίιππιοα δπά 
ἢ18 ΘΟΙΏΡΘΏΪΟΙΒ 8 πού ρτοδί, γοῖ ΠΟΥ τὺ Ὀ6 Βυρροβοὰ ἰο ἴᾶνθ 
[Ὁ] οντοα {πον ΜϑΣ. ψμουῦ Ἰπὐθηύοηδὶ ἀδραγίυγα, Ἔχοορί, ἱπάοοά, 
ὙΠΟ γα (Π6Υ Ἰπουρμῖ ὑμαὺ ΠΟΥ ογα ἀοίθοςνε : 1Π6 1,Α01 νγ88 λίσλῖν 

᾿ Ὧγτ. δαιιοβ ΤὨοτβοη 8 ἰηγοβεϊ ζδιίοηβ ΤΌΤ σοτητηπηϊσαίο ἰο 16 Β[Ό]164] Ἑονίον ΓῸΓ 
Μάγον, 1847. Ηἰδ πβιδεοιηοηὶ γγῶ8 δοσοιῃραπιοα Τ᾿] ἢ 8 ἰγϑηβοσγὶρὺ οὗ ἴπ0 οδίδ᾽οχυς τηδὰθ 
ὉΥ οη ΦΖοκὸ (Σαἰτίοττοζ, ἴἢ6 ΠΠΟγασίδη αἱ Μεάγ ἃ. Ὧγ. . Τδβοιγβοπ Ἰοιῖου δηὰ ἴῃς ᾿δίδ- 
ἰοζιο ὑσοσο δοοῦ ἰσγϑηδίοστο (0 ἔπ ραρο8 οὗἩἨὨ ΟΠ6 ΟΥ̓́ΠΊΟΤΟ ῬοΙΟαΐς818 : ̓Π6Υ̓ ΔΙῸ αἰϑὸ ἰῃ- 
διτίοἀ ἴῃ “ Λοοοῦῃηϊ οἵ ἴμο Ῥγϊηϊοά Τοχῖ," Αρροπάϊχ ἰο βοοιϊίοη 1., Ρ. 13. 864. 
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γαϊυοα ὈΥ {ποῖα 88 ἴΠ6 ἰγδηβίαίίοη οὗ ἴπ6 οπυγοῖ, ἀπά ἴῃ ἰβκίηρ 
1, δοδη γ. 7. ἔγομι (π6 1μαἰη, {παν αἱ 10 (48 Θύμππιοα, ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 86 γ8) 
οἢ ἴπ6 ρστουπά {δμαῦὺ {πΠ6 ΟὝσθοκ ἰοχὺ ψγὰδ οογτυρίοα, Ὀὰὺ {πὲ [6 
1,αὐὶπ σοπίδϊηοα {Π6 ΥΟΥῪ ἰσαῃ. ΤΏΘΙΥ ναϊὰθ ἔου 1Π6 7,αξὲπ ἴῃ Θοῃ- 
ταδί ὕο 116 οτἱρὶπαὶ ἰοηρτιθ8 οὗ ϑοσιρύαγα 18 ββονγῃ ὈΥ {116 ΘΟΙΏΡΑΓΊΒΟΙ 
Ἡ1ΟὮ ΤΠ6Υ ταᾶκο ἴῃ {86 ΟἹά Τοδβίδιμθης οὗ {π6 Υὶ υἱραΐο, 1π (86 ὀοη γα] 
οοἰυση Ὀοίνοοη {86 Ηρῦτγον δηα (6 ΠΩ Χ Χ., το ΟἸ γῖδὲ ογποιϊδοά 
Ὀαΐνγαθῃ ὕνο (δίονοϑ, {π6 ΒΥμαρορια οὗ ὑπο] ονίηρ “6078 πα {Π6 
ΒΟ :βηγαίϊοαὶ ατθὸκ Οδυσγοῆ. ΝῸ Ῥϑύβοῃῃ!. ροββοβββα οὗ 116 ]Ἰοδβύ 1η- 
ἔοστηδίοη τοβρθοίϊηρ ΜΌΝ. ὁδἢ ΠΟῪ 8]16ρ6 116 Δ οΥΥ οὗ [86 Οοτ- 
ῬΙυϊοη βία οαϊίίοη 88 8 ρὑστοοῦ οὗ (86 ἰοχί οὗ {π6 μθδυθη]ν το Β868 
Βανὶηρ οχιδίθα ἐπ {π6 ΘΟΡ168 νοὶ ΤΠΟῪ υ8οά. 

ΤὮΘ {γρ68 δι ρὶουθα ἴῃ (818 αι θη ἀγὸ ρθοῦ]αΣ, δπα {Π6 δοοοη- 
ἰυδίϊοη, ἴοο, 18 Βυσῇ 88 18 ποὺ ἰουπά ΕἸΒΟΎΒΟΓΟ: 8ὴ δουΐο δοοοηΐ 
Ὀοϊηρ ΘΙΩΡΙοΟΥΘα ἴο τηϑρκ {πΠ6 ἑοπε-δυ αδῖε, ἰττεβρθοῦνα οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ 
ΤΩΟα6. Ἰοιΐον οὗ στοίϑοσθμοα δοῃηρθοίβ {86 ἀτθοὶ δα Τιαῦϊη ἰοχίβ 
γΟΥΌΆ ΠΥ ἰοροίμοῦ; ἈΠ θη Π6ΓῸ 18 δηγηρ ἢ (86 οη6, ἰο ψ ΙΟΒ 
{ΠΟ 15 ποίδῖηρ ἴῃ ὑΠ6 ΟἿΟΣ ἴο σοστθθρομα, ρΘΟΌ Δ Υ τϑγ ΚΒ γα ὑδοά 
ἴο 41] υρΡ [86 νϑδοδῃηΐ βρβοθ.0. Τμδ οαϊίοσβ. βανα ποῦ 1 βοἢ) σα868 ἐπ 
φεποεταῖ ΒΡρ] 164 (86 τθοκ Ὀν ππδκίηρ ἃ ΠΟῪ ΓΟΠΘοτηρ ἔτοση {μ6 
1, αἴλη, 838 ΕΤΆΒΙΤΩΊΒ ΒΟΙ ΘΟ 68 414, [Ι͂ἢ δύο ἢ ραβϑδαρθθ 1 που] Βαγνθ 
θδθὴ ν16}} 16 186 σοιηθοη ἰοχί ἢδα ὕθθὴ Ὀδοποῆϊθα ὈΥ οοτγθοίΐοη 
ἤοπὶ {π6 ΟΟΠρ] αὐθηβίδη, ᾿πβίθδα οὗ βίταρὶν [Ὁ] ον {86 ΕἸΣ δῃ. 

ΤΒ686 ὑνῦ|Ὸ ὈΓΙΓΔΔΤῪ Θα10η8 ᾶγο, [ἢ 6}, [(Π6 ΒΟΌΓΟΘΒ ἔγοτη τ ]οἢ ἤᾶνο 
Ῥγοσθοάρα π]ιαῖ νγο 511}}} Ηπα ἴῃ οοτηηοῃ οἰγουϊδίοη, ας μαναὰ βθοῃ 
{μαὺ {πῸ δοίπ4] Μ55. οἵ 186 Οομρ]υϊθηβίδη οαἀϊίουβ οδηποῦ ΠΟῪ 6 
δϑοθγίδι ηϑα, δ πουρἢ {Πμ6}Γ ολαγαρίοῦ οΔῈ ; δηα {Π18 15. οἱ ΠΥΪΠΟΥ ᾿π- 
Ροτΐίδῃοο, 45 [86 ἰοχί οἵ ΑἹοδ]ὰ δὰ ΟὨΪΥ Τσοββιοηαὶ ᾿πῆἤμποποα ἴῃ {{|6 
Βι βοαποπ οαἀϊθοηβ. ΤῈ ΜΌΝ. υδοὰ Ὀγ ΤΤαβιηυβ 8.6, ΠΟΎΤΘΥΟΓ, ἴῃ 
[π6 σταδίου ρασγί οὗ [85 Νὸνν Τοβίδιαθηΐϊ ν16}} Κπονση. 

Ἐχτδϑιηβ οιρίογοα ἴοσ δῖ8β ἢγβί οαϊἶοη ἃ 4810 ΜΆ. οὗ {6 
(ἀοΒροε]8 (2. οὗ ὙΥ̓ οἰϑίει πΒ ποίβ!οῃ), οὐ νϑσὺ 1116 γαϊαθ, Ὀὰΐ τ] ἢ 
Γοοοιγοα [ἷ8 οἀϊίοταὶ σοστθούοηβ ὑθίοσγο 10 γα ραῦ ἰηΐο (86 οοτηρο- 
Βιΐογβ᾽ μβαηάβ' ΑἊἋ Μῶ. οὗ δ βοιηονμδῦ Β᾽ ΠΥ Κὶπα Βαρρ] 164 {Π6 
Αοἴβ δῃαὰ Ἐριβϑίεβ. (ἀδβισπαίθα αἷδὸ 2. 'π ἰμαὺ μαζὶ οὗ 86 ΝΟΥ 
Τοβίαμαθηῦ). ὙΥ εἰδις τε νγ88 Δ0]6 ἴο σορδγο {μ6 Β 4816 ΜΆ. 1., 
ΒΟ. οοῃΐαϊμβ 4}} (88 Νενν Τοβίδιηθηΐς Ἵχοορῦ [86 ΑΡρόσλγυρβο, δηὰ 
ὙΓΒΙΟΙ 18 ἴῃ [86 (ΔοΒρΡ618 οπα οὗ 88 Ροβὺ οοάϊδθβ ἴῃ δχιβίθποο: Εσϑδϑ- 
ΤΩ018, ΠΟΎΘΥΟΣ, Ὁπαἀοσυδὶ δα 1 στοϑίὶγ. Βοβιάθβ (18, ἢ δα α]8ὸ {μ6 
86 οὗ (86 Βαβὶθ ΜΆ. 4. οὗ ἰῃ6 Αοἰϑ δῃὰ Τριβε]ϊοβ. Τὰ Αροοιᾶ- 
Ιγρβεὲ (88 ᾶ8θ ὕθθῃ δἰγδαυ βίαϊθα) τδ ἀδροπάθης ὍΠΟΥ οἡ 
ΒΘ Ὠ]1η8 ἀοἔθοίνο Μ5. Α ΜΕ. οὗ [Π6 σοτημηθηΐδτυ οὗ ΤΒοορῃυ- 
Ἰδοὺ νγᾶβ αἰ80 δι ρὶ ογοα 88 8 οὔἰ [164] δἱά. 

Τη ἢἷ8 δοοοπα οαἀϊίίοι, Ὀοβιάθβ οουσθούοηϑ ἔγουα (86 ΜΆ. δἰγοδάυ 
Βρϑοιῆϑά, σοὶ μδα ὈΘΘῺ ϑ6α ἔᾺΓ ἴοο μιαϑί}} ν, π6 δ Ρ]ΟΥ Θα οῃ6 ΠΟῪ 
αὖ γίοπηδ, {16 (ὐοάοχ (ὐοΣβοῃαομποθηβὶβ (3.) οὗ (6 τ οΪϊα Νὸν Τοθ- 
ἰαιαθηῦ οχοθρῦ ἴπ6 ΑΡροολῖγρβο, δῃα δ αἷβδο τόσο δχίθηβινου οἰτοὰ 
186 δυῖδου νυ οἵὗὁἨ ατϑοκ Εδίμουβ, βυ οι 88 ΑΥὐμδμαβῖιβ ἀπ Οσαροσυ οὗ 

δ ὅ60 ΕἸςΠΠοση ἡ ΕἸπ]οἰϊαης, ν. 268. 
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ΝαζΖίδῃζυη, Βοαῖάθβ [86 86 οὗ {π6ὸ (οᾶοχ Μοπίοσγιϊδηυβ ἴὰ {Π6 
6 1 Ζοδη ν. 7. ἴῃ 16 ἐλίγχα οαἀϊίοη, δὰ οὐ [86 (ὐοπιρ]υἱοηβίαῃ 

ἰοχί ἫΝ 16 οἰμοπάδίοη οὗ Π6 ΑΡΟσΆΙΥΡΒα ἴῃ [86 Τουγίλ, [6 ἔον 
Μ85. δἰγοβυν τη ]οηθα ΟγῸ 411 [16 ρομογαὶ στοιπαβ οα ψὮΙΟἢ 
Ἐαϑιηυβ το] δα τη Ὧ18 ἰαχί. ϑοϊηβδ δ]α βθϑιβ ἴο ἤδγθ Ὀθθὴ οδίδϊποά 
ἔγοτα {η6 Οοάοχ 1,6] οαβίγθ 818 (69. ἴῃ ἴπΠ6 (Δο8ρ6]}8), ἃ ΜΙ. οοπίαϊπὶηρ 
411 {86 Ῥοοκβ οὗ {8ὲῈ Νεὸν Τοβίδτηθηϊ, ἀηα τ ΐο Εγαδυλυβ ταϊρηΐ 

τβαρθ βανθ δοῃβυ θα τ πθὴ ΤΙ Πσ βοῖηα ραγί οὗ 18 δῃποίδ 98 
ἴη Επρίαπά. Το ΜΩ. δῃὰ {μπαὺ αὖ Βδβ]6 πιυπηρογοᾶ 1., ἐβουρὰ Ὀυΐ 
11016 δι ρου δα οσ στ θα οἢ ὈΥ Εὔγαβῆλιδ, τογα ἀεοϊάεαϊν [6 Ὀδβὲ οὗ 
{ποθ το 6 υδοά, ἀπά πα ἢ6 Κπόονῃ {Ππ6ῚῚ Γ6Ὰ] νδ]υθ, [Π6 σοχῃ- 
ΤΟ. ἰοχί, ΜΙ οιηδηδίθα δἰτηοδ ΘΠ ΓΟΙΥ ἔγοιῃ {πδὺ οὗ Εγαβζηιϑ, 
τοῦ α ἤᾶνα θόΘη ΤᾺΣ Ὀοίου ἔμβῃ 1ὑ 15, Δηα του] δαγνο αἰογαρα 84 [ὯΓ 
ΒΙΠΡΙΟΥ αβὶβ ῸΣ οὐἹῦο8} οιμθπαδίίου. Βυΐ 88 1 18, {86 ἰοχί ᾿ῃ 
ΘΟΙΩΙΔΟΏ 1186 ΓΈΒΟΪΥ6Β 186] δ. δ δπ 0141} Ἰπίο {Π6 δα ΠοΥ Υ οὗὨἨ [Π686 
ἴεν ΜΘϑ5.: δὰ δήϊογ (86 Εγαβηγδη ἰοχί μ8α φβίδὈ ] ]8η6α 1861} ἴῃ 
Θογασαοη Οἰσου δἰοη (ἴον (6 (οι ρ] αὐδηβίδη τῦδϑ Ὀὰΐ σάγοὶυ τορεϊηΐθα) 
1 νγαβ Ἰοῃρ ὈοΙΌΤΘ ΔΩΥ ΤΆ] αὐὐθητοη τγα8 ρϑα ἴο ΜΆ. δυϊμογιῖοβ. 

Τὴ 1634 (οἸϊηεουβ ρα] ἸΒῃ6α δὴ δα! θη αἱ Ῥασίβ, ΒΊΟΝ τγα8, 1π ραγῦ 
αἱ Ἰοαϑί, θαβοα οὐ ΜΙ 5. ὩΘΎ]Υ οομβυϊοδα ; 11 νγγᾶβ ρῥυγϊπίθα ἢ ΠΊΟΤΘ 
ΔΟΟΌΓΘΟΥ (μδῃ ἴΠο86 ὙΒΙΟᾺ δα ργθοθαοα 1, θαΐ 1 ἀο68 ποί δρρϑδᾶγ ἰο 
δεν δὖ 411 ᾿πΠυσποορα [Π6 Βδυθδοαποηῦ δα! ΠἸΟΏΒ. 

Ἐοροσὶ ίορμοηβ, [π6 οο]ογαίθα Ῥασιβίδη Ὀγϊπίοσ, 88 Π6 ποχῦ 
ὑ|0Ὸ ὈΘοδπι6 Ργοιλϊηθηῦ 88 8 ΝΕΟῊ Τοβίδμηθηί ϑαϊΐοῦ : δ6 δα δἰ γθδαῦ 
Ρδιὰ τσοὶ αἰοῃίου 0 {π6 ἰαχύ οὗ {16 1,δὔπ Ὑαυϊραΐο, ἀπά ἴω 1646 
δηα 1549 δα Ρυ] δηθὰ ἔνο ὈΘδϊ 1] 5181} δα! ἰοηβ οὗ {16 ατοοκ 
Νον Τοβίδελθηΐ, ἰπ 1 0ἢ {16 ἰοχὶ γτα8 Ὀ]οπάθα ἔγοσα {πΠ6 (ομρ]υ- 
[6 518} δηα Εἰσαϑυῖδη. Τῃθβα ἼΟγΟ [Ὁ] ονοα ὈΥ 18 {πιγὰ οαϊίοη 1ἢ 
ἔο]ϊο, ἴῃ 1650, ἴῃ τ 1Οἢ [16 ἰαχί 18 αἰπηοϑὲ Δα πίϊοαὶ 1} (δαὶ οὗὨ 116 
Δ εὐἀϊάοπι οὗ Εγάβσηυβ. [1ἢ [πὸ τρδγρὶη οὗἩ [π18 στοοκ Ταβίδιηθηῦ 
ΥΑΓΙΟῸΒ ΓΟΔαΪΏρΡΒ ἡγ6γ6 ρίνθῃ ἔσομαι [86 (οπαρ] αὐθηβίδη ἰοχί, πὰ ἴγοπὶ 
δῆἤδοη ἀστοῖς Μ5Ν,, ἀἰϑαηρυ θηθα Ὁ ΟΥ̓ΘΟΙΚ ΠυΠλΘΓΑ]β ἔγομι ἄ ἴο ες", 
ὙΓΙΟΝ αγα ὈΘΘη 0816 δίορμθηδ᾿Β βιχίθθη ΘΟ οθ8Β: 18 σΘΏΘΓΑΙ δαὶ 
οὗ [86 ΜΒ858. ον οομίδὶ β βοιηθ ρασγίϊου δ ρογίϊοη οὗ {86 ΝΥ Τ68- 
ἰδιηθηῖ. Τὴ γοδαϊηρθ ΜΟΙ δΒοϊοοίθα ὉΥ ΗΘΏΣΥ δϑίθρμοθῃβ, (86 
οαϊοΣγ ΒΒ ΒΟΏ, ΟἿ ὯΟ ΥΟΤΙῪ ΔΓ ΟΘΌΪΑΥ ὈΥΪΠΟΙΡ]6 ἈΡΡδυθ]υ, δπα τ πτἢ Βαϊ 
11||Ὸ ὀχδοιίυάθ. 10 τγαβ διρροδοά ἰμᾶὶ ϑθρμθηβ δα ὑ80}]γ [0]- 
Ἰονσοὰ ΜΆ. δυϊποσιν ; Ὀὰὺ πὸ οὔθ πὸ δα δεὲπ {π6 ὈοοΚ οπφὴέ ἴο 
Βανα τηδας Βυοἢ ἃ τηϊβίακο, [Ὁ ᾿6 ΟΥ̓δἢ οἱΐα8 αἱ Βἰθ Θοάϊοα8Β 485 ορροποά 
ἴο {86 τοδάϊηρ; ἴῃ 818 ἰοχί, 

Μδὴν οὗ [8Ὲ Μ55. υβοᾶ Ὀγ ΗδητΥ ϑίορηθηβ βανα θθθη ἰἀοη θά: 
{818 νδβ ἀδοιηθα ἴο Ὀ6 πηρογίδηϊ Ὀδοδυβα ἐπ [μ6 ἰοχί 1 Φ08ῃ ν. 7. 
ἘἈορθογὺ ΒύΘΡΠΘμΒ ρ]δοθα 18 στρδυῖς οὗ τοΐθγσθμοα 88 ᾿ἢ βεαυθὴ ΜΩ͂Ν. 
οπΣοα [π6 ψογάβ ἐν τῷ οὐρανῷ ταοτο]ν. Ὑμαῦ (818 18 8 τιϊβρίδοθιηθηῦ 
οὗ {Π6 τϑἔδσθμοθ (βιιοῖ 48 18 αἷθο ἐσα πα οἰβονμογθ) οου]Ἱα Βαγάϊγ πᾶν 
Ῥδθη ἀουδίοα, ἀπ (818 Ὀδοδμλα ἃ τηδίίοσ οὗ οογίαϊΐν τ μθη {86 ἴῃ - 
νοϑε σδίοηβ οὗ ΒΊβιορ Μαγβῃ, δῃὰ οβοὺβ σο δὰ ργθοθάθα ἢΐπὶ, 
ἀρτποηδίγαι θα {(π6 ἸΔο ΠΥ οὗὨ οογίαϊ Κποση ΜΆ8. νι μόδα οἰϊοάᾶ 
1 (818 0]866. 

ἴῃ 1661 Βοβεσὶ ϑίβρμϑῃβ ρυ] 1864 818 ἔουγίι οἀϊίοη αὐ ἄθηονα: 
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{6 ἰαχὺ {]οὐτβ {πα οὗ {πὸ (μϊτά, θὰΐ πιὰ {818 ροου] τὶν, (αὐ ποῦν, 
ἔοτ [86 ἢχβί {ἴτησ, 1 νγαβ αϊνιἀθα ἰηΐο {6 ϑέγ 868 ψ ϊοὮ ἢ6 ᾿δὰ α [1{{16 
Ὑ{11 Ὀοΐοσα ἀθνιδοά. Ϊ1ῃ 1818 βι8}} ρογίϑοϊ!β νοϊυπηθ, θθϑιθβ {8Π6 
ατροκ ἰοχί, ἴμοτα ΟΥΘ οίνθῃ ὕνο 1801 ὙΘΙΒΊΟΏΒ, ἐπα οὗἨ ΕΑΒτηι8, 
δηά {π6 Ὑυϊραία. 

Απά ον ἴδ ἰοχί οὗ (86 ατοοκ Νον Τοβίδιηθηΐ Ὀθοϑπηθ 80 βίθσθο- 
ἰγροὰ ἴῃ τη τηϊηἦβ, (μαὺ 1 ψγὰαϑ Ἰοηρ ὈΘΙΌΓΘ ΔΏΥ ᾿ηἰοηοηβὶ 
ἀοραγίαγα ἔγοπη π6 Θἴθρμδηϊο ται πρθ Ταῦς ἱπίγοἀυοορα οχοορί ἴῃ 
τηοϑῦ {Ὑ1ῆΠπρ’ ρΡοἸ ἴδ. 

Ἰμποοάοτο 186 Ζα νγὰβϑ {μ6 παχὺ ο86 ὩΔΠ16 88 Ὀ66Ὲ ἔαγ} 147] 7 οοη- 
ποοίοα στ αἰ ηρ [6 ατοοῖκ Νὸν Τοδίδμλθηῖ. Ηδ δα ἔοττηρά 4 
ΠΘῪ 1,δἴϊη ἰὙΔΏΒ]δοη ἴγοσα ἴπ6 σθοκ, δηὰ ἱῃ 1665 {π6 οΥἱσίηαὶ, 8 
ὈΥΤῚ ψουβϑίο, δπα (6 Ὑυϊρσαία τι δηποίβι!οηβ, σα σου πρα 1η 
8 οὐλοη ρυ] ]Βμ68 αὖ (θπμονα. Ηἰἴ8 βοοομά δαϊοη ἀρροδγοᾶ ἴῃ 
1676, [86 {πιτὰ ἴῃ 1682, (μα ἰουτί ἴῃ 1688 -9, δὰ {Π6 δ ἴῃ 1598. 
ΗΔ ροβϑβοϑβοὰ ἔνγο δηοϊθηῦ Μϑ. Εἰγηβοὶῖ, [ὰ6 Οοάοχ Β6ζΖῷ οἵ {δ6 
(ἀοθρ618 δπά Αοίβ, δῃηῃὰ (860 Οοάοχ ΟἸαγοιηοπίδπιβ οὗ δι. Ῥβδυ]} δ 
ἘΡΙ81168: γϑδαϊηρβ ἴα κθη ἔγοτῃη {Π686 8ΓΘ ΒΟ}  68 ΘΗ ΠΟΠΘα ἴῃ 
ἢϊ8 ποῖββ. 6 αἷβο ῃδα {86 οο]]δίζοπβ οὗ ΗΘΏΣΥ ϑίθρμθηβ, οοπίδι ἱην 
γιοῦ ἴδ Βα Ὀδοη Ρυ δ] Βα ἴῃ {86 τηδγρίη οὗ ἐδ ἔο]1ο οὗ 1δδ0. 
ΟΥ̓ 1.686 τηδίθτ8}8, Βουσουοσ, Βα τηδάθ Ὀαὺΐ [1{{16 τ186:; ἰαχίμ8)] ΟΥ̓ ἸΟΙΒτὴ 
ὙὙᾺΒ ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ ποὺ ἢ18 ἔογίθ: 18 ἰοχὺ 18 δἰπηοδί 8 ἰγδηβοσὶρί οὗ (86 
ϑίορμβηϊο, τ δ! σθῦ ναγιδομβ, Βούγονοσ, ἰπ [86 αἰδογοηΐ οἀοηΒ. 

Ιῃ 1624 {μ6 ΕἸΖΟΥΙΓΒ, ῬΓΙΠΟΙΒ δ ουάθῃ, ΡὈ] 8 μοαὰ {86 ἢγϑῦ οὗ 
{Π6 1]. 8π184}} δηα σομνθηϊθηΐ δα τοπθ. ΟΥ̓ (86 βοοοπά οὗ {πεβ6 ἴῃ 
1638, {Π6Υ βαϊά ἴῃ {π6 Ῥχοίβοθ, ““ Ζετέμηι οὐρο μαῦθϑ ἤὰπο αὖ οηιπέδιις 
γοσορίμηι," ἀπα ἴγοσα [118 βοτί οὗ θοδβὺ βργϑηρ {86 δσργοβδβίου ““ Τοχίιβ 
ΤοσορίυΒ. ΥΒΟ {16 6αϊοῦ ομρ]ογοα ΟΥ̓ [Π6 ὈΓΙΏΙΘΙΒ ΤΩΔΥῪ Βᾶνθ 
θδθῃ, ἰ8 ΠΟΪΥ ἀπκποόντῃ : {π6 ἰοχὺ βυοίυφίοεβ Ὀαύνγθθῃ {μαΐ οὗ 
δίθρηθηβ δηὰ {δπαὺ οἵ Β6ζΖβ, οοοδϑιοηδὶυ (ρου μαρθ ἔγομαῃ το τα δοοὶ- 
ΠΕΡ} ἀϊβδειηρ ἔγοτη Ὀοίῃ. 

Τῆς ΕἸΖοντβ τορι πἰθα {μοὶν ασϑοκ Τοβίδιηθηῦ βου ταὶ {1πλ68 ; (6 
οἀϊίίοη οὗ 1633 88, ΒΟΟΥΟΥ, ἴπ6 οδδγδοίοσ οὐ Ὀεϊηρ [86 Ὀαβὲ δηά 
τηοϑύ οογτοοί. 
ΤΠ ΕἸΖονὶν ἰαχὶ 15 (μαῦ το οα ἴΠ6 Θοπποηΐ νγ88 ΠΟΟΕΡΟΥ 

864 ἀπα [0] ονοα 1{1}} οἵ Ἰαΐβ γϑᾶγβ ; δἰπησοβῦ 411 (ργ  Ό]Υ αἰΐ) βὰς 
ΘΠ ΠἸΟΏΒ, ΒΟΥΤΘΥΘΓ, ΨΆΓῪ ἤοα {86 ΕἸΖονιν ὈΥ ἴπ6 ἱπτοἀυσίοη οὗ 
ΘΘΡΏΔΏΙΟ τοδαϊηρβ; 8ὸ ἐμαΐ [86 δχργθββίοῃ “ ἰοχῦ 1Π ΘΟΙΏ0. 1.886 ἢ 
χηθδῦ ποῦ 6 γτοϑίσιοίθα ἴο οἰ ποὺ [Π6 Ε]ΖΟΥΓ οὐ (16 ϑύοθρμδηϊο ἰοχί. 

ΘΙΘΡἤΠΘΩΒ 8 νγχαβ δαορίθα [ὉΓ ἱἰηβουίϊίοη Ὀγν ΒΙβῆορ ΥΥ αἱΐοῃ 'ἴπ ἢΐδ 
Ῥοϊγβίοι! ἴῃ 1667 ; πὰ δ9 ΜΗ] ἢ 1707 Ὁ] οα ὙΠ δ ίοι ἴῃ δαοράηρ 
116 ξαῇηα ἰαχῦ νῆδπουΐῦ Ἰηὐοηίομδὶ οἤδηρο, 1 δοαυϊτοά 8 βἰδηάϊηρ ἴῃ 
{818 Θου(ΤῪ ὙΒ1Ο 10 80}}} τείδὶ πβ ΟΥ̓ ἃ Κιπὰ οὗ ἐγ ομαὶ τῖρῃ. 

ΤῊΘ οοἸ]]δοίζοη οὗὨ οὔ [168] τηδύθυια δ ἔοσ {Π6 σουϊβδοη οὗ 186 ἰοχὺ 
Βαρδῃ ἴῃ [18 ΘΟΙΒΙΓΥ : [86 ἔγβὲ οὗἩ 8}Υ πωρογίδποο 1 οἢ ἀρροαγοᾶ 
πγχαϑ [πα΄ τὰ ΠΙΟἢ τγᾶβ οοη δ θα τη {86 διχῇ νο]απιο οὗ ΥΥ ΔΙ οπ᾿ 8 Ρο]γ- 
σἱοιῖ; ἴπ ποῖ πποῦκ [86 ναγϊαύϊοπβ οὗ πὸ ΑἸ]οχαηάγιδη Μῶ. Ὑγ6 6 
Ρἰδορά βοῖίονν ἴῃς ἰοχί 1861. ΑἋ ρσϊμποῖραὶ ραγί οὐ {π|8 ογ 104] ἀρ- 
Ρδγαΐαβ οοῃββίρα οὗ 8 οοϊ]δίϊομ οὔ βιχίθβεῃ ΜΘ. τηδάθ Ὀγ Ασομ θῖβῃορ 

ὌΤΛΒῃοτ, [ἃ 186 ποχὺ γϑαγ (ὑγΟΘ ] 8 Ὀυ] 1864, αἱ ἐπ νἀ κρὸ [ 
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ατοοκ Νον Τοδβίαιηθηΐ τὶ ναγουβ τοϑάϊηρβ; Ὀυΐ {Π18 τᾶ ποη- 
οσιτοαὶ;; [ῸΣ {Π6 ΔΙ οΣ [168 Το γ6 ποῖ ρσίνϑη, δηα ΘΟΠ) οἴ Γ68 τ γα ἴῃ - 
ἰοιτηϊχοὰ πῖἢ τυ μαὺ μαα Ὀθοη ἀτγάσνῃ ἔσο ΜΘ. Α'8 βοὴ οὗ {8686 
οοπ͵θοΐαγοβ σοῦ ὉΠΘΟΪΟρΊοα] ἀπ δυο 88 ἰουομοα νἱΐα] ροϊηΐβ, ἐπ ΟΣ 
ΘΡΡΘΆΓΔΠΘΘ 884 δὴ ὈΠΒΆΡΡΥ οἴἶβοί, ἴον 1 οαυιβεα οὐ οίβια (τ τ ΒΊΟΣ 
Βιοἢ οοΟη)οοίαγα νγᾶ8 {ππ8 ΘΟπίου 464) ἴο Ὀ6 ἀεργοοδίθα δ ἀσπφεγοιιδ. 
Απὰ ΥΝ αἰίομ β Ῥοϊγρίοιι τῶβ δἰϊδοκθα 1ῃ 8. ΤΏΔΏΏΟΣ ΜΓ Ώ]Ο. ποῖσ 8 
Αἰτοοδῦ Ἱποοῃοοῖνδ ]6. - 

Τὸ βίον [86 τϑαὰὶ διπουπ οὗ ναγϊδίοη ρὑγοάυοοα Ὀγ {Π6 ναγίουβ 
τοδαϊηρβ οοἸ]]οοἰθα ἴῃ Ὑ δἰ ομ ΒΒ Ῥοϊ γρ]οίῦ, ἣν . ΔΦοδῃ ΕἘ]], ΒΙΒΒορ οὗ 
Οχίοτα, ΡυΝΠΙΒμοα ἴῃ 1675 δη οαἀϊίοῃ οὗ με τϑοῖκ Τδδίδιηθπὶ ΜῈ} 
[6 τοδάϊηρβ δὖ [Π6 ἔοοῦ οὗ {86 ρβαρθὲ. 118 τῇδὺ μ6 οΔ]]164 {86 ῥτο- 
ΘΌΤΘΟΣ ΟὗὨ ΟΥ̓ ΙΟ4}1Ὺ Ργορασοϑ θαι οηβ. [10 τγβ ΒΈσΟΓΆ] ὮΙ 68 τορτϊπίθα, 
Δα 10 ον ο πεν δἰἀοα 1η ἀΠΠἤ δι πρ' τόσα δὲ ποίϊοηϑ οα {πὸ βα]θοί. 
Βυῖ Ὦγ. ΕΔ]1] τοπαοσοα ἃ [ΔΓ ΠΙΡΏΟΥ ΒΟΥΥΪο6 ἴο Ββδογοα οὐ οϊδιη ὈΥ͂ 
{Π6 μδίσοηαρα ψΒ1ΟᾺ Βα αῇογαθα ἴο [Π6 Θομητηθποοιιθηΐ οὗ [Π6 οΥἰ[10 4] 
Ἰαθουτβ οἵ τ. ΟΝ ΜΙ. ᾿ 

ΤΒ6 ατοοκ Τοβίμηθην οὗ Μ]|Ὲ}1 ἀρρεαγοά αἱ Οχίοσα ἴῃ 1707, δὔϊεσ 
ῬΤΟΡΑΓΑΙΟΥΥ ἰαῦουγβ οὗ ἐλίγίν γεαγβ.0 “ΓῊΪΒ οὐἱᾶο αἸά 411 τμαΐ ἰαὺ ἴῃ 
18 ρον ῦ ἰο οΟἸ]οοῦ τηδύθυ 818 ἔσοπιὶ ΜΆ.5., νϑσβίοηβ, δηα ραίγιβίϊο 
οἰϊα!οηϑ το τϊρσῃΐῦ 6 ἀνϑι δ ῦ]6 ΤῸΣ [16 ΘΒ ΠΒμτηθηΐ οὗὨ ἃ ῬΌΓοΓ 
ἴοχ. ΑἹ] ἐπα Ὀδθοη σαιμογοα ὈΥ δὶβ ργθάθοθβθοσβ 88 διηρὶουϑά 
ὈΥ τη, δη4 ΨΘΥΥ ΤΟΝ ΙΩΟΤῸ ΜγὙὲ8 0 {Π6 ἢγβί ὑτη6 δα θά. ' ἤθῃ 
ΒΊδθορ ΕὉ]] βαὺν Ὦ18 ΘΑΎ ΘΓ οΟ]]ΘοὕϊοηΒ, ἢ6 Θποουγαροα δηα δἰ θα Ηἴτὰ 
ἴῃ δῖα υπάογίακίηρ; δηὰ Ὀεΐοτθ [18 ἀθδίϊ, ἴῃ 1686, ἢ6 τψγβ αἱ [ῃ6 
σἤδγρα οὗ μβανΐῃσ ραγί οὗ (δε ἰαχὺ ῥρυϊηΐθά, 88 [ὯΓ δ Μίαίϊ. χχῖν. ΤῈ 
ψληῦ Οὗ ΡῬΘΟΠΠΙΔΥΎῪ Π68η8 ἴποη Πιπάοτοὰ Μ|Π; Ὀυΐ, ρογβαρβ, {86 
ἄ6]δγβ "6 γ6 8ῃ δΔαυδηίαρα ἴο βδεγθα οὐ] οΐβση ταῦ μον {μ8ὴ {ἢ 6 ΘΟΠίΓΑΓν, 
Ὀδοδῦβα ἴπ8 ἔΓΘΘὮ τηδίθυϊα β 66 Ὀτουρΐ ἰο Ἰρἢΐ, ἀπα Μ|]] ἢϊπ)861} 

᾿ ΤΓΔΗΥ οἱ βδουϊὰ {πὲ πκ [μδι ΥΥ ΔΙ ἰοΠ 5 ΣΟΡΙΥ ἴο Ὁσ. Φοῦη Οὐὑθη, οη 16 ἃ 7.ε (ποίἀρταίον 
ςοφσιἀεγεά͵ ἰΒ, ἴῃ ἸΟΏΘ, ΤὨΔΏΠΟΙ, ΟΥ δῖγ]6, ΒΏΟἢ 85 ὙἋῺΔ ὉΠΟΔΙ]οὰ (υΓ, ΟΥ [δὶ Π6 ἰγοδίθα 18 
ΟΡροῦθηϊ τ ῖτἢ δηὶ οὗ σουγίοϑυ ἱῃ ποῖ Πδσ πο δὶπὶ ἴῃ [86 ΣΟΡΙΥ, Ἰες πἰτπὰ γεαά ΟΥΘΠ 8 
διίδοῖο, ---- [εἰ ἢϊπὶ 566 ΠΟῪ ἢθ δὰ ροηθ οὔΐ οὗὨ ἢὶ8 ΨΔΑΥ ἴο ἰγοδὶ ἃ 8 0)]6οὶ τὴ ἢ Ε]οἢ ἢ6 νγὰ9 
ποῖ δοαυδιηἰοά, δη4 ΠΟῪ 6 τηδὰθ ἢἷ8 οὐ ἱβπογαησο (6 ρτουπαὰ οὗὨ [Π6 τηοδῖ ἱπ͵] ΓΟ 8 
Οἤδσροῦ δρδίηδι Ῥ δίοῃ δηὰ δἷ8 οοδα)αΐοσβι [δ 18 τη] ΠΟ ΠΟΙΥ͂ ἴο 860 106 ἬΘΑΚΠ668Β Οὗ 8 
Τδ 1Κ Οὐγθῃ, το Ἰοδνυίηρ 1806 στουηὰ οἡ νΒϊο ἢ Π6 8 δίσοηρ [Ὁ ἴμδὲ ἴῃ ἡ Β]οἢ Π6 
μιδάὰ ἢο ρστίάο Ὀυϊ 5 οὐττ ἰδ 86 ῥγοὐυϊοο8. 17 [Π6 ἰδηρτπαρο οὗ ὙΥ αἰίοη, πῃ ἢΪ8 ρογβοηδὶ 
Υἱηδἰοδει οι, ἰδ βίγοηρ, δὲ ἰοδδὲ μὸ ἀϊὰ ποῖ Ὀγίηρ ἔοσσασγὰ ρτοῦηά]688 δοσυδδείοηβ. ὟΝ δἰζοη 
κηὰ Β'8 οοδαϊιθοτα ἀπἀοχίοοκ ([Π6 ῬΟΪΥρΙοῖΣ 88 8 πβοία! σοι ρδίίοη οὗ {Βοὶσ “' ἀπ ΠΣ 
Ἰείβασχο," δεὶηρ δέϊεποεα 88 τοὶ ηἰδίογβ, δηὰ Ὀεΐηρ ΤογὈϊἄθη ὈΥ 1π6 ΒΘΡΌ] σα χΖουθγηπιθηΐ 
ἔγστη υδῖηρ, ἴῃ Βογνυΐϊςϑβ οὔ {86 Οδυγοὶ οἵἩ Εηρίαπὰ. 1Δπ|56 ἀϊὰ Οὐδ δηὰ ἴο56 ἯΒΟ "γοῦστο 
δειΐηρ τι τὰ Ὠΐτα ἰῃ αἰἰδοκίηρ ΥΥ δἰΐοῃ ου ρμαγίν ατοππάᾶδβ, βιρροβο [δδὲ ἴῃ ἃ 6 ᾿ποπτ}}8 ἰΠΟΥ͂ 
γυοῦ ὰ 6 ἱτη ΡΑΟΙΘΏΠΥ δαβθοσίηρ ἔγοπι γοβϑιγαίηῖδ, υ ἰοὮ βοῖμθ δὰ ἀθετηθὰ αὐυἱΐα τχζιιΣ ἰῸ 
ἰσροδα οἡ ΕΡίβοορβιδῆη8, Τοϊογθίίοη νγδ, ἰηἀθοὰ, Ὀθΐ 116 απάἀοσειοοά ΟΥ̓ ΔΗΥ ἀοπῃιίηδηΐ 
Ῥασγ. Τῆοε ἐχοϊυάοα ΚΗΘ ΠΟῪ [0 σοΙΡ]αἷπ, Ὀπὲ ᾿ξ νγα8 ποῖ {111 1Π18 ΘΟΙΠΙΣΥ δι ραββοὰὉ 
τηγουρὴ 1[ἢ6 δρᾷ δηὰ οὐ! ἀδγβ οἵ Οδιυ]οβ 11., τπδῦ ἴμοδὸ Ὸ Πδὰ οησο βυαϊγεὰ Ἰεδασηοὰ 
ἴο δραιδίῃ ἔγοιη Ῥδγβϑοῦπρ ἤθη ΠΟΥ δὰ 106 ὀρροσϊπηϊγ. [10 18 τ Στἢ βοπιθ δα ββ ἢ οη 
ἴο θερτβϑίβο ἴπ6 (όταν 811} 88 8 {1π|6 ΟΥ̓ ΡΘΟΏ ΔΓ ΔΌΕΘΠςΘ οὗ ρογβοουζίοη : ὙΠ Ὲ μονν 1116 
ἴσα ἢ 16 Δηη4]ς οὗὨ 8]} βοςὶβ, ὁχοορῖ [Π8ὲ ἴΠ6η ἀοταϊ δ η, ΔΙΏΡΙΥ͂ 0611, [π ἴδοῖ [6 τοβιίοσοὰ 
ξονεγηπιοηῖ οὗ Ομδσῖοβ Π1. (ν ἰς ἢ Κπόν (111 Μὰ} ποὺ ἴο Ῥοσβοοῦθ ποποοπίοστηϊδβίβ δὲ 
Ὠοπι6) μδὰ ἴο ρΡαΐ ἴον 118 ΡΟΥΟΣ ἴ0 τῇδ ΠΟΠΟΟΠΙΌΓΤΩ ἰδ 8 ἱῃ ΝΟ ΕΠρ]Δη ἰοδνα οἱ [86 
Ῥταοίϊεε οὗ Ριμἕπο ἰο ἀεαίὰ, ὁπ το] ρίουβ στουπὰβ δοϊεἶῖν, ΟἾΔΓ Ποποοηζοστωϊβιβ ἡ 8ὸ ἀἰδετοὰ 
ἔγοτι το. ΤῊ ἴοπο οὗἉ ἔδοϊης Ἔχρὶαῖηθ ΠΟῪ Ὦτ. Φοδη Οὐθῃ οου]ὰ τυτὶϊο δἰβ (Ὀη- 
δἰάργαίίοπε οἡ ἰδ Βιδί!α Ῥοϊνοίοίέα, Δ ἃ ἀΠ]688 1818 18 Το οι θοσοὰ 1μ6 πάππε φῇ ἰδέ σοπ- 
σουεγσῃ ἰδ ΔΙτηοδὶ ἰΏΘΧΡΙΙς8Ό]6. 
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Ππεὰ {π6 Τρρογίι!υ οὗὨ γϑοοῃβιοσίηρ θοίΐ 18 ῥσϊποῖροθ ἀπ {μοὶν 
ΔΡΡΙΙοδΐοη. Τὰ 10 νγὰβ {παῦ 1η {π6 Ῥτοϊθροσάθηδ λοι Τ6ΓΘ ργο- 
Ῥδγρᾶ δα {ῃ6 τυοῦῖκ γ88 ργιπὐθα, Μη} οἴζθῃ οογτθοίθα {Π6 ΟΡ] Οἢ8 
ΨΒΊΟΙ Β6 Βαα Ἔχργοββϑα ἴῃ ἢ18 πούδϑ; 8ηα ἢδ6 γγχαϑ ἴῃ [818 ΤΏΔΉΠΟΥ 80 ]6 
ἴο ΒΟΥ Ὧ18 Ἰπαστηθηῦ τῖϊῃ τοραγὰ ἴο τοδάϊηρθ, ἱπουρ 6 ᾿δα ποὶ 
αἰϊοιηρίοα ἰο ζόγπι α ἰεχέ; (Θίαρ θη {πἰγὰ δαϊάοι γᾶ ἐπαῦ τ ΒΟ ἢ μ6 
[0] ον τιβουῦ Ἰπίθηθοπαὶ νϑγδῦοη). Ηδβὰ ἢ ἡυγπιεά α ἐεχί, τὶ 
σου ἃ δᾶνο θ6Θῃ δ ἔγοπι 88 18 Δ ΟὕΟΓΎ ἴο Ἀ1Π186}, βίποβ Εἷβ ἡπαστησηΐ 
ἴγ88 [ἌΓ ΙΏΟ0Γ6 τηϑίυγοα ἴῃ {Π6 Ἰαίίον ραγὺ οὗὁἩ [86 ττοῦῖς (ἤδη 186 ΤΌΥΤΩΟΓ. 
ΜῈ] οὐἱγν 7υϑὲ ᾿νοα ἴο 866 8 σουῖκ ρυ ] βιθα ; Πα ἀϊοα οπε ἠογέπισλέ 
δου σαγάβ, ὅὰπὸ 28, 1707. ΜΤ1ΠἘ ϑαϊ οι νγαβ σοργϊηἰοᾶ ἴῃ 1710, ὈῪ 
ἘΚ ἀβίοσγ, δὲ ᾿οιίιδγάδμι, σμο ᾿πϑογίοα Μ||}}8 δἀδοπάβα ἴῃ (86 ρῬἴδοββ ἴο 
ὙΠ ἢ Π6Υ ὈοΪοηροά, ἀπ πι846 βοιης δ αἱ 1008 οὗ Βὶβ οσγῃη. 

Ὧν. ὙΥΒΙΌΥ δὐἰδοϊκοα [Π6 ΤΘΠΊΟΥΥ͂ πα ἰδθουγθ οὗ Μ|1 1ἢ ἃ ΤΠΔΉΠΟΥ 
τ Βοἢ βδοναὰ ἐπαῦ μ6 ὑπουρδύ {πᾶ οΥἸ ]οἴδβτλ 18 {86 δῃθίην, ποὺ [ἢ6 
{γιθηά, οὗἩ τϑυβαϊϑα ἰσυῖῃ: 6 δϑσηθα Ὁπᾶΐ {Π6 Θοτησιοη ἰαχὺ ταῖρι 
ΘΥΟΤῪ ὙΠογα 6 ἀοίοπαρα, ἀπά ἢ βυύθῆ τηλάθ (86 ποῦ]6 οαπάουγ οὗ 
ΜΠ]; ἴῃ ουπὶπρ ἤθη 18 ἡπἀστησηῦ Πδα οἰδηροά, ἃ τρδίοσ οὗ 1η- 
νοοῖῖνο. [ἢ δ] {Π18 10 18 οογίδιπ ἐπὶ ΜΙ ΌΥ ἀἸά Ὀαΐ ἀχργθββ (Π6 
ἔϑο!ηρ συ ὶοἢ 88 ΤΠ 6 1 ΤΩΘΔΗΥ͂ Τ]πΠ48, ἐπ6 ἔδο!ηρ τ μιοἢ ΒΙΒΠΟΡ 
ἘΠῚ] μεαᾶ βουρ]ιὺ ἴο δἰΐαν, Ὀαΐ τῆιοῖ ἀσαὶῃ ἀπα ἀσαῖη ββονγβ 186] ὁ 
{Π6 ρατγύ οὗὨ ἴ[ῃοβ6 Ψο ῥτγϑΐον ἰγδαϊίοη ἰο ουϊάθηθοθ. [1 νγὰβ βαια {παΐ 
ἩΟΙΥ ϑογιρίυσο νγὰϑ ἴῃ ΡΘΕ --- [πα΄ οΟ]]δοπρ' οὐ [108] τλδίθυὶδ}8. ν᾿ 8 
τα ροσηρ ὙΠῸ 1158 ἰαχῦ ; δηά (μ8 ἃ Βύριιδ τνὰϑ δου σῃΐ [0 Ὀ6 αὐΐδομοα 
ἴο [ἢ68 πδῃγ68 δπὰ {π6 Ἰαθουγβ οἵὐἠἨ {Πο86 σψμο (0116 τι ΘΟ ΞΟ [1οιι8 
μοποβίνυν, βϑϑκιηρ ἴο βεῦνὸ Οοα ἴῃ βουνίηρ μῖ8 ΟΒυγοῦ δἵ ἰασσο. Ηον 
Του [Π6 ΘΏΘΠ168 οὗ Τουθἰδοη ΟΓΘ [0 886 [06 ὙΘΆΡΟΠΒ ρα ἰηΐο 
{Π6ὶν βαπᾶβ ὈΥ 1ἴ8 ργοίθββθα ἔτ Θ 8, τσὰϑ βῆονσῃ ἴῃ {Π6 1ΠΗΕ 16] διρὰ- 
κι Ρυὺ ἔοσί ΟΥ̓ ΟΟἸ]Ση8 πῃ 1718, θογγονσθα ἔγοτα [86 ΔΓΙΩΟΌΓΥ οὗ 

εὐ γ.: 
ΒΡ ἐμός ὝΘΙΘ Β0Π6 ὙΠῸ γνϑδ᾽ιθα [16 ἰαδουγβ οὗ Μ|ΠΠΠΘ δια σῆὸ 

66 οἶδα ἴο 86 {Π6ῃ}, ανθὰ {Ββουρἢ Ὁ τϊρλῦ Ὀ6 ἴπ δὴ παροτγίροϊ 
ΤΩΔΏΠΟΥ. Αμπᾶ ἴῃ {π16, ἴοο, {πο ἰοΔα γγαὰβ ἵκοῃ ἴῃ {Π18 ΘΟΙΠΙΓΥ: 
Ὀοΐνϑοῃ [16 γϑασβ 1709 δπὰ 1719, γ. ΕἸ ΤΑΕΡ  ΈΠ1,Β ρα] 18ῃ6α, 
αὖ Οχίοσα, ἃ ὅτοοι ΤΓοβίδιγοηῦ τι δῃ ΕΠ ρ 8} ὑγδηβύϊομ ἀπα ποίεβ. 
ΤὨῖθ τγῶ8 [Π6 Εγϑὺ διξθιηρὺ ἴο δ ὈΟΟῪ τοϑυ 8 οὗ οὐ Ἰοἴϑια, δα ὑο τηδῖκα 
186 τηδίογα }8 σο]]θούοα οὗἁ μτγϑοίϊοαὶ βοσυοθ, ποῦ ἰο [Π6 Ἰδασηϑαὰ δ]οῃθ, 
θυῦ ὄνθη ἴο ἔμ τηϑγο ἔην] 8 τοδάρσ. 

Βυὶ Επρ]Δηα νγ88 ποῖ 8]οπθ ἴῃ {Π6 ἔβα ηρ οὗἩἨ ὀρροϑβιίομ ἰο οὐἱτὶ- 
οἶδ : ἃ σοῖς Τρβίδιηθηῦ γὰβ ρυ 1864 δἱ Απιδίθσάδπι ἴῃ 1711 ἴῃ 
ΜΓ ΒΙΟ (Π6 ρτοδίοσ ραγὺ οὗ [86 ναγίουιβ γϑβϊηρβ γο σα Ἔχ! δι θα ἴῃ ἃ 
ὙΟΥΥ οοηνθηϊοηῦ ἔοσιῃ ; Ραΐ, 48 1 ἴἤο τοπάθγ ἰἤοπι οὗὨἨἍ Ὡ0 δναὶ}, {86 
οαοῦ ργεῆχϑα οθγίαϊῃ σαποπς ὈῪ ὙΠΟ 6 βουριΐ [0 σαϑῦ βυϑριοϊοη 
ΟΠ Αἰπηοϑὺ δύ ΕΥ Ρῖθς6 οὗ ουϊάδθποθ τῇ] Ορροβαδ {π6 δοιωσμηοῃ ἰδχί. 

Ϊῃ σονοσίπηρ ἰο Ερ]απα, (πΠ6 ποχί ἔμοι οὗ ᾿πηροτίαποθ νγαὰ8 {ἢ 6 
ῬΓΟΡΟΒΘΟάΩ͂ ρα οι οὗ ΤβθμΆ]ου, --- ὰὴ οἀϊἄοη, ἱπἀοοᾶ, [π6 ἀχθοιοη οὗ 
ΑΙ. νγ88 ἔσυβίγαϊβα, Ραϊ τ ΠΟ. μ88 ἀἢ ἱπηρογίδηοαθ ἴῃ 118 Ὀθαυϊηρ ΟἹ 

" Αβίο ΟΟ] 1 π8᾽8 βέίδοκ, δηὰ 16 πϑυνοῦ οὐ ΒΟΙ]ΟΥ͂ (απᾶου ἴΠ6 ἤδηλ6 οὗ ῬΒ ΘΙ ΒΟ τη8 
1 Ρβἱ ἢ 818) 566 “ Ασοοπηῖ οὗἩ Ῥγϊηϊοὰ Τοχι," ΡΡ. 48 ---57. 
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(86 Δρργθβθηβίοι δπα 086 οὗὨ οὐ (ἰο] ἔλοίβι ΕὟΥ ἸΩΔΩΥ͂ γοδτβ ΒΘ ]6Υ 
μεαὰ Ὀδθη ἈΠ}. 1} 4}} {πδὺ τν88 ἃς 65510]6 τοϊδίϊνα ἰο {Π6 ΟΥ̓ ΕἸ Οἶδα 
οὗ {86 ατοοκ Νεν Τοβίδσηθηΐ, δῃα ἢϊ8 ἐγ ημἄβῃ!Ρ ἔοσ ΜΙ] σαν 18 
ΤἸΪΠα δὴ Θβρθοῖαὶ ἱπίογοθῦ 1π δυο βίμα]6β.Ὶ ΟἸγουτηβίδμοθθ δγἸβιησ 
οαῦ οὗ {Π6 αἰίδοκϑ οὗ ὙΥΟΥ δὰ (ὑ0}}1πη8 16α ἰο {8Π6 βυρ)]θοῖ Ὀοΐηρ 
ἀεοβλῖογ Ὀοΐοσα ΒομΊοΥ, δῃα ἴῃ 1716 δα υπήο]ἀθα δὲβ ο]δη ἴῃ ἔνγο 
Ἰεϊζατβ ἴο Ασὐοθῖβμορ Ὑακα; δηά ἃ ἔδνγ υθασβ ἰαίοσ Βα ρυὺ ἔοσίἢ ἃ ρῥγοβ- 
Ρβεΐῃβ δῃὰ βρϑοϊηθη [πῃ δχδιϊηΐηρ Μόϑβ, [ιὸ αἰδοονθσϑά {παΐ οο ]δίουβ 
δα {πΠ6 ἢ ΘΟΤΩΠΙΟΪΥ παορ]οοϊοα ἴἰο ποίῖοα {πὸ ογάεν 977 τοογας ἀῃια ΟἰΠΟΓ 
ταϊηαΐθ ῬΑγΠουΪδγΒ ; ἀπα (μπ18 ᾿π ροϊηρ ΘΑΓΘ ΠΥ {Πγουρἢ βοιηθ οὗ {86 
ΙΏΟΤΘ δηοίθηῦ ΘΟΡΊ68, ᾽6 ἔουπα {μαὺ πμδη ἴΠππ686 ΡΟΙηΐ8 σγοσο ἄυν 
οὈὐδβογνοα, [Π6 ἀρτοοιηθηῦ τὴ {μ6 1, Ὑυϊραίθ νγὰβ τι Ὀ]6; 
δη ἔυσίμοσ, ἐπαὶ θη {Π6 σομμπιοη [,αἰΐη ἰαπὶ 18 συ πα ἴο νἈΓῪ ἔτοτι 
6 δου! οϑὺ ΜΙ Μ., (ΒΘ δυο δηοίθηξ ΘΟρ]168 οἴὔϑη ζανα [86 οχδοῖ τϑ- 
Ργοβοηϊδοῃ οὗ 16 ασϑοῖὶς, τ] ἢ σγαθ ποῦ ἑουπά ἴῃ ἴπ6 ΟἸΘμ ΕΠ 6 
οἀϊοη. Τῆυβ Βα Ὀο]ονοα ἰδΒαὶ ὈΥ ἃ τηαίυδ] οοτηραγίβοη οὗ (μ6 οἰἀεδβί 
Τα δηθὰ ατοοὶς οορίθβ, 6 σουἹὰ θ6 δ0]6 ο Ὀσίηρ 1Π6 ἐὈΥΠΊΟΣ ᾿πἴο 
Ῥτγθοΐβο υ {86 ΘΟ !10η ἴῃ ΙΟΒ 1Ὁ τγδ8 ον ὈῪ Φ ΘΓΙΌΙΩΘ, Ἀπά [ἢ6 ἰδοῦ 
Ἰηΐο {π6 ἴοι ἴῃ πῃ] Οἢ Ὁ Πα ὈΘΘη ἴῃ ἰΠ6 Θχθιρίαῦ οὗ Οτίρθῃ, ὈῪ 
ψ ΠΟἢ μ6 Βυρροβοα ἰδαΐ  Θγοΐὴθ πδαά σγοξοττηθα {Π6 1μαϊη ὈΓΟΥ ΟΊ ΒΥ 
εοὐστοηῖ. ΤὨϊΒ γγᾶδ, ΠΟΎΘΥΘΓ, ἃ παϑίν ΘΟμοΙ υδίου; δηα 10 18 4130 {γ1}6 
{84ι ΒΘη Υ ονογ-θϑίϊγαίθα ἐμ 6 γϑϑοι απο οὐ (86 οἸἀοβὶ ἀσϑοὶκ δα 
Ια Μ55. ΑΒ βυθϑι Ἰαγῖθα 6 σου]ὰ ἤανα υδβοα {16 οἰϊαί!οπβ οὗ 
ΘΑΓΪΥ ἔλΈΒ61Β, τσλόπ ογεξοαϊψ ἐχαπιϊποα, ἀπ (6 ΟΥΒΟΓ δηοιθηῦ ὙΘΥΒΊΟῚΒ 
τ ΠΟΙ πάνθ ὈΘΘῺ ἰγδηβιηϊ 64. ΤῸ ΟΕΙΤΥ οὐῦ {π|8 ἀοδβίρῃ ΒΘΏΟΘΥ νγᾶ8 
δῦ στοαῖ Ρδ81}8 ἴῃ οΟἸ]οοίϊησ {πὸ γοδαϊηρθ οὔ ΜΙ 55., ασθοκ δὰ 1 μη: 
διηοηρσβῦ Οἴου ΒΒ ρχοουγοά 8 οο]] δου οὗ ἐλε Ναϊϊοσαῃ ΜΆ. [Ιπ (868 
Ρτγοροβϑά ἰοχὶ 411 νγδβ ἴο θ6 βαβϑὰ οἢ ευΐάεποο ἃ πού οἡ οὐἹ 8] σοπ- 
)οοίυγα: Ὁ νγὰ8 Π6ρα Ὁ] Ὁ ΒΘ ]οΥ ἴο ΒΡΘΟΙῪ {μ18; Ὀθοδυβθ, 88 γγ88 
Μ6}} Κπονῃ, μα Πδά βοτῃ 8 ὉΠ η688 [ὉΣ ΟΠ) θοΐ ΓᾺ] Ἱπηονδίίοη ἴῃ 
ΒΟΠΊ6 6[4588108] δι ΠΟ ΓΒ τ ἱ βου πΘΟΘββιΥ οὗ δὴν Κιπά.2 ᾿ 

ΤΗδ δηδιὶθβ ἐμαὶ Βδπίου Βα πηδάθ, δῃὰ {Ππ6 οοῃίεβίβ ἴῃ Ὑ ΒΙοἢ ἢΘ 
γ͵8 εηρσαρσοί, ἰοα ἴο ορροβίοη ἰο 818 ργο)θοϊα σου: 10 ν᾽ 88 τενυϊοσοα 
Δηα τοξυϊοά 88 ἴο 18 Ῥγι μοῖρ] 68 Βοΐοσγα 1 νγσᾶϑ ργΘραγθα; δῃά {{|8 ΤΥ 
ΜΈΓ ἰδυρπύ (Πα 10 που]ὰ Ὁ 8 ΠΡ τος Ρυδ]ιοαοη. Απά ἰδυβ 1 
88 ἀοἰαγοα; οΟἾΒΟΣ οσουρϑίίομϑ ΕἸ]οα ἂρ Βεμί] ον Β {ἴπη6, ἀπά {6 
ὙΟΥΚ ΠΟΡΟΡ ἈΡροαγοᾶ: Ὠ18 οο]]θοοηΒ δᾶνθ ΟἾΪν βθθη οὗὨ υ86 δ8 
τηδίο ΓΙ] [ῸΓ ΟἴΠοΓΒ, δηα 18 ῬΥΊΏΟΙ 0168 ἡ στα ἃ Κἰπά οὗ ΠΠΟΓΆΓΥ ΟΡ ΔΟΥ 
δι πρ ἸΟΠρ ΓῸΣ δὴν ἯὯ8ὸῸ βῃου]α Ὀ6 οσοτηροΐοηῦ ἴο υῃαἀογαίδηα ἰδ θτῃ, 
Δηα ροδδβοδββϑὰ οὔ {π6 δΌ11ν ἴο ΟΑΥΤΥ πο οαὐὐὨ δὰ Βοηι]ον δ ἰοχί 
ΔοίΌ Δ ]Υ Δρροαγοὰ 1ὑ σου ἃ ΘΟΥ ΔΙ ΪΥ μᾶνὸ ὁχοιθα ΘΟ ΤΟΥ Γβῖ68: θυ 
118 ναϊὰθ σψουϊὰ μᾶνα Ὀθθη στοϑῦ, -- ἴο τ 10 του ἃ Βαγα θ6θη ἃ ὑθβι ΠΟ ὮΥ 

} ὅο6 88 ἴ0 ΒοΠ ΠΟΥ Β ΘΑΥΪΥ διϊοπίίοη ἴο Ν. Τ᾿. οἰ ἰοἶθπι, “ Αςοοππης οὗ Ῥυϊπιοὰ Τεχι," 
Ῥ. 45., δηὰ [0Γ δῇ διλρὶα ἀοδογὶριίοῃ οὗὨ 8 ὑσχγοροδϑὰ οάϊτίοη, 866 ἤτοι ἢ. 57. ἴο 68. 

3 ΒοηΙ ον ἤδογαοσε ταυβὲ ποῖ Ὀ6 σοπείἀογοά ἐπ [ἢ18 τεδροοῖ 8 (81. βρϑείπηοι οὐἩ συμδῖ ἢ 
ΔΒ 89 8 ΟΙἾΟ. [πη ΒΟΙῺΘ 8808 ἮΪΐ8 ΠΟΠἸΘΟΙΌΓΑΙ δυμθηἀπηθηϊ8 ΟΓΟ Ὀαβο ἃ οἡ 8 ϑΟΠαοΤα] 
ΔρΡΡΤΟΒοηδίοη οὗ ψπᾶὲὶ δὴ δυο Υ πιμσέ ἤδνθ τύυϊϊθη, δηὰ ΠΟῪ ἃ οΟΡγ δὶ πεμιϑέ ἢδυθ 
Ὀϊαπάοτοὰ. ΟΥζο ἢ Β ἰΓοδεΐϊθο περὶ εὐχῆς νγᾶϑ ῥγὶηἰδὰ ἔτοσὰ ἴδ ΟὨΪΥ ἴμοη πονῃ Μϑ8., πον δὲ 
ὙΠΏΪΥ ΟΟἸ]ερο, (δπιυτίἀρσε : ΒΟΠΕΘΥ͂ σοτητηυπὶςαἰοθὰ ἴο Πκ 16 πο τπηδηγ οτἰ εἰς 8] ἐτλθ ἀ- 
τοηϑ ; δηὰ νῦθῃ, διηοηχεὶ ἴπΠ6 ΟΟἸδοτὶ ΜΩ5. τ06 Ἰδιῦο οἵ 1.18 ἰγοδί δα ἨΔ8 ἀϊδοογνοσεά, 
τς γγ88 ποηἀοσγίῃϊ ἴοὸ βδ66 ον ἰδ σοηβτιτηθὰ ΒΟΏΙΟΥΒ ΘΟΠ)ΟΟΙ ΌΓΘΒ, 
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δραϊηδῦ (86 ἐγδα! θη8] ἑαχί τ ΒΊΟΝ 80 ΤΕΥ ΈΤΟ Ὁρμοϊϊπσ “88 δ (ἰο 
ι.36 ΒΟΒΙΘΥ Β ΡὮΓΆ86) [Π6 σΟΙΩΡΟΒΙΙΟΣ Πδα ὈΘΘη δὴ δηρο],᾽ 

ΤΥ 116 τηδιη δίπμοῦβ οὗ οὐἱδβοάοχ συ ἢ τοΐαϑο ὕο 86 οὐἰ ἐἸοῖβη, ἐδ 6 
ΟΡΡΟΒοῖβ οὗ γϑυβία! 0 ἈΓῈ ΒΌΓΘ [0 ΘΙΏΡΙΟΥ ἰῦ 85 1 10 οοὐἹὰ βυϊ ἐλοῖγ 
ῬΓΡοΟΒβοβ; δηα (818 γγ88 ΒΟΟ βῆονγῃ 0 6 {Π6 ο486 ἴῃ (818 οουπίγυ ; 
ἴοσ ἰὴ 1729, ζδῃ16] Μδδα ρυθ] βῃμ6α μὲβ δα! ἴοη οὗὨἨὨ (6 ατεοὶς Τοβία- 
τηϑηΐ ὙΠ δὴ ΕΠ 8 ἰγαηβίδίοπ, 1η πο 6 δοῦρα αυϊία ΔΥ 1 ΓΑΓΙΥ 
88 ἴο {π6 ἰαχΐ, δΔῃα βῃονϑα ἃ βρὶ γἰῦ οὐ γϑο κ 688 ἸΣΥΘΥΘΓΘΩΘΘ ἴῃ ἢϊ8 ποίρθϑ: 
[6 ψγαϑ οὔΐϑῃ 8016 ὕο 886 σϑλδυκβ 'ῃ Μ|]}8 Ῥγοϊοροιηθηβα, 88 1 {ΠΥ 
ΒΔ ΠΟΙ] ΟΠ 18 ργοοθθαϊηρβ; δηα 1Π6 τηοᾶς οὗ ἀγρυμπηοπί υδοα ὈΥ [Πο868 
ΜἘ80 σΟμἀθηη6α ΘΥ̓ΘΓΥ ΟΥΓΒΟΟὺῸΧ ῬΟΥβῸη 0 ἀοηϊοά {μα 1 Φοδη ν. 7. 
οουἹὰ Ὀ6 ϑογιρίατο, 88 ποὶ βυρρογίοα ὃν ΜΆ. ΟΥἩ Δποϊθηΐ γΘΥΒΙΟΏΒ, 
αἷἰβο αβογάθά ἢΐπὶ ἃ ἢδπαᾶϊθ. ὅσοι 6 Γ {16 ΟΥΣ ΘΟμΒθαῦθηο68 οὗ {Π6 
τηοᾶο ἴῃ ψΒΙοἢ τ 611- τ δηϊηρ᾽ το ῃ ἴῃ {118 δου τΎ Πα δοίρα ἔγοηι (Π6 
τἰππ6 {πδὲ βομοΐασβ, ἔτοτη Αὐοδ ἰβῆορ Ἴβῆοῦ οηναγά, μδα ἰαρουτοα ἴῃ 
οΟἸ]θοξηρ οὐ ἶσα] τηαίθγϊαϊβ [Ι͂π 1782, Μϑοθ νγᾶβ αἀπδισογοάὰ ὈγῚ Ὅτ. 
Τν 6118, ᾿π 4 του Κ τ ἢ Βθοῖ8 ἴο πᾶνε τοῦ τὶ ἀρρτουαῖ ---ἃ ἴδοῖ 
Ὑ ΒΙΘὮ ΒρΡ6 8 ΚΒ Ἰου]γ 88 ἴο (Π6 ἴοῃο πιο τγα8 ὑπθὴ ρορυ]αν οα οτὶ- 
(ἰοαὶ βυδ)]οοίβ. ἸΤδαὺ ([Π6 ἀοέθποθ οὗ (ἀοαδβ Ὑογὰ τῷ {πὶ8 σουη συ 
βῃοι ἃ παν Ὀθθῃ ἰδ ἴῃ μαπὰβ 80 Ἱποοιηροίθην 18 ἃ ἐβουρῃΐ ἐγ] ν 
Πυμλ Παρ. [Ὁ ββοννβ {πδὺ 4}} [π6 στουπὰ ραϊποα ὈΥῪ ΜΙΝ, ΔΠα {116 
ἀϊγοούίοη οὗἨ ἰγὰ6 ῥσορσθϑδ ἱπάϊοαίθα Ὁγ Βοηίίου, μδὰ Ὀθθῃ πῃ νδἱη. 
Ετοι {π6 {1π|0 οὗ [Ππ686 ἀἰβοιιββίοῃβ δπα οὗ Βϑῃί]ογ Ῥγοροβοᾶ δυΐ 
τυβίταιδα οἀ! ἄοῃ, γγ16 τουδὶ ἰοΟΪΚ ΑΙΎΤΑΥ ἴτοτη ΕἸ Πρ] δηά, [Π6 τορίοη ἴῃ 
σοι ΒΙΌ]16Α] Οὐ οἴβτη δα δἱ {86 ἢτϑί θθθὴῃ 80 οβίογϑα, ἴο πᾶ 1ῃοδ6 
ὙΠῸ οαΥτὶ θα Τοσ νασὰ πΠδῦ ΟΌΓ ΘΟῸΒ ΤΥ θη δα ὈαρΏη, 

ΟΗΔΑΡ. ΧΙ. 

ἩΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗῊΕΞ ῬΕΙΝΤΕῈ. ΤΕΧΥ ΕΒΟΧ ΒΕΝΟΞΙ, ΟΥ̓ΤΑΕΡ. 

Ιν 1784 [ῃς ατϑοκ Τοδίδηιοην οὗἩ Βϑηροὶ νγ88 Ρ.]15Π64 ; 1 οοπίδ!ηοά 
ἃ ραγίἑαϊϊψ τονϊβοα ὑδχί ; ὉΣ 18 Ρ]δη νγᾶὰδ [0 ψζίνθ (ἢ6 δεϑέ τϑδάϊη 
γῇ ὨΙΟὮ ἴῃ 818 ἡυάρσηηθηΐ Δα θ6θη ἰουπα ἴῃ ΔΗΥ͂ ργθοθάϊηρ οἀ Π0Ὲ : 1 
{π6 Ὀοοϊ. οἵἩἨ Βογνοϊδίίοη, βοσανοσ, 6 ψοηΐ ΓΙ ΠΟσ, δηα οογτοοίθαά {Π6 
ἰοχὺ 1661} Αἴἶον Βθηροὶ Πδα τηϑδάθ βολθ δάνδηοα 'ῃ {86 οο]] δοίη 
οὗὨ πηδίϑσα!β, ἢ6 ἰβδϑιιθα ἢ18 “" Ῥγοαγογωυβ᾽᾽ ἴῃ 1726, ἴῃ μοι ἢ6 μάνα 
ἃ βοῃογαὶ πούϊοη οὗ πῇῆδὺ δ18 δαϊου τγᾶ8 ἱπίοπαάθα (ο 6: 6 βθϑῃηϑ 
(86η ἴο αν ἐπουρπΐύ ὑπαΐ 16 τουϊα πανο Δρρβαγθα βρϑθϑά]γ, ποὶ οοη- 
ἰοιρ ἰδ ρ' ΔΡΡΑΓΘΗΕΥ 8. πη ὙΘΑΓΒ᾽ ΕΘ; θαΐ π6 νᾶβ ποί 186 Βγβί, 
ΠΟΥ γοῦ [86 ἰαθ8ι, Νονν Ταδίδπηδπῦ δαϊοσ ἢο πδ8 ἔουπα {Παῦ ἰο οσοπιρζείε 
ΒΌΘΝ 4 σοσὶς ἔου [86 ῥγϑββ, τυ "ἢ ΘΟΠΒΟΙΘΏΓΟΙΒ ΟΑΓΘ 88 ἴο ΘΥ̓ΟΤῪ ροϊηΐ, 
18. ἃ Ἰοσ ΘΓ ορογϑίίοη ἔθη Ὁ βεοιηθα ἤθη ἴῃ ργοβροοῖ, Βββι68β {6 
ἐεχέ πο ΒΘηροὶ σανα, μΒ6 Βυ ] οἰ πο {Π6 τοδάϊηρϑ ὙΒΙΟΝ πο (Βουρμὶ 

1 ΒοηρΟΙ 5 ργορασγδίίοῃβ δηὰ θαυ] Γ δίμ 168 ἀγὸ ἀοίδ]οα ἴῃ “ Αςοουπὶ οὗ Ργϊπιοὰ Τοχι," 
Ῥ. 69, ὅς. 
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ἰο ταϑὲ οῃ ροοά δυϊμουιίγ. Βυῦ ἴ[Π6 “4ραταίιι5 ογίξέσιδ, αὖ 1π6 δπά οὗὨ 
8 νοΐϊστηο, γἃ8 {π6 ρ]δοθ πῃ το τγοϑάϊησβ τὶ 186 ον ἄθηοθ [ῸΥ 
δηά αφαΐηϑέ [Ὠοτὰ ἡγογο ρίνθῃ, ἱοροίμοσ πὰ ἢ Π18 ΟὟ ΟΥΓ104] ἡπαἀστηδηΐ, 
ΤΉοδ6 τϑδαάϊηρβ γ γο δείθοίοαά ἴγοτη (ποβα οἵ Μ|]], δηὰ ἔγουῃ ἴποβϑα  ]οἢ 
ἢδ6 δα θδ6θῃ δ0]6 ἴο οδίαϊῃ δἰβανμοσο ΤΟΥ ΤΟΓΘ ΔΟΟΟΙΏρΡΔὨΙΘα 1 
8 Βίαἰθιηθηῦ οὗ ῥσῖπορ]68 οὐ οὐ ]οἴδβηη, ἴῃ τ οί [86 αἰδίισι υϊίοη οὗ 
Μ85. (48 βἰαἴρα δδονβ' οῃ ϑιυβίθιιῃβ οὗ Ἐβοθῃβ:0})} γγ88 ἱπάϊοαίϑά, δπά 
Α͵8ο σαγίαϊη οὐἹ 08] στουπάϑ οὗ Ἰπαρτηηοηΐ ἰα]4 ἀονγη; (ἢ6 ῥσϊποῖραὶ 
Βείηρ, Τγοοϊϊυἱ 8ογὶρἑϊοπὶ ργαϑίαέ αγάμα. Ἡφδηςοθ Βοηροὶ ττϑηΐ τηοσο 
ἀδορὶν ᾿ἱπίο δὶ Δρργθμθηβίοη οὗ δνυϊάθποθ {π8π 18 ἄοπμα ὈΥ ἔοβθ ψΠῸ 
ΔΥΘ ΒρΘΟΙΔΙΥ ρ] αβοα πὰ ὑπαῦ Ὑ] ΠΟ ἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ΘΑΒΥ δηα ἔγθα ἴτοπὶ 4]] 
οὐὈβουγιγ. Εδν συ]68 ἅγὸ οὗ ὙΠΔΟΓ Δρρ]Ποδίϊοι ὑμαῃ (818, 'π ΡΪ]8668 ἴῃ 
γι ἢ Π6Γ6 18 ἃ γοα] οοηλιεΐ 9 ουἱάδηοο : ἴο ΔΡΡΪΥ ἃ Τα]6 ΟΥ ἃ βυρροβοά 
ΡΥϊποῖρ]6, ἐχοαρί ἴῃ βιοἢ οα868, σου] 6 βοιλούδιηρ [χα [86 Ἰηίτο- 
ἀυσοη οὗ πιϑσα οοῃ]͵δοΐασγο. Βϑηρσοὶ ψ͵ὰϑ 8 πὴ ὙὙΠΟΘ6 ῬΘΥΒΟΙΔΙ 
σΟΘ]τη688 τγᾶ8 ν706}} Καονγα, 818 οὐ πΠοάοχυ οὗὨ θ6]16 νγ88 υπαυδβιϊομοά, 
Δη4 γαῖ ἢ6 γγὰβ ἰγϑαίϑα δ8 1 μο βδᾷ θθθῃ δ 6 ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ΗΟ]γΥ βδογιρίυγε, 
Δη4 48 10 ἰο ἀοΐδμα 118 ἔσο ἰαχὶ γγὰ8 ἴΠ6 δδτη6 88 [0 αὐΐδοϊ 1. Τὰ 
Ρίουιβ ΠΠΘ ἢ 8.8581164. Ὠἰπὶ ἴῃ δορὶ δι; ΔΠα 80 αἶβο αἱὰ {πο86 ἰο τ ποπὶ 
Ὧ18 γῥἱοῖν νγαβ οἴρηβινοιυ Ηδ τῦᾶβ 8 οηραροα ἴῃ ρμδϊη Ὁ} δηά 
ὙΤΟΆΓΊΒΟΙΩΘ ΘΟΠ ΓΟ ΘΓΒ168, πουρὶ μα μὰ {πΠ6 βαιιβίδοϊοη ἰο πὰ {μα 
.}18 Δ οῦΓΒ γΟ ΓΘ Ἀρρτγοοϊαύθα Ὀγ οἰμοσθ. Ηἰ8 ἰοχύ νγ8ϑ Β6υ σα] {πη 68 
Γοργϊηϊοα ; δηα αἴον 818 ἀθδίἢ (τ ΒΙΟἢ ΤοοΚΚ ΡυΪδοο ἴῃ 1752) δὰ δηϊαγροῖ 
εἀϊοη οὗἉ πὶ Αρραγαξιι8 ογίξίοιδ, στ ϊο ἢ μ6 Πα οοηἐϊπιιθα ἴο ᾿τρτονο 
δηά οχίοηα, Δρρϑαγεά υὑπᾶρϑσ [Π6 σαγὸ οὗ ῬὮΣ]ΠΡ αν Βυτγκ, τὰ 1768: 
1 18 ἰο ἐλ οἀ!οι {παῦ τοίδγθηοθ βῃου]ά ΡῈ τηδάθ Ὀγ ἴῇοβθ σγῆο τ 18} 
ἴο Κποῦ βοΐ [86 πιαξιγεά Ῥτὶποὶ 1] 68 οὗ Βοηρδὶ σ᾿ ογο. 

Ιη 175] - 2 ἀρροαγοά (ῃ6 ατοοκ Νὸν Ταοβίαιηθηΐ οὗ ὙΥΕΊΒΤΕΙΝ, ἃ 
σοῦκ ΜΉ1Οἢ ποηΐ [Ὰσ θεγοηα 4]} ἐμαὶ Πδα ργθοθάρα 1{ ἴῃ 186 αυδηθν 
οὗἨ ογυϊοα] τηρύθσία β διηδθβοά ΕΥ̓ {πᾶὶ Ἰδθογίουβ δαϊΐοσ. 8 ργϑ- 
Ρϑγαϊοηβ Πα δοτητηθῃοθα ΠΘΑΥΪΥ ΓΌΓΟΥ ὙΘαΥΒ ὈΘΙΌΓΘ ἢ: [ὉΓ ΒΟΠῚ6 {ἸΠῚ6 
6 μδᾷ Ὀόθῃ ἴπ {Π6 ΘΠ ΡΙΟΥ οἵ ΒΘΠΕΟΥ 8 ἃ οΟ]]αἴον, δῃα ἔγοσα {μα 
ἔἰπλα Βα μα οοπεϊπυδᾶ ἴο ὀχϑιαῖηο [86 Μ55. τ ἢ γυΒ]Οἢ Ἠ6 πλοῦ πὶ ἢ]8 
παῖϊνο οἷὖὐυ οὔ Β85]16 δῃᾶ οἰβεανῃοσθ. Ηδ Πα γχοϊδίνεβ γὙῆο ὙΟΓΘ 
ΡΟ 5ἤοσβ αὖ Απιβίοσάδη,, δθα {ποὺ ἀοβιγοα ὑπαΐ βοπια ργοβίμ]6 τι86 
δῃοι]α 6 τηλάδ οὗὨἍ {Π6 γοδάϊηρβ, ζζο. συ π] ἢ πα Πδα οοἸ]δοἰθα ; δὰ {1}18 
Ἰεᾶ μῖἴπι ἴο δχίεπα Π18 βίυα 68, δη 4 4180 ἴο ὑσθραγο ῬτΣΟΪ ΡΟ πιθηδ, ΒΟ 
ΓΘ ΡΟ 1586 4 ΔΠοΟΠΥτλο ΒΥ ἴῃ 1780. Τυθη τ) 6 Υ6ΆΓΒ, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, 
οἰαρβϑάᾶ Ὀοίογα [μ6 ἔγβι νοϊασμα οὗ μὶ8 δα! οη Δρροασοᾶ, ἩΗϊηάγαηοοβ 
ὝΟΙΟ ΠΥ ἴῃ ΕΒ ΜΑΥ͂, ΔΓΪΒΙπρ᾽ ΤΟΒΌΪΥ ἔτοτα {ΠΟ ]ορὶοαὶ οοηίτο- 
ΨΟΥΒΙΘ8; ἴῃ ἔροῖ, ουθῆ ΟἹ ὮῚΒ ΟὟ ΒΠΟΝ Πρ, ἢ6 ΥΥᾺΒ ῸΤ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΟΌΓΒ 
δηρεσοα πῃ Τρροδίηρ 186 γ»γορεῦ (οαμοδα οὗ ΟἸ γιδῦ, ἀμ οπαγρίησ 
το86 γμοῸ ΠοΙα {}}18 ὈΥΙΤΊΑΤΎ ἀοοίτη6, 88 1Ὁὺ 18 ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΥ͂ τηδἰ ἰδ πθα 
δπιοηρεὺ (τ βύϊαηβ, τ (ἢ Ὀοϊησ ΘΑΌΘ6]]Π1Δ 8 ΟΥ̓ Βοιλθίβιηρ' 6166 80 88 
1016 τὲ δοοογάδποα ἢ οὐ ποάοχυ. ΤὉΠα ἀοοίγιηθ οὗ (Π6 αέοποπιοπὲ 
οὗ ΟἸγῖϑί νγαβ δββαι]οᾶ Ὀγ ΥΥ οἰβίθιῃ 80}}} τῆοσθ ὀρϑῃϊγ.ὃ Τμθθ6 οοη- 

᾿ Κὅ66 Ρ. 67. 
5. Αςοουπὶ οὐ Ῥηπιοὰ Τοχι,᾽7 ὑ. 78. 
5. ὅρη ὙΠῸ δανα ἔοττοοά τμοῖγ Ἰἀρτηοηὶ οὗ ὙΥ οἰβίοϊη βοΐ οἷν ἴγτοπὶ ἢι18 οσ εἰς] ποῖθδ ἰ0 [Π6 

Νεν Τεβίαιποης ἤδτο (δουρὶ τπαὶ 9 Ὰ9 ὈΠ᾿ΠΒΟΙΥ δἰδοκοά, Ιὲ ἰβδ οογίαϊπ, ΠΟΎΘΥΟΥ, 

ΜΟΙ, ἸΥ. Κκ 



130 Ζεχέμαϊ Οὐ ξοΐβηι. 

ἰγόνουβῖθ8 δα δηοίθοΥ Ἰ] σου οἴἴδοῦ θ6βιἀ6β [μ6 ἀο]αν οὗὨ 18 οἀτοι : 
ἴον ἴῃ [86 ΘΔ ΏΨ 116 Βα μδΔα το]θούθα {Π6 οΥΠἾ08] ὈΥΙ ΠΟ 10168 ποῖ Π6 
᾿ιδα τηδϊηἰδιποα ἴῃ Π6 τὺ ἱπηργοββϑίοη οὗ 818 Ῥσοϊθροσηθηᾶ; δπᾶ {μὰ8 
6 δᾶ δἀορίοα {μαῦ βυβίθβιδο ὁρροβιθίοι ἴο 811 (Π6 τῆοσθ δῃοϊθηΐ 
ΜΩ5. το} 888 Ῥδθθα τηθηϊοπθα 1 ἀἰβουββίηρ 186 ομδῦρα οὗ 
7,αἰπὶβίησ. ΤῊ ρτοαῦ να] οὗἉ ΥΥ οἰβίθιπ᾽ Β δα ΟῚ 18 1π {8.6 ΠΟῪ τηδίθ- 
ΤΊΔ18 ΒΙΟἢ 10 ργοϑοηίρα ἴῃ δα! οη ἴο {Πο86 ἡ ΒΙΟἢ μα θ66 πῃ γον} Υ 
οὈίδηοα, Ηδ αἴ8δο 80 δυγδηρϑᾶ 116 ΜΩ͂Κ. ἴῃ [18 1188 ἴῸΓ ρυγροβαϑβ οὗ 
τοΐίθγθῃησθ, ἱμαῦ ΤΠΟΥ 6 Γ6 ΤΟ} τόσα ἀοβ τ ΘΙΥ Κπόνγη θδη ᾿δα ργθ- 
υἱοῦ] θ6θη {μ6 ο886. Απᾶ ἰδ ᾿γείδἐεῖπ᾽ 8 ποίαζίοπι 18 ἀπ ΘΧΡτθββίοῃ 
τ ΠΙΟἢ. ΔΡΡΙ16Β ποῖ ομ]γυ ἴο ἴπῸ γοίθγθηοοβ βαορίβα ὈΥ πη), Ὀὰὲ 418ο ἴο 
{π6 σοππυδίοι ὈΥ Οἰποτβ οὗ [86 τηλυῖκθ τ πιο μ6 δα 1ηἰτοάιιοορά, 
ΤῊ αὐυδηθ νυ οὗἨ ἁσοῦκ ἀοπθ ἴῃ ἴπ6 ἀεραγίμηθπι οὐὗὨ οο]]δίϊοη ὉΥ͂ 

Ὑ οἰβίθι Εἰμηβ6 1 διποιπίθα ἰο δρουῦ ὑσθηῖγ ΜΆ. οὗ {πὸ (ὐοβροῖβ 
δηἀ 830 Θαυ8] πυτθοΥ ἴῃ {Π6 Το] ἰ ἱηρ' ροσχίϊοη οὗ {πΠ6 Ν ιν Τοβίβδιηθηΐ. 
Ης μιλὰ 4130 δχδῃιηθα ΤΠΔΠΥ ὙΟΥΒΙΟΠΒ ἀπα {Π6 ὙΤΙηρ8 ΟΥ̓ ΙΏΔΗΥ 
ἘΔΊΠοΥΘ, 8ὸ ἰμαῦ ἴμοσο τὰ τποῆ ποίοα ὈΥ ἴτὴ ὙΠΊΟΒ δἄπηϊδ οἱ 
ΠΔΓΑΪΥ ΔΩΥ δἰδίοπιθηῦ Ὑ ΒΙΟΙ οου]Ἱὰ Ὀ6 ἀοβποα ὈΥ πυαροΓ δπὰ αυδη- 
Εἰἰγ. ΤΒο ἑεχέ σψΏ]Οἢ μ6 ρᾶγθ ν88 ΒΡΪΥ {μᾶΐ 1ἢ ΟΘΟΙΏΠΙΟΩ 86: 
τ δαϊηρβ ν᾿ ἈΣΟΒ ΤΟ ΓΘ, ἰὴ 18 ΟρΡΙ πο, Ὀσδίζοῦ βυρροτγίθα 6 γα τηϑη!]!οηρά 
᾿πτϑ ἀιδίου θ6] ον {πὸ ἰοχὺ 1186. ΑΠπα Πογα ΠῚΒ οΥ 08] ΡΟΥΤΘΥ Β6ΘΠῚΒ 
ἴο Βανθ Ὀδθη δα ᾿ταϊἰ6ἃ ; 50 τηποῇ 80, ἰπδὲ 1 18 ματα ἴ0 ΒΌΡΡοβα {δπαῦ 
6 νου] αν σδυγὶ θα ΟἹ 18 ἩΥΘΆΓΙΒΟΙΩΘ ἰθοιγα, μαά 1ὖ ποῖ Ὀδοη μὲ 
Ἶπ ΓΌΥΙΩΘΣ γθασβ [18 οὐνῃ τηϊη Πα Ἰοοκοά ἴο νϑγῪ ἀπξἔθγοπ γαβ] 8. 
Βυΐ Ὀεοίογο μ6 ρυθ]1Βῃ6α, ἢ6 νγα8 ἀδίθστηϊηθα 0 Τρροβο [86 ῬΥ] ΠΟ Ρ]68 
δηἀ οὐ 08] ρστουπά-νοσκ οὗ θοίλ ΒΘΠΊοΥ δᾶ θῆρα]; δηα {μ18 ἢ 
ἀϊὰ τγτουσδουΐῦ [6 Ῥτο]αρογαθπα 88 σορυϊη θα νὰ ἢ18 οαϊοη. Η1:8 
Ῥγοϊοροίλθηα, ὅσο. οοηΐδιη τοι {μαὺ 18 γα Δ Ὁ]6, ἱπίθσταιχοα ὑἢ- 
ΒΠΑΡΡΙΪΥ πὰ ποὺ ἃ 1116 οΟΥὗὨἨἁ Βιιοἢ ὈδΒ6Γ ταθίϑ] 88 ουραῦ δυο ῦ ἴο βίδῃα 
ἴῃ οοπίδοῦ ὙΠ (86 ρυτο ροϊὰ οὗ Ηοΐὶν δουϊρίασθ. Μποῆ {μδ΄ Π6 
βίαϊβα ντα8 ψ76}} σου οὗἨ οοπδιαδγαίϊοη ', θαὺ οὐ μ Γ᾽ Ῥυϊηορ 168  ΒΙΘᾺ 
ἢ ἰαἰά ἄονγῃ που] δἰπιοβί πῸ ]]Ὗ 411 αὐϊθσιρίβ δἱ οὐ οὶ Ἰδθουγ.ἦ 

Ετοῖ {86 {π|6 οὗ ΥΥ οἰβίϑιῃ, ΓᾺΓ τλοσα νγδβ Κποῦσῃ οὗὨ {86 ἀοπηδὶη 
ΜΒ ΟΝ παα Ὀ6οη οροηρά ἴο {86 νον οὗ ΒΙΡ]164] Βομ ο]8γ8; δῃ4 ᾿ῃβίβδά 
οὗ αἰϊξεταρίθ θοὶπρ τηϑθ ἴο ζΘΏΘΓΆ 186 οα {πὸ βυρ)]θοοὺ οὗὨ ἰαχίμδὶ] οὐ]- 
ἰοἾβπι, τη γον ἔγοπι βυοῖ ἀοουτηθηΐβ 85 ταϊρῦ θ6 ἀΥδΊ]Δ 016 ἔΤΌσΩ ΒΟΤῚΘ 
ἔονν ΠΡταγίθβ, [Π6γ6 88 ἃ ΠΟΥ δοοιγαῖδ ἈΡΡΥΘμθηβῖοι οὗ ισλα Μ55. 
ζο., γα Κποῦγπ, 8ηα ΠΟῪ ΤᾺΣ ΤΠ6Ὺ πδα Ὀδθη υδοα. Απά {μπ8 16 
ταὶρῃξ 6 Ῥοββῖθ]8 ἰο τϑράποθ οὐἱὔοαὶ δχαυλπαίϊοπβ ΓΙ ΒοπλΘ 
πιοάογαΐθ δοπιραβδ, 1 ἃ Ἰυάρτηθηΐ σου] ΟὨ]Υ 6 ἢγβί ἔοστηθά 88 ἴο 
Μμαΐ ἀοουπηοηΐβ ΓΘ ΠῪ ἄθβουυθ ἴο θ6 πἰδρα 88 αμῤλογίξίο6, ἘΘΠΙ]ΟΥ, 

1πδὶ ἢἰ8 ἀοραγίασο ἔγοσῃ σου ΠΟΉΪΥ τοοοϊγοὰ τηοάοβ οὗ οπαποίδιίηρ ΟἸ τιθείη ἀοσίτ 68 
Ὑν88 ἴδιο τ δ0}} οὗἉ ἰοστηθὰ ἀορτηδίῖϊς ορὶ πο, δῃὰ μὲ ᾿ξ γσϑδ δοοοιηρδηϊοὰ στ Ορροδίτου 
ἴο τΐοβὸ ῬΟΓΒΟΠΒ γῆ ὙΕΓΘ ΟΘΑΓ ἀπὰ ἀδῆπίϊο ἰῃ τμοὶγ ἰοδομίηρ οὐ [ἢ δυδ]οςῖ. 

1 ὅς “ Ασοοαπηϊ οὗ Ῥυϊηϊοὰ Τοχὶ," ΡΡ. 79, 80. 
2. Οηο [ὁδίυτο ἴῃ Ὗ εἰδίοι 8 δἀϊτοη 18 οὗἩἨ ἴοο πιποῖ ἱπιροτίδηςα ἴ0 Ρ888 τίποτ τη ΟΝ, 

τοι ἢ ἰδ ἷβ ᾿γτοβρθοῦῖνο οὗ (86 ῥγϊηιθὰ ἰοχὲ 48 βυοῆ. Ηδ οοἸ]οοϊοὰ υυἱτἢ ἱτπτηθηδα Ῥδἱἢ 5 
ἃ Τγ188 οἵ Οχίγβοῖδ ἴγοϊη βηοίοηϊς ἩΣΙΟΥΒ ἢΠΠπδίταϊῖνο οὐ (ἢ6 Νοι Τοβίδιηοπὶ ἀϊοϊίοη, οοῃ- 
βιγυοϊίοη, ὅζο. ; ἀηὰ 1Ππ686 βίαπὰ οἡ οδοῖ ρᾶρθ Ὀοΐον ἔπ νατοῦβ γοδάϊΐηρθ. ϑβοπια οἵ ἴΠ|686 
ΔΓ ροοὰ δηὰ ᾿ϑοΐι], ΟΠΟΙΒ ΟἾΪΥ οΧοῖϊο βαγργίθο, νυ μῖ]6 οἴ στ ἀσὰ ἴοϊν τὸ Ὀ6 οπῇ οὗ ΡΪΔοθ 
Ἴθι οἡ [86 δᾶπηο μᾶσο ἢ ΗΟΙΥ δου ρίαζο. 



Ἡἱίογν 9 ἰλε υϊπίοά Τετέ ἥγοηι εησοῖ οπιοαγά. 15] 

Ἰηάδοροα, μδα ἄοπο (πϊ8, θυῦ τνιϊουΐ ρυ]]οαίίοη ; ἴου 6 μα ἄγατχῃ 
186 [πὸ οὗὨἨ ἀοιηδγοδίοη Ὀαύνγθοη [86 Τογα δηοίθηΐ πα ἴπΠ6 Ἰδαῖον 
ΜΩΩ., δπὰ μα ᾿ιδὰ τωϑδᾶὰβ ᾿παυΐσυ ἐπγουρμουΐ ΤὔγΟρΘ ΓῸΣ 4}1 {μα 
ψοτα Κηόση οὗὨ [86 ὈΥΤΔΟΙ ΟοἾ488, απ 6 Δα {μπ18 Ῥγοουγοα ο0]] 40] 015 
οὗ 186 Ὀεδὲ δηά τηοβύ ᾿τηροτγίδηϊ. 
ΤΏ δυβίθιηβ οὐὗὅἁ γθοθηϑῖο 8 ἩΒΙΟΝ ΤΟ ΓΘ ΡΓΟΡΟΒθα διέθου 16 {π|6 οὗ 

ΝΥ εἰδίοϊῃ ματα ὈΘΘῺ ΔΙΤΟΔαΥ ἀρβου θα 10 {ΠΕ6ῚῚ ὈΤΟΡΟΣ ρΐδοα: ἷἱ 
ΤΟΙ 818 Ὦ6ΙΘ ἴο ποίϊοθ (16 φαϊξέϊοπα τὶ ΙΟὮ ΠΟΥ ΤΟ σα οοππηροίοί, 
δὰ {μ6 σοῃίθιηρογαπθουβ οο]]δΐομβ οὔ Μϑϑ. ΟὐὐοβΌδομβ᾽ ΒΒ ἢγχδὶ 
οαὐϊίοι τγα8 σοτημηθηοοα 1η 1774, ψ 1 ἃ ΒΥ πορβὶβ οὗ ἴμ6 ΤΠ Υ66 ΤΌΥΤΔΘΥ 
(σοΒρο]8 ; {86 τοϑὲ οὗ [88 Νυν Ταβίασηθηῦ [Ὁ]ονσθὰ ἱπ [μ6 ποχύ υϑᾶγ; 
Δηᾶ ἴῃ 1777, [6 ἔΌΥΤΩΘΥ ροτίίοη ταῦ τορεϊπίθα 1 τπ6 πδυ8] ογάορυ. 
ΤῊ οὐ ο4] αρραγαΐαβ οομβιβίθα οὗ οοσίβιῃ β6᾽ θοῦ οηβ ἔγοτα {π6 τϑδά- 
ἴηρβ ρίνϑῃ ὈΥ ὟΝ οἰβίβιη, θαῦ πὰ 086 δααιοηῃ οὗὁἩ δύο οχίγαοίβ ἃ8 
Οτιοϑθϑος μδᾶ Ἀϊπη861} τηδάθ. ΤὨϊΒ οὐ  τῦδϑ ποὺ 8ῃ δχύθηβινο οοΐ- 
ἴαίοτ  Ὀπί πα βουσί γαίμοσῦ ἴο κ86 {16 ονιάθῃσθ σψ θοῦ οἴμοσβ μοὰ 
ρσαιμεσοᾶ, Ββϑιθβ {Π6 δρρ]]οαίϊοπ οὗἁὨ [18 ΣΟ ΏΒΙ0. βγβύίθηῃ, {πο γ6 
ὍΟΓΘ {πῸ ΡΥΪΠΟΙΡ]68 ΒΊΟΝ Ὧθ ὈΟΓΘ ἴῃ ταϊηα ἰπ ἢ18 οἀϊίογίαὶ τψουκ--- 
{Πμ8ὲ πο γοδάϊησ ουριῦ ἴο 6 δαορίθα Ὁπ|688 10 ἢ88 αἱ Ἰδαβί δοηϊδ απεϊοπέ 
ευἱάεποε; ἀπα μα να ουρἢΐ γαῖμα ὕο βθεκ ἴο θουπμά ουὔΐ οΥἹ 64] 80- 
αταῦαβ τις ῖη οογίδιη ᾿Ἰτϊ18, (Π8Δῃ ἴο ρῸ ΟἹ 1πογοδβὶηρ 1 αὐ ἑηηϊξιηι. 
παν οὗ 186 οὐτϊοα] στα]θ8 ποῖ 6 Ἰα]α ἀἄοτγῃ γοσα Ὅσο] ἴῃ 
{ποπηβοῖνθθ, δηα 6 ββονγοά ἃ Εὐῦς ΒΡΡΓΘΒΘΏΒΙΟΩ ΟὗἨ ναὶ {μ6 ἰδη- 
ἀθηοῖθϑ οὗ οορυἱβίθ ΘΟ ΟΪΥ ἤᾶνα Ὀθθη. Η1Π8Β ΤΩΔΥ Ὀ6 οομπδβιἀογοά 
1[ῃ6 ἤγβῦ ἰοχῦ τ} Υ οὐ 1681 τσ μοῦ μαά Ὀδθὴ ρα] Βη6α : Πα ρσᾶνθ, 
ΠοΤΘΥΟΥ, 84 Κἰπά οὗ ργθβουιρῦνο ροσίδηοα ἰο [Π6 Θοσησλοῃ ἰοχί, 80 
{παῦ τὸ οὗἶδη Τϑιηδι πα Ὁποπαηροα, Ὀὰῦ ΜΠ ἃ ΓᾺΓ τροσα πυοῖρΥ 
τοδάϊηρ ποίρα ἴῃ {Π6 τ ΔΥΡῚ 88 οσμν ΟὗὨἨ Βρ6018] αἰζδηθίοη. Οἐοη 
ἀϊὰ (τι οβθδοῖ, ΠΟΥ ΥΟΥ, βμον 18 ΔΡΡγθοϊδοη οὗ αποίθηΐ ουΐάοποεε, 
δηά {μπαὶ, ἴοο, τ ΆΘῈ ΘΟ ρΑγδ νον [1016 οουἹὰ Ὀ6 βμοτνη ἴῃ 118 νου Γ 
ἔγτοπι Μϑ 9. στ ῇοβα γϑϑάϊπρ γὰ8 ἐλοπ πόση. Τῆι8, ἴῃ 186 ἴογηι οὗ 
{πς ,ογἀδβ Ῥγάγϑῦ, ἰὴ 1ὰκα χὶ,, μ6 ΠΟ α {Π6 ἜΧΡΓοδ8 (θβ ἸΩΟΠΥ͂ 
οὗ Οτίρσοη, παῖ οογίδίη οἰδιβοβ (4 ἴῃ {Ππ6 Θομησηοῃ ἰ6χῦ)}} ἀο ποῖ 
Βοϊοπρ ἴο ἴδ ἐπ [μαὺ (οβροὶ : οὖ {δὶ τη μ6 δὰ πο ΜΆ,, ἴῃ 186]} 
δηοϊθηΐ, {Παὺ μα οου]ά ργοάμοε [ῸΓ δοῖηα οἵ {πι686 ΟἸΒΒΙ0}8:; δαῦ ἴῃ ἃ 
ἔονν γϑᾶσβ ἃ οοἸ]δίϊοη οὗὁἨ [86 γαίίζσαι ΜΆ. Δρροαγοά, ἀπὰ ουογν ραγ- 
ἐϊσεῖαγ ἴῃ ΤᾺ18 ραββαρα νγαὰϑ ἰουπά [0 δοοοσα Ὑ1Π} 86 ΟΙΩ ΒΒΙΟΠΒ ὙΓΒΙΟἢ 
τ θῦβοι μεα ργευϊοιεῖψ ταδάθ.. 

ὙΒ6 ὕνγοϊνθ Ὑϑᾶσβ ὙΠΙΟΒ βυοοροαρα {86 οομρ]οίίοη οὗ Οὐ οϑθϑομ 
ἔγϑι ἀπο ΟΥΘ 8 {π|6 ΟΥ̓ ΓΟΣΏΔΥΚΑΌΪΘ ΘΟ Υ ἴπ {86 Θχδτοϊμδοι 
οἵ ατοοῖς Μ55. Τῇ Πδη 88} βομλοΐασα ΒΙΤΟ δηὰ Μο] ἀθηδιγοσ οὐ]- 
Ἰαϊθα πιϑηῦ οορὶθθ ἰῃ Πα], ὥραϊῃ, ἀπϑπὰ οἰβονοσα; ΑἸΐοσ ρυ ] Ἰβθᾶ 
(ἢ ΤοΒαἸΏρΒ οὗ σ061068 δὖ γΊΘΠπα; δῃα Μαδι 81 Σὰ Ὠ18 ἰάσρσον τοῖς 
Τοδίδιιοπί (Βῖρα, 1782-8, 12 νο]8.), ἔουτηθα 818 ἰαχύ ἴγομῃη οοσίδίῃ 
Μοβοον Μϑϑ. σ δον ἢ μαὰ ςοο]]αἰοα νὰ δτοαΐ ΟΔΓ6, δπὰ {(Π6 
νδυϊουβ τοϑάϊηρβ οὗ πο 6 ὨδΔα Ἰηϑογίθα, ΤΙ οαϊοη οὗ Μαδιποὶ 
ἀϊὰ ποὲ δάνδμος οὐῇ68] ὈΣΊΠΟ1 0168 88 ΒΘ ἢ ; 1Ὁ νγᾶβ, ΠΟΎΤΟΥΟΣ, υβοῖι] ΓῸΓ 
{16 οΟἸ]αοπβ οὶ 11 οοπίαϊπηοα : [Π6 ΟΥ̓ 168] ΟΡΙ πἰοηΒ οὗ {μ6 φαϊίοσ 
Ἰεα μὶπι ἴο ἀδερῖβο (16 ΜΆ. τόσα δηοϊθηΐ ἤδη Ὧ18 οὐχ, δῃᾶ ἴο 

2 θα δῆονθ, ἢ. 56. 
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ὉΠΔογναΐυθ {π6 Δηδιθηῦ γοΥβίοἢ8; 6 η66 ποτ 8 ἃ στοαῦ δχροῃᾶι-» 
ἴυγα Οὗ τ] ΒΡ]ΔΟΘα ΒοΒΟΪ ΑΓΒὮΡ ἴῃ ἢ15 Δ οΣ Ιου ν ργοραγοα οαϊίίοη. [0 
88 ΒΟΟΟΙ 8166 ὈΥ̓͂ {μ6 δ ψυϊραῖα ἴγοτη ἃ Μ8. σῖ τ ΙΟἢ ΒΘ 
τηρῦ ἴῃ Πλυβδῖα, δηα [Ἀ681}}1165  γῸ σίνοη οὗ 6 ΜΏ. ψὩΟἢ 6 
οχδιηϊηθά. Μαίθι Ρυ]ΙΒηοα 84. βθοοῃᾶ οαϊίοῃ, θὰ: πβουΐ {86 
οὐτἶσαὶ δου 68 οσ (86 1,αἴλπ, ἴῃ [ὮΣΘΘ νου τ68, ἴῃ 1808- 7. 

ΥΥΆ16 πΘΝ ΟΟἸ] δ Οἢ8 6 Γ6 ἰηδεϊαὐθά, βολα οἵ ἐβε ΜΘ. Ἰοηρ υβοᾶ 
ψ γα Ὀγουρῇΐ τόσα {]}Υ ᾿πίο ποῖζοθ Ὀγ [6 Ρυ] δου οὗὨ (μοῖν ἰοχί: 
ἴδιι5, [86 ΑἸοχαπασδη ΜΙ. δρροδαγθὰ ἴῃ 1786, δῃὰ βαυθὴ Ὑ68γ8 αἰϊογ- 
ψΆγ8 {πΠ6 Οοἄοχ ΒοΖῷ (0 Βα Υ ποίμέπρ' οὗ Θ041068 οὗ 1688 ᾿ἱπῃηρογίδποο). 

Οὐοβθδοι, ἴοο, 'π [ὶβ “για θοϊθ Οὐ 1.89, 8α Ζ}1γ σίνοη ἐμ 
Ἔχίγαοϊβ τ ποῖ Βα μδα τηδᾶδβ ἔσοα ΜΚ. σοῦ 6 μδα δχδινηθά (1π 
ΤΩΔΗΥ͂ ᾿ῬΘΒΒΆρ68 ΓΓΠΙΒΗϊηρ᾽ ἱτηρογίδηϊ ΘΟστθοοη8 οὗ ψμδὺ οἰ μοσβ μδά 
ΒΑΘΌ]Υ οἰὐοα), ἀπά αἰδο [86 ραδβαρϑδ ᾿η ἴῃ6 Νοὸιυν Τοϑίδιηθηΐ αυοίοα ὈΥ͂ 
Οτίρθῃ, οχίγαοίθα ἔγοιη ἢ18 συιηρθ 1 το ΟΓα δπα ἸΘΌΟΙΓ. 
Απα {ἢ8 τνῶᾶβ Οσιθθῦδοι ργονϊἀ θα ἔοσ [86 ργδρασαίίοη οὗ αὶ βοοοπᾶ 
δα οη, Θ]αγρϑα δηὰ τγουϊβοα: {πΠ6 ἢγχϑθὺ νοϊυπηθ οὗ [18 δρρϑαγρὰ ἴῃ 
1796, [π6 βοοοῃά ἴῃ 1806; 10 οοηπίδϊηθα, ἴῃ Δα ϊίοη ἰο γι ἢδῖ δα Ὀ6θὴ 
δῖνοῃ ἴῃ (86 ἔοττηου, δοίδοξίον5 ἔγοτα {Π6 οΟ]]Δἰοηβ 8 πη ΠΟ 66, 78ὲ 
85 ἴΠοβ6 ἔτοιῃ ΥΥ εἰβίθιη δα δρρθαγθᾶ ἴῃ [18 ἢγϑί, ΤΊ] ἰοχί νγὰβ 
δσδὶη ΤΟΥ ΪΒΘΑ, δηα [Π6 1016 ὈΟΓΘ ουνιάθηοα οὗ ἃ τποσγο πηδίυγοα οτἹ]- 
[104] τηϊπα δηᾶὰ ἡπάριπθηί. [}π 180δ, (τ βῦϑοι αἷδὸ ρυ] 8 ῃ64 ἃ 
ΤῊ 4] οἀϊίοι, ποὺ οοηίδϊπίηρ (ῃ6 δυϊμογιθθ, θὰ ΜᾺ ἃ. βο]οοὶ 
βίδίοτηθηΐ οὗ [Π6 τΐοτο πού σθϑ]6 Γοϑά!ηρΒ. 

Αὐἴον {μ6 δἰξοιηρὺ πδα ἐπ Ὀθθὴ τηδάθ ὈῪ Οτθθθδοῖι νι] ον ἰο 
αἰβἴθθ6 ἃ ΟΥΙΠ0Α] ἰοχί, ΤΔΠΥ͂ θα! οη8 βῃονθά {86 ἱπῆυδηοθ οὗ ἢ]18 
ἰαθουτΒ ; ἔον ὑπουρα [86 δοτμοη ἰοχὺ νγ88 οἵΐθη σοργϊηίθα, ἔθ οάϊζονς 
ἔγοτῃ ὑμαῦ εἰπηθ Ἐπουρὰς 1Ὁ τρμῦ ἰο ρῖνο ἔοσί γοδαϊηρθ, {μ6 στουπά- 
Ι6βϑῃ 688 οὗἁἨ ὙΔΊοἢ βίοοα 88 δὴ δοκπον]οαροά βοῖ, ἢ οαἀϊΐοτβ, μονν- 
ΘΥ̓ΘΓ, ΓΆΓΟΪΥ 1 Ἔν ον δοίθα οἢ δὴν ἀθοϊάθα ϑυϑέοπι; {Π6Ὺ ΟὨΪΥ οοττοοιθα 
{86 οοπηγιοη ἰοχὺ ἐπ οεγίαϊῃ ρίαοεδ, Ἰδανὶπρ 411 {Ππ6 ταβϑὲ δ8 1ζ νγ88. 

Ιὴ 1830 ἀρροαγϑᾶ {ΠῸ ἢσγβύ νοϊυπηο οὗ βῬ'Ἵ ο]Ζ 8 ασθοκ Τοβέδτηθηῦ, 
ὙΓ1Οἢ γ88 Τ0] ον θα ἴῃ 1836 Ὀγ {86 βοοοῃᾶά, Τα οὐ [104] ῥυ πο 0168 
οὗ {818 οαϊου ἢανθ Ὀδθὴ οχρ διηθα ἄρον : [86 δχθουΐοη οὗὨ ἢ18 δά θη 
18. 811 (παὐ 48 ἴο θ6 ἀδβου θα ἴῃ (18 ρἶδοθο. Τμο 11δὺ οὗ Μ55. ρίνϑη 
ὉΥ πὶ νγῶ8 Ἁγ στϑαίοσ {μα {πᾶ ὑγοῆχοα ἴο 8ΠΥ Ῥγθυοῦϑ δα Π]0Π, 
δηᾶ [18 Τί ϑβ [0 {Π6 Ρ]Δ068 1ὼ τ μοἢ (μ686 ΠΟΥ οἱϊοα οΟὐοαϑ 
ΔΓ6 θυ Πα ἀγα οὗ ναϊὰθ: υΐ {86 πι86 ψΒΙΘ. 6 τηδᾶ6 οὗὨἨ [8686 οΟρὶ68, 
γν ΒΊοἢ Βαά Ὀ6Θη ἴῃ βΘΠΘΙΆΙ ΘΠΊΡΙΟΥ̓Θα ῬγΘΥΪΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ ΠΟ ΟὯΘ γ7ῦα8 Β| 1 ρ8ύ 
ἱπάοοᾶ ; δῃὰ [18 οἱϊαίϊοηθ, τ τοραγὰ ἰο ροϊηΐβ τ οι δάση! οὗ 
ΘΟΠΊΡΑΓΊ ΒΟ, ἃγῸ Ὁ πα πονίδυ οὐ Ὀαΐ 11{{|6 ἀδρθμάθηοθ. 1 οδδεβ οὗ 
Οπαγδοίθυ βιϊο τοδαϊηρβ, (86 ἐοχέ οὗ ὅομοἹζ ὰ8 ἃ οἴοβθσ σϑϑοι 8 ΠῸ6 
ἴο {Παὲὶ 1 σοχηοῃ τιδ6 δδη ἐμαὶ οὗ (ἀὐθβῦδοι ᾿δά Ὄχι θιοα ; ἀπά 
{Π18 οδυβοα 1 ἴο 6 γαϊιαθὰ ὈΥ πιδῆν, τ10 Τπουραῦ {πδῦ Βυο ἢ ἃ ἰοχὺ 
Ὑγ28 80 ἱπηρογίϑην οοὨ ΣΙ δα οη ὑο ΘΟΏΒΟυνδῦγα οΥΙοϑη. ΤΊ6 ποθ 
οὗ ἀγρυμηδηΐδίϊοη δούυδ!]ν τα ρ] οΥ θα τα {Π]8 : --- ΟὙἹ ϑο οΟἸ] ]αἰοα 
Β0 Ἰϑηγ ΜΆ ΚΝ. (αββυσηίηρ 8}1} ἴῃ Π18 11δὲ ἴο Βᾶνα Ὀ6θη οοἰαέοα ὈΥ τα) 
δηα Πα ργοάυοοά ἃ ἰοχί 80 ἔδν αἰ ἔθσηρ ἴγοπι [16 Θομηπιοι ; ---- ὅθ Π0]Ζ 
Ἰιὰ8 φο!]δίβα 80 ᾿ΠΔΥ͂ ΠΟΤῈ (ΒΑΥ ὕυν 106 Ὧἃ8 ΤΏΔῃὙ}), Δηα 6 ρἶνβϑϑ ἃ ἰοχί 
80 τ 0 ἢ} τροτα {1 (Π6 οοαηοῃ. ἀπά {818 τῦδϑ ὑπουρηῦ (ο Ὀ6 8 ΒΆΡΡΌΥ 
ΤΘΒΗΪ , Του ρ θαβθα τπροη αἰπηοϑὺ δὰ θη ΓΘ ΠΟΠΑΡΡγΘμθηϑίοη οὗ [ἢ 6 
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βἰτρ οϑὲ ἔδοΐίβ οοπηθοίθα τις {Π6 οΟἸἸαοη οὗ ΜΩ͂. δπα {πεῖν ομα- 
Ταοΐου : δηᾶ {ῃπ8 1 γγὰ8 ἥγοπι ἐδὲβ σομπίγψῳ ὑπαὶ ὅ6801Ζ τοοοϊνοα (ῃ6 
ῬΘΟΙΠΙΑΓΥ 898: ϑίθ ποθ ὙΠΟ ΔΒ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 ΘΏΔΌΪ6 Εἷπὶ το ρυ] 8ἢ 
[18 βεοοπα γοϊαπιθ. [ἢ ἸρΏΟΥΘΠΟΒ οὗἉἨ {π6 ἔδοίϑ οὗἉ [86 δᾳ88 τϑην μανα 
Ταροδίθα βίδίθμχθηίβ γοϊαίϊγο ἴο ϑὅοῃο1Ζ Β θα! πο ἴῃ 4 Κἰπά οὐ ἰἐγδάὶ- 
ὈοηΑ] Το ΠΠΕΓ ; δαΐ 1Ὁ 18 ἀου {Ὁ} ΘΙ ΒΟΥ ΔΩΥ Βομοῖαν ἴῃ [818 σου ΠίσῪ 
ΟΥ ΒΌΓΟΔΑ αἸα ΓΘΆΠΪΥ, ΟΣ ἀπ Θχδηηδίΐοη, βϑηούϊοη {πΠ6 ἰοχὶ οὗ 
ΘΟ Ο]Ζ, οΥ [π6 Βῃρροβϑά ἔβοίβ οὰ τ ΒΟ 10 88 ἰουπαο. Ὑ͵Ποη τΠ6 
το - Ἔχ πο οὗ βοσῃβ᾽ οὗ {16 Μ5 5. ΒΟ Ω 0801 δα ῥτοίδββθαϊ Υ 
οΟἸ]αιοα βῃονοα (μ6 ἀϊνογρθηοα οὗἨ Βῖ8 οἰϊαίοπβ ἔγοτηα ταὶ {π6 Μ55. 
δοίι γ τοδά, (86 οδίϊηδΐθ οὗ ὅδ 01Ζ, 88 δὴ δαϊΐοσ, [61] 8[1}}} ἰοτσϑὺ 
τηδη 1ὖ ΠΔα ἄοπα ἐΒγουρἢ {Π|6 Σου δ ΚΔ ]6 τηϊδβίακοϑ  ]οἢ ἀγα αὖ πο 
Ραϊδηΐ ἴπ 18 δα !Ὲ]10η. 

ΤΠ18 Ἰδθοσγῖουβ ᾿πνοβ ρδίον οὗ Μ585. ἰουπᾶ 10 ἠΘοαι] ἰο ἱπίγοάμοο 
Ἰηΐο 18 ἰοχὺ 1π ἐπθ ἰδία Ῥαγῦ ὙΘΥΥ͂ ΠΙΔΗΥ͂ ΓοΔαΐηρσθ τ ΒΊΟὮ βθοῖὴ θὰ 
1116 ἴῃ δοοοσάδποθ ψι ἢ [6 ὈΥΙΠΟΙΡΙ68. τ ΒΙοῖ ἢθ δὰ φδηιϊποὶαίρα - 
᾿παἀοοά, [γουρμουΐ Π6 δἱ ἔπι68 ἀθβοσίβ [86 οἾ485 οὗ δυο !68 ΠΟ ἢ 
6 σου α μανα Ὀ66η δχρθοίβα ἴο Ὁ ]]ουσ. [π (ἢ 6 ̓ἸππῸῚ τηδγρὶη οὗὨ 18 
Ρδρ6 δα σῖνεβ {π6 γϑϑ!ηρθ ΨΏΟΒ Β6 σΟΠΒΙἀοτθα τὸ μθ6 ἀἰβεϊ ποῦ νον 
ΑἸΘχδμασιδῃ οσ (ὐομβίδῃ πορο] ἴδῃ ; δηὰᾶ ΤΒπουρἢ οἴμοτβ ταῖρι ἀθπγ 
ΒοΟΙ ΘΕ Π168 0 [118 οἰ Δβϑι ἤσδαοη, γοῖ 1 ΘΘΠΕΓΙΆΙ 10 ΙΏΔΥ 6 8614 {παι 
86 Παβ Βυρρ]16α ἃ ομδῖη οἵὗἨ σοῃῃθοίθα ὑθβ Ι ΠΠΟΩΥ δσδϊηβί ᾿ϊτηβοὶ αὶ αηᾶ 
δσδϊηβὲ {Π6 βυβύθῃπι οἡ ΜΒ] Οἢ. Π18 ἰαχῦ Ὑγα8 ῬΓΟΐΘββοαΪΥ θαβθοᾶ: ἴον ἴὑ 
ΑΘ τηοδύ ἔγθα θη! [0 6 βΒθθῃ πδὲ {8686 ΑἸδχαπαγίδῃ σὑϑϑαϊηρβ, 
ΠΟ Βα γτοὐοοίβ, ἀύο ϑυρρογίοα ΟΥ̓ 186 τηοβϑὲ δῃηοϊθηΐ δας μποσ 168 οὗ 
ΘΥΘΙῪ δβοσ. Τα ἰοχύ ἔοστηθα ὈΥ ὅϑοῇοζ μδ8 δα πὸ οἴἶκδβοῦ οὐ {16 
βαἀϊίοπβ ἰῃ ζΘΠΘΓΆ] π]Οἢ μανο Β1πῸο6 Ἀρρθασθα, Α1]] ἐπὶ οδὴ δ βαϊά 
ἴῃ ἰΐ8 ἔδυ ουσ 18, {παῖ ἴῃ ΒοΙη6 θδοθβ 1ὖ ρίναϑ Ὀθίίου τοβαϊηρβ {Π8ῃ 
πδ΄ ἴῃ Θομμμηο 186. 00.012 8 τοῖς Τ᾽ οβίδμηθηῦ οοηίαὶ 8 βουϑσαὶ] 
{ὨϊηρΒ οὗ αὐ ; Βυπαχαγῖα δηα Μίοποϊοσίαᾳ οχίγαοϊθα ἔγομιλ ΜΌΝ. οὗ 
1μ6 (ἀοβρε]β δπὰ ΕἸ ρ βί16β ; {86 σορίουβ 180 οὗ Μ8., τῖ ἢ γϑίδσθηοθβ 
ἴο 186 ΠΌταγΊ6Β ἴῃ τ ιοἢ (Π6Ὺ ἀγὸ Τουπά, ὅζο.; 

Βυΐῦ αὖ ἴπΠ6 ὙΘΥῪ {6 {πᾶ 5.012 νγ88 θϑηρασϑα ἱπ {Π6 ρ᾿γθραγδαίοη 
ΟΥ̓ Ηἷδ οἀλῖο, ἃ ΟΥΠ168] ΒομοΪαγ οὗ πὸ Θομπλμο ΔΌΣΙΣ Ὺ τῦαϑ ΟΟΟῸΡΙΘα ἴῃ 
{Ππ6 τοσθηβίου οἵ ἃ ἰοχί οὗ ἃ αἰ γον ὀρρβοβὶΐα σπαγαοίοσ. ΕἾο 1826 
ἴο 1831 Ομιαγῖθβ 1,δο μαβημ, ργοίδθβου δὲ Βυ]η, τγὰ8 οἰοβοὶν ὈυβΙὶοα 
ἴῃ ἐουτλϊηρ ἃ ἰαχὺ σ ΠΟ δμου]α τοδί θη γον οπ απέλογὶψ. ΟΥ̓ 1815, 
88 Ὑ6}] 88 ἢἷβ8 ϑυθβοαιιθηῦ ἸδροῦγΒ ἴῃ (μα Π6]ἃ οὗὁὨ ββδογρα οὐ Ὁ] οΐβη), ἃ 
Ὀυγ]οΓ δοσουπηΐ ΟὨΪΥ τηυδῦ βυῆῖοα πῃ {818 ρ]αοθ. Η5 ρ]δη νγὴβ ἐμαί οὗ 
σινίησ οί {π6 ατοοῖκ Νον Τοβίδιημθμί 88 1 1᾽ὖῦ Πδά Ὥθγοσ οχἰ βία 
ἡπ ῥτϊηῦ αὖ 411, ΒΙΠΏΡΙΥ 88 ἰγαηβι θα ὈΥ͂ δῃηοιθηῦ ἀοσυτμηθῃίθ ; βαυϊηρ 
ἴῃ ἔδοῖ, βυςἢ δῃη4 βιιοὶ ουϊάθποα οὐρῇ ἴο ἰοδα ἴο βυσἢ δπ4 βιιοἢ σοη- 
οἸυβίσπΒ. Ἔὸ {18 ἐπα πὸ υϑϑὰ {π6 οἰάοβ ἀτθκ ΜΆ. οοιηρατοᾶ 
πῃ [Π6 οἱἰαῖϊοπα ἰουπα ἴῃ Οτροη δηα ἴσοηυθ: δηά (Π 6, 848 80Ὁ- 
ΒἸΙΔΙΆΤΥ οὐἱάθῃοθ, μα ομρ]ογϑα {Ππ6 οΪ4 1μδέϊ (88 οι ἰπ πηταν βοά 
Μ553..) ἀπὰ τ86 χυοϊπομβ οὗ βιιοῖ Τα ἔλΙΠΟΥΒ ΔΒ σογ ποσίν οὗ 
ΘΟΠΒΙἀΘΥΆΝΙ6 το ποθ. Ἔποβα 1,δ(ϊη δα ΠΟΥ [168 ΤῈ Τα Δ] οτγθα ἃ Κὶπά 
οὗ ἀοιοσταϊηΐηρ γοῖςθ 1 ἔδυΟῸ οὗ ΤΟΔαΙ ΡΒ 4180 βυρρογίβα Ὀγ ατοοὶς 
Δ Βοσ Ὑ , μθη [πΠ6 ὐτϑοὶκ τὶ 65868 αἰ ἴδγοα διηοηρ ὑπ οιβοῖνοβ. ΤῊΘ 

1 δεὸ “Αοοοιῃηὶ οὗ ἰδς Ῥηπιεὰ Τοχί," ΡΡ. 92---97. 
κὸ 



134 Τοχέμαὶ (ὐγἱἐοΐδηη. 

ἰοχύ {ππ8 ἰογττηθᾶ σου]ά 6 ἴῃ 18οΒηλδη πη Ἰυδρτησηῦ ἐπαὺ τ βΙοἢ τνδϑ 
πιοϑὲ σὰν ἀἰυθοα 1ἢ 86 ἐουσίῃ οοηΐυγΥ : ποῦ οὗἨ πϑοθβδιτυ {86 
ἐγιις ἰοχύ, Ὀυὺ ἐμαὶ νψ ῖοι μα ὈΘΘὴ [86 ἐγαηδηι έοα ἰοχὶ οὗἩ {μα΄ ἀρο. 
ΒΥ {Π18 τϑθδῃβ Β6 )υάροα μαῦ ποτα σψου]α Ὀ6, 8 ἃ θ8δβὶβ ἴοσ ογι ἐἰοΐβτη, 
ποῦ {86 ταδαϊηρβ οὗ [86 δβἰχύθοη ἢ οθπίυγγ, θυΐύ (086 οὗ 8ῃ ἀρὰ ἔνγεὶνθ 
Βυπᾶγοα γϑαῦβ ΠΘΆΓΟΣ (0 {86 ἄπιθ ἤθη 1Π6 ὈὴΟΟΚΒ {Πποιηβοῖνοθ ΤΘΓΘ 
ψτϊτοη. [ἢ [86 δυϊβοσι 68 ἀρτθθα ἴῃ ἃ δοσίδιῃ ὑπα ΠΒου ρίυ ΓΑΙ ΟΥΓΟΙ, 
1818 Βα που]Ἱά ρῖνο ἴῃ 18 ἰοχῦ, ποῦ ΒΟΥΘΥΘΓ 88 ἃ ραγὺ οὗ {6 ρϑημῖπθ 
ἰοχύ, θυΐ 828 ἰμαῦ ΒΟ μααὰ Ὀοϊοηροα ἴο (86 ἐεχσέωμ ἐγααϊέμδ οἵ 186 
Τουσ ἢ οοηΐασγ. ᾿Τδοβιηδὴη Μγἃ8 ΜΧ061} δοαυδίηὐθα σῖτ (Π6 ρΡ͵δη οη 
2} ΒΘΆΙΟΥ μα βουρλῦ ἴο δοῦ ἃ δθηΐυσυ Ὀδίοσα ; ἢ6 δρργϑδοηᾶοα 
186 ροϊηίβ οὗ ᾿πῃρογίδποθ σι ίομ Βθηροὶ μδὰ ἀςῆπηρα ; ἀπά ᾿πουρᾷ ποὶ 
164 Ὦγ Οτοβραοῖὶ ᾿πίο [86 δάορίοῃ οὗἉ [18 γθοθῃβίοη ϑυβίθιῃ, 6 ναϊποα 
ΨΘΙῪ [ΠΥ {Π6 ἸΔθουγα δῃὰ ἱηνοδαρδομβ οὗ {δαὶ οτὔἱᾶο. Ηον [Ὡσ 
6 ]]ονγοα ΒΘ ΘΥ Μ{11 Ὀ6 ταδηϊθϑὺ ὑο Πο86 00 ΓΘ 8}}ν δέμαν Πα 
ἢ αἸα. 

Ιὴ 1831 18 οὐ θη ἀρροαγοὰ σὰ ἴπ6 616, “Νογυτ Τοβίδιηθη- 
ἴα ατϑοθ. ἘΕχ Γθοθηβίοῃα (ὑὍΓγ0}} 1,ζΔοδιηδηπὶ." [10 δα 0 ρῥτγαῆιοο 
ΟΣ πη ἰγοάἀυοίοτυ οχρίδπβίίοῃ, δηα {86 ΟὨΪΥ ἱπαϊσαοη οὗ (δ6 οἰ ἰσαὶ 
ῬΓΪΠΟΙρΡΙ68 οὗ {86 δα!οῦ τγδ8 σίνοῃ δἱ (88 δα Ὀοέοτο {86 ἰδὲ οὗ ρ΄δοθβ 
οὗ ἀεοραγίαζο ἔγομι {π6 Θοιησηοι ἰοχί. [ἢ (818 ὨοΏ66, Π6 ΒΙΠΏΡΙΥ Βαϊ, 
{παῦ [86 ρΙδη μαδα Ὀθθὴ δχρϑῃθα 1 ἃ (ἀθστώδῃ ρογ 08] οὗ {86 ργο- 
οοαϊηρ γϑᾶγ, δηα {πᾶ 10 γγὰ8 Θπουρῇ ποῖ ἰο βίαϊα ἐπαῦ {μ6 οἀϊίον μά 
ΠΘΥΘΙΡ [Ο]]ον οα 18 οσσῃ ἡπαρτηθηΐ, θὰ  [Π6 ΟυβίοτϊηαΥ σοδαϊηρ οὗ (86 
ταοβύ δῃοϊθηῦ οἤυτοθ 68 οὗ {π6 Εαβέ; [μα ἤθη {118 τγὰβ ἱποοηβίδηϊς 
6 δε(, 88 (ὯΓ 28 τοϊσῃύ Ὀ6, Δαορίαα ταδὶ γγαὰβ βυρρογίθα Ὀγ [8] 1Δῃ 
84 Αὐγίοδη σομβοηΐ; ψμ6η 411 ΟἸοσοα, ἢ6 παά βοιηθίτθβ ἐπαϊοαίρα 
086 Ὁποουίδι μῦν ὈΥ (106 86 οὗ Ὀγδοϊίκοίβθ, δῃα βοιηθύπλθθ ΟΥ̓ ρἰδοίηρσ 
ΤΟΔαΙηρΒ ἴῃ [86 τηᾶτρὶη, [π (818 ΘΟ ΥΥ ζδομπιδηη Β ἀσοοκ Ταβία- 
Ιηδηὖ ὙγὙ48 [ὉΓ ΒΟ[1Θ Υ6Ά78Β [{{16 πα ογβίοοα ; [18 ἔδγπιδ οὗ οἰδββι Ποδ οῺ, 
ἴοο, Ψ6ΓΘ ποῖ Δρρσγαβομαθα; δηα 88 Ὁ τνγ88 ποέ Κποόονγηῃ ἰδμαΐ Πα μια Ἰο[ 
οαῦ οὗὨἍ [Βα αιιοδύϊομ {Π6 πη888 οὗἉ [86 ΤΊΟΓΘ Γϑοθηΐ ΘΟΡΊ68, 10 τυ88 Γπουρβΐ 
{παῷ ὈΥ «ΕἘαδίογη ᾿6 ᾿πίθηαρά [86 β8πχ6 ΘΟα 668 88 οὐμοσβ 86 ἰθυτηϑρᾶ 
Ογίοπέαϊ οὐ «δἰαΐίο, ταῦ 18, [86 (ὐομδία απορο] δη οὗ αὐ οϑῦδοι δηὰ 
ΘΟΠ01Ζ. [Ιπάἀρορα ὁ 88 παι! [Ὁ ἃ σεδᾶθὺ οἰΐβου ἴο ἤδνθ βθθῃ 
ΤΟ τ μη 8 οὐ (ὐθυτδῃ ΘΧροβιοη Οὗ Π18 ν᾽ ΘΒ, ΟΥ 686 ῸΓ τὴ ἴο 
ἢανϑ βίυ ιθα δὶβ δα }]0π, οἸοβοὶν ἤο Ὡπαογϑίδῃα 118 χὰ ομαγδοῖοσ δηά 
ὈΓΪΠΟΙΡΙ68. [Ι͂ἢ (ὑουτήδην ἰἤογα γγΟσα ποῦ ἃ ἔθ νν 0 Δρργθ θη 66 {ἢ 18 
ΘαἸοη δηα 109 ὈΥΪΠΟΙΡΙ6Β 848 11{{16 88 τγαβ {Π6 ολ86 1ῃ ΕἸ ρ]Δηα ; Ἰηἀοοά 
Π6Υ Θνθῃ αὐϊδοκορα τὸ Π6Γ6 οἡ ρτουπαβ ἡ ΠΟΪΪΥ ἱτη ρΡΊΠΑΓΥ. 

ϑόῖ6 ΒΟ ΟΪΑΥΒ ἴῃ [18 ΟὟ ΘΟΙΠΙΤΥ ΔρρΡγοοϊαίθα τόσα ΒΙΡὮΪΥ τοίο- 
ΤΘΏΟ6 ἴο αμέλογεψ ; δῃα {πι8 Τῳϑοβιθδηη θηῦ ΟἹ [0 ῬΓΘΡΆΓΟ, αἰτοῦ ἃ 
ἴον γϑδγϑ, δῇ οἀϊοη 1π τ βίοι ποὺ τρογοὶν βμου]ὰ ὑβοσο Ὀ6 186 γοβμίέ 
οὗ ουἱάθηςβ θυῦ 6 ουϊάθηῃσα 1.861 ἴῃ 18}} ἀοία!]. ὙὍὨ6 ργδραγαίουβ 
ἴον (Πϊ8 Ἰαῦρο αἱ το σοτησηθηοθρα ἴῃ 1837, θη 1.80 τη τγ88 δ 016 
ἴο Βοοτα ἴπ6 αἰά οὗ Ῥμ}}Ρρ Βυϊιμδηη [86 γουησοῦ ἴο ἄστϑῆσα {86 
ΟΥτοοῖκ δυϊβουθβ, [86 Ζαΐη ἀπα [16 ἰοχὺ 1086] θοὶπηρ 18 ον Βρϑοῖδὶ 
ἀοραγίηθῦ, Τμ6 βγϑὺ νοϊυσηθ οὗ 0818 δ] αγρϑα δαϊζοπ ἀρροαγθα ἴῃ 
1842, {π6 βοοοπᾶ (πουρἢ ργίπέοα ἴῃ 1846) ἰὴ 1860. Αἱ {δα ἔοοὐ οἵ 
[86 ρᾶσθ, Βοῖοι (ἢ δυὐδουῦι168, νγαβ σίνθη {π6 1,δἰϊπ Υ υἱραΐς, οἀϊοα 
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ἔγοτα δποϊθηῦ ΜΌΚ., ἃ σαὶ υδῦ]6 ρατί οὗ 1,Δοῃτηδηπ Β ποῦς. Βυΐ {6 
Τ1,Αἰῃ δυνμου θα οα ποι ἢ6 το] θα σατο {86 δηΐθ- ΗἸ σου τηΐδῃ 
οοἄάϊοοβ τ βῖοῖ χθῖθιῦ {πδῦὺ νουβῖοι ἴῃ 18 Ἰοαϑί αἰΐοσθὰ ἔοση. Τὴ 
ὕπνο βισικίηρ ἀεἔθοίϊβθ 1 ἼΔΟΒηθη μ᾿ Β. ̓Ϊδη πγογα, {86 ΠἸτ] 64 τϑηρα οὗ 
ον άθῃςθ, δῃᾶ {π6 τυδηΐ οὗ ἃ ὑβογου ρα οΟἸ]Δοπ οὗ [πΠ6 ατοοκ Μϑ5. 
οιρὶογοᾶ, Α8 το {πὸ ἰαϊίον ροϊῃΐ, ᾿Δομτηδπη βαϊα {μαΐ ΗΒ Ρ]8ῃ νγα8 ἴο 
βου τ δῦ Θοποϊ βίο ομσῆέ ἴο Ὀ6 ἔοσταϑα ἔγομι {π6 ἀαία 88 δοσῃιοην 
Τοσοϊνοα, δπα {παῦ βιιοῖ σθβ 8 τϊρῦ Ὀ6 πιοάϊο ὈΥ τῆοτο δχϑοὶ 
σοΟἸ ΔΕ ΙΟΠ 8: 8Πη6 88 ἴο {Π6 ἔοστλοσ, {παῦ Δο σογίδϊη σγοβυ] 8 Πδα ὈΘΟη 
ΟὈϊδϊημοα ἔγομῃ {Ππ6 δυἹάθμοθ, 88 ΓᾺΓ 88 18 σᾶπρθ ψοϑηΐ, {π6 ἢ ΟΥΠΟΓ 
ὙΘΓΒΙΟῺΒ ὅζο. τσ Ὀ6 ΘΟηΒΙἀογθα 88 σοπῆττηϊηρ ΒιΟἢ ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΙῊΒ ΟΥ 
{Π6 ΘΟΒΊΓΆΓΥ. 

ΟΥ̓ οουγβο {818 δαἀϊοη τγἃ8 ΒΥ σΙῪ οθηβατθα: Ὀὰΐ 1Ὁ ἴβ ἃ ΡἿῪ 
[Παὖ τΤΠο86 ψγῆο υῃαοσίοοκ [ἰὸ βοΐ {πΠ6 ρασχῦ οὗ ογοβ, ἀἰά ποῖ ἢγβί 
Ἰηΐοστα {ποιηβοῖνοθ οὗ π6 γαοΐβ; ἴῸΣ {Π6 (Π6 Ὁ τηῖσῃῦ αν ἀομθ 
σοοά βούνῖοα ἴῃ Ροϊηθπρ οὔ ταῦ ποοαρα παργονοιηθηΐ ; Ὀαΐ 88 1{ 
γαβ, μον σογα οἴΐοη βσῃύπρ τι ϑηδάονγθ. Τἢμ8 1Ὁ νγ88 Δ στρά 
{πδὺ Τικοδηαδηπ δὰ σίνθη {πΠ6 8016 ἔγοιῃ 2 (ὐου, 1ν. ἴο οἤδρ χὶ!. οἱ 
[86 5 προ δυϊβουιυ οὗ {π6 γαϊμδαη ΜΆ., δὰ ἔγτοιη Ηδθρ. ἰχ. 14. ἴο 
16 ὁπά οη {δεὺ οὗ τ1π6 Οὐοάδθχ ΑἸΘχαπάστηιβ πλογοΪυ : ---- {Π18 Ὀαϊησ 4]] 
8. ταϊβία κα, Ὑ ΒΊΟΝ ἃ ΤΊ6Γ6 ᾿πϑρθοίϊοη οὗ [Π6 οαξίοη ἐβεἶ} ταὶσ ὶ οοττοοί. 
1 πορα βαγα]ν δ βα14 {μαὺ 1,Δοδηιλδηη δἀορίοα Π0 δυδέεπι 0. γϑοθη- 

σίοπϑ; 811 Ὠϊ8 δαπηϊ θα τ Πο8868 Ὀο]οηρίηρ ἴο (86 οΟ]άον ἀοουτηδηΐβ 
νοῦ Οτἱοθρδοῖ ῃδα αἰἱν!ἀοα τηἴο ΥΥ̓́Θβίθσῃ δηὰ ΑἸοχαπάγίδη, ὑαυΐ 
σι οἢ (48 πα8 ὈΘΘ ἢ ΔἰΓΔΟΥ ΒΏΟΥΤ) ἃγο οἰοβοὶυ οοπηθοίθα ἰοροίμοσ. 
Η!5 τηοᾶδ οὗ οβυτηδῦπρ' ουάθῃοο, 18 ἀΙβίσθαϊθα πον δὲς ἀδαάς: --- 
1. Τμδὺ ἴῃ τ ΒΙΘᾺ 411} δα Πουῖῦ168 δοσοταὰ 18 88 Ε]}Ὺ αὐϊοϑίθα 88 10 οδῃ 
με. 2. 1 ρατῦ οὗ {μ6 δυϊπου 168 ΔΓ6 β]θηῦ οὐ ἀδίθοϊινθ, {π6 στ οἰσαί 
οὗἩ δυϊάθησθ 18 βοιηθν μα ἰθββθηθα, 8, Ὑ θη {Π6 τ Ιηθ8868 ἅτ οὗ 
αἀἸβογοηῦ ταρσίομβ ὑπο ὶνρ ἀρυθοιλθπῦ ἴ8 οὗ τόσο ἱπιρογίδημοθ ἔπ 8 18 [86 
σα86 Ψ θη {Πο86 οὗὨ βοῆγθ ραγίϊοι αν Ἰοοδ ΠΥ ΑἸ ἔγομλ [86 τοδί, 
ΘΠ Υ ἴτοπὶ πορ]ροποο οὐ οὗ βοῦ ρυγροδθ. 4. Βυΐ θη ὙΪΓΠΘΒ868Β 
οὗ ἀΠδγοηῦ ΒΤ ΠΤΕ Βοραγαίθα σαρίοπβ αἰΕἔδυ, 1π6 ὑθβ πο Υ πλυϑὺ Ὀ6 
σοηβιογρᾶ ἰο 6 ἀουθία} }]ν θαϊαποθά. ὅ. Ὑὕ μθη {Π6 τϑϑάϊηρβ ἅγΓὰ ἴῃ 
ὉΠ6 ἴοττη 'ἱπ ΟΠ6 ΤΟΡΊΟΏ, Δπα [ἴῃ δ ηοίπου ἔοστη ἴῃ δποίποσ, ὙΠ ἢ 
στοαῦ Ὁ ΟΥΤΑΣΥ, ΤΏΘΥ ἃγὸ αὐϊΐ8 υποογίαϊη. 6, 1, ΔΒ, τοδϊηρβ ΓΘ 

Ὁ ΤΕ 56 το 6 τορτοιοα τ[παὶ Μτ, ΑἸΙογά, ἴῃ π18 Ουσοοκ Τοβίδιηθηΐ, νο]. ἱ. οὰ. 2. 1854, Ὁ. 74. 
Ῥγοϊεροτηθῃβδ, [88 τορϑαϊοα 1υ8ὲ Βιιο ἢ ἃ βοηΐοηςο αραϊηϑὶ {ΟΠ 8 ηΠῈ: “ ΤῊΪΒ γοὐοοίίουι οὗ [86 
στοδλίον ρατὶ οὔ {π6 ὙΠ 68568 (ΟΣ ἴΠπ6 ἰοχὺ δ85 τοἀπορα Ἀΐπὶ, ἰῃ 8 ΥΟΤΥ ΘΟΠδί ΘΓ ὉΪ6 ματὶ οὗ 
τ Νονν Τοβιδιηθηῦ, ἴο ἱπηρ] οὶ [Ὁ] ονγηρ οὗ οπς ΜΆ. οὨἹγ." Ηἴδ ἀοο8β ποέ βρϑοῖ υ τιμαὶ 
115 ΘΟ βἰ ἀοΥΑὉ]6 Ῥαγῖ ΤΥ Ὀ6. Μτ. ΑἸίοσά δάᾶβ, Ρ. 75., “ΤΠ Ῥγοϊθῃβίοηβ οὗ ἴμ6 δάϊίοῦ 
Εϊπηβο ἀΓΟ 850 ΒΙΓΓΟΡΆΠΟΩΥ ῬΡυΐ ἴοτἢ ἴῃ ΗΪ8 ῥγοΐδοο, δῃ ἃ 80 ἱπῃ ρου Ὁ 7υδι θα Ὁ [6 ροῖ- 
σιηδηςο, τὲ {πὸ [μα] τὶ οἶ ΓΟΘα]18 ἔγοπι Ἰοηρ δοαιιαϊηΐαποοθ νυ} ἷ8. οἰ ΟΠ, ἰπ ΤΩΥ͂ 
οὐσῃ τηϊηὰ, 8 τ᾽ οἵ βίποογο σορστοῖ, ἴῸγ ἴΠ6 ΒΚ οὗ ΟἿὟΓ ῥγοβροςῖβ οὗὨ ροίπρ' ἃ ΡυΓχο ἴοχὶ οὗ 
[6 Νονν Τοδίδπιοηϊ, [αὶ ἴ[86 ΟΥΚ βῃου ἃ νοῦ πανο Ὀδοη {Ππ8 ἀπάοτίδκοη δηὰ [Π08 οδιτὶοά 
ουϊ. ΘὍΠα ΟἿΪΥ ΤΟΔΙΥ γα] 8816 Ῥδυῖβ οὗ 11 ἀγὸ (86 τη858 οὗ ουἹάθηοο ἔζοτῃ ἴΠ6 δηςίθηὶ Ϊ,διΐη 
γΟΓΒΊΟΠ5, οΟἸ οοἰοα ὈΥ 1.6 γοπηροῦ Βαυϊίηδηη, Ἀπὰ ἴῃ6 οἰται ΟΠ 8. ἴγτοπι Οτίβοη, δοοοτηρδηϊοα 
ὉΥ͂ Το ΓΘςΕΒ ἴο 8 Ὑοτῖ8. [ ἰδ ἴο ὃς τορτοιϊεα μᾶῖ Μτ, ΑἸογὰ 88 πιδάο ἴδοϑο βίαϊο- 
ΤΩΘΗ[8 ; [ὉΥ, γβέῖ, δὴ οχϑοῖ δοαυδίπΐδησο τ] ἢ (Π6 οἀϊοη οὗὨἨ 1ΔΟΒ δῆ (ΟΥ ουθῃ ἴΠ0 δίδϊο- 
τισπῖ οἱ 80 {6 ὉὍΡ8ζ19) νου ]ὰ πᾶνὸ βἤονγι Ὠἰἷπὶ ἴπδὲ [Π6 1,Ατη τόδ ϊπρδ νεγο οο]]θοϊοἀ ὉΥ 
Ζιαολπιαππ ἀϊπιδεῖ, δὰ ποὶ ὉΥ Βυϊχηδηπ: διὰ, βοσοηάϊυ, ἰπ6 μαῦρο οὗ “ ῬΡΓοΙΘΠΒΙΟἢ 8 
ἈΓΓΟΡΔΒΕΥ Ῥὺὶ ἑοσίἢ " δρηϊπεῖ αὶ ἀοραγίοα δβοθοασ, οἷδἰ πῚ8. ἴῃ ἰἴ86 1 ἴο Ὀ6 βοιμϑιὶπρ' νΟΣῪ 
ὨΏΒΗΒΎΘΣΑΪΟ. 8.660 ζαολπιαπη᾽ 8 οἱση δίαίεηπεπδ σιν δὲ [86 οἷοβα οὗ [18 σμδρίοσ. 

κά 
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οὗ Ὀυὺ στοαῖς δυΐμουγ, 828 ἰοὸ ΒΟ ποῦ ουθὴ ἰπ6 βᾶτηθ σαρΊΟἢ 
Ῥτοβϑθηΐβ ΠῚ οσταὶτυ οὗὨ ἐδ Ω Υ. 

Οἱ {Π686 ᾿Υἱποῖρίοβ, ᾿δοβιηαμη ῥγοΐοϑβοα [0 ἔοσπι Ὠὶβ ἰοχῦ; δηᾶ 1 
ΤΔΔΥ 6 Ββαϊὰ ἔγα]γ, μαὺ ἢ6 οαγτιθα ἰθθπὶ οὐδ, 48 ἴο {δεῖν σϑῃεσγαὶ 
Ῥοαγίπρ ; ἰβουρὰ οὗὨ ὁουγδα, ἱπ ρδγίϊου αν 0ὁ8868, ΟΡ᾿ πΙοηΒ σου] αἸΠῸΣ 
88 ἴο Ὁποῖγ Δρρ δ] Πγ. Ης αἰ ποὺ ῥγοΐθβϑ ἴο γίνε 8 ρογίϑοϊ ἰδχῦ, 
Ρυὺ ΒΥ ἰο οαδὺ δ8146 {π6 σϑδάϊῃρβ οὗ [16 βἰχύθοπι, Ὁ. ἰῃοβθ 
Ὑ οἢ τ Κηον (0 6 οὗ {πὸ ουγί, Απά ἴδ .8,  βαΐθνον θ6 ἐπουρΐ 
ΟΥ̓ Ηἰ8 ῥυΐποιρὶθβ, οὐ οὗ [16 τροάβ ἴῃ σψβιοῖ 6 δοίθα οἡ {μϑῖὰ, ἐδι8 
τοῦ δἱ Ἰοαδῦ 18 οογίδιη, ὑμαὺ ἔγοτα 106 ὕτὴ6 οὗ {π6 ἱῃηνθηΐίίοη οὗ 
ῥγϊπύϊηρ, {Ππ6 τὶ ασθοκ Τοβίαπιθμῦ σϑβϑίϊηρ ΒΟ] οἢ ἀποϊθηῦ δαΐμο- 
ΤἸΓΥ 185 {μαὺ οὗ ΑΟΗΜΑΝΝ. 
Το τηοᾶσ ἴῃ υιιοῖ μι βίαίοα {π6 αἰἤδσθποα Ὀαύνγοοη {86 ῥΪδη οὗ 

Οὐ! οβθδοῖ πᾶ 18 οσσῃ γ88 {π|8. (ὙΥΙΘΒΌΔΟΙ ΒΒ ἱΠΑΌΪΤΥ ᾿ι8α ΥΑῦΠΟΥ 
θαθῃ, “18 ἐμ γθ ΘΠΥ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ [Ὁ ἀδραγίηρ ἔγοτα {Π6 σοιαγλοη ἰοχὺ ἢ 
Ὑ 116 ᾿Δομτδηπ. γ88, “18 ΤΠ6Γ6 ΔΠΥῪ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ [ῸΓ πού 0] ον ηρ 
[Π6 τϑϑαϊηρ μαϑὺ αἰξοβίοα." 
Ερ απ νγὰβ πού (88 μα8 θ66η β814) {π6 ΟἩ]Υ͂ ΘΟΌΒΙΤΥ ἱπ πο 

ΤιΔΟΒδηη ΒΒ οαϊΐοη ψὰϑ ποὺ υπαογϑίοοα, δηὰ [18 ἰὩθοισθ 6οῃ- 
ἀοιηηθᾶ: ΟΘΥΆΔΕΥ, ὙΠ6γΘ {86 Ορρουίαη νυ οὗ Κπονγηρ τιμαὶ ἢ6 
μιά ρα] 18.164 νγα8 80 τωυοῖ ρυθδίοσ, Βῃονν θα ἃ ὙΘΓΥῪ ΒΙΓΆΪ ΑΓ ΒΡ τὺ οὗ 
Βοβυ ΠΥ ; δ8π4 ὙΒΘΏ ΟἼΟ6 ΒΟΥΘΓΘ ΟὈΒοσ νη ῃδὰ θθθὴ τηϑάθ, {Π|086 
ἴτοπὶ ΒΟ 4 το γ6 1 Ποῦ τος οὗ ρχοοθάπγα ταϊρηΐ Βαν ὈθΘοη 
αχρθοίοα )οϊηρα ᾿π ἰπ6 ουΐοτγ. Μίοῃ ἔδαγθα ἱππουαΐξίοπ ; δα {Π6Ὺ 
δ σπλα ϊβοα 88. Βυο 411 Θηἀθδυοῦγβ ἴο σανογῦ ἴο ὕΠ6 ὈΓΙΣΊΆΓΥ ΒΟυΤΟΘΒ 
οἵ δνυϊάθῃοα : δῃὰ 1ῳδοτηδηη το θι  Γοα ἤον, ἴῃ (ἢ 6 Ἰαϑύ ΘΘΠΓΌΓΥ, 
Βθηροὶ τγᾶβ τηϊβυργοβοηϊθα, δηὰ πον νδὶῃ 1Ὁ γγ88 ἴο αῃϑισεῦ [Π086 
ὙΠΟΒ6. ΘΟΠΟΪ ΒΊΟΩΒ π8α ὈΘΟῺ ΔΙΓΘΘΑῪ [ΟγΙλΘα, ἀπα (ὼὰ8 μ6 ἀϊά ποί 
ἀἰβουββ ροϊπΐθ Ὑ 1 Ὧ18 οὐἹσβ, ὉΒουσὶ Π6 ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ Βμονοα ἴῃ 8 
ἴον ποτα Ποὺ ΠΥ σᾶ π6 τγα8 ὑμαῦ {Π6Ὺ ΓΘ ρβδββιησ Ἰυαρτηρηΐ 
οῃ μα {Πμ6Ὺ αἸα πού ὑγορΡο Υ ἀπαογβίδηα. 

Ῥουμαρ8 οπα οὗ μ6 ψογϑὺ ἔδαίΐιυγοβ ἴῃ {Π6 σοπάυού οὗὨ {ΠΡ ΟΟΒΟΥΒ 
οὗ 1,δοβτηδηπ, δῃα ομθ μοὶ μον θα ρογνογίθα τόσα] [θα] ηρ', τῦα8 
{μον αἰβρ᾽θαθαγα αὐ 18. “Κ 0Π6 δηα ΤΒΏΠΟΓ,ἢ ὙΓΠΘῺ 888} 1] 6 ὈῪ ζαΐδε 
δίαἰοηιογιέβ, αδιυιβῖυο ἰαπσιαφο, ἀθα σγεοαξ πιϊδγοργοδοπέαζίοη. Τὺ τραυγοβ 
Ὀυΐ ἃ. 6η18}} μαφάβϑισγο οὗ τόσα] ἔθ] ηρ' ἴο 6 80 ]6 ἴο 866, ἐμὲ 1 {Π6 
ΠΊΔΏΠΟΙ ἴῃ ΜΪΗΟΝ βυοῖ ΟἸΔΓΡῸΒ ΤῈ γ6Ρ 6116 ἃ 18 ΟὈ]) ΘΟ Ομ 016, {86 
Ὀ]απμα οὐρἢῦ ζο [1] ἔα τλοσα οἱ ἴμοβθ σῸ Ὀτίηρ' (86 ομαγρθβ {Π8η ἢ 
{Π|0886 0 τϑροὶ ἴπθπὶ: 1 ΔΩΥ͂ Οὴ6 ΒΠ0Υ8 ἀἰβοοιγέσεψ, ᾿ῃ 18 ἀα θη τ ηρ; 
ΠΗ πλ561, 10 ἈτρτιοΒ ἃ Ὀ᾽απίοα οοπάϊοι οὗὨ ποποϑβί-πιϊπἀθάμθβθ 1 ἐλέβ 
15. 86 186 τηδύίογ οὗἩἨ ὈΙαπιθ, δμᾶ ποὺ (π6 σσοῦβα {μη ἀἰβοουγίαβυ οὗ 
ἈΒΒΔ] Δ Ὠ08.: 

᾿ ]Ὸ 15 ποϊοτίουβ [μδὲ (ΠΘΓῸ ΔΓΘ ῬΟΓΕΟῚΒ ὙΠῸ {ΠῚ πΠΚ ποιῃίηρ οὗἉ 1π6 βἰη οὔ ἴἤοσο γνῆο ἐνσοι86 
ΟἰδογΒ. ΟΥ̓́ “ το  Κ] 088. ἱππουαίίοπ," “ ἀἰβγοβροοῖ ἴογσ αοᾶ᾿ϊββ Ηοὶγ Ὑγογῇ," “ ταπιρουΐησ νὰ 
ϑογίρίατο," ΟΥ̓ θεΐηρ “ δΌΪΝΕΥ ΟΥ̓́, ὑοι ΠΟΥ Υ͂ τηοδὲ Τοργομοηβιοϊς," ταϊηρίοὰ τ τἢ τὸ πιεῖ 
ΟἸΘηβῖνα ᾿πβἰ πυιϑ 08 ; ἀπά γοῖ, ἤθη [86 δοσιβοαᾶ βἰΤΟΏ ΡΥ ΟΧΡΓΟδ8 τποὶσ [6] πρϑ αὐ πα ἢ 
ἔα]86 ἀπ ἱπ)υγίουβ ΟμΑΥρ 68, [ΠΏ686 Β8ΠῚΘ τηοδβὲ ΠΑΙ͂Δ] ΡΟΥΒΟΠΒ ἀγα νΟΥΥ͂ ἱπάϊρπαηὶ παῖ 
ΠΟΥ͂ ΒΒΟΙ]ἃ [66] δὲ 8}} ἀππογϑᾶ ὈΥ ϑιιοῖ ὑγοδίπιοηι. [Ιζ 18 ποῖ οΠΑΥΙΥ͂ (Πα 8 τϑιῖοά Ποτο, 
γι τ ἢ ὐΘΟυΒη 688 ---- (μαὶ ονυθη- ἤδη ἀοα [δο]πρ τ εἰς ἢ Τοσορ τ ῖ508 1Π6 βίη οὐ ἔα]8ο ασοιιβδίίοῃ. 
00 “ Αοοουῃΐ οὗ Ῥηπίοα Τοχι," ΡΡ. 115---1 17. “0οἱ-ποῖε, ἀπὰ ΡΡ. 264--266. Τῇοβο ΠΟ 
ῬΓΟΙΟΒΒ δ ἢ ἃ 268] Ὸγ τούθαϊοὰ ἰγυὰϊῃ (ΌΥ ὙΠ ΟἿ ὉΠΟΥ͂ ΓΘΑΙῚΥ πιθαῃ {Πεῖγ οὐντὶ βιιδήοοῖῖνο 
ΠΟΙΟῚ 8 ΣοΒρθοιίπρ 10), μὰ ὙΠῸ δβροδῖς δῃηὰ δοὺ 80 σθῃ βου ΟἹ ΒΥ, 88 ἱἴ ἐδον ΤΥ Κποινν πὸ 
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1 ἰβ ἰο Ὀ6 ταρτοίοα ἐπαῦ Γυδομτηδηη αἰα ποὺ Ὀοίογο- Βαμα σῖνο 80. 
εἶ δὰ Ἔχροβιοι οὐ [18 ν᾽ 68 88 ὅο ρτονθηΐ {6 ταϊβίβ καβ τηϑάθ ὈῪ 
Ἦ15 ΟΥ108.; Π:ᾶ δ6 ἀοῃα {818, 1 ψοῦἹα αν Ὀθθὴ ἃ σομνθηΐθησα ίο 
411 ρασίϊθβ; δυὺ {818 ποΐ μανίηρ θθθῃ ἀοπα αὖ ἤγβι, ἰβοσθ νγὰ8 8 
ἀου Ὑ {πγοόσῃ ἴῃ [86 ΨὙΦΆΥ: ὕο ΒΟΙΏΘ6, 10 848 ΟὨΪΥ ὈΘΘῺ ὈΥ Ιοηρ 
δίυἋΟΥ δηα ΠδθιΐυΔ] (ἈΓΑΣ ΠΙΑΥΥ τ ΙΓ ΔΟΒ ΒΒ οαϊοη, ἱμαΐ ἃ 
ΡΡΟΡῸΣ Κπον]οᾶρο οὗὨ 10 Π88 Ὀ66ὴ αἰΐαϊπθᾶ. Βυΐ 1,Δομηλαπη ἰΔΡΟῸΓ 

ποῖ Ὀ66η ἴῃ υ81Ὲ; [ῸΣ ΠΟΥ, Οὐ Θἢ {8086 ὙὙὃ8. τηοϑύ ἀθουυ 1ΔοΒτηλπη 
ἀο ποῦ (ἰἔ πιαβκίηρ ὑΠ6 ϑυλδ ]οδῦ Ὀγοίθηβῖοηβ ἴο οὔ θα] Κπον] θα ρ6) 
βοῦ ἔογίδι οὐ ἀϊἰβουββ ὕδαηρθ τυιποαυΐ, αὖ Ἰθαδύ, βοπθ ἈΡΡΥθμθῃβίοη οὗ 
ἴη6 στουπμᾶβ οὐ ὙΠΟ (ΠΟΥ τοϑῦ: 80 ΔΒΒΟΓΙΟΣ οὗ ἃ ἰαχί δρατὺ ἔτοπὶ 
ΒΟΠῚ6 ΘΥΙἄσθμ66 ΠΟΥ͂ Ηηα8 Ὠ]τη86]} ΤἹΡΌΟΥ τοραγάθα ὈΥ 411 ροβββββοα 
οὗ Θοτπχηοῃ που δύο, 88 Δοῦρ᾽ ΟἹ ΤΊΘΓ6 δι) θοὔϊνο 166] 1ηρ;, οΥ [0]- 
Ἰονσιηρ στουμα]οββ πο. 

ΤωδοΒτηᾶπῃ, ἱπα 664, Π88 ὈΘΘΏ δοοιβθα οὗἉ ἀορτηαίϊβμι, δπα οὗ τρδκίηρ 
διτοραμῦ ῬΧΟίΘὨΒΙΟη8, ΘΏΘΓΟΙΥ ὉΠ] υΒ.1Π 64 ἴῃ {86 ρΡογξοσιλᾶποθ [,οΐ 
(θη 1 δοδηθδημ ΒΒ ΟὟ ὙΟΓΩΒ βίδίθ ψμδῦ μ6 οἰαιηθα δηὰ τμαΐ Π6 
οχροοίαα, 

“ Τία αἸαϊοὶ, βάθη το] ρΊομΘ μὰ ΘΟ βία ΕΔ} ἴῃ 110 ΠπαρΟῦΟ ΡΟ586 
ΔΙ ΒΟΥ Πἰσοϊατι ; ΠΘαῸ6 1 18 110Υ18, ἀαογατα ΠΌ]]Άτὰ [1 θαμὰ παρ] ορὶ 
ΟΡΟΥΐασΘ βϑῃίΐο, σψϑ αὐἱοαυδηλ 60 ΔΙδιίγαῖΐα Τηθοα 6 ἰθα]ο]ο 
ἀεῆἤηϊτο, 86α ΡΟΓ ΟΠπληΐα ϑιούογῈ 8 ΒΘαῸΙ οὗ 8ῃ 1 Ὁ]881 008 οὖ Ὀγοθδί8- 
ΒΙΠ108.᾽} 

“1ὰ ργορυα οὔοῖο τθθοὸ οοῃ  ο ] Οχ  ΒΌωδυ!, αὖ Δα] βοθιΐθθ 
ῬΙΓΌΡοΟΘ οὖ σϑη!οβ ἴῃ ἀυογυτϊα βίυ 118 ἔοσίαμα ἂ6 8068 6οο θβιθ οὐ 
᾿πϊαγάγυτα ροβὶία θβί, 68 ἀόόθσοῖῃ 48 το ἰάῦογο οὖ δ χα βοα α] ἰδ 
αυφϑιία ὙἹΟΘΥΟΙ ΤῊ] αὐδιὴ ὙΟΥΙΒΒΙ Δ, ΥΟΌΡΘΙΙΒΒ6; ΠΟῚ αὖ 1}}} τὴ6 
Ἰδῆσαυδηῃ ἀπσο βοοίδυθηίασ, δαΐ 1 Ὠ18 αὐ ὑΣδ !Ίββοιὴ δἀαυ]οβοθσγθηΐ, 
Β6ἀ βιῃριϊα αὖ 'ρ51 ᾿Ιηνοβιραγοηῦ, ᾿Ἰηγεβθρϑία ρουροπαθγοηῦ, ροῦρθηβα 
Ρτοραγθηὺ οογτιρογοηῦ δυρογθηΐ.ὔ 

“ΜΊΒΙ αυϊάδηη Βροῦασθ [ἰσοΐ ἔογθ αὖ ΘΟΠΒΙ]1ὰ ποβίσγα, Ὡἰδουϊ του οἵ 
οὕχτῃ Ορἱβ αἰνίπε βαποῖα Ββυβοορίδ, οὗ ῥγὸ υἱσῖριιβ ποβίσβ δὰ ποι 
Ροσγάποῖα, αὐ] αἴ6 οορπϊία 4. Ῥοβίθυϊβ τηϑρ]8 αὐϑὴὰ ΔῸ ΠΟΟ δέοι ]ο 
Ῥγουθηΐυγ ; αΪ 81 ΠῸΒ Οροσϑπὶ ρΪ6 80 τηοάδβία 60] οΟ8886 ᾿υἀ!ολθιιηῦ, 
ἰληίατα ΠΟΌ18 ααδηΐαπι 8 τηοτίδ! 8 ΘΧρΘοίασὶ ροββιὺ ποῖ 6886 υἱάθ- 
Ὀιμηυτ.3 

Ῥγχοΐδββοῦ Τιβομβομάοσεέ οὐ 1,μοῖρϑῖο 15 νγ}} πόση ἃ8. ομα οὗ {ῃ6 
τοδί ἰδδογίουβ οὗ τῃοάθυῃ σο] ]δΐοσβ οὗ Μ38., 28 {86 οἀϊίοσς οὗ {6 
ἰαχὺ οὗ βοιηβ οὗ {π6 τηοϑί ψδίυδθ]α οὗ {16 δποϊθαὺ ἀοουμλθηΐβ (80 

ΤΠΟΙγ 68 ΟΥ̓ ΟἴδοΓθ, δῃὰ ΠΟῪ ἴΠο56 ΤΟ 65 8.6 Οβιϊπιδίο ἃ Ὁ αοα [86 τἱρίοοιβ Φυάρο, 
ἘΠΕ Ε ΒΒΗΙ βοιιοιὶηρ ἴτοπι {Παὺ ἩὮΙΟΝ 185 πγιτῦθη ΓῸΓ ΟἿΌΣ δαπηοηϊθοη ςοποοΓἶηρ Φο 8 

1 Ῥεῖ ἴῃ Ν, Τ'΄ ἴοπι. ἷ, Ρ. ἰκ. 3 Τοϊά. Ρ. χχχί. 
8. Τυϊὰ, ἴοπι. 11, διδ ἥπ. ὙΪΒ 168ὲ βοῃίοηοθ βῃοννβ δὶ ΤΟ τ Δ ἢ" Β ἔδο] ηῦ γ͵ἃ8 ὙΠΟ η 

ἢθ ΚηΟῪ πον 1116 ἢϊς ΙΔθουΓα δὰ Ὀθοθῃ τ ΠΟΥ Δρρτοοϊδιθα, Τωρῖ (Π686 βίδίοσηθηϊδ οὗ 
1μΔομηχδηπ ΡῈ σοηϊγαβίοα ἢ Μτ. ΑἸ οτ Β γομασκβ οἰϊοα ἀρονθ, Ὁ. 135. )οοίποίε. 

Βίπορ ἴ[Π6 δῦονα τοι λυ κβ οσὸ τι τοη, [86 ποσκ οὗ τ6 ον. Α. Ῥ. ϑιδῃ]οῦ, οὐ 1π6 ἵἔτο 
ἘΡ 81165 ἐο 16 Οοτπεμδη8, δὰ {πὶ οὗ [86 ον. Β. Φονοῖῖ, ου (86 ΕΡΊ151168 ἴο ἴΠ6 ΤΉ 6858- 
Ἰοηΐδηβ, (δ᾽ διίδηθ, δηὰ Βοπιδηβϑ, μανο Ὀδοπ ΡῈ] 86, ΤὨΘΥ σΟπη6 ἰπίο ποτ ἐπ τ 9 
Ρίδςα ἔγοπι 26 Οτϑοῖκ ἰοχὶ οι ρ]ογοᾶ Ὀοὶηρς παῖ οὗ 1.0 ΠΊΔΠ ἢ Β δοοοηα οἀϊίοῃ. Ιὲ 8, 
Πού νοσ, δάοριοὰ τ ἃ Κη οἵ ἐϊεγαὶ αὐἀδέγοποο, αϑ Ἰμουρἢ ἰδ γογο τ μδὺ 1,Δομπδηη 
ψ υ] ἃ μδυθ λυ ρεὰ ἰο θα [πὸ ἴγαε ἴοχὶ οὗ ἴπ6 βαογοὰ υσίϊοσβ, δπὰ ποῖ, 88 6 Ἀὐμηβο !  οοΏ- 
δἰἀογοά ἱξ, ἃ δίαρ ἰονγασᾷἂβ ἰΐο86 σοβϑ} 18 ἩΠΪΟΝ πιϊρηὶ Ἰοδὰ ἴο ἃ ἴγαο ἰοχί. 
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ΤΩΔΉΥ, ἱπάεεα, 459 ἰο δχοοϑα ἴπ ΠυτΩ 6 Υ αἷΐ [μαῦ Πα ὈΘΘῃ 8βὸ ρμαΐ ἔσσῃ 
ΌΥ οἴ6γ8), ἀπά 88 μανίηρ Ὀθθῃ Εἰμηβ6] ἢ ΒυιΘΟΘΒΒ Ὁ] ἴῃ ῬγοοΌΣΙηρ ἴῃ 
1η6 Εἰαβί ναϊυ Ὁ] οοάϊοθβ οί οὗ 6 ΠΧ Χ, πὰ οὗἉὨ 1π6 ατθοκ Νὸν 
Τοβίδιηθπε, ΑἹ] {ππ686 δχύθηβινθ δου τησδὺ Ὀ6 ὈΟΙΠΘ ἴῃ τηϊπά 885 
πανίηρσ 66 πῃ Δοσοι 864 ὈΥ {118 ΘΟ Ροἴ16 ΒοθοἾαγ, 80 ὑμαῖ, μαΐ ἢ 
15 88 ἃ Νοῖ Τοβίβιηθηξ δου 18 Ὀὰΐ α ρατί οὗ πῇμαὶ Ππ6 18 88 81 
πηρογίϑηὐ οομ τ θαΐοῦ ἴο ββδογοᾶ οὐ ]οῖϑῃ. Βυΐῦ 10 τγὰ8 ἢγβί 88. 8ῃ 
οἀϊίον ἐμοῦ ΤΊΒοΒβοποΥ τγγαβ Κπόση, Η5 ϑαυ]οδὶ ἀσθοκ Τοβίαπηθπί 
ΒΡΡΘΑαγϑᾶ αἱ 1μοἱρεβὶς ἱπ 184] : 10 ΘΧΒΙ 6 {Π6 ἰοχύ, 8 βοϊθοίίοῃ οὗ 
Δα ΒΟΥ 168, ἀπά Ῥχοϊοροταθῃα, πῃ τ ΠΙΟἢ Πα αἰβουββοα {μ6 Ορ᾿πῖοπδ οὗ 
οἴΒοΥΒ (οβρϑοῖα!]γ [μ6 βἰαίομλθηΐβ οὐ 53.}101Ζ) δῃᾺ 1ῃ πη ΒΈΓΘ Ἔχρ δ ποα 
ἢἷ8. οσῃ. [{ νὰβ δὲ ὁὔδα ονἹἀθῃΐ ἰμαὺ 1, ΔοΠΔηπΒ ἰοχὺ οὗ 183] Πα 
᾿ηθυσηοοα ΤΙΒομο ποτ μοΐ ἃ 1116. Απα {πυ8, ἐπ πιαην ρίαςσες (πουρῊ 
ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔῺΒ ὈΠΙΤΟΥΤΩΪΥ), ΤΟδαΙηρΒ 66 δαἀορίοα οὁἢ ἀποίεπέ Δα ΠΟΥΙΓΥ 
ΒΡ γ. [Ι͂ἡ {86 ΦΟ]]ονηρ; γοᾶς (1842), ΤΙΒομποπάοσε τγ88 αὖ Ῥασίβ, 
80 {ποτ Π6 ρυΐ ἔοσι ἐΐγοο δαϊοπβ: ομθ ὙΠῈῺ {86 ΟΟΙΏΠΙΟΣ 
ΟἸομμθηπα Ὑυϊραία ὈΥ 186 8146 οὗἩ [86 ατεοῖ ἰαχῦ, τ ἱοῖ υγ88 1186] 
δαδρίεα [ο {π6 [δ ΒΘΏΘΥΟΥ {Π|8 ΘΟ] 6 ἀἄοπμθ οἢ {π6 δυδοτῦ 
ΟΥ̓ ΔΥ ατθοκ ΜΆ. οὗ δὴν Κιπά. ΤῊ]8 οαἀ!Π]0 ἢ τγ88 οὗἁ ὀουσβα πη θηαοα 
᾿ἴογ Βοιηδῃ (δέῃ ] 168, θαΐ, τ μδίονοσς ἡπαρτηθηῦ Ὀ6 ἔοστ θα ΘΟΠΟΟΤΏΣηρ; 
1, δηα 18 ΡΌΓΟΙΥ ἐβοιμίϊοιιβ ἰΘχῦ, ΠΟΠ6 ΘΔ ἢ ΤῸ 10 848 8η οαϊίοη οὗ 
ΔΏΥ͂ ΟΥΑΙ Σρογΐίδηοο : 6 ΓῸ νγ88 8180 ἃ β:18}} δα! ομ, οοπίδι ῖπρ' [ἢ 6 
ΒΆὴ6 Οτγεοῖ ἰοχὺ πη μουῦ (86 1,αἴἶπ; δηα 1818, 1 {86 ἸΑΓρΡΟΥ, Ὑγ88 
ἀοαϊοαίοα ἰο τ1π6 Αὐομθίβδορ οὗ Ῥασγὶβὶ ΤΠ {μϊγτὰ οὗἩ [686 Ῥδγὶβ 
ΘαἸοη8 Ὑγ88 ΒΙΓΔΪΑΥ ἱπ ἀρρεαγαησο ἴο {π6 ἰαβί τωθηϊομῃθᾶ ; Ὀαυΐ, ἴῃ 
ἐοχέ, ᾿ῖ ΤΆ8 δἰπχοδὺ {Π6 Β4π|6 88 {παΐ οὗ ,οἱρβὶς πῃ 186 Ὀγθοθα ηρ᾽ ΥΘᾺΣ : 
10 τγχδβ ποῦ οογτθοίρα Ὀν Τιβοβαπάοσε Β1π1861, ἀπα 18 ΘΧΘΟΌ ΟΣ 18 ὙΘΓῪ 
Ἰπδοοιγαΐθ. ΑἹ] {μ686 δα" ΠΟ ἢ 8 ἢᾶνο, δὲ {ῃ6 6ηα, {8068 οὗἩ {π6 ναγὶδ-- 
(Ἰοη8 οὗ δίβθρμοηβ, ΕΠ] Ζανῖν, δπα (ὐὐἹοβΌδο. 

ΤΙΒΟΠΟΠΔΟΥ͂Β βοοομπα 1,ορδῖο φαϊτοη Δρρθασοᾶ ἴῃ 1849; ἴῃ {818 
6 ρίνοϑ {Π6 ἰαχί δ8 6 ἱβουρμὶ {μα 10 ουρῃῦ (0 Ὀ6 ΓοΥ 866] οι Β0 6} 
ΡΥ ποΐρ] 685 οὐ οὐ! Π]οἴβτη 85 ὕγΟσο πηδῦγϑα 1 18 τη. Τὴ Ῥχοϊοροιηθηα 
ἰγοδῦ οὗ πιδὴν δι] οί ; {1Π086 οΥὗὨἁ τηοβὺ ᾿τηρογίϑῃηο6 816 ΠΪ8 ΟὟ ἰΔΌΟΌΓΒ 
δηα ᾿ηνοβυρδοηβ. ΤΠ σΘΠΘΓΑΙ Ῥυϊηοὶρί6 οα ἡ θ1οἢ} ἢς ῥγοξεββθα ἴὸ 
αοῦ τὴ ταραγὰ το 18 ἰθχὺ γθβθ} Ὁ]68 ἐπ {8 δίαίοπιοπὲ ὑπαὶ οὗ 1,86}}- 
ΤΩΔΏΠ ; [ῸΣΓ ἢ6 ΒΆγ8, ““ΤΠ6 (οχύὺ βῃου]ά ΟὨΪΥ ΡῈ βουσῃῦ ἔτγοσα δποϊθηΐ 
ΘΥ]άθη66, Δπα ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἔγομλ τοῖς Μ55., θαὺ τ ιουῦ πορ]θοίηρ; 
1Π6 [θβι ΠΟ Π168 ΟΥ̓ νΟΥΒΙΟἢ8 δπα ἔδίμοσβ. Τῆυϑ (86 τΠΟ]6. σοπέογμια- 
οη οὗ ἴμ6 ἰδχί βου] ταδὶ ΠΡΟ ἰοβίταοηυ, πὰ ποῦ οα ταῦ 18 
σα] ]οα {μ6 γεςοϊυοά οαϊοη." Ιἢ 8 ποίϊΐϊοῃ, πονανοσ, οὗ αἀπεὶρπέ 
ον! άοποθ 6 Μοῦ] ΘΌΓδοα ἃ στοαὺ 464] τον ὑπδῃ [ΟΠ πηδηῃ ἀπά 
οἴμοσβ ψουϊὰ ἀο; ἴον ὑπάον ([Π6 μοδᾶ οὔ ““(ὐοάϊοο5. ασροὶ Απίϊαι!ϊβ- 
Β11η],᾿ κα ποῖ α685 411 {Π6ὸ Μ55. ἔγοτῃη {6 Τοασ ἢ ἴο δρουΐ {Π6 πΙπ 
ΟΘὨΓΌΓΣΥ, βίδυϊησ, πουγανοῦ, ὑπαὶ (86 ΟἸΔ6Υ δἰποηρδῦ {Πποπὶ ΟΑΥΤῪ δῃ 
ΘΒΡΘΟΙΆ] γεῖσς. [ἢ οσταϊηρ 18 ἰαχὺ ἢ δνονγβ οογίδϊη ΓᾺ]6Β 88 Ἠ]8 
ρσυϊάθ, Βησαὸ ΔΤ ΒΒ δ Γ18}Υ {Π 686 : --- ΓΠαῦ ἃ τοδαϊηρ βυρροτίθα ὈΥ 
Ῥυΐ ΟἿΘ ΟΥ̓ ΌΟ δηῃοϊθηῦ ἀοσυταθηΐβ 18 δ ᾿θαϑὺ ΒΒΡΙΟΙΟΤΙΒ; 80 αἷδὸ θύῃ 
1 βυρρογίεα ὈΥ͂ ἃ οἶα88 οὗ ἀοουτηδηίδ, 1ἢ 10 ΔΡΡΘασΒ ἰὸ ᾶνθ Βργυπρ 

᾽Μ, ΑΒζο, γο [61 ου τς Ὀαιτοδοδ ὙΒο οηἀοαγουγης ἴο 8}14γ (80 δοῖοο πηαϊε 49 
ἤη δυπο, 1848. 
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ἔτοτα οὐ δα] οογγθοίίο ;---μδὺ τοϑαϊηρθ, τυ βαΐθυοσ [6 ϑυϊάθησα ΖῸΓΣ 
{6 πὶ ΤΑΔῚ Β66πὶ ο Ὁ6Θ, Πηυδὺ 6 ΓΤο]θοίρα, 1 ΠΟΥ ΔΡΡΟΑΡ ἴο ἢδυθ 
οτἱριπαίορα πῃ ἰΥΒΠΒΟΣΙρ ΌΣΑΙ ΟΥΤΟΥ ;---ἰς αὐ ἴῃ ῬΆΓΆ]16] ραββαροβ (86 δὺ- 
{ΠΟΥ Υ οὗὨ οορὶθ8 σοῦ ἀοὸ ποὺ ργοδϑῃΐ ἰδ θαι ἰπ Ῥγθοῖβ σοσθα] δοὸ- 
ΘΟΓΔΆΠΟΘ 8ΓΘ 10 Κ,ἜΠΟΓΑΙ (0 Ὀ6 ῥγϑίοιτοα ;---- [δῦ ἃ τοδϊηρ ΒΊΟΝ βθθιϑ 
ἴο μᾶνθ ρσίνθῃ Τὁσοβϑϑίοῃ [0 ἴΠ086 σοῦ ΟΠ ΟΡ ἔτγοτα 10, 886. δοϊρυβὶηρ; 
[Ποῖγ δ᾽ οῃβθῃηίϑ, ἱ8 ὑο Ὀ6 Ῥγοίοιτϑα;---ἰἢδὶ γθδάϊηρβ βῃου]ά 6 τιδϊηἰαϊποά 
γΠΙΟἢ δοοοσὰ σὰ ΝΟ Τοβίδιηθηὺ σθεῖκ, οσ τ [86 δ[γ]6 οὗὨἨ 686} 
ἡπαϊνιάτ4} τυγιῦοσ. 

Βυΐ 88 [686 γίδες ΤΑΥ͂ ἴῃ {Π61} ΔΡΡΙΟΔΟΩ Ὀ6 τηοα!ῆοα ὈΥ ἀφοϊδῖνθ 
Τα ΔΟΏΥ, (ΠοἿγ 180 ΓΘ ΌΪΓΟΒ ποῦ ἃ [1016 ἰΔοί.Ϊ Τὴ ἔδοί, {ῃς ᾿ἱπίγοάυο- 
Ὠοῃ οὗ δβυοὶ »γίποϊΐρἶδβ ταὶσῃὺ 6 βαΐδϑ γ οοῃῆποα ἴὸ 68 οὗ βυο ἢ 
ἀἸβογ ΔΉΠΟΥ οὗ τοδαϊηρ (παὺ [Π6 ἐσδέπιοηΐεα Ἰθανα ὰΒ ἴπ ἀου δέ... 

Τὺ σῇ} σοθογΆ ν δα Τουπα 1δαὺ τ θὴ ΤΊΒομοπάοσ αἰ γα ἴσο {86 
ΘΟΙΩΣΏΟῺ ἰοχῦ, 8Πα 4068 ποΐ δΔαορί {μ6 Β81ὴη6 ΤΟΔΑΪΏρ' 88 1, ϑοδιηβη, ΒΘ 
[0]]ονγϑ ϑοσηθ οὗ [86 ΟΕ δῃοιθηῦ δ ΠΟΥ (168; ποῖ ΔΙ ΎΤΑΥ͂Β, ΒΟΎΘΥΘΙ, 
1Πο86 τβιοῖ ὈΟΙΟαρ ἴο {π6 δαγθδὺ ρϑυϊοα ἴἤο ΜΏΙΟΒ γα σδῃ ἢδνθ 
ΤΟΟΟΌΓΒΟ, Ὀυΐ ἴμο86 τ ΒΊΟἢ Ὧ6 Βοιηου 68 08}18 “ ΜΌΝ. οὗὨ (16 βοοοῃά 
ΤᾺ." Βοηοδίδ δ8 ἰοχὺ Π6 γίνε 8 δεϊδοίίϊοπ οὗ δυϊπου]68, 1688 
ΔΙΏΡ]6 ἴῃ (ἢ6 (ἀοδροὶθ {πη ἴῃ ἰῃ6 οἴδοσ ὈΟΟΚΒ: [86 ΜΆ. Αγὸ δπηγοϑί 
που ἜΧο ρου {μο86 ὙγΒΙΟΝ ἣθ 88 Κἰμηθ6 1 ΘΟΡΙΘα οΥ οΟἸ]αἰοα (8 
ΥΘΓΥ͂ ἰαγρα ρογὕοῃ οὗὨ {86} τϑϑάϊηρθ ἃγθ οἵ ΠθοθαβιΥ Θχοϊυἀθα ἴῃ ἃ 
πιαπμαῖ Θαϊ 0}; {π6 τοϑδάϊπρβ οἵ {Π6 γϑυβίοηδ ἃγα ἴῃ ζΘΠΘΓΑΙ (τι ἢ 
[86 Ἔχοορίϊοη οὗ 86 1,αἰ1η}) δῖοι ΘΗ ΓΟΙΥ ἴσοια οὔθ σβ, δηα 80 ἴοο 
ΔΙῸ [86 τηοβὺ ρῬατί οὗ {π6 ραίσιβιιο Οὐ ΔΌΙΟΏΒ : ἱπάθοα ἴο ΤοοηρΑΓα 
1Π686 νγὰ8 ἃ ΜΟΥ τ ΒΊΟΝ νγα8 Το παἀθγοα τ ρΟΒΒΙ 16 1 {Π6 ἐΐπιε τοαυϊγοα 
6.6 ἴΠ6 ΟὨΪΥ σοπβιἀογαίίοη. Οπιπία ποπ ροδϑιπιῖδ ΟΠιπ68: Ομ 6 ἀδρεγ- 
τιοηΐ, ἴπ 6 οχαιϊπδίίοη οὗ ΜΏ98., 88 Ὀθθῃ {δαὺ ἴῃ τ οἢ ΤΊΒοβοηουῦ 
[848 Ἰαθουτεα τ 1} ΖΟΔ], ΘΠΟΥΡΎ, δπα βυιοορββ. 3 

Ατηοησδί οΟἴοΥ βι ] οίβ ἀἸβουββοα ἴῃ ΤΙΒομομἀοσε Β Ῥχοϊαροιηοπα 
18 ὑμαὺ οἵ ἐλεογίος 97) τεσεηιδίοπς : 6 ῬγΟρΟΒαΒ ἴο τερσασγαὰ ἃ]1] ἀοουπιθη ϑ 
88 ΤΟίογθ]6 ἰὼ ἃ 970μγ7υϊά αἰοϊδίοπ, ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ΘΒρΘο αν ἴοὸ (δ 
(ὔοθρο]8, υϑσυ ΠΠ|1|6 ἰοὸ {86 Βανεϊαίίοῃ, ἀπά 1688 ἰὸ {86 (ὐδίμο]]ο 
Ἐρ!δ0168 (δδῃ το {ποβ6 οὗ δι. Ῥαδὺὶ] δῃὰ {86 Αοίβι Τα ἔουγ ἀἰνβίοπβ 
τπϊρἣν (Β6 8408) τϑοοῖνϑ (ἢ 6 πΆτη68 οὗ ΑἸεχδπάσδη δπα [,δὕῃ, Αβίδίο 
δὰ ΒυζΖαηίηο, θυΐ πού 88 1 ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ἴΟῸΓ βαραγαίθ οἰδββθβ, θυΐ 
ΤΑΙ͂ΠΟΙ ἔιοο ραῖγδ, [π6 ἔοττηοΥ οὗ τι οἢ του ]Ἱα ̓ ποϊυαθ {Π6 ΠΟΤ δποϊθῃῦ 
ἀοσυχηθηῖθ, Τηὸ ὑτυ8 τ ΒΙΟὮ 116 αὖ [π6 Ὀά486 οὗὁἨ {818 δυτδηροιιθηΐ 
αν θθθὴ ποίϊϊοορα ἴῃ ἀἸβουβδίηρ' γεσοηβίοπ θυ ϑέθηιϑ ; 166 ἸΤΩΡΟΒΒΙΌΙ ΠΥ 
οὗ {}}γ δάορίπηρ; ΒυοἢἘ ἃ εἰεἠηϊίξο οἸΔΒ81 ΕΠ ΘΔ ΟΠ 88 4180 Ὀθθη ββονῃ. 

Ϊὰ 1844 τὸ 61168 ρυ 8864 δὴ οαϊάοη οΥὗὨ {π6 ὈοΟΚ οὗ Βονοϊδίϊοη 
ἴῃ ἀστοῖς δὰ ΕΣ ρ] ἢ ; 1Π6 ατοοῖς ἰαχύ 80 Του Β6α 88 [0 γαϑὺ δἰτηοβὲ 
ΘΠ ΓΟΪΥ ὌΡΟῚ δποϊθηῦ ουϊάθηοθ, απὰ {86 ΕΉΡ δ δαἀαρίοα ἴο ἐπθ 
Οτϑοῖὶς 80 σονβοά. Ὁμ18 γγαϑ ργοραγοὰ ἴπ ογάογ ἴο ρυῦ {86 ΕΠ ΡΠ] Βῃ 
ΤΟΔΘΙ ᾿ηΐο ΡΟΒΒΘΒΒΙΟῺ οὗ δοιηα οὗ πο γεδμΐία οὗἉ οὐ! Ἰοῖδτα 1π ΘΟ οί οη 

᾿ 5ε6 “ Αοσοουηξ οὗ Π6 Ῥγίηιοὰ Τοχί," ῥ. 121., ἴον σολδγκ8 οἡ Τ ἰδ ΘΠ ΔΟΥΡΒ ΘΧΘΙΏΡΪ68 
οὗ τὸ δρρ)ἰςδείοη δπὰ πϑ6 οὗ ἢἰβ τι} 168, 
 ὕπάον (6 ποβὰ οἵ οδοὴ οὗἉ [6 πποὶλ] Μ595. ἀοεξοσγϊδοᾶ ἴῃ ἃ β υδοαποηξ ΟΒΔΡίοσ, ν}]] 

θ6 πιοπεϊοποὰ πβδὶ ἀοουπιοπῖβ ΟΓΟ οΟἸ]αιοἃ ὉΥ Το ποηάοτγί, δπὰ οὗ νδὲ δ6 ρυ]ἰδμεὰ 
180 ἰαχ. Τδαο οχίοπι οὗ ἷ8 δου Ὑ7}}} (8 Ὅ6 δες. 
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πὶ {πα ρογίϊοη οὗ 186 Νοὸνν Τβίαμπιθηῦ ὙΒΙΟΒ ἴῃ [Π6 σοιηηοη ἰοχί 
τοϑίβ ὉΡΟῚ {16 8π18}]6ϑὺ τηθαβαγο οὗἨ δυϊάθησθ, δῃα μι ἢ 1 ρυ] 186 
οῃ ΜΆ. δυϊπουιοβ σψουα αἸῸΣ ΓᾺΥ τῆογο ἴγοτῃ ἰμ6 8818 οὐ οἿΓ 
ἘΏρΡ 8} δα ΠουΒοα νοσβῖο ἰμδη 41} {16 ΠΕ ρΙδ0168 οὗ δὲ, δὰ] ἰβκϑη 
τοροίμοσ. [ἢ {86 τῃἰσοάδυοίίοη ο {818 οαϊίοι οὗὁἨ 186 ΑΡροσβδίγυρβϑ, 
Ττορ6 1168 σαγα βολα δοοουῃῦ οὗἁ ΠῚ8 ὈΓΘΥΪΟΙΒ ΟΥΓ0Α] δι 168, δα οὗ 
186 Ὀυϊποῖρ 68 Ὡ]Οἢ. Ὧ6 ν788, 1Π δῃ Ἰηἀοροηάθῃΐ ΘΟΌΓΒΕ οὗ Θχδπν πδίϊοη, 
Ιοά ἰο δάορ. Μομίϊου οὗ (μ686 ὑμὶηρβ Ῥϑϊοηρβ ποτθ, Ὀθόϑυδβα ΤΠΟῪ 
τοϊαία ἴο {Π6 Βἰβίοσυ οὗ {Π6 σϑνιβίου οὗ [Π6 ῥγϊπίθα ἰοχί, [1π οχ- 
ΔΙ ηρ ΘΟ] οηΒ οὗ ΜΆ. δῃα {Π6 νϑσῖοιιβ ὕββαϊηρΒ δοοοιηρδηγίηρ 
Ργϊαίθα δα !]ο8, μ6 βδὺν παῦ δηοϊθηῦ ΘΟΡΙ6Β ργθβθηΐ ΥὙΟΓΥ͂ ΓΘ ΘΗΠΥ, 
1ῃ. οΒαγδοίθυιβυο ραδβαρ 8, 8 ἀθοιβῖγο ὑθβ τ ΟὮΥ δρδϊπδὺ {86 ΘΟΙΔΙΠΟἢ 
ἰοχὶ δῃᾷ {μοβο Μ᾿ 55. σι οἢ ργοβθηῦ ἃ βΘΠΟΓΑΙ δρτθοηθηῦ στ 10; 
Δ (8 6 γγὰβ ἱπάποθα ἴο Ἰπαῦῖγα ᾿πύο ὑμ6 δου] δυϊάθησοθ [07 
Ραγίϊου αν σοϑαϊηρβ; δηα βηάϊπρ' [818 οἴζθη ἤο Ὀ6 ΒΟΥ υπβα βέδοίοσγ, 
ἢ6 υγρηΐ οἡ ἴο δχϑι)ϊηθ ΠΟῪ ἔλὙ ἃ ἰθχῦ οουἹᾶ Ὀδ6 ἑοστηθα ἴῃ ψ  οἢ [86 
δηοϊθηῦ ΜΆ. βΒουὰ 6 [86 δυῦποῦ! 168 ἔοσ εὐεγψ τοογά, [6 ψουβί οἢΒ 
Ὀοΐηρ υϑρἀ 48 ΟΟἸ]δίοσαὶ ]ΓΠ 6 8865 ἤθη (ἢ 6 ἸΠΒΟΙΓΟΏ ΟΣ Οτα ββιοη οὗ 
οἴδυβοβ, ὅζο. 6Γ6 ὉΠΑΘΥ ΘΟΠΒΙἀογαίουῃ. οι ἃ ἰοχὶ σπου 6, [6 
σομϑιἀογοα, δὲ Ἰθαδὲ ποσγίδυ οὗ πιοῦὸ δομῆσθῃοα {88η ὑπαὺ τ 1} γοϑίβ 
οἢ ᾿πἀοβηϊΐο σγοῦπαβ ; δηά, οὐθῃ 11 ἀσίροίἧ να, 1 σπου Ὀ6 δ ]ϑαβί 
ἀποϊδηΐ, δηα νου ]α ἰδ]κα ὉΒ (Δ. ΠΘΆΓΟΥ ἴο {Π6 [ϊτη68 Οὗ [16 Βδογοα ὙΓΙΌΘΥΒ 
{ποιηβαῖνοϑ. Α Βρθοϊηθῃ γγΧἃ48 Ὀγοραγθα, ἰδθῃ ἴγομῃ {π6 ΕἸ Ρ18116 ἴο 
[μ6 (ὐΟ]οΒββιδῆβ; δῃὰ 848 ἢ6 δοῃβιογθα 10 ἴο ΒῃοΟυ {Π6 Ῥγδο ΔΌΣ Υ 
οὗ ἐπ8 ΠΟ]]οντῖπρ δηοϊθηῦ ονυάθηοο ἐπχουρσμουῦ {86 Νον Τοβίαμηοηΐ, 
{86 ρίδῃ οὗὨ βυοῖὴ δὴ δαϊίοη νγὰβ ἔοστηθᾶ. ῬὍνο βίδίθιηθηίβ οὐ αὐσ]θδ- 
Ὀδοῖ βουνθά 85 ἱπηρογίδηῦ βιιρο ΒΒ. 018,---Πᾶῦ ΠΟ τϑδαϊηρ Βμου ]α 6 
δαορίοἀ (Βονγανοσ ροοῦ [Ὁ τιϊρῦ 8661} ὉΠ]688 1Ὁ 88 δὖ ᾿ἰϑαβί ΒΟΠ16 
διηοιοηΐῦ ουτάθηοθ ; πᾶ, ὑμπαῦ ψγ6 Οὐρία ΒοῸΠ σίου ὕο {Β1η]κ οὗ Ἰπ!ηρ 
ΟἿ ΟΥὉ108] Δ Βου 168 ΓΠΔη οὗὨ ᾿ἱπογϑαβϑῖηρ ὑπο τλ Πυτηθυίολ ]}υ αὐ ἑηῇ- 
πδέμηι. 'ΓΏμΒ, 1 ἃ βοϊθοϊοῃ πυυϑὺ 6 τη846, ἀπά 17 1 411 οα868 δῃοϊθηΐ 
ΓΘΒΕΪΩΟΠΥ͂ 6 Πα ΙΒΡΘΏΒΑΌ]6, ἰοὺ {86 ῬΥΪΔΕΥ ρστουπα οὗ βο]θοοῃ "6 
{πμαῇ οΥἨ ἱακιὶπρ {16 σορὶθβ Κποόνγῃ ἴο Ὀ6 δποιθηΐ ; ((μ6 Β6]α οου]ὰ 
6 δηϊαγρϑα δἰνδυναγαβ 15 ποοαξ}). ΑἾ8ο, 10 νγχᾶβ βθθὴ ὑμαὺ οὐ] 
οἀϊοῦβ ἀο ρίνγα ἃ Κιπα οὐ ρυθιθιωϊμβθῃοθο ἰὼ {6 τηοϑὺ δποϊθηΐ 
Μ55. ΤΠ18 βθοπιθα ἃ Κιπά οὗ ἰδοῖϊξ οοηβθηΐ ἴῃ ἔάνουσ οὗ {86 ρτγὶπ- 
ΟἸΡΙ6 Ῥγοροβθα ἴου δαορίϊοῃ ; δῃά {π6 τηοάβ ἴθ Μοὶ ΟΠ 01]Ζ ἀ068 
ΘΟΠΙΑΠΊΟΠΙΥ͂ Βοῦ {Π6 ΤΔΟΤΘ Τοοθηῦ ἰθϑ πο ΠΥ ἀραϊηδβύ ἴΠ6 τηοϑῦ δηοϊθηῦ, 
8 16 ἴο Οὐϑρονγον 1Ὁ, ἀ1ἃ [ἴῃ 1861 βυρραδβὺ ἃ ΘΟΒΙΓΆΓΥ ΟΟΌγΒ6, δπα 
16« Ὁἱεϊπιαίθ! Υ ἴο ἃ ἸΔΟΓ6 οἷοβα δχϑιηϊηδίιοη οὗ δηοϊθηΐ δυΐβου 168 δηα 
ἴο ἃ {ὉΠ 6Ὶ Δρργθμθπδίου οὗ {π6 ναϊὰθδ οὐ [16 δυϊάθηοο οἵ δποϊθηῦ Μ55., 
νΘΙΒΙΟΏΒ, Δα ἔλίμο 8 6 ἢ τιη1164, ἀπ αὖ ᾿δηρτδ ἴο {86 ΘΒ 8} 18ῃτηθηῖ 
οὗ [Π6 Δυϊδουν οὗἩ δποϊοπῦ ἀοουτησηίβ ὈΥ σοπιραγαΐζίυε οτγίἐἰοΐϑηι; τὨαὶ 
18, ΕΥ̓͂ Βῃοτίηρ᾽, ᾿ῃ Ρ]αο68 ψ  ΟΝ δα οὗἩἉ Ἰηνοβρεαοη, {μαὺ τοδα!ηρΒ 
Κπονη ἰο Ὀ6 δησϊδηΐ 86 ΠΟῪ ἔοι πα ΟὨΪΥ 1 δοπὶα οὗ ἰῃ6 τηοβὲ δῃοϊθηῦ 
Δ ΠΟΥ 165 (ΟΥ ἴῃ ἐΠο86 ΠΟΙ ἄρτθα τι (Ποῖα ἴπ ἰαχῦ) ; 80 ὑμπδαῦ {16 
ΔΡγΓαηρσοιηρηῦ οΟὗὨ Δυ ΠΟΥ 168, 18, Δοοογάϊπρ ἰο δι αυλϊῖγ, ἀπα 2π4, ὈΥ 
{Ππο6ῖγ δοοογάδηςθ τυῖ Βυ οἢ ΟΟΡ168, ου {Π6 οη6 Παηά, δπα 81] {Π6 τλοσΘ 
τϑοθηΐ ἀοουϊηθηίθ βίαπαϊηρ οἡ {ἢ 6 ΟΥΠΟΙ, 1} μα Τουπᾶ ἴο οσοἰποὶάθ 
ἢ {16 αἰδιυ θα οη πο που] 6 δαυλ]ν τϑαυϊοιία 16 {Π6 6Χχ- 

“-μἬς 
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διρϊηδίϊου ΓΘ σομαἀποίοα ΘΟμγοσβοὶυ, ὈΥ Ἰπαυϊγίηρ, πὰ μὲ ΜΌΝ. 
ΟΥ ἩΠδΐ οἶαβ8 οὗ ΜΆ,5. ἀγὸ μοβθ γδάϊηρβ πον ἔοι πα τ Βϊοἢ τὸ πον 
οἢ ἱπάθροπάρηϊ ρστουπαβ ἴο μδγα ὈΘΘῺ ὁπο6 ΜΊΔΟΥ αἰ ιΒοα ΟΥ̓ ΡΟΣ ΠΔΡ5 
σοηοσαὶ ἢ ΤΒΘΙΘ γὰ8 {δ8 ἃ ρμοϊηΐ Γοδομ θα βίγοη ΡΥ ΤΟΒΟΙΩὈ] Ηρ {πᾶ 
ΟΥ̓ μδοῦσωδηπη : [πΠ0 ρδίδ, πουθυου, ᾿ϑδαϊηρ' ο (6 ΘΟὨΟ] α810η8 δά Ῥθθη 
ὙΠῸ] αἸογοπί, δὰ {86 ρογουπάνουκ οὐὗἩ δηοιθηΐ δ ΒΟΥ τν88 
ἀουὶΥ ἀοέΐεπαοθα, ὈΥ (Π6 ἀρ οὗ [μ6 ἀοουμηοηίβ {μϑυβοῖνθδ, δηα αἰβὸ 
Ὀγ {86 ρῥγονϑᾶ ἂρὸ οὗ {86 σδάϊπρβ οοπίδιπρα ἴῃ δοιὰ δηά ἴῃ {μο86 
κα {Πθῃι. 

ἼΠ686 ῬΥΪΠΟΙΡ] 68 ὙγΟΥΘ ἴῃ ΤΘΑΒΊΤΘ δίδίθα ἴῃ {86 1ηἰγοἀαοίΐοη ἰοὸ 
Ὧγ. Ὑτορο} 688 οἀϊοη οὗ {86 Αγροοδῖίγρβε ἴπ 1844. Τμδ ἰαχὺ ν'δ8 
1Πογα τηδάθ ἴο σοῦ ροὴὶ ἴΠ6 δυάθηοα οὗ {86 απεὶεπὲ ΜΆ. δ]πηοβὶ 
Θηθγοὶυ ; δᾶ {86 δυϊπουῖϊθ8 (88 ἰδίκθῃ ἔγοσῃ ργαυϊουβ θα πομβ απ 
ΡῬυ ΡΠ Βῃ6α οΟἸ]ΑΙ1018) ὑγΟΓΘ ρίνθη ΘΟ ΡΟΠαΙΟΌΒΙΥ, οχοθρῦ 1Π ΟΆ868 ἴῃ 
ὙΠΟ {866 ὝΟΓΘ ΤΟΒΒΟῺΒ [ῸΓ οί! ηρ {Π6 ουγϑῖνο Μϑ5. ΤῈΘ 
Ἰη ΘΟ γγ88 4150 [μ6ῃ ΘΧΡΓΘΕΒοα οὗ ρῬγθρδυηρ' ἃ οὐ 641 δαϊοη οὗ 
(6 ατοοκ Νὸνν Τοβίαμηθηῦ (8 τηϑῆι8] τγ88 ἐήοη ῬγΟροβϑά), ἴῃ ψ ΒΟ ἢ 
ἴδ δησίοηῦ δου οσ 168 Βμου ἃ δ6 4]]ονγθα ἃ ὈΥΪΤΏΔΓΥ ρΐδοθ. ΤῸ ΟΔΙΤΥ 
ουαῦ {μῖ9 ἱπίοηθοη, Ττθρ6]168 ἔουμπα 1Ὁ ΠΟΘ Ὰ] ἴο σϑοο]]αΐα ὀυενν 
ΘΟΟΟΒ810]6 δηοϊοΐ Μ5.., ἴο Θχϑῃλῖηθ βυςοἢ οΟἸ]α οηΒ τ {μο86 τ ἰοῇ 
οἴδοσθ ταῖρσῦ αν τηΔ46, αηα ἴο γϑοορΑγα αἸβογορδποῖθθ ἢ} {6 
Μ525. ἐποιβοῖνοβ; ἴο ᾿πϑίϊταΐθ ἃ σατο Γο-χϑιηϊ δίῃ οὗ 41 16 
δηοϊοθηῦ ΨνΟΥΒΙΟΠ8: 84 480 ἴο οοἱἹϑοῖ, ἴἢ ἃ ΤὩΔΏΠΘΥ Ψ ΏΙΟΙ Πα ποί 
Ὀδοη ἄομο ργϑυϊουβὶυ, [86 οἰ ΑΙ]Οη8Β οὗἁ 411 {86 ατροῖ ἐ ΠΟ ΥΒ 88 ΓᾺΓ ἃ8 
186 ἐΐπιθ οὗ {π6 ΝΊοοπα ΘΟ ΏΟ]]. 
ΤΉ Βα οο]]δοπϑ οὗ Μϑ5 5. σΤογα ΘΑΥΥ θα οα. ΠΡΟ ΒΘ ΠΥ οὗ [Πο86 

οὗ ΤΙιβοβοηάοσέ, δπὰ [16 βοούγβδου οἵ [π6 γϑϑ] 8 ἢ88 θθϑὴ διἀδα ψ ηᾺ 
τη] δἀναπίαρο ὈΥ 8 ΘΟΙΙΡΑΤΒοη οὗ [π6 βαραγδίθ δχϑιῃὶ δίῃ. 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΤΏΔΗΥ ΥΘΔΓΒ Οὗ οἷοβα βέμπαυ, {16 φαϊ θη Ὀαβθα ὁπ {Π|6 τηδίθυΆ 8 
80 ΡΓΟΡΑΓΟα (που ρΡ ἢ ΠΟΥ͂ ποὺ ἰοηροῦ ἃ τδηυ8]), 18 ΠΟΥ͂ 1509) ἴῃ [868 
ῬΓ688, οοπίδιπῖηρ ἴ[ἢ6 ατοοκ Τοβίδιηθηῦ, ἀπ αἷ8ὸ {π6 1,01 νουβίοη 
οὗ «Θγόπιθ, ἰακϑῆ στρ βίυ ἔγομι {π6 Οοάοχ Ατοϊαηυβ δ ΕἼΟΣΘΠΟΘ,--- 
[86 νϑγῖοιιθ γθϑϊηρΒ οἵ 4]1 [16 Κποσσῃὶ ΜΆ. ἴῃ ὑΠ014] Ἰεἰύο τ, δηα οὗ 
8 ἴον οἴδιοσβ οὗ προσίβῃοα,---οὔ 411 [Π6 ψΘΥΒΙΟῺΒ Δ ΓΙῸΣ ἴο {Π6 βουθηίῃ 
ΘΟὨζΌΓΥ, 8πα οὗ {π6 ἐδ 6 γΒ ἰο ΕἸ ΒΘ ΌΙ8 ΠΟΙ 8176 : [ἢ 81] 68568 ἴῃ τ Β]Οἢ 
ΤΠΟΓΘ 18 ΒΩ Ὀαίδποθ οὗ δυάθηςο, (86 δυϊβουϊ68 ἅτ βίδα ἔοσ δπᾶ 
ἀραϊηδί {Π6 ΤΟΙ Πρ Β πᾶ ον αἸδβουββίοη. Τ86 ρϑηθσαὶ Ὀυ]ποῖρ 6 ἴῃ {86 
ἰοστηδίϊοη οὗἩ 186 ἰαχὺ 18 {μαὺ οὗ [Ὁ] οι ηρ ονιάθμοα; δηα ἴἢ οδ868 
οὗ ἀΙβοσορᾷῃου, οὗ υβίηρ 8411 τβθϑῃβ ἃνδὶ]δ0]6 [ῸΓ δαἀορπρ {[π6 Ὀοβὺ 
δἰοβίθα χοδαϊηρ, ὈΥ ἀΙβοσιτηϊπδίϊηρ;, 1 ῬΥΔΟΌΟΔΌ]6, (ῃ086 τ ΒΙΟἢ Πανθ 
οτἱριπαίθα ᾿ῃ {Π6 Τηϊβίαϊκοϑ Οὐ αὐϊοιηρίθα ΘΟΥΓΘΟΌΟΙΒ οὗ ΘΟργβίβΊΌ. Βαΐ 
ΜΓ Π6Ὼ ΠΟΓΘ 18 ΠΟ αἸΒΟΤΘΡΆΠΟΥ οὗὨ τϑϑαϊηρ ἴῃ {Π6 Δ ΠΟΥ 168, ΟΥ Ἡ ΠΟΙ 
γΑΙΊΘΙΘΒ 8.6 ποῦ 80 ΤὯΓ αἰδαίθα 88 ἴο σϑαυϊ 6 ΒΡΘΟΙΔ] ΘΟΠΒΙΔΘΙΔΊΊΟΩ, 
1μοη οὗἨ οοὐγβ {π6 ἐγδηϑηοα ἰαχὺ οὗἩ 6 δηοϊθηῦ ἀοοσυταθηΐβ 18 
τοίδιπϑά, τ βουῦ ΔῺΥ δἰϊοιηρὺ αὖ σον βίου : ῸΥ δἰμουρ Ὁ ἰδ οἵ 
οΟἴΓ86 ΡΟΒΒΙΌ]6 (δαὺ Π6Τ6 τηΔΥ πᾶνα Ὀ6ΘῺῈ ὑγϑ βου ΡὑΓΑΪ ΘΥΤΟΥ͂ Δ ΓΘΤΙΟΥ 
ἰο {86 τιοβὲ δηοϊθηῦ ἀοουπιοηΐβ αχἰβίϊηρ, γοὺ ἴο αϑϑώπιθ {8186, δὰ 
ἴο δοὺῦ οἡ βυοῖ δϑϑιπηρίίοπ ΟΥ̓ οπάοανουτσὶπρ (0 οοστοοῖ, που 6 
ΤΟΔΠΪΥ ἱπίτοάαοίηρ' τηθτα ἰἴοθποα οὗ οοπ]θοΐασο. ΤΠ τοχῦ {Π8 ξοττηϑᾶ 
ὈγΥ Ττορο} 168 ἀπἔοσγβ ἔσομαι τπαὺ οὗ 1δομιμδμῃ ἴῃ 18 ᾿αβὶβ, ὈῪ ἰμύγο- 
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ἀυοϊηρ ἃ ψΙΔΘΥ τϑηρο οὗὨ ουὐϊάθποθ, ἀπά ὈΥ 8 οδγο ] τΘ- χοτηϊ ἠδ ]0 
ΟΥ̓ δυϊβοτῖῖ68; δὰ ἔγομι ἰμαὶ οὗ ΤΙθομβομοσε ὈΥ͂ 8. ΤΏΟΤΟ Ὀπ͵Ιοττη 
ΔαΠΟσθμοΘ ἴο δηποϊθηῦ ουἹάθῃμοθ, δηα ὈΥ̓͂ ἃ τϑ-χδιηϊπδίϊοῃ οὗ τῃ6 
ΨΟΥΒΙΟΏΒ 8ηἀ ἴαί 6 ΓΒ 8.9 γ76}} 28 οὗ Μ5Ν." 

Μν. ΑἸέογά ρυδ)βμθά, ἰπ 1849, [86 δγβύ νοϊστηθ (οοπίαϊπἱπρ' {86 
(ἀοθρε]8) οἵ δὴ οἀϊίοη οὗ [86 ατϑοκ Τοβίδιαθηῦ, ᾿ὰ τ ΙΟἢ τσοτθ σίνϑῃ 
ΘΟΡΙΟῺΒ δηά οὐἹσαὶ Ὠοῦβϑ, Θ ὈΥΘΟΙἢρ' ΤΏΔηΥ ὉΟΡΙ68 οὗἩἨ Ἰτηρογίδποθ δηᾶ 
ἰηἰαγοϑί, δη 4180 α γευΐδεα ἐεχί. ΑΑ βϑοοπὰ γνοϊυπιθ, σοϊηρ οἱ ἰο [Π6 
Θηά οὗ 2 (ον πίμίδηβ, Δρρϑαγθα ἴῃ 1862, δῃά ἴη 1864 8 δοοοπα οαϊζίοῃ 
ΟΥ̓ νο], 1. (α18ο ἰῃ 186 νο], 11. 888 Ὀθθη τοργιπίθα). Μτ. ΑἸοσ 5 
ΟΥ̓[16Ά] ὈΥποΙΡ[68 ἤδνα ὈΘΘῺ ΤΔΟΤΘ δἃηα ποτ ἀθυθὶοροα 89 (6 σοσκ 
ἢα8 ὑχοοοθοάθα ὕθπᾶοσ 818 μαπὰ ; δηᾶ {Π08, ἴπ {Π6 βϑοοῃά νο]υπηθ, δηὰ 
ΐπ {Π6 τοργιηύ οὗ νοἱ. 1.. ὑπ6γ8 Δ΄Γ6 ΘΟὨΒΙἀΘΥΔΌΪΘ οἤδηρθθ ἔγοτη {Π6 
Ρίδη νοι μ6 τὺ δάορίεα, ΤΠ 7ογηιοά ργἱποὶρίος οἵ τυ. ΑἸέοσγά 
8.6 Βίαίθα 1η ὑμ6 ῬτΟΪΘρΌταθμδ (0 ΠῚ8 ϑθοοῃά νοϊυπιθ (1862), 80 {πιδὺ 
10 18. 6 661688 ἰο χϑιπδὶς ᾿η ἀθία1] οἡ δῦ μ6 μαὰ ῬγΓΘνΙΟΊΒΙΥ ρῥσγοροβοά 
Θηα δοίθα οἡ ἴῃ 1849. Ηο μαᾶά πδῃ βουρδῦ [0 ἔοστω ἃ ργουϊδίοπαϊ 
ἐοχί, ἰὴ ὙΈΙΟΙΗ ἀποίεπέ ΔΓ ΠΟΥ γγᾶ8 Δ] ον (0 Ῥγϑαοιηϊηδαίθ, Ὀαυΐ 
ΒΟ οὔθ τοβϑίθα οἢ ἃ 8818 ποΐ δβυ ΠΟΙ ΘΠΕΪῪ δοσαυγαίθ ἴῃ {π6 60118- 
[ἰοη8, ὅτο. οὗ οἴμογβ το ΘΈΤΟ ΘΙρΡΙογθα, 1ηἀθ64, {Π6 οΑΥΥγίησ οὧΐ 
οἵ ἀϊρὶοτηδίιο Δα ΠΟΥ τγ88 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΘΒῺΒ ἸΠΙΌΓΤΩ ΟΥ̓ ΟΟμδἰδίοηῦ ; δηᾶ 
18 {86 οαϊύοτΣ, ἀοϑισιπσ ἴο σῖνθ ἢ18 σθοθηβίοη οὗ [π6 ἰδχὺ βοιηθίίησ 
ΠΟΘ ἔμδη {Ππ6 ργουΐδίοπαὶ ΟὨατδοῖου ΒΟ Β6 Πδα δ' ἢγβί ρσγοροβεα, 
δοίβα ἢ τπογα ἔουτηθα ἀπα βα 164 ῥΥϊποῖρ]68 ἔπ (86 οοπ;πυδίου οὗ 
ἢ18 σου δπά ἰπ {Π6 βϑοομά οαἀϊίοη οὗἨἁ πῇὰμδὺῦ μδα ὈγΘΥΟΙ ΒΥ ἀρροαγϑά. 
Ης ποιὸ ρσῖνϑβ υ8 18 ρίδῃ, {παὺ οὗὨ οοπιδίπίπο [86 ὑθβ ΟΠ, 88 ΤᾺΣ 88 
ῬΟΒΘ1016, ““ {ΓΒ 6α Ὀγ [Π6 ἰαέεν Μ585. σι {πα οὗἁὨ [16 τότ ἀποϊθηΐ, 
Δα ἴο ρῖνθ ἴβϑῖω, 88 γ76}1} 88 {π6 οἴδοσβ, ἀὰ6 σοὺ πὰ {86 ἀροίοτι- 
τηϊηδίοη οὗὨ γϑϑάϊηρβ. (11. Ρ. ὅ9.) ΤὨϊ8 πὸ 1] υδίγανοβ ὈΥῪ τουτὶ, 
ἴο {ππ Πα ὶΐ8 οὗἨ οοργιβίβ, απὰ {πὸ Κιμα8 οὗ τηϊβίδ κα ὑο νοοῖ ἸΒ6Ὺ 
Ὑ6Γ6 Π140]6 ; 80 ἐμαὺ δ ὑπιμκ8 ἐμδὺ ἃ ᾿υαρτησηῦ ταΥ Ὀ6 Θχογοϊβοα ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟΆ868 88 ἴ0 ΣΟΔΟΪΏρΡΒ ἴγοιη ΟἿΌΣ δοαυδὶπίδῃοθ τὴ [16 ροποσαὶ 
ῬΒμθηοηθηᾷ οὗ Μ55. ““'υοἢ δοαυδὶ πίδποθ 1} ΘΔ ]6 τ1ι8 δ΄ οὔσδα ἴο 
ῬτομοῦΠο6 8 ΤΟΔαϊηρ 0 Ὀ6 Βρυγίουβ, ψὨ]οἷ ΠᾺΒ γοῦ ἃ ναϑὶ ΔΥΎΔῪ οὗ 
ΜΆ. δυιυμουῖν ἴῃ 118 ἴανουτ --- ᾿υδύ Ὀθοδυδα το Κηον (μδὺ 11 ΓΗΒ 68 
δὴ ἰηϑίβῃοθ οὗ ἃ ΟΟΥΓΘΟΙΟΙ ΟΥ ΟΥὨ 8 ΘΙΓΟΥ ΘΟΙΩΠΊΟΗΪΥ ἔουπηά ἴῃ ΟἾΠΟΥ 
Ρἰδοοβ. Βαυΐ {π18 Ῥγϊποῖρ!α οὗ Μτ. ΑἸ οσγὰ Ἰοοῖκβ υϑῦὺ σωυοῖ [κὸ 186 
τλοᾶθ ἴῃ ΜΒΙΟΝ ΘΟΡΥ ΒΘ οογτθοίθα : [Π6 ΒΏΔΙΟΡῪ οὗ ΟἾΘΥ ραββαρθδ νγδδ 
αὶ τοὶ ἃ βυ διοϊθηῦ σϑϑϑοη [ῸΣ ὁ ἴηὴρ ψὙΠδὲ τγ)1δβ θοΐοσο {ποθ ; 
80 {118 ϑαϊίον του] Ἀγραθ ἔγοιη βοὴ οἤδηρσο δανίηρ θδθθη τη846 ΟΥ̓ 
ΒΟΙΏΘ ΟΥΤῸΡ ἰουμπα ἴῃ ΟΟΥΐδη ΡΪΔ068, ὑπαὶ 76 ΠΥ οοποϊυἀθ {πα 8 
ΤΟΔ Ωρ; 18 ἢοῦ ζΘΏΠΪΠ6 ἴῃ 8. ΒΙΠΉΠΑΓ οἶδοθ, Ὀδοϑυβθ 1ΐ σϑβϑι Ὁ ]68 δι 0 ἢ 
σὔδηρθ ΟΥ̓ ΆΟΙΤΟΣ. Ηο 1]υβίταϊοβ 818 Ὀσΐποῖρὶα ὈΥ {86 Φ]Ποντηρ; 
ΘΧΔΏΡΙσ: --- “ ΤΉυ8, ἔχ ᾿ηβίδῃοθ, γ7χ0 οΔἢ μαγαΐϊν σοηοοῖνο ἃ σολάϊησ 
ΤΏΟΓΟ ΒΙΧΟΠΡῚΥ αὐοϑίθα Ὀγ Μ585. ἴ8δῃ {86 οοἸο γαίοα ἔχωμεν οὗ οι. 
γ. 1. ; 8δη4 σΟΠΒΘΑΠΘΩΠΥ ΒΟΠῚΘ ΨΟΙῪ 800]6 οὐ 208 δἀορί δηα ἀοίδμα 10. 
Βυΐ ὙΠΘὴ ᾿1ὸ ΘΟμ.6 ἴο ΒΟΒΓΟΐΝ ᾿ηΐο {π6 ΠΑ: οὗ Μ58., ἐπα πᾶ (δαὶ 
ΤΩΔΗΥ Οἶαυδοβ ἀθοϊδγαύοσυ οἵ ΟἸγ βιϊδῃ ῥυΐν!θρα, οσ 1Π6 ΠΚ6, δγθ 

1 566 “Αοοοσπῃὶ οὗ Ῥυγϊηιοα Τοχὶ,᾽" ΡΡ. 132 --- 174. 
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τυγποα Ἰηΐο λογέαξογψ βεπέσποες, {Π6 ἱπέογθμοθ θθοοηθβ ορυίϊουβ, (μα 8 
ΓΕΘ Σηρ 80 Τοραυρπδπύ ἴο [86 οουγβθ οὗὨ {16 ΑΡοβί θ᾿ β δγριγηθηύ 88 
ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 χηδὺ [66] {118 ἔχωμεν ἴο 6, ΟΥ̓́ΘΒ 118 ᾿πἰχοἀποίοῃ ἴο {86 
ΒΆΠ16 τϊβίβ θη ἀε8176 0 οαϊψ οὐ 186 ραγύ οὗ (Π6 ὑΥδηβοσΊ 6 ΓΒ, δα γγὰ8 
πού {86 οΥἹρηα] ποσὶ, Ῥαῦ ἃ ΟΟΥΓΘΟΙΪΟΩ ὙΘΙΣῪ ΘΑΓΪΥ ᾿ἰηἰγοάμυοοα,᾽ 
(αι. 659.) Βυὺ τὸ βᾶνο ἔχγβὺ ἴο ἱπαυῖσο τ μοίμο ͵ὸ σαπ ΤΡ ΒΟΥ 
υᾶσα πιρδὺ [86 Αροβίία οἰσἠέ ἴο Βανθ υυϊτίθη, Ὀθοίοσο δχϑιϊημηρ (86 
ΤαΒΏΓΩΟΠΥ ἴο τδδύ μο αἀἱά πψτῖθ. Απα Μυ. ΑἸ ογά στρ ΒΕ βαγϑ, {παΐ 
8 τοδαϊηρ 68 ΒΆΓΟΪΥ Ὀ6 αὐξοβίθα ὈὉγ ΜΆ. τγοσθ βίγοηρ! Υ {μδῃ 18 {118 
ἔχωμεν ; ἃπα ἴο {86 Βίγοπρ ἰββίπωουυ οὗ ΜΆ. ῇϑδν δ6 δἀαοά ἐδαΐὶ 
οἵ γΥΒΊΟἢ8, 8Πα οὗ βυο} ἔδίμοσβ 88 ἀο αυοίΐθ [6 νϑῦβα ; 80 {μδὺ 11 18 8 
φασβέοι Ὀούγοοῃ ἀοβηϊίθ ὑθβ ΠΥ Δπά βυδ)]οοῖδνα ἔθ ησ, ὙΤΒοη, 
ΔΡΆΪΠ, 1 18 ὩΘΘαΙᾺ] [0 ᾿παυῦγο (οσθη ἢ ουάθηοο αἸ4 ποΐ ἀ66146), 
ΠΟΙῸΣ ΔΩΥ ΟὨδηρθθ ἰηΐο Βογίδίοσυ βοῃΐίθῃοθα οὗ {818 Κιπά δγθ 
εεγίαϊπῖψ ἰοὰπα ἴῃ ἴἶο τιοϑύ δποϊθηΐ ΘΟΡΙΘΒ; 11 {Π6Υ αγό, [μ6η οἱ 1μ6 πὰ 
Βαανα {μον ψορῦ ἴῃ ΘΆ868 οὗ ἀοιδέζεϊ ουϊάσποο, Ὀυὺ ποί 6188δ. ΑἾδο 
1 ΤΔΥ Ὀ6 δικά συ βϑίμον {86 αἰ ΒΠοα]Υ πιο Δίγ. ΑἸέοσα βπάβ ἴῃ 
Ὁπαἀογβίδμαϊηρ [Π6 ραββᾶρα πὶ {π6 τοδαϊηρ ἔχωμεν ΤΩΔΥ ποῖ Ὠᾶνθ 
θδθὴ [δ] Ὁ ὈΥ ΘοΟργιβίβ οὗ οἱ], δῃᾶα ψβοίμοσ ἐλέψ τΔῪ ποῖ Βανα ἀνοϊἀ θα 
186 ἀΠΠ οι γ ὈΥ ᾿πἰτοαυοϊηρ {μ6 ἱπαϊοαίϊοη. (Α ΙΩΟΤΘ ΘΟΙΏΡΓΘ θη βῖνθ 
δοαυδλιηίδηοα Ὑ1} (86 ΒΑΡ118 οὗ ΜΆ. τοῖρμῦ μαναὰ βμόνῃ {μα΄ οὗὨ ὕνο 
ΓΟ ρ8 ΘΑΌΔΙΙΥ αἰοβίθα, (Π6 Θαδίοῦ 18 ΟΟΙΏΠΙΟΗΪΥ (86 οοτγγθοίίοῃ ; 
ἸΔῈ ΟὮ ΤΏΟΓΘ ΙΩΔΥ͂ {818 Ὀ6 τοραγαθα 88 ἰστὰβΒ θη Π6 τόσα ἀἰβίου 
Τοϑῖβ οἡ 186 ΒίΓΟΠΡΘΥ Ὁ 4518 οὗἩ ἰφβϑϊμηοηγ. γοοϊυὲ δογίρεέϊονὲ ργαερίαΐ 
αγάμα (116 Δα ΓΑ Ὁ]6 συ] οἱἠ Βθηρ61) τηυδὺ δἰ θ6 σοι ρογοά 
ὈΥ {ΒοβῈ ψῇο ἀϊβοιβ88 βυ)]θοίβ οὗ οὐ τοσῖβα, ΙΒ ου [168 τ ΒΙοἢ ΟσΟῸΓ 
ἴο ἃ τη ἄοτπ ΘΧΡΟΒΙΡΟΓ ταϊρῃΐ Ὀ6 δαυδι]ν ἔο] 0 Ὀγ ἃ ὑγδηβουθου, δπά 
186 Ἰαϊίοσ ταϊσαῦ οϑοαρο ὈῪ ᾿πιγοάυοίηρ τπ6 οογτθοίΐου, {86 δάορίϊομ 
οὗ ὙΠ 10 Αθογάβ {Π6 αἰίογμδίννα ἴο [86 ἰοσμοσ. ΤῊ8 ᾿πἰγοάυοσίίοῃ οἱ 
Β δ) Θοἴνα ἔδϑ!ηρ ρσῖνοβ ἃ ἴοηθ ἃπα οδπαγδοίοσ ἰο Μγ. ΑἸ τ Β ἰοχίύ: 
ΔΠᾺ (18 18 ΠΟ οϑβ6 [ὉΣ ΒΌΓΡΓΙΙΒΟ; ΒΙποο 1ῦ νγαϑ ἴτοπὶ δχροβιοῃ {μα 
Βα τυγηθρα ἴο ἰοχίι4] οὐ οΐβηα ; 80 {παὺ Ὁ νγὯ8 αἰτηοβί ᾿πηροββι Ὁ] 6 ἴο 
ΘΟΠΒΙΟΥ οὐἹάθμοα ῸΣ ΟΣ ἀραϊηδὺ σα ὩρΒ οχοθρῦ ὑπ οὴ (6 ἱπῆπποῃο6 
οὗ {πουρ8β οὗ {Πϑὶγ οχαροῖοαὶ ἔογσοθ. Ηθ δἀορίϑ {μ6 Ἰθδαϊηρ' 
ῬτΠΟΙρ]68 Ἰαϊὰ ἄοσσῃ ὈΥ ΟὙἸΟΒΌδοῖ ἴῃ ἡπαρὶηρ οὗὨ γνδγουβ γϑδα ΡΒ, 
Δααϊηρ,, 88 ἴο {16 ἐοστηδίίΐοῃ οὐὨ [18 οὐγῃ ἰδχῦ, ““ ΘΥΘΓΥ͂ γΔΙΙΟᾺΒ γα ηρ; 
Πα8 Ὀθθη Ἰυᾶροα σπῖῖ τοίθγοησο ἰ0 θχίθυμαὶ ΜϑΨ. δυϊποσγγ δὰ 
Ἰηΐογ 8} Ρσχ Δ Ὀ]ΠΥ σοι ἐΠ66 --- πα (μδὺ τοδάϊηρ; δΔαορίοα τ ΙΟὮ, οα 
1π6 ΨΏΟ]6, βϑοιηθα τηοϑύ ΚΟΥ ἰὸ ἢδνα βίοοα ἴῃ {Π6 οΥρῖμαὶ ἰοχί. 
δύο ἡυἀρτησμίβ ἃγα Οὗ οοῦγθο ὀρθὰ ὑο Ὀ6 απαϑίϊοποά, ἈΈΡΙ 1Ώ ΙΔΩΥ͂ 
68868, περ ἈπτΣ 16 τοδάϊηρ Μ{111] πόνο Ὀ6. οομαρ οοὶ Υ ἀρτϑοᾶ οα ; θυ 
1 ἀο πού Κῆον {παῦ [μ18 βῃου]α ἀοίοσ βυοοθβδινα θα ΟΥΒ ἔτομλ υδιηρ' 
81 τηθδ 8 πῃ {πι6 1" ΡΟΥ͂ΤΟΣ ὕο ἈΓΤΙ͂ΨΘ αὖ ἃ ἀθοιϑῖοη ἴῃ Θδοἢ. 6486, Δη4 6ὁ0- 
ΒΟΙΪΘΩΠ ΟΊ] αἸβομβαγρίηρ ὑμοὶνγ ἀαΐν ὈΥ {Π6 βαογϑᾶ ἰεχί," Τὸ {{18 ἢ6 
ῬΓΘΒΘΒΕΪΥ 80] οἷ 8 ἃ ΨΘΥῪ ΤΟΔΒΟΠΔΌ]6 ἀριλδπά, θαῦ ομ6 σΙοῖ που] ά 
ὭΘΥΘΙ Ὀ6 σΟΙΏΡ]Π]6α ἩῈ ὈΥ ΔΗΩΥ͂ ΡΟΥΓΆΠΟΙΟΣΥ βίυἀοηΐ, δπα οὗ βυοὰ 
{Π6Γ6 18 8 ὈΠΠΔΡΡΙΪΥ ἰάσρα παι 6 10 ΡΔΥῪ δοπιθ αἰὐθηθοη ἴἤο Β1Ὁ]16 4] 
ΒΕ) 6οίΒ8 : --- “9 6 ΤΏΔΥ ΓΘΘΒΟΏΔΌΪΥ ΠΟΡῈ ἴο 866 {μ6 ἀΑΥ, ΠΘΠ ΘΥΘΕΥ 
βίυἀθηξ 58}|84}} Ὀ6 τϑαυϊγοά ἴο ρῖνα δὴ δοοουπΐ οἵ {Ππ6 βουχοθβ δπά 
ταῦομδλϊο οὗ {πὸ ἰαχί "“ὙΠΙΟΒ μ6 δαορίβ, ἀπά ἰο πᾶνε ἃ οομηροίθηῦ 
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Κπονίθαρα οὗἩ [μ6 βίανθ οὗἨ 86 ουἱάθῃοα ἔῸΣ δηᾶ δραϊπϑὺ ΘΥΘΓῪ 1π|- 
ῬΡογίδῃὐ νδγῖουβ γϑαϊηρ." (Ρ. 64.) 

Μτύ. ΑἸξοσα, ἴῃ δοταιηϊησ ονάθηοα χὰ ἀγρυμηθηΐ θαβοα οἢ οἶμον 
ΘΟΙΒΙ ἀΘΓΔΙΙΟΏΒ, ὈΓΟά 068 ἃ ἰαχῦ ΒΟ ἰδκθβ 18 ἔοστω, ἴῃ ἃ ρσγϑαΐ 
ΤΠΘΑΒΏΣΘ, ἔγτοτα ἴμοβ6 αυδ γἱηρ ροϊηΐθ; δπα {δ8, 41} ἀεροπᾶὰβ ου 
ὙΥΠΘΙΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΟΥ ΔΓ6 τ]ρ  ]γ οοποοῖνοά, ΑΚ] Ἰπηρογίδηϊ γϑϑάϊηρδ 
ΓΟ Αἰδβοιι8864, ἀπά ἴῃ ἀοΐηρ (818, Β6 [Ὁ]] ον Θά, ἱπ ἃ στοαῦ σι ΘΑϑΌγα, βοὴ 6 
οὗ [8οβ6 (ἀδθυτωδῃ βοβ ϊασβ το ἤδνο σαῖμοῦ ορροβοά δῃοϊθαῦ ουἀθησδ 
88 ΒΌΘΙ ; Β6Π6Θ, 18 ΔΥραμ ΘΒ πᾶν Οἴἴθη ἃ ἴοπο ἀογινοα ἔγοιῃ {ποὶγ 
ΒΟΌΤΟΘΒ : 8η64 {πτουρμουῦ [Π6Χ6 18 ἃ δία !]6 ἃ ομάἄθανουσ ἴο δοοουπΐ οἢ 
ῬΙΙΠΟΙΡΙ68 οὗ ργαρτηδβη [ὉΣ [16 Τα Πρ ἰουπά πὰ ΜΆ8., ἴπ {Π6 
ΤΩΒΏΏΟΥ Οὗ {8086 ΨΠ|10 Βθαπιθα (88 [δομτηαπη εα]4) ἴο αν πόσα 
ὙΠ δΐ ρΡαββθα ἴῃ {86 τηϊπα οὗἁὨ οορυ βίβ, ἀπ ἴο αν βθθῃ ἰδβοῖ Ὑσῖΐο. 
Οἴδθη, μονγανοσ, Μυ. ΑἸ οσα Ὀγθαῖβ ἐβσουρῇ 18 Βυ ] οὐλνο ἐγατηγη 68, 
Δ ὈΟ]Α]γ {Ό]]ονγΒ 8 θυ άθηοα (866 88 8η ἰπβίδμοο Αοίβ ἱν, 26.); 
{που ρἢ ὙΘΓῪ ΤΓΘαΌΘΠΟΥ 6, οἢ 1Π6 οΟἴπαῦ παπᾶ, τοὐθοῖθ [Π6 αἰϊοδιίθα 
τοδάϊησ πο ΟΠ α]0, ἴον ϑοηαθί ῖπρ ἔουηα ἴῃ Ἰαύοσ ΘΟρ 68, ψ μῖο ἢ 
Β66Π18 {6 δῃ δὐζοιηρύ δὖ ΘΟ. 

Β6βϑι46β Π6 πούββ, ΘχροβιοΥυ δηα ρταιηγηδίϊοαὶ, Μτ. ΑἸ σὰ ρίνοβ, 
Ἰππίαν θοϊον {π6 ἰοχί, ἃ ἀἱροβί οἵ {86 δυϊάθησο, ᾿ηθσβρογβοα σι 
[15 ΟὟ ἢ ΤΟΊ ΑΓΚ8. ΤῊ ὙΔΥΙΟῚΒ ΓΔ] Πρ8 ἢν θθθη ρΑΙΠογοα ἔγοσῃ [ἢ 6 
Ὀτγϊηίθα οαιύϊοπβ ἴπ ΜΒΙΟΣ ΠΟΥ πᾶν θθθὴ ρίνϑη; {μοῦ ΒΟΟΌΓΘΟΥ, 
{πο γοογο, ἀΘρΘηα8 τολοῖϊψ οα {86 Βουγοαρβ ἔσοστα τ δῖοι Μτ. ΑἸ οσά ἄγον. 
Τὺ ἘΠ] βυγΡργΙΒα ΠοὴΘ δχοορὺ ὕμοβθ 7 τα υηδοαυδὶηπίθα τι {Π6 
Β ]6οῦ, {παῦ Μγτ. ΑἸ οτά {ππ8 ἴοοῖκ δανδῃίαρο οὔ [Π6 ἸαθουΓ οὗ οἴβοσε ; 
ἴον ἴο νου νυ [686 νϑυϊου 8 το ηρΒ ουθη πιῦ (Π6 ργιηίθα δα! 0η8 οὗ 
Μ55., οὐ τ τ86 ΘΟἸ]αίΟΠ8 οΟΥὗἩἨἁ ναγῖοιιβ σο ]θούουβ, οσοαρὶθΒ ΠΟ Βη18}] 
ΤῊΘΑΘΏΓΟ ΟΥ̓ {1π|0ὸ δπα αἰὐθηῦου. Μν. ΑἸξοσα ἄρρϑαγβ ἰο βανα ἰδκϑη 
στοαῦ ρϑῖπη8 0 σοι ῖπο ἰμΐο οη6 ᾿1ϑῦ {πΠ6 τϑδάϊηρβ (οὗ ὙΟΥΥ νϑγοῈ8 
Καπά8 δπὰ ἀἰβἔογθηῦ γα]ι68) μι δα ὈΘΘη ποίρα ὈῪ ΟΥΠΟΓΒ: ἰπ {86 
ἤγϑι δἀϊίοη οὗ Π18 ἢτβῦ γοϊυσηθ ὉΠΟΥ͂ 6ΓΘ σίνθη ὙΘΥΥ͂ ρΡΑΥΕΔΠ]1γ. 

Τηο τρεῖς ἰοχὺ δαορίοα Ὀγ τ86 ον. (Ὁ. 4. Ε]Ποοῦέ, ἴῃ 18 δα! Π]0Ὲ8 
οὗ δὲ. Ῥδυ Β ΕἸ ΡΙβ0168 ἤὯο {86 (ἀα] αἰδη8 δῃηᾶ ΕἸ Ρἢ δ βϑίδῃβ.', γθβαῦϊγοβ ἰο 6 
τηθη ]οηθα ἴῃ (818 Ρ]αθθ. ὍΤμα ἰοχὺ τ βῖοι μ6 Δαορίβ 18 80 Ρϑίβη αν 
{παὺ οὗ ΤΙΒοΒομαοΥῖ; [86 ἀονϊδίίομβ ἔγοσα 1Ὁ Ὀοϊηρ βίδα ἴῃ {6 
οΥἴ64] ποίθϑ. Ηονγονον 1Π{16 οἰαὶπι ὑο ΟΥΙ [108] ΟΥΡΊ ΔΙ τλΔῪ 6 
τη Ὧ6 ὈΥ Βυοἢ δῇ δαϊΐοῦ, πα μούγονοσ ΓᾺ]Ὺ 6 ΤΑΥ͂ ἄσβιγο ἴο ἰθᾶνθ 
ΜΙ ΟἾΠΟΥΒ [Π6 Ταβροιβ Σ ν οὗ ἐλὲδ ἀδρασπηθηΐ : 801}}}, 10 18 δυϊἀδθηΐ 
{παὉ Μν. Ἐ]ΠΙοοῦῦ 85 αϑοα 8 ἡυαάρταθηῦ ἴῃ δια ρ ουίηρ [86 Θοταπιοι 
ΒΟΌΓΟΘΒ ΟὗἨὨ ἸηΐοστηδλίΐἼἽοηῃ. [{ ΙΠΔΥ Β66Πὶ 88 11 Π6 "χοῦ ἱποίίποα ἴο 11οὐ 
8 στοαί, δῃά βοσῆαρβθ ὑῬσθροπαοσχαίηρ σοῖρηῦ, ἰο (τ πᾶῦ 6 δρύγ 
ΓΘΓΙΏ8) “ ρατααϊρίοπιαξὶς ἈΥσαταΑΘ 8 : ἢ ΠΟΥ ἔλτ [Π686 ὁδῃ Ὀ6 ρογιϊ θα 
ἴο ουὐτνγοῖρῖι δι ρ16 ον άθησοθ 18 δἰβουσῆοσα ἀϊβουβϑοά. Βοη Μίν. 
ἘΠΠΙοοΐῦ δ. 48 8 ποΐβ οῃ [8 τϑϑάϊηρβ οἱ Ῥβββαρ8θ Ἀ6 ἈΡρϑδγβ ἴο βίαίβ 
ΨΟΡΥ ἔαιν ψπδῦ 1Π6 ΠΣΠαΥΔΠΟΘΒ 1ῃ ΠΪΒ ΟὟπ ΤΠ δᾶνο Ὀθθῃ, ρῥγο- 
γοητηρσ πὶ ἔγοη Βαντηρ (Ὁ}} οοπδάσηοθ πὰ [86 ἀοἰοστηϊηδοη οὗ 
ΤΙβοβομαοτχε, ἢ 

1 ΦᾺΑ Οὐςσαὶ ἀπὰ ασδιισηδεῖσαὶ (ΤΑ ΘΠ ΔΤ οἡ 8:1. Ῥδ0} 8 ΕΡ 8:16 ἐο 16 Οαἰδεΐδηβ, σὶτῃ 
8 τουϊβδοα Τυδηβἰύίοη. Βγυ Ὁ. Φ. ΕἸ] οοῖς, Μ΄ Α., Ἐδοῖοῦ οὗὨ ῬΙΊ του, Πυιϊ]δηὰ, ἀπά Ἰαἰς ΕΘ] ον 
οὔ ὅ. Φομ!π᾿Β ΟΟ]]6ρο, Οδπι τί ρο,᾿" 1864. Α βἰαη]αῦ γοϊστης οἡ ἰ6 ἘΡΒοδίδηϑ. 1855. 
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Τὸ 86 ποίϊοοϑ ἡ πιοῖ μαννα Ὀθ θη ρίνθη οὗ {Π6 ΧΘυ 810 η8 οὗ {πΠ6 ἰοχέὲ 
ΤΩΔΥ 6 ΒῈ]ΟΙ 64 ἃ Ὀγϊεῖ δοοουηΐ οΟΥὙὨ [86 οΟἸ]]αϊίοηΒ οὗ ΜΆ. οὗ {86 
(ἀο8ρ618 Ἔδχοουϊοα ὃὈγ Μτ. ϑδογίνοπου, [Ὁ νγᾶβ ἔουτω Υ ̓ ηἰθηἀθα ὈΥῪ 
Δῆτ, 5. τἢο ῥγϊηΐ {π6 Ε]Ζανὶν ἰοχὺ πὶ ἃ 1} δηα σοταρί εἴα οο]] αἴθ 
οὔ 81} [86 Μ55. οὗ (86 ατοοὶς Ταβίδιηθηΐ οχἰϑίϊηρ ἴῃ (818 οουπγ: 
εὖ 18 ΠῸ 68.186 [Ὁ ΒΌΓΡΓΙΒΟ (δύ ἐλὲδ ρίδη νγαϑ ποῖ οδιτὶ θα οα: Βα ἢδ88, 
Βοονυοσ, σίνθῃ [ο ἴπ6 ρα Ὀ]1ο {πὸ σθβ] 8 οὗ νγβδῦ 6 μδ8 Ὀθθη 40]6 ἴο 
ΔΟΘΟΙΩΡ ΙΒῊ ' ; ἀπα ἱποισῇ ὑπ ΜΆ5. {ποιηβεῖνοβ τ μι ἢ Πα ᾿ὰ8 ο0]- 
Ἰαἰθα Ῥοβϑβθθβ ἴἢ βθποσαὶ θυΐ ἔδνν οἰδὶπὴθ ἴο ρδυουϊαῦ δὐἰαπίϊομ, γοῖ 
ἢ18 ὈΟΟΚ [48 {ῃ18 ναὶαθ, {πὶ τ αῇοταβ ἃ ἔδι:ν βατωρὶο οἱ (μς Κιπάὰ οὗ 
ΓΟΔαΙπρδ ΜΒ]. ταΔῪ Ὀ6 σαί μογοα ἔγοτα {π6 ἰδίου ΜΌ55. οὐ [86 (ἀοβρεϊϑβ. 
Απᾶ 88 {Π6Ὺ ἃγῸ πυξ ὨΘΑΥΪΥ 88 ὉΠ ΐοττα 1 {ΠΟΥ ἰοχΐ 88 τνᾶβ δ] θσϑα 
ὈῪ Βοπι6 ἔοΓΙΊΟΥΪΥ, {π6 Δγριυχμηθηῦ 1η ἔδνουτῦ οὗ [Π6 ταχὺ {Π6Υ δοηίαίη, 
ἀογινϑα ἔγοτα [18 Βα ρροβθα δομβθῃίηρ' ὑθδυϊπηοην, [8118 ἴο {π6 στουπά 
τϑ οϊηρ ἘΓΙΘΙ]Υ πύθῃ Ϊα. 

Ιη 16 τηἰγοαποίοη ἴο ἢἱ8 σοσκ (74 Ρρ.), Με. δουίνθηον αἰβοιιββοϑ 
186 ργαβϑηΐ βἰδίθ οὗ {86 ατστϑοὶς ἰαχὶ οὗ {86ὲ Νὸν Ταβίαμηοηΐ, ἀοἴΆ1]}8 
(86 ταβίθσία β οι ρ οΥϑα 1ῃ ἢ18 νοϊυτηθ, δπα ρῖνοβ ρΌ ΠΟΙΆ ΟὈΒουυ [108 
ΡΟΩ ἴπ6 τοϑεὶϊίδ οὗ [18 οοϊδίίοη. [Γπάδν {π6 ἰαὐίοσ ἤρα ἐπογθ 18 
Ἰπξοστηδίίοῃ οὗ ποΐ ἃ ᾿1{{16 ναϊὰθ (0 811} θησαρβα ἴῃ οὔ οαὶ βύμι 168 
τ Πλί ον ΟΣ (ἢ οἷν οϑυμαίο οὔ ἀοουπηθηῦβ ΔῪ 6; ΔΙ ΒΟ Ρἢ {Π6 εοποίμϑῖοπς 
οὗ Μίγν. βουϊνθῃϑυ ἸοΔῪ Ὅ76}] δάτ οὗὨ ἀϊβουββίοῃ, Οὐ, 76 ἸυΔΥ ΒΥ, οὗ 
Τοβυίδίίοη. Ομ βυσῃ Ροϊηΐ ΙΏΔΥῪ 6 βίἰδίβα ποθ: ΜΧ. ϑουϊνθηοῦ 
Ροϊηΐβ ουὖῦ {παῦ τοῦθ τοσοῦ ΜΌ5. οΐζδαῃ Ὄχι ΡῃμΘμολθηδ τ ΒΙΟἢ 
ΒΟΥ ἰδμαὺ (ὋΣ ΟΥ04] ΡῬΌΓΡΟΒΟΒ ΤΠῸῪ ροββοθθ ἃ ἔὰσ ΒΙσΠΟΥ σα] 
{πῃ βοπιθ ἐμαὺ ΔΓΘ ΤΏΟΓῈ δ ῃοϊθηΐ; 8Πη6, Δ ὍΘΥ σΊν ηρ' ΒΡΘΟΙΠΏ6Ὴ8, 6 
8.8, ““ ΕἸΧΑΙΏΡΙ6Β βασι 88 {Ππ686 οδῃ δ τα] ρ0]16α Αἰπηοβί 1π46- 
βηλίοῖν, ουθὴ ὙὙΣΓ ΟἿΥ τηοβύ πωροσίθος δοαυδιπίδηοο τι {86 στοαῦ 
ΤΑΔΊΟΥΙΥ οὗὨἨ ΘυγΒῖνο ΓΘΟΟΓάΒ; Δπα ἰο ΓΩΥ͂ ΤΠ 86} ῬΠΘΠΟΙ ΘΔ ΔΓΘ 
ΔΟβοϊαἴοὶγ 18] ἴο {πὸ βοβϑιλθ οὐ {πο86 ῬΟΥΒΟἢΒ 10 ἤδνο ρογβυδαθά 
ἐμ πιθα να ἐμαὶ ἃ Ῥγοόθθθβ οὗ ργδάυδὶ οἴδηρσα δηα οοσταρίϊοη οὗ {116 
ἱηϑριΓ ἃ ΤΙ ΩρΡΒ ν͵ 88 8116 0} γοῦ βύθβα]ν βου ηρ Οηνναγ8 ἐπὶ ἐλὸ 
ϑαηηε αϊγεοέίοη ἀατὶηρ [μ6 τα! 416 ἀρ68, [1}} [π6 βδογβα οτἹρὶπα]β ραββεὰ 
ἔγοτη {π86 βίαίθ Ὄχβιθι θα ἴῃ {π6 τχοϑὺ νϑθογαθ]6 ἀποῖα]β Α. Β. (, οΥ 
οσϑϑὰ Ὠ., ἰπύο {86 βιθγθοίγροά βίδπάδσα οὗ ἰ86 (ὐοπβίδη!ποροϊϊίδη. 
Ομυγοῖι, μουοοουν οΟα 1668 ]. τ. π. [Πγ66 80 ποΐθα Ὀγ Μγ. δοσίνθῃθυ 
ἸΏΔΥ 6 Ἰοοκοά Ὡρομ δ ἔριν ταργθβθηίδνοβ. Τ8 ΘΆΒΙΥ 18 τοοίοα 
ἋΡ ἴτγοιῃ 18 ἐουπάδθοη (86 βυϑίομπι συ ]οἢ που] γουΐϊδο {μ6 ἰαχὺ οὗ 
{Π6 Νὸνν Τοϑίδτηθηϊ οα ἴΠ6 ὁχοϊμδίυς Δα μουν οὗ {π6 τηοϑὺ δηοϊθηῦ 
θοοΚαβ.᾽ (ρ. ᾿ἰχνϑ}.)ὺ ὙΤῊϊΒ ἰαϑύ Γϑιμδυὶς Βο8β [0 ΔΡΌΪ]Υ ἰο 1δομιηδηη 
οη]υ, θαΐ, νθῃ ἢ ΤΟρΡΑΙ ἴο ΠῚΒ δβυβίθπιὶ Οὐ [18 ἰθχύ, 10 18. Ὀ68140 
1τῃ6 ταῖς αἰτηοᾶ αἱ; ἴοσ {π6 οοπάϊθοη οὗ {π6 ἰαίοῦ Μϑ., τ δίθυου 
10 τλὺ 6, ἀοοβ ποὺ ἴῃ {π6 β]ισῃίοδυ ἀοστοα ἰοσοῖ {Π6 αὐ οβ 8 
τ ΒΙΟἢ γοϊδίς ἴοὸ {πΠ6 ο]ἀθϑί, [1 {16 Ἰδαίου οοριθβ οὗ ΔηΥ δηοϊθηῦ νους 
ἄρτοο 1} (86 οἹάοΥ, [ΠΟῪ 80 ἔὰσ σοπῆττη ἵποτὰ ; Ὀαΐ 1ἢ {μον αἸΠἶοσ, 

ΚΑ Π}]] δηᾷ οχδοὶ (οἱ αιϊίοη οὗὁἨ δϑουϊ Το ΠΥ Οασοοκ Μαηπϑογρίβ οἵ ἴπὺ ΗΟΪΥ ο8- 
Ῥο]9 (Ποτῖο τἰηοχαπηῖτγιοι!), ἀαροβίϊοα ἴῃ 186 Βγιεἰδῖὶ Μαυβοι, {πῸ ΑὙΟ ΟΡ ΊθοορΑΙ] ΠΛ ΌΓΑΓΥ 
αἱ Πα θοῖι, ὅις., ΤΠ ἃ ΟΥγιἶσαὶ Τηἰτοάἀτοιίοη. ΒΥ ἴπὸ ον. Εὐοάδογοκ ἩΘΠΓΥ ΒΟΥ ΝΘΠΟΥ͂, 
Μ.Α., οὗ Ττηἰεν ΟΟ]]αμο, Ῥογροίυλὶ Οπγαῖο οὗ Ῥοπνγονγίθ, Οόγανν}}, ἀπὰ Ηοδὰ Μαβῖοσ οἵ 
Βαϊ βοΒοο ." Οπιδιάρε, 1853. 

ΥΟΙ, ΤΥ. 1, 
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{86 8 Ἰυαστηοηΐξ του Ὀ6 ἔοστηθα Ὀθίνθθῃ πο; δῃα {θη σι ἢ 
Τοραγα ἴο οἱαδβείοαϊ ἐεχίβ Μ΄. ον ΠΟΥ δῃα ΘΥΘΓῪ ΟἿΟΣ οοτηροίοπέ 
βοθοΐασ που]Ἱὰ πα πὸ αἰ ἴῃ ἀδοιαϊηρ. ΑἸ] {παὺ Μτ. 5. Β85 
Ῥτγονϑᾶ 18 ὑμδὲ ἴβοσθ τνὰ8 20 ““ ΒυΖϑηΐηο δέαπάατγά ;" Ὀπΐ τμ4ὺ ἀοαβ 
ποῦ βιοῦν {μαὶ ποτα γ188 ποὺ ἃ δοσθσηοι Ομδσδοίοῦ οὗ ἰδχύ ἴῃ {86 Ἰαίου 
ΘΟΡΙ6Β; ἱπάδρα Με. δ. 18 υἰτβ6] ἢ ομο οὗἉ [υβ6 0 Πανο τηοβῦ βίο ΡΥ 
δηα {χ]Υ ρΡοϊπίοα {18 οαὔῦ, ΒΘΏ ΔρΡρΟδίτηρ ἔγοτῃ [Π6 Γϑδαϊηρ οὗ 1ῃ6 
οἸἀοβῦ οορὶθ8 (βαρροτγίβα, ἴοο, ὈΥ̓͂ ὙΘΥΒΙΟΠΒ 8Πα ΘΑΓ]Υ Οἰἰδί!0η8) ἴο {86 
ΠΌΙΩΘΙΙΟΔΙ τηδ88 οὗ {6 Ἰαΐοσς ἀοουμηθηΐθ. ὅθ [ὉΓ 1ηβίδποθ, Μαίί. 
Χῖχ. 17. ΕὈΣΤΏΘΥΪΥ {Π6 ΟΡΡΟΒΘΙΒ οὗ {πΠ6 τοϑαϊηρΒ οὗἉ [86 ἀποϊθηῦ Θορίαβ 
ΔΡΡΘβϑὶβα ἰο {6 Ἰαΐδν 88 σοῃϑι ἱηρ ἃ ὉΠΠ!Όττη ἰοχὺ ; [818 γγχ88 οοῃοοαοα 
1η δΔριτηθηῦ, 88 ὈΘΙηρ' ἃ Ροϊπῦ τ ΒΙΟΝ ταῖρι ῦ Ὀ6 ἴσιι6, δηα πο σου 
ουθη ἔμθη ποὺ ἀοίγδοί ἔγοτα [0.6 Ῥασαπιοιηΐ δα ΠΟΥ οὗ [Π6 δηοϊεπύ 
ΜΚ, Βυὺ πον Μγ. δουΐνθῃου ἴαϊκοθ ἃ ρτουπα ὙΏΟΙΥ πον; δηὰ, 
8116 οΘοπίσ μα ϊηρ ἀραϊηδὺ ὑΠ6 ἀποιοθπῦ Μ᾽. δ8 βυοδ, μ6 ΒύγΘ 8 ΔΥΤΑΥ͂ 
{μ6 Βαρροβεα ἔβδοίβ ου οι ὑποβα μδα γϑβίθα, τῖῖὰ τ Πο86 ρθηθγαὶ 
ΘΟΒΟΙ ΙΒ] 0η8 ἀραϊηβῦ {16 τηοϑὲ δποϊθηῦ ὈΟΟΪΚΒ μ6 τηοβὶ ΠΥ ἀρτθαβ. 
Ἠς ἀο68 {818 8ο {ἈΠ} ἰμαῦ 6 οἰἴθϑ 1 ΔΟΒτΔηΠ Β ἸΠΑΟΪΤΥ ΟἾΪΥ ἴο ὁΘοη- 
ἀσδπηη 10, ““ὙΥΥ Βμοι] ἃ νγα ΤὨ1η]ς {πα σοηφιιβ δηα Οτίρθη τι86α ΤΟΓΘ 
σοΥταρῦ ΘΟΡ᾿68 1Πῃ8ῃ ΕὐΓαβηλι8Β δηα {Π6 (ὐοταρ] ὐοηϑίδῃ δαϊΐοτ " ΤΠ6 
ἤπια] σοποϊυβίομβ οὗ Μίτ. δουϊνθηθυ ἃγθ, οὐ απν ἐδδοῦψ, ὈΥ ΠΟ ΤλΘ8 8 
Βα ιϑίβοίουΥ ; ἴοσ ὑππ8 γγὸ τὸ ἰοΐξ σιπουῦ ἂἀπν στουπα οἢ ὙΜ ὨΙΟΝ τγ6 
ΟΔἢ ΠΟῪ χαϑῦ 10 ΤΌΤ πρ ΔῊῪ Βα 164 Ορ᾿πΐοπ οα Βα] 6οἴβ οοπηροίρα 
ἢ (Π6 ταχὺ οὗ [86 Νὸν Τοβίαπηθηῦ; ἴον Μύυ. 3,., αἴνϑου βΒῃοσίπρ ΠΟ 
ἀμου]ῦ 10 18 ἰο ἄγαν [1η68 οὗἩἨ ἀοτιηαγοδίοῃ Ὀούνγθοῃ αἴ υθηΐ οἰδββοβ 
οὗ ἰοχί, οοῃηιθ8 ἔἢπ8: “Το οοηθθ {π6 τοῆδοϊϊοη {μαῦ ΠΙΠ6 
τοημ8 αὖ Ἰθαβδί οὗ ΟἿΓἿΓ τδίοθυϊα δ ἃγ6 πηοϑῦ Προ ἔθ οῦ]Υ Κπόση. ΤῊ 
ΟὨΪΥ σἤδησα οὗἩἨὨ δβοᾶρα {πδγοίοσ ἴγοιῃ οὐχ δχϊβίϊηρ Ῥϑυρ  αχ! πιιϑῦ 
Γοϑί ἴῃ 4 {πογουρῇ τόνον, δηᾶ (1 ποράβ Ὀ6) ἃ οοτηρ]οθῦα του] δ οι 
οὗ [6 τυῦῆο16 τηδ88 οὗ ΟἿΣ οὐ τ]οα] δἰ ΠΟΥ 168; 84 οσκ ἀουθί] 685. οὗ 
το 01} δηα πιασπιῦπάθ, Βαϊ πάθον 411 [Π6 ΟἸΓΟυΤηβίδῃοε8 δΟβοϊ αἴθ] Ὺ 
ἸΏ ΦΙΒΡΘΏΒΔ]6, Ἀη]688 ᾿Ἰπἀθοα {Π6 δασμοῦ ργοβθουοη οὗἨ ΒΙιΡ]1οαὶ] οτὶ- 
Ὁ.οἶϑπὴ 18 ἴο ΡῈ ἰαϊὰ δβϑιάθ δἱίοσϑίμοι," ΤῊ18 18 Ἰπάθθα 4 ἤορϑὶθβ8 
σομοϊ βίου ; δηᾶ 10 18 οῃ ἐπα δοοοιηΐ {πδὺ ἴῃ ἃ σοῦκ Κα {86 ργοβθηΐ, 
᾿ηἰοηἀοα [Ὸγ ΒΙΡ]1οΑ] βυιἀθηΐβ, 1Ὁ Βοθηβ ἴἰο ἀδθηιαπα βοῖμθ ποίϊςθ. 10 
ΤΑΥ͂ ἢγβέ ΡῈ ορβογυϑᾶ, (παῤ Μυ. 5. ῃἰτηβϑ 068 πού ασέ οἢ ἢ 18 ὁο0η- 
οἰαβίοη, θα, οα {6 ΘΟΠΈΣΑΓΥ, ἢ6 ΘΧΡΥΘΒΒ68 ΠΙΤΊ861 ΠΤΤΗΪΥ δηα ἀφο α]ν 
ἃ8 ἴο ἔπ6 τοϑάϊπρ οὗἉ σογέαϊπ ραδδασεθ. ΤὮυΒ, ἢ6 Θομβίάθγα ἐμπαΐ 6 
18 βυ βηοϊθηῦ ἀκία ἕο ἔοστα ἃ βοι]οα Ἰυαστηοηΐ 88 ἴο ἔλθηι αὖ ἰθαβί. 
Απᾷ 1 νγο μαδὰ ἴο τσαΐξ Ὁ {86 βυρρεβίβα οο]]αύϊοη ἰο Ὀ6 Ἔχθουΐθα, 
ὙΠῸ δῇ Β8γΥ θη ἰῦ σχοι]α θ6 ΔοσοΙΡ] 1Βμ64 ἢ 10 18 ἔσθ [παὺ οὗ Ἰαἴα, 
ἴῃ ἃδουῦ ἔναϊνθ ὙΘΆΓΒ ΤΟΥ γ88 ἀοπ6 1 [86 ἀθραγίτηθηΐ οὗ ἐσαοΐ 
οοἸ δέοι ὑπ8ῃ ἴῃ ἴἴγαα ργθοθαϊηρ οϑαύασιοθ, θυΐ 81} ψὰὸ σπουϊὰ 
Ὀπάογίαϊςα ἐπ8 ἴο Ἔχαπιῖηθ αἱ (πΠ6 Κπόσῃ ΜΟΝ. ὃ Απὰ γοῖ, οχ {118 
ΤΠΘΟΥΥ͂, ὑπῸ}} ὑπαὖ Βμου ]α 6 ἄοπα νὰ ουρμῦ ἴο ἴᾶνθ πὸ σϑσίδι ἰῦ ἃ 
ἴο 1π6 ἰαχὺ οἵ {6 Ναὸν Τ᾿ ϑίαμπηοηῦ, 
ἯΟΥ τηθοἷχ ἸΏΟΓΘ Βἰ πη ρ]6 ἀπ Βα  ΒδοίουΥ 10 18 [0 Το θΡ6, {παῦ 

1π6 δοίυ δὶ] τοδάϊηρΒ οὗἉ {π6 δροβίο!!ο ἂρ τ ἴμοβα οὶ γὸ τϑαϊῖγο; 
{παῦ {6 τοδάξησβ ὙΒΙΟΝ τὰ ἀποῖσ ἴο Ὀ6 Δποϊθηῦ ΘΑΓΓΥ 8 τη ἢ ΠΘΔΓΘΣ 
ο 1μαῦ ἀρ {δὴ ΔΩΥ ἐουπα ἴῃ γοοθηὺ ἀοσαμπηθηΐβ δΙομθ οδῃ ἀο ; {μα 
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1{ 116 δῃοϊθηῦ δυςβου 168 αφ7όε ἴῃ γϑδαϊησβ, (6 οημϑ ρ»γοδαπαϊ τοβϑίβ 
ἘΝΤΙΒΕΙῪ ΟΠ ἴδο86 Ὑπὸ ψ1Βἢ ποέ ἰο [Ὁ]]οὐν {μοι ; δπαὰ ζυγίδμοσ, ἰμδύ 
[16 ΟὨΪΥ Ῥσγοοῦ {μπδὺ 8 σϑϑδαϊηρ' ἐδ Ἀποϊθηῦ 18 ἐμαὺ 1Ὁ ἢδ8 βοιχθ δηοϊθηΐ 
νους θου. 7,6 ΤΟΥ͂ {Π8 οαϑῦ Ἀ5146 ἔγοτῃ ΟἿΣ ΘΟὨΒΙ ἀογΑ 0 411 στοά! ηρΒ 
ὙΠΟ πᾶγο πὸ δποϊθηῦ δα ΠΟΥ 168, δα Τοραγὰ ἰμθπὶ 85 Ὀθθ]οασίηρ ἰο 
186 Κιηα οὗὨ νυ 0 }8 ΠΟ Β {16 Ἰδαίου δοῦῖθ68 ᾿πίσοάπμοθ. Απα {818 
ΒΑν68 108 ἔγοτα {116 [01] οὗ οοπίοθι ρ]δίϊπρ' {86 πα οδηϊίο, ἀγα γ θουπάοα 
ΠογΖοι ΡγΟροβοα ὮὉΥ Μζσ. δουϊνθηου ; τ7Ἃϑδ αν ἀθβηλα οὈ]θοῖθ ὁ 
ψ ϊοἢ ἴο Ηχ ον αἰϊθηίίοη ; πὰ (Π686 76 ΙΩΔΥ θ6 Οσουρ!οά, ογθη 
ἐπουρἢ τνὸ βου] θ6 ν16}] ρ]οαϑϑὰ 1 {86 ᾿Ἰπνοδειραίίομβ οὗἨ δχρίοσοσβ 
δου ἃ σοϑοιο ἀοουμηθηΐθ ἔγοτα {π6 πορ]θοῦ 1ῃ 810 }} ΤΠ6Υ αν ἰαἱῃ, 
δΔηα βῆον {μαὺ ΠΟΥ ῬΟΒΒΘΒΘ 8 οἰδίτη ὕο θ6 ΟΠ ΒΙοΥΘα 848 ροοα οΟἸ]αἴδΓα] 
υυϊΐηθββοθ. Απά σίμοσ, ψὶ τορασὰ ἴο {π6 ββογϑα ἰοχύ 'ῃ σοηθγαὶ, 
6 Τ]ΔῪ ΒΑΥ, ὑμαῦ Π6γ6 ΔΓ6 ΘΟΠΟΙἸΒΙΟῊΒ Ἡ1Οἢ. ὁαμηοΐ 6 Βῃβιθη ὈῪ 
186 τϑοο]δίϊοι οὗ 411} (πΠ6 ἀοουτλθηίβ ἴο τ β1οὴ Μτ, ϑουϊνθηοΥ σοίογϑ : 
ἔον 1 ἴζ Ὀ6 Βυ ΠΟΘ ΕῪ αὐξοδίθα Ὀγ 186 οἀοδβὺ τ 68868 οὗ 8}] 6133868: 
1 ποτὰ Ὀδ ἴῃ 118 ἕανουῦ σοοά οΪα ὙΘΥΒΙΟΠΒ, δα ΘΑΓΥ οἰἰδῦ!οη 8, 10} 
186 ἀοδηϊίο ουάθμοο οὗ βοιηβ οὗ {86 Ὀοδί οὗ {16 φῦ! ον Μ 85 5., [π6 πη 
6 ΤΑΥ͂ δ6 ΒΌΓ6 ὑπαὶ ΠῸ Π6Ὺ ὙΠ Ή6ΔΒ68 οομίά Ὀ6 ἀἸβοονογοα ψ ΒΊΟΝ 
τοῦ ]α ονοσίαγῃ {118 Κιπα οὗ ὑββ τω οηυ. 

ΗΆΡΡΙΥ Μτ. οσιυθηου ΒΒ σϑιρδυὶς οἡ {86 πηρογίδοῦ ΤΠ: Υ ἴῃ 
ὙΓΙΟὮ ΟἿ τηβύθσια δ ἀγα ΚΠΟῚ ἀο68 ποὺ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴΠ6 ἀποίοπέ ΜΘ. : 
ἴοῦ σῖὰ ἴπ6 οχοδρίοῃ οὗ ἴΠ0ὸ γαίϊοδη ΜΩ. (το 6 οδπ ΟἾΪΥ 
ΘΙΩΡΙΟΥ͂ 48 ᾿ΠΒ0 ΠΟΙ ΘΗ ΤΥ ἀχδυαϊποα ὈΥ͂ ἴἴγ66 ΟΟ]]αΐοτΒ), ἔμ 6 γθ 18 ΠΆσαΪν 
δὴ δηοϊοηύ ΜΆ. δὖ 411, ἀμ δογίϑι ΙΥ ποῦ ομο στ σίμυ οὗ ϑροοίαϊ ποίϊοο, 
ὙΠΙΟὮ 48 ποῖ οὗ ἰαΐθ γϑδσβ Ὀ6θη ΘΑΥΘΓ ΠΥ οΟ]]αἰθα Ὀγ ΤΙΒοβομάογ 
δηα Τταρο]]68. 

ΟΗΑΡ. ΧΙἧ. 

ΟΝ ΤῊΒ βοῦποξβ ΟἹ ἸΕΧΤΌΑΙ, ΟΒΙΤΙΟΊΒΜῈ ΙΝ ΟΕΝΈΚΒΑΙ, 

ΤῊΒ δβουτοθϑ οὗ Τοχίυδὶ Οὐ οίβτω ἀγὸ ἴπ6 ουϊάθῃοθδβ ΠΟ ἢ Ὑ76 ῬΟΒΒΘΒ8Β 
ἴον οὐ ἀραϊπδί αἰογαπί τοδάϊηρβ; ἰΠῸῪ δῇ (868 ομδηηθὶβ {πγουσ ἢ 
ΜΒΙΘὮ, ἴῃ ὙΠῸΪ6 ΟΥ ἴῃ ρετί, (86 ἰοχί μὲ8 θθθὰ ἰγϑμβιλ θα ὕο 8. 
ὙΠΒΠΟΥ 8Γ6 ἑΐγεε : --- 

1. Μ55., 2. νϑγβίοῃϑ, 3. θαυ] οἰϊαί 008. 
1ι νῖ}} 6 ποοα} ὅο σομβίου ὑπ 686 βρδγαίθὶ Υ ἴῃ ἀοθίβ! ; ἃ ἴδια 

ΦΘΏΘΓΑΙ ΤΟΙΠΆΓΚΒ, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, ΤΩΔῪ Ὀ6 ὈΓΤΟΡΘΟΥΪΥ ΡΓΘΙϊΒο ἃ 1} σοραγα ἴὸ 
[πὸ τοϊδνο ναὶ οὗ {μ686 ἔγθθ οθδῆμηο]8 οὗ ουϊάθῃοθ. ἊἈ'κ8 ἴο δμοϊθηΐ 
ὙΓΟΥΚΘ 1 ρΈΠΟΓΩΙ Μ͵Δ παν ΟὨΪΥ ἴπ6 Μγδέ; [ῸΓ δυσὶ οἰ αὐ] 008 88 ΤΑΥ͂ 
Ὅ6 ουπά οὗὨ οΪαββῖίοδὶ ψσιίοσβ ατὸ ΒΆΓΟΪΥ δουρὶ ἰ0 θη 16 τ18 ἰὼ 
Βεῖησ {Π6πὶ ἔογιγαγα 88 ἃ βυ δδίδης να οἰη88 οὗ ὙΠῸΓΏΘΒΒ868: ΨΓ}1]6, 88. ἴο 
οἴδιοσβ, ψγ βᾶνθ ομἱυ {μ6 δόοοπα, ΒΠ 66 Βοῃλθ δποϊθηῦ ἡγοῦ ἃγ  ΒΟ]ΪΥ 
Ιοβὲ ἴῃ {πὸ οὐἱσίπαὶβ, δῃὰ 6 ροββθ88 {ΠθῖῺ ΤΠΘΓΙΟΙΥ͂ 10 8 ἰγδ ΒΔ : 
Δηά (8 ἰἰ 158. πα΄, ψ 1} τοραγὰ ἴο {μΠ6 Νονν ᾿Γδβίαπιθῃί, 16 ἅτ ἔπ 
ΤΆΟΤΕ ΤἹΟΔΪΥ βαρ] οα ὙΠ τηδίουια]8 ἴον οὐ ἰοῖβιχ οὗ αἰ βογθηΐ ο]αβδοι. 

: 
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ΤῈ υεγϑίοηβ αἴοπο Ὦδνο ὈΘΘῺ ΡῬγΘΒοσυϑα, τὖ 18 ἴῃ γαΐῃ ἰοὸ {πιη]ς οὗ 
τοβίοσϊπρ' (μΠ6 ογψίπαϊ ἐεχὲ; 4}} 6 οδῃ ἀο 18 ἴο Ὀ6 σοπίθηῦ τι {86 
σθμοσγαὶ βυθβίδμοο: απα ΜΠ ταραγὰ ἰο οἰϊδύϊομβ, 1688 {ΠΥ ΔΓῸ 
ὄργεβ8, 6 οδῃποῦ 66] δοβοϊαΐθ οοπῆάθηοθ ᾿π {Π6 1} ρ᾽νίηρ μ6 δχδοῖ 
ψογβ; δηὰ {08 Ὀγ ὑδοιηβοῖνοβ {867 πουἹὰ οἵζθῃ 6 ἀουδίζα! 
υμοθβοθ. Τὰυ8 Μ55. ἄδβοσυο {86 ἢγβί ρίδοα διηοηρβί {Π 6 βουγοθϑ 
οὗ οὐ οῖϑηλ, ουθα ὑβουρ Βο86 ΒΊΟΝ ἀχιβῦ ἃγθ ποῦ 88 οἱ δ8 {88 
ἀἄαία οὗἨ ρδυου ]αῦ ν ΥΒΊοΩ8; δῃὰ ΜΘ8. δ οσσυργίηρ (86 ἤγδβι σϑὴκ 
τηυϑύ 6 ἢγβῦ οομβι ἀογοϑά, 

[η {ἢ βαρᾶσγαϊβ ἀθβοσιρίζοῃ οὗ δδοὶ οὗ (86 οἴ δηπ618 Οὗ ὑγδη δια βίοι, 
106 ΡΘου] ΑΓ 168 ἀπα ομαγδοίουι βίο οὐ ϑαοῖὶ οἶδϑβ, δῃὰ οὐ δδοὴ 
ἀοοσυτησηΐ, Ὑ11] σοαῦγα ἴο Ὀ6 βίδα 1 ἀοίβ]. Τὸ δδοὺ οὗ {686 
ΟἾα5868 ν71}} ΔΡΡΙΥ ταυοῃ οὗ ψμαὶ τγῶβ 8814 ἀῦονο, ψ βθη ῃ6 ἰΒίουΥ 
Πα οδιιδο8 οὗ νϑυίουβ τϑϑαϊησβ ΟΥΘ ὉΠΩ͂ΘΥΡ ΘΟΠΒΙἀοσϑίοη. ΕῸΓ 
ΔΙβουρ Μ55. ψογα ὑΠ6 γ6 ΒΡΘΟΙΔΠῪ τηθηποπθά, 10 τηυδὺ θ6 οὈνίουϑ 
{πᾶῦ νΘΥΒΙΟῺΒ, θ651:468 μαγίδιηρ ἴῃ {Π6 γαγίδίϊομβ ἑουπά ἴῃ {86 ΜΆ Ν. 
ἔγοτα τυ] Οἢ (ΠΟῪ ΤΟΙ τηδᾶθ, ΔΥῸ Αἰ ΤΑΥΒ [|80]6 0 δανα σγϑοοϊγοα ἰπ 
186 σουγδο οὗ ὑγαη ΒΟΥ ΡΟ ΙΏΟΓΘ ΘΥΤΟΥΒ Οὗ ἃ. Β᾽ γα] 6γ ΚΙηά. 

Αμπά 80, ἴοο, οἰ οη8 πιᾶψ ᾶνθ Ὀ6θῃ ἰδκθη ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΠΥ ΓΓΌΤῚ ΟΥΓΟΙΒ 
ῖῃ {86 ἰαχί ἴγοτα ΒΙΟΒ {π6 αποίαίοη τγ88 τηδῆθ;: ΟΥ̓ ΠΟΥ πσιᾶαν ᾶνθ 
ὈΘ6ῃ τηοα!ῇρα ἔγοτη τἰπ6 ὅο π26 ὈΥ ΘΟΡΥ ΒίΒ ΟΥ ΘαΙΓΟΓΒ: 841} (686 
Ροϊηΐδ τν}}} σοαυγα ἀἰβίλμος σΟὨΒ᾽ ΘΥΘΟΗ. 

Βυὺ 110018 186 πού οὗ {π6 λέδέογῳ οὗ ραγϊουϊασ Μ55., οὐ οὗ {Π6 
ΥΘΥΒΙΟΏΒ 'ῃ σἜΘΠΘΓΆΙ. [{ 18 ΕΘ [Ἢ] (ο Ἰοάγη ἔγουῃ {πδῖὶν ᾿πίθγηδὶ οἢδ- 
ΤΟΙ ΙἸΒ108, ΓοδάϊησΒ, ὅζο. τυ μδῦ πγοῖριῦ {πο ῖν ὑ ΒΕ ΠΠΟΠΥ ΤΥ ἄθβογνο, 
δη ἃ ΠΟῪ ἴα {Π6 ΘΟΡΥ ΙΒ ΟΥ [86 ἐΓδηΒίαίου ἈΡρΘαῦΒ ἴο ἰᾶνα ἐδ }}Υ 
Ὀγαηϑγαι δα {Π6 βαογοα ἰαχί, δῃα ΠΟῪ ΓᾺΡ 6 τδυῪ βανα Ὀθθὴ 140]6 ἴο 
τλϊϑία ΚοΒ οὗ ΔΩΥ ρθουν Κὶπα. [π᾿ ἔοστηϊηρ βυο δὴ οδβίπηδία ν 6 
ἰθαγῃ [86 προγίδηοθ οὗἩ οἂΐ ποῖ Ὀοϊηρ ον ἴο ἴοστῃ ἃ ἡυαρτηθηΐ ἴὙΟΠ, 
16. ὑαϑ. ΠἸΟΩΥ οὗὁἨ τῇθσθ ἱπαϊνι 8] Ὑγ}Π68868; τὑγ6 ΔΙ6 8016 [0 ι.86 
οοπιδίποαά ἐοδέϊπιοπψ : ἀηα [818 18 οὗὁ νϑῦυ ργοδῦ ναΐιθ, πού ΟὨΪΥ ἴῃ ργοὸ- 
ἀυοίηρ σομνιοίοη ἴῃ ἔανουν οὗὁἨ ραγίϊοι αν σϑδαϊηρσα, Ὀὰΐ 4180 ἴῃ τηδὶη- 
ἰαἰ πο (16 ΘΠαγδοίου οὗ ἱπάϊνιυδὶ τυϊΐπθβθθθ [πῃ {818 χα πα {ῃ6 
δΠοΙΘηΐ ΟἸΔΌΟΠΒ, ΘΒΡΘΟΙ4}}ν ὑμο86 ὙὙΏΙΟ. ΔΥῸ ΟΧΡΓΘΒ8, ἴο Ὀ6 οὗὨ γνΟΥῪ 
στοαῦ ναὶ: ῸΓ 6 δὴ ΘΑΥΪΥ ὙΓΙΟΥ ΒΑΥΒ αἰ ΠΟΕΪΥ, (πα΄ 1ῃ ΒΌ ΟΝ ἃ 
Ῥϑββασο βΒΌΟΘΝ ἃ τοδάϊηρ Βῃου]ὰ Ὀ6 ἔουπῃα, δηᾶὰ ποῦ βιοῖ ᾿ ὑπ6, δηά 
ΜΉΘΩ ΒΟΠ16 οχιϑύληρ ἀοουϊηθηΐβ 60 δοοοσὰ Ὑ18 (818 Ἔχρ]ϊοιῖῦ ἰ68ι}- 
ΤΔΟΠΥ͂, ῦ σο68 80 Κα ἴῃ ΘΒ Δ] Βησ ὕἢ6 ΤΟμαγδοίοσ. οὗ βοἢ ἀοου- 
ΤαΘηΐβ, ΘΒρΘΟΙΆ ]Υ 1 ὙΠΟΥ͂ ΓΘ ἃ ἔδνν ἴῃ οοηίγαβύ [0 ΥΘΓΥΥ͂ ΤΏΒΠΥ. 
γε ὑμυ8 τϑδοὶ {π6 τηοϑᾶθ οὗ ἀοιηοηβίγαϊρ [6 να]ὰα οὗ ἀοουχαθηῖβ 

ὉΥ Οὐπιραγαΐίυο ΟΥγἰξοἴδηι; ὑμπαῦ 18, ΟΥ̓ ΒΟΥ ΙΏΡ,, 1π Ο4868 ΟὗἨ Ἔχρ]οῖῦ 
δηοϊθηΐ ἰΘϑ πο ηΥ, Ἡ]ιαὺ ΜΙ 5.9. ἀπα νουβίοηβ ἀ0, 48 ἃ ἔδού, δοσογὰ υΥὺ10}} 
[Π6 το! ηρβ 80 βϑίβ Πϑμθα ; δηᾶ {8 1 ΔΓΘ 8016, 88 ἴο {μ6 ταχύ ἴῃ 
θΘΠΘΓΑΙ, ἴο ταῖν ψ 10} δβρϑοῖαὶ οοπδάθηοθ ου {886 Ὑ}ύη688608 ΜΓ ΒΟΒ6 
ΟΠαγδοίου 88 ἰπ8 Ὀ66η ῥτονυθα, 

Ιηῃ πεῖρμηρ [86 τοϑΌΩΟΩΥ οὗὨ [Π6 νϑυβίοῃβ, 1Ὁ Ὑ1}}} 06 866}: ΨΘΤῪ 
Τραπθηῖν, ὑμπαῦ αἰ. οὐ αἰπιοϑῦ 411, οἵ το86 ὑγῖοσ ο [6 βϑυθπίῃ 
ΟΘΏΓΌΓΣΥ ΤΏΡ ΟΠ ΟΠΕ 5146, ἀραϊηβύ {Π 6 ἰαΐεσ Μ55. δπὰ ὑΠ6 τηογο γοσδηΐ 

. 506 “Αοροπης οὗἩὨ Ργϊπιοὰ Τοχ," Ρ. 132. δερ. ὃ 18. “Οὐ δὴ Ἐδιτηδίς οἱ ΜΆ. Ααιϊβοι- 
ι168 ἰῃ δοοογάδῃοο τὶ Οοτηραγϑῦνο ΟΥ̓ οἾ8π).᾿" 
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ΨΟΓΒΙΟΏΒ : 8Π4 80, ἰοο, 88 [0 {π6 οἸ(ΔΊΙΟΠΒ, 1 18 ΤΟ] ΠΘΠΤῪ ουπά, {πα 
ἴῃ ΗΪδοοβ οὗ ομαγδοίθγιβίιο αἰ θσοποθ, {Ππο86 ταδάθ ὈΥ {86 6οο] οβϑιαβίῖοα] 
ὙΥΣΙΟΥΒ οὗ 1Π6 ΘΑΥΙῪ ΘΟμἰΓΙ68Β ΑἸΠῸΓ ΘΟὨΒΙΔΘΓΔΌΪΥ ἔγομι (Πο86 οὗὨ Ἰδαίου 
Ὡιρ68. 

ΤΠ686. οἰϊα ἢ 5 ΜΝ}}1 Ὀ6. ΘΟΠΒΙ ἀοΓΘα ΒΡΘΟΙΆΠΥ 'π 8 ζαΐαγα οπαρίογ; 
4}1} 1παῦ 18. πορα [Ὁ] ποτ ἰο Ὀ6 βαϊα 18, ὑμαὺ {π6 ΘΑΥΪΥ Θςο] οβ᾽αβίϊοαὶ 
ΓΙ οΓΒ αὐυοίοα {86 ΝΕ Ταβίβιηθη 80 τος δηᾶ 80 ἰδγρϑὶγ, δπᾶ 
ἸΏ ΟΥΟΥΘ 80 τυοἢ οὗ 118 ἰδηριδσα ᾿ηΐο {ΠΕΡ τυσιθησβ, ὑπαὶ 1 [ῃ6 
υοΐμηπιο οἵ τς. Νον Τοβίδταθηϊ μδα Ὀθθη Ἰοβί ἴῃ στσθοῖς, απὰ τὸ παᾶ 
Ροββεββϑα 1π6 τψόσκβ οὐ (86 ΟὙτθϑοὶς [ίμουθ, πα βοηθ ὁὔθ ψϑυβίοη ἃ8Β 
Δ. ᾿πάοχ ὈΥ τ ῖο ἢ ἴο δυτδηρο {π6 ἔγαστηθηΐϑ, τγ6 Θου] ἃ μαγα γχοϑίογοᾷ, 

᾿ Αἰπιοδῦ ψουθΆ}γ, ὈΥ ἴδ (6 στοδίου ραγύ οὗ {πΠῸ ἰεαχί. ΤῊ]Β δοπβἰἄϑθσγα- 
θη αἰοηθ ΒῇΟΥΒ ΠΟῪ ἱτηρογίαπῦ 1ὖ 18 ποῦ ἴο ουθυϊοοὶς {818 βρθοὶθβϑ οἵ 
δυἹάθηοα : Μ ΒΊΟΝ, 1 ποῦ 80 δ β1}ν ργαβρϑα (τόσα {Π6 τηοά68 οὗ οἰζαί1οπ) 
85 1ῃ6 τοδαϊπρα οὗ ΜΘ. πα ΨΘΓΒΙΟΏΒ, ΟἼΥΘΒ υ8 186 ΘΟΙΩΡΑΓΣΑΙΥΘ 
ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ ρῥγοάυςοα ὈΥ ἃ {πγϑοίο]α οογὰ οἱἁἉ [θβϑ λον. 

Το {8656 {ῆγοο βουσοοϑ οὗ οΥἹ11618Πη. ΒοΙη6 ᾶνο δα αἀοα Ο(γίξσαϊ (η- 
7εοοέωγε; ἃ. πϑῖλθ Π1ΟΝ πᾶ8 ὈΘ6ΘῊ 80 Δρρ|164, δηα πῃ ῖο Πα8 Ὀθοη ὈῪ 
ΒΟΙῚΘ 80 ΓΑΒΏΪΥ τη δι ηθ6 6, (μαῦ 10 ΟΠ ΒΑΓΑΪΥ͂ ΠΟῪ 6 ἀϊδουββοᾶ 
τ πουῦ αὖ ἰοαϑὺ ἃ [δ ]ηρ ὑπϑῦ 10 18 οΘοηποοίθα ὙΠῸ ὙΘΥῪ ἸΓγονυθγοηΐ 
τοδί πηοπῦ οὗ ΗΪΥ βδουϊρίυσο. ΝοΟῊ ογίζίοαϊ σοἨ)οοίμγ 6. 88 ΔΡΌ]16α ἴο 
Οἰ4381608]} ὙΟΥΚΒ ἴῃ ρΌΠΟΓΙΑΙ 18 ηοῦ ΟὨΪΥ͂ ΡΟΙΤΩΪΒΒ1016, Ὀὰ ὨΘΟΘΒΒΆΓῪ ; [ὉΓ 
ΒΟἢ ΟΥΚΒ Πάν ΘΟΙΏΤΊΟΏΪΥ ὈΘ6Θη ὑγαπβϑιηϊ6α ὈΥ̓͂ Τη68}5 οὗὨ νΟΥῪ ἴδ, 
Δη4 ἴῃ βογθ οᾶ868 {βγου σῇ Ὀαῦ οθο Μϑ, ὙΤῆυ8, τα βία καβ πᾶν θθ θη 
ον ἀθηῦ οἡ {π6 ἔδρα σῇ 1π6 ἰοχὺ ᾿ἰ(β61 ἢ, ἀπᾶ ροοά οὔ 108 ανα ΤΊΡΆΟΥ 
ΘΧΘΙΓΟΙΒΘΩ 861 5.(}}1, ποὺ 1 ᾿ΩΡΤΟΥΙΏρ᾽ ΘΟΠ])ΘΟΓΌΓΑΙΙΥ πβαὶ σοαυϊγοα 
πῸ διμθηδίοῃ, δαὰΐ 1ῃ Ββιρσροβίπρ, ᾿ῃ οα868 οὗ ργουεα σοτγερίϊοη, ταῦ 
τηϊσῃῦ θ6 βυιθδςαϊοα 88 ρινίηρ [86 Γϑ8] βθηβ6 οὗ (86 συιίοσ, Απά 
ὙΒ6Ὼ {π|8 ἢ495 66 Ὑ76}1} ἄσπο, 10 π88 ὈΘ6ῃ ἴῃ ρΘΠΘΓΆΙ ὈῪ Δαμουΐησ 
Ῥτγοίον οἰ βου ἤο {86 ἐοίέογ8 οὗ 186 ΜΆ. ἀπά 1μθὴ βῃονίπρ τ ΒΟΓῈ δηά 
ἴον {Π6 ΥΔΏΒΟΥΘΥ τηυϑῦ μάν οΥΤοα ἴγοτη [Π6 Θοχηπηοι ἀπ {06]] 
Κηοόνγη οδιι868 Οὗ τηϊδίακο, [10 18 {818 βοσαθίμιηρ ᾿Κ6 σοστθοῦηρ {Π6 
οτταΐα οἢ ἃ ρυ]ηἰθα ρᾶρο ΜΏΙΟΪ ΓΘ ταδη!οβῦ 88 βϑαοῃ. Νοῖ ΘΥΘΓῪ ΟΠ6 
οὐσαῦ ἴο αἰϊειαρῦ ἴδ; Ὀὰῦ Β6 ὙΠῸ ροβββββθβ δοτηροίθηΐ 8 Ὁ} ψΜ01}} 
βϑοὶς ἴο ἄο 1 ἴῃ βιιοἢ ἃ ὙΑΥ͂ 88 ἴο Τϑοου μα ἴπ6 ΔῈ ΠΟΥ πιιδέ ἤαγο 
τυγιτίθη : [18 οδ]ϑοῦ 18 ποῦ ἴο πρσγουθ οα {μ6 οΥἹρΊπαὶ, θυΐ ἴο τοβίοσο 
ἴ, [ἢ 68868 οὗ ΘΟΠΒΙάοΓΑΡΪΟ ΣΠΒΡ ΟΝ {Π18 ΤΩΔΥ 6, ΩΡΟΒΒΙΌ]6; δηῆ 
186, 88 76}} 88 1ῃ 411} ρίδοθβ ἴῃ ὙΠ ἢ {Π6 ἰαχὺ ἀ068 ποῖ βυρρεδβύ {πὸ 
οογτοοίομ, 1 ΒΒοι]α βἰδηα 88 1Ὁ 18; [ὉΓ, 1 ΠΟ αἰΐοιωρὺ αὖ διηθηαίίοη 
Ὀ6 Ιηἰγτοάδυοοα, {πΠ6 ποοᾶρα δουσθοίοῃ παν Ὀ6 δΒιισρεδίθα ἴο ἔαΐζαγο 
οὐτἴο8, ἴο τ βοπὶ {818 ν01}} 6 ΤΟ γα ἹΠΏΡΟΒΒΙ0]6 15 [86 βου αὶ 
1] υγοα τ ογ8 ἀπ βαηΐθῃ 68 ΔΓ ΘΟΥ̓ΕΓΘΑ͂ ΟΥ̓ΘῚ ὙΠ αὐξοτηρίοα ρ] αἰϑίθυβ 
Δα Ὀδηάλροϑ. 

Βυῦ 48 ἴο ϑογρίυγα {π6 οδδα ἴῃ βΌΠΟΙΆΙ, πᾶ 88 ἰοὸ {86 Νὰ 
Τοδίδιηθηῦ θη σου, 18 οὗ ἃ νυ ῦῪ αἸἴδγοπὶ Κιπᾶ. ΕΌΣ γα ροββεββ οἵ 
[π6 ατοοκ Νὸν Τοδίδιηθηῦ 80 Δ ΜΌΝ... 8η4 να ἅτ αἰαθᾶ ὈΥ 80 
ΤΑΔΠΥ͂ ΨΘΙΒΊΟΏΒ, {πα΄ ͵6 ΔΓΘ ὭΘΥΘΓΡ ἰοῦ ἰο 186 πεοοὰ οὗ δοπ)͵θοίΐαγο 88 
1Π6 Τη68η8 ΟΥ̓ τοτωουϊηρ οταίΐδβΊΌ. ἀπά (βοβθ ὙΠῸ Βαᾶύβ βοιρῃύ {ῃ6 
Ἰηοϑῦ ἴο ἱπίγοδισα [818 Βρθοὶθβ οὐ δοσυθοῖοη μαῦθ ΓΆΤΘΙΥ σοπῆποφ 
{ποιλβοῖνοβ ἴο τ μδῦ ταϊσῦ Ὀ6 ἰοττηθα οχέγεηιο ραββαροθβ, θυῦ {867 Πα 
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ἴοο οἴἶδῃ βουρῇΐ ΤΊ ΓΟ ἴο ἡσιργουθ ἴμ6 ἰοχὺ ἴῃ δοοουάδῃοθ τ 1 ἐξεὶν 
οιἱσπ ΥἹΟῪΒ δηα ἔδοϊπρβ; {παῦ 15 {πογοΐοσο βοίζηρ {μαιηβοῖνοθ ἃ8 
Ἰπᾶρεβ οὗ πϑδῦ ΗΟΪΥ δογιρίατα ομσλέ οὐ οὐριιῦ ποῦ ὑο οοπίδϊηῃ. Α8 
Ἰοηρ,, ᾿πά βϑᾷ, 88 υῦ ἔδνγ σορὶθ8 δα Ὀ6θὴ δχδιηϊηδα, δηά 1Ὁ τγᾶ8 ΚΟΤῈ 
{μαὺ {Π6γΥ οοπίδϊ πο α ψΑγ 1018, 10 νγᾶϑ ΟὨΪ]Ὺ παίαγαὶ ὑμαῦ οοτησαθηΐαΐοσδ 
βῃου α βυσροβῦ ϑαοῖ οοτγθοίοη8β, οἡ οοπ]θοίαγαὶ! στουηαάβ, ἃ8 {Π6Ὺ 
{πουρῦ πσαῦ 6 ἔουπᾶ ἰὼ ΜϑΆδ.; Ὀυῦ τΒΘΠ τλογθ οχίθηβινα 901]8- 
τἰομϑ μα Ὀδϑη τωδᾶορ, δῃὰ 11 νγδβ οἱϑαῦ ἰμαῦ [86 σΠδηη 685 οὗ ὑγδηβηχίβ- 
ΒΙΟΠ ἼΘΙ, Βυ βηοιθηῦ 0 ΒΌΡΡΙΥ ουϊάσποο ἃ8 ἴο ἴπ6 ἰδοχί, {ΠΟΘ τγᾶβ Ὡ0 
ὁη6 ὑπησ 85 (0 το ΟΥΙ6ΟΆ] ΘΙ ΟΥΒ ὙΘΓΘ τ Ογο ΠΥ ἀμδηϊτηουβ 
[Πα ἴῃ (6 χαο)θοίζοῃ οἵ 8}} οοπ)δοΐυγθ ᾿π (6 ἰοστηδύϊοῃ οὗ ἃ ἰδχί. 

ὙΥΒογονου ἴῃ 80 δποϊθηῦ ὙΧΙῊρ 0} ΘΟΥΓΘΟΙΟΩΒ 8.6 βαρροδρά ἰο 
Β6Ὲ ποράξῃ], 88 ἢγβϑὺ {δϊηρ 18 ἴο ἀεπιοπδίγαίε [18 88 γοαυιγοα ἔτοπι 
1Π6 ποοθβϑὶίυ οὗ {8μ6 οδ86; δηὰ 1 {πδῦ 18 δαυηϊοα ἴο θ6 οἴθαγ, μθῃ 
16 σμάθανουγ Βμου]ά θ6 τρϑᾶθ ὑὸ Β!0ὁ "7 ἥζοπι ἐδε ἐδσχὲ α5 ἐγαπβηιϊοα 
γα οἰοσηθηΐβ ἅτ δῇοσγαθα [ῸΓ οογγθοῦοῃ. Απᾶ ἰδυ8, ουθὰ ἴῃ {π6 
ΟΙὰ Ταδβίδιμθηΐ, ἰθοσο ἅτ ροϊηΐβ, ϑυοι 88 ἀαΐθβ δμα Ὠυθ ΓΒ, δπὰ 
ΒΟΙΩΘ 68 ὨΔΙΏ68, ἴῃ ΜΟΙ ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ΦΟΠΊΒΒΙΟ ΙΏΔΥ 6 αεπιοηδίγαίοί 
ἔγουα οἰἴποῦ [Π6 σοηίαχῦ ΟΥ Βοσὴθ οἴ ρϑββαᾶρθ; ἴῃ Βοἢ Ο4868 Ὑ76 ΔΓ6Ὸ 
σοΙΩΡ6]]6α τη 6χρίαπαίίοπ οὗ 186 ἰοχὺ ἴο δάτωϊῦ {Π6 σΘογτυρίζοη, 8π4 ἴο 
ϑίαϊα [86 οογγϑοίϊοῃ ὙΠΟ. 18 τοαυϊγοα, Βυΐ ἴῃ 186 Νοὸν Τοβίαμπγχοηΐ 
6 816 1 ΥΟΙΥ αἰδγοηῦ Οἰγουμηδίδμοοβ, [ὉΓ )͵Ὸ 8.6 δ0]6 ἴο ᾶνθ 
ΤΘΟΟΌΓΒα [0 ἀοουχμηθηΐβ ὙὙΒΙΟὮ ΘΟΑΥΤΥ 118 80 ΤΟΝ ΠΘΆΓΟΓ 0 {Π6 τη οὗ 
{π6 πγιΐογθ, ἰμαῦ {86 γ6 νγαᾶϑ ποῖ {86 βδῖηθ Ορρογί }Υ [ῸΣ ἱπ᾽ατγῖοβ οὗ 
{Π6 βαχὴθ πὰ ἴο αν θθθῃ γχϑοοινοα τ) ϊἱἹοὴ νὰ ἀο πᾶ 1ὰ {πα ΟἹά 
Ταβίδιαθηί. ἀπά 88 1ῃ 0 ΜΟΥ 18 ΓΘΟΟΌΓΒΘ ἴο μ6 Βαὰ ἴο δοηῃδοίαγα 
1 δὴ δχαρδηδίίοη οἂμ 6 σίγθῃ οἵ πῇραΐ μ88 βθθὰ ἰγϑηδιαϊ δα, 10 18 
Θχοϊυαοα πὰ [6 Νοὸν Τοβϑίδιηθηῦ 1 186 ΨΟΣῪ οἷ488 οὗἨ ραββαρϑδ ἴηἴο 
810 βοὰθ που] πᾶν Ὀτουρῦ Ὁ; δηά ἴο δι πλῖῦ 1ὺ νου] 6 88 
ὈΠΟΙ [164] 48 "ἢ ψγ͵ὸ ΟΓΘ ἴο βοϊϑοῦ ἴΠ6 δαδίοῦ ΓοδαϊηρΒ σταῖθοσ ἰμδῃ (ἢ6 
ταυχο αἰ ΒΠου]Ὁ 1ῃ ο8868 οὗἉ νἀγιδ 018. 

Α8 ἃ τΏ6γ6 απϑβίοῃ οὗ ργοῦὈ} 1168, 1Ὁ 18 ὙΘΙΥ ὉΠΠΚΟΙΥ {μαὺ {Π6 
σοηαΐπα σαβάϊηρ οὗὨἨ [86 δυῖπουβ πᾶ8 ὈΘοὴ Ἰοβύ ἔγοιη οΥ̓ΘσΥ οπα οὗ {Π6 
δηοίθηῦ οΟρί68; πη ὙΠΘὴ ΧΟΥΘΥΘΠΟΘ [ὉΓ ϑουιρίαγο 18 ἴΆοη ᾿πηἴο 
δοσοιηΐ, 1Ὁ ΤΩΔΥῪ ΒΟΥ 08 ἴΠ6 τ]βάοτη οὗ δρϑίδιπιηρ ἔγσομι {Π6 ᾿πίγοάιιο- 
[(ἴοῃ οὗὨἨ δηντμῖπρσ τ ΒΙΟἢ ἀο068 ποῦ τού οἢ ευἱάοπεθ. ἈἈμπά δνϑῃ 18 1Ὁ "6 
Βιρροβϑᾶ {μδὲ ἐπ6 γ6 ἃγΘ σου Ρ 0.8 ἔγοτῃ ΜΒ ΙΟἢ οὐν οἰ οδύ ΜΌ. δΓΘ 
ποῦ ἔγϑα (βιιοἢ 88 ἱἱερεμιόυ, Μαῖϊ. χχνῖϊ. 9., οΥ ᾿Αβραάμ, Αοἰβ νἱῖ. 16.), 
Ἰοὺ {π18 Ὀ6 τηοάοβυν δἰαίοα, ἢ {ῃ6 τϑαβοηβϑ, θυ πιϊβουΐ ΔΗΥ 
οὔδηρα μαΐησ τηδ46 1ῃ {86 ἰοχί, [018 φογέαίπ ἱμαῦ ἰμοχθ οδὰ θ6 ΠῸ 
ΘΘΠΘΙΆΙ σογγαρίϊοῃ : 1ῦ [48 ποῦ Ὀθθῃ αεπιοπϑίγαίοα ἰπαὺ ΔΩΥ ῬΑΒΒΑΡΘ 
Ὠ6668 (48 Βοχλθ ἴῃ {86 ΟἸα Τοβίαπιθηΐ 40) ὑο γϑοθῖν σοσγθοῦοῃ ΜΒ ΙΟΒ 
ΔΌ ΒΟΥ 168 ἀο ποῦ ΒΌΡΡΟΪΥ ; δῃηά 10 18 Ὀεοζίοτ, βαίου, τῖβοσ, ἴο δάμοσγα ἴο 
Ποῦ παν πᾶν βουὴ βί'σηῦ ἀδίδοίβ, ἔπη ὑο ἔογπι [ὉΣ Ουγβοῖνοθ (Ππαΐ 
ὙΠΟ ἢ που] 6 ΓᾺΓ ταογα Ορηοχίοιιϑ ἰο στοῦ. ΤΠ6 βυρ]θοῦ οὗἁὨ οΥ616Ὰ] 
οοπ͵θοΐαγο ἀοο8 ποὺ σϑαυῖτο ἰο Ὀ6 ἔασον ἀϊβουββοα Βδγα: ἴὉ που]Ἱὰ 
αν Ὀ6θῃ Ὑ6}] 16 ἃ ἀἰβυιπούϊομ μδα Ἰσσαγ8 Ῥ6θη πηαϊπίδι ρα Ὀαύνγαθῃ 
186 ἑπέεγπαὶϊ γεβίογαζίοπ οΟΥἩἨ ρῬαββαρσοθ ἴῃ δποϊθηῦ δυΐμοσθ, δα {μ6 
ΟὈ Γαβιομ οὗ ΔΏΥ ΙΔ6ΓῸ οοΟΠ]͵θοίαγα8 οἱ {μοῖγ ἰοχί, 
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ΟΗΑΡ,. ΧΠΙ. 

ΟΒΡΕΚ ΜΒ85. ΟΕ ΤῊΞ ΜΟΒΡΤ ΑΝΟΙΕΈΝΤ ΟΥΑΘ55 ΟΟΝΤΑΙΝΊΝΟ ΤῊ ΘΟΟΒΡΕῚ,8, ὙΙΤΠ 

ΟΝ ὙΙΤΗΟΌΤ ΟΤἸΉΗΕΕ ῬΟΞΒΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΙΝ ἀσδβουδίηρσ 186 Μ55. οὗ [6 ατοοῖκ Νοὸν Ταεβίβιηθηῦ ἢ πιηοῖα] 
Ἰοιϊΐοσβ, Ὁ Μ11 Ρ6 τροσο οοηνοπιθηΐ ἴο διτᾶηρο ἔποπλ ἴῃ 4 ἀϊβογεπί 
ΟΥΟΣ ἔγοτα {παῦ ἴῃ ΙΟΒ σοίδγθηοα 18 ΘΟΙΏΤΩΟΙΪΥ τηϑθ ἰοὸ {π 6 πὶ ἴῃ 
ΟΥ͂ΟΔΙ σου Κ8. ΕὟΥ 88 {πμδὺ δυτδηρθιηθηΐ 18 ΤΩ 46 ἴο ἀδθροῃὰ οἡ {6 
ἰοέέεγς 97 γε ξξγοποε υβοα ἴον (06 Ῥυῦροβο οὗ ἀοδβίσπιδίίοη, δηὰ Δ5 {π 686 
σΟΩΨΘΕΓΟΠΆΙ τη ΚΒ πᾶνα οτἹριπαῖθα ποὺ Ὁπέγθαυθ}Υ ἴῃ δος ἀοηί8] 
οἸγουχηβίδποοθ, ἴμοσα 18 86 ᾿ποοηνθηΐθησοα ἰμαΐ ναγίουβ Μϑ. δῖα 
18 ψΙΔΘΙΥ Βαρατγαίθα ἔγοσα οἴμοσβ [ο ὙΒΙΟὮ 88. ἃ οἷδ88 {Π6Ὺ ΟἸ ΒΟΥ 
Δ6ΒΟΓΟ 1 ἃ ρΡἜΠΟΓΑΪΙ Β6Ώ86. 
ΤΟ ΓΤ] ποῖ] Μϑ. ἀγὸ ΒΟΓῈ δυσδηρθα 1η [18 ΤΩΔΏΠΟΓΙ: --- 181. ΤΠΟΒΟ 

οὗ 186 οἸἀδϑὺ ο[488 ; (μδὺ 18, ὈΥΙΟΥ ἴο {πΠ6 Βουθῃτῃ ΟΘὨΓΌΤΥ. 
24, Τῇ Ἰαΐοσ ὑπο 1418 Ομ 1Π ΤΩΔΗΥ Τοϑρθοίβ ἄστοα ΠΕ (ῃο56 

οὗ 186 οἸαϑὺ ο488. 
τα. ΤΏ Ἰαΐοσ ὑῃ0 1818 ὙΔ1Οδ, 8116 [Π6Ὺ Βαᾶνθ ταδην ἔδαΐαγοβ οὗ 

σΘΠΟΓΑΙ τοβοιιίδησθ διηοηρδὺ μοιηβαϊγοθ, αἰ ἔγοτα ἰδοβα οὗ {πῸ 
οἰἀαβὲ οἶδεβϑ. 

Τὸ δδοὶ οὗ {π686 ἴσα οἰβδββθβ 1} Ὅ6 ἀρροῃάθα βιιοῖ Κγαφηιθηξς 
ἃ5 [411 ΤΣ βρθοῦ ον ἀπᾶοῦ οδοῖ οὗ {86 ᾿ϑδᾶβ; οὗἉ βυοῖ ἱγαρτηθηίβ, 
Βο6 ὙὙ8ΙΟῺ Ὀοϊοπρ ἰο (Ππ6 οἸ]ἀοβύ 1488 ἃγὰ οἵ νθυῪ ρτοδῦ ἱτηρογίϑῃοο 
δΔηα νϑ]π6. 

ἴῃ ϑδοὶ οἶδϑϑ πὸ Μ55. ψ1}} Ὀ6 ἀδβουι θα ἱπ 186 ογάοσ ρίγθῃ ἰο 
ποτὰ ὈΥ [86 Ἰοἰῖ6 Υ5 οὗ γϑίδγθηοθ ΘΟΣΏΔΟΗΪΥ ΘΠ Ρ] ΟΥ̓ α. 

Τῆι ποίφίϊοη οὗ ΜΏ5. ὮὉγ [Ιοὐΐοτβ οὔ {86 δἱρβαρϑῖ βθοίηβ ἴο Βαγα 
οΥἹρΊπαίθα ἔτοτα [86 ΤΆ ΠΠΘΡ 'ῃ ὙΒΙΟΒ {86 γϑυίοιιβ γοϑαϊηρθ οὗ {πὸ 
Ο(οαοχ ΑἸοχαπάσγιηυβ γοσθ ρἴσθη ἴῃ Υ δἰ οη ΒΒ Ῥοϊγρ]οι, ᾿η σι ἢ 
1Π18 δῃοϊθηΐ ἀοσυταθηΐ τγαβ οἰϊθὰ Ὀν ἰπ6 ΔΟγονι δου “ ΜΆ. Α.᾽ 
Ὑ εἰδίδιῃ, ἴῃ δυσδηρίηρ (86 νΑΓΊΟΙ8 τα] ρα ὙΓΠΙΟΒ Βα μα οΟ]]οοἰεα, 
ὙΠΒΠ6α ὕἤο 186 ΒΟΙῚ6 ΤΏΟΓΘ ΘΟΟΠΟἾΒ6 τη066 οὗἉ γοΐογθηοθ ἰμδη {Π6 ἀρ Όγο- 
υἱδίθα πδτηθβ οὗ Μ55. 1 οἢ Βδα Ῥθθὴ οι ρὶογοᾶ Ὀγ Μ|]Π, δπᾶ ἢ6 
1πογοίοσ μδα σϑοοῦσβα ἴο ἰθίϊοτβ οὗἁὨ γϑίδγσθῃσθ: 88 Α, νγ88 δ γοδυ 
ἀρΡΡζορτιαἰθα ἰο 16 ΑἸθχδηάσιδη ΘΟΡΥ, μα υϑεὰ ΒΒ. ἴον {86 γαίίοδῃ 
ΜΒ8., δῃὰ 80 88 ἴο οἴμιεγβ ; 186 ΔΙ ρβαθθίοδὶ ογάοσ Βδυϊηρ ΠΟ ΠΘΟΘΕΒΑΡῪ 
γ δῖοι ἰο (86 δη(α Ὁ ΟΥ νϑ]ὰθ οὗὨἩ [μ6 ἀοουπιοηίβ. ϑυρδοαιδπὺ 
οἀϊΐογβ βανα Φ]ονοα ΥΥ̓͂ οἰβί θη ἐπ 18 σοίργθηςθθ, τρακίηρ δα 1 0] 0}8 
Β0 8ἃ8 [0 ἱποϊυάο ΜΆ. βίῃμοθ οιῃρὶ ον [ῸΣ οὐ 681} ΡΌΓΡΟΒΟΒ ; δπὰᾶ 
{π8 1Π6 νατίουβ ΜΚ. ἴῃ Ὁποῖα] Ἰο ογβ ἃγΘ ΠΟῪ δαθι 8}}7 Κπονγη 
Ὀγ {ποῖν οὐ ΐοτβ οὗ ἀθβιρῃδίοη. 

ΤἼο οοηνθηίΐθμοθ οὗ βομ ἃ οομοῖβθ ποίδίοῃ 18 οὈυἹοὰθ ; 10 τρῦ 
Πού ΤΟΥ μᾶν ὈΘΘῺ 80 ΟΑΥΤΙΘα ουὖ 48 ἰο ἀνγοϊὰ ἔτνο ἀοίδοία : ὁπ οὗ 
ἴΠ686 18 {ῃ6 '86 οὗἩἨ 186 δβαπιθ Ἰοϊίο ἰο ἀθηοίο ἀϊεγοπὲ ΜΆ. τὰ ἀν 
ἔογϑηΐ ραγίβ οὔ 86 Νὸνν Τοϑίδιηθμί. ΤῊ ἸΠΟΟ γΘηἾ 6 ΠΟΘ 18 Θοταραγα- 
{νον δἰ σμί, θὰ 10 σαιδο8 10 ἴο θ6 ποϑᾶξι] ἰο τηθηθοη αὖ ἐἰπλθβ ἴο 
ισλῖοϊι ΟΥ̓ 116 ἴΌὰΓ ραγία οὗὨἨ (6 Νὸυν Τοβίαμηθηΐ, 88 ἰοαπᾶ ἴῃ Μ5., 
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186 τοίογσθῃσα 18 Ἰηἰθηἀρᾶ ἰο Δρρὶγ. Τὰ οΥμοὺ ᾿ποοηνθῃῖθησα, ψὮΟΝ 
18 σχδαῖογ, 185 {πΠ6 86 οὗ ἀργοῦ Ἰεἰίουβ ἴο ἀσηοία {Πμ6 δαπιὸ ΜΩ. 1η 
116 ΟΣ ραγίβ ᾿ηΐο ὙΠΊΟΝ ἴῸΣ οὐ σα] σοηνθῃῖθηοα [Π6 Ὀοοΐκ8 οὗ {86 
Νον Ταεβίαιηθηῦ ἢν Ὀθθη αἰνἀοα., ὉΠ [ὈΥΠΔΟΥ ναυϊθίυ οὗ ποίδίϊοη 
ΟΟΘΌΤΒ ΟἸΪΥ πΠ6η οοτίαϊη ΜΌ. σοηΐαϊη (88 18 σΟΠΠΠΟΏΪΥ {86 Ο486) 
ΟὨΪ βοὴ οὗ {86 Νενν Ταοβίαμχθης ὈοΟΪΚΒ; {π6 Ἰδαίου νυ ΟΥ̓ νγ88 
Ἰη το υσοα ἴῃ ἃ ἔδυ οα565 ὑπο ἃ ΜΩ. οοουρ!οα 8 ἀἸδγοπί ογαάεγ ἴῃ 
ΒΟΙΠ6 Ῥαγίβϑ ἴσοτῃ παῷ τυ μ]οἢ 10 Π6]α 1ῃ οἴμασθ.Ό [ἢ {Π6 [Ὁ] ον ηρ ]18ὲ 
οὔ Μ55. 6 τρδγκ οὗ οὐἹῦσαὶ τοίδγοποα 18 ργοῆχοα ἰο βαοῦ ΜΆ.: δηὰ 
γθογα αἰΠογοπί οὐ 0168 ἢν νυ 8ἃ8 0 {118 {86 βοΐ 18 βϑἰδιβα, 

10 π}} γϑαυθηθΥ 6 ἔουμπα δβἰαίθα {πα οοτίδίη ΜΘ. ἀγα μαϊηιρ- 
808ἰ5 ; τὨκί 16, ΜΒ. [86 πηδίογϊα] οὗ ψοἢ 48 66 ἢ τπἰϑ6α τότ (Π8η 
οὔς6. ΥἾμθῃ {π6 οΟ]Δον ττὶηρ' οὗ ἃ θΟΟΙΚ οἱ νι απὶ 88 ἀοἴβοθα Ὀγ 
6 ΟΥ̓ 086, {πΠ6 γαϊὰθ οὗὨἨ {Ππ6 τηϑδίοσϊαὶ σγὰϑ ἃ βυϑδιοϊοπέ ᾿πάμποο- 
μηθηΐ ἴο οδιι86 1 ἴο Ὀ6 ΓΟΡΓΟΡΑΓΟΘα [ἴῸΣ ψυϊπσ ὁπ ἀσαίη. [Ιῃ {μα 
σουΓεα ΟὗὨ σϑῃζυγῖθβ, ΠΟΎΘΥ͂ΘΙ, {π6 ΟἹἀ6 Γ᾽ πσιπησ οὔζθη σαὶ ἈΡΡΘδΓΒ 
ἴῃ ΒΟ6 Ραχίϑ; δηα {ΠπῈ8 ΤΏΔΩΥ ΜΟΓΚΒ οὗἩ {μ6 ἀποιθηίβ πᾶν Ὀδθη 
Ῥγουσῆῦ ἴο ἸΙσηῖ. ΟΠΘμλ1041] πηθᾶηβ ἤαγα Ὀδθὴ ἐοαηα τηοβὲ ὑϑοΐα] 1π 
τονινλγιηρ {6 ἸουίοΥ8 δηά 1168 π ιοἷὶ μδα ἀἰβαρροαγοθα. 

Ιῃ ἰῃς ἀοβογιροη οὗ ΜΟ5., {μοβ86 ρῬδυ οι Αγ ἀγὸ ᾿ηἰθμαθα ἴο "6 
βίαια ὑ]οὰ ὈθαΓ οα ὕπο ἰβίοτΥ (ἸΣ Κπονγη) οὐἁὨ δϑδοῖὶ ἀοουπιοηΐ, 
ΟΠδγδοίοσ, ρΘΠΟΓΆΙ ἀοθου ρθη, δῃα ΥΠδύΘΥΟΥ ΤΑ ὑσηα ἴο ρἴγα ἃ 78 
δϑιυπηδῖο οἵ 118 να ]ὰ6, Ὑ ΒΘΊΒΟΓ σοσαγά δα 1η 1056] ΟΥ ἴῃ οΘοηποοζοη 1} 
οὐμοσ δι μου 0168. 

Α. ΟΟΡΕῈΧ ΑΙἸΕΧΑΝΕΙΝΟΒ. Τηϊ9 ΜΩ. γαϑ βοῃΐ ἴῃ [6 γγ8 δῦ 
1628, 8ἃ8 ἃ ργοϑοηΐ ἴο {π6ὸ Κιησ οὗ σαπα Ὀγ ΟΥγ]]Β 1 Δ 18, ἃ 
πδίνο οὗ Οτοία (16 Ῥαίσαγοι οἵ (ὐοπβίδη τ ορ]6, αηα ῬγουἹ οι ΒΥ οὗ 
ΑἸοχδηατῖα), [τοῦρ {π6 παπαάβ οὗ δ᾽: Ὑποιλδθ Βοθ, {μ6 ΕηρΊ ἢ 
ΔΙΏΡΑΞΒΔΟΥ αὖ ἴΠ6 σουτῦ οὗ {πΠ6 ϑδυαϊλη. ΟΥ̓ 18 Ῥγθυϊουβ ΠΙΒΌΟΣΥ ΥΘΥῪ 
᾿0||6 185 πόση. [Ὁ γτϑορῖνοα {π6 πδπῖο οὗ “οχαπαάνίμιδ ἔγοτα 118 
Βαντηρ Ὀθ6οη Ὀτουραῦ Ὀγ ΟΥγτ]]ὰβ ἔγοτα ΑἸ οχαπαάγιδ ἴο (ὐοπβίαμ πο ρ]6; 
δα δὴ “ταδὲς ποτ ἡ ΟΥ̓ σοΠΊΡΑΓΑΓΥΟΙΥ τηοάοτη, Ὀὰΐ 80}}} ποῦ 
γεσθηΐ, ἀαἴα (τηοῃ!]οπίηρ {πα {π᾿ ΜΘ. τῦ8ϑ βαϊ ἴο πανθ ὑθθη σι [6 ἢ 
τ ἐἰ6 ρθη οἔ ΤΏ δοΙα 1Π|6 τηγίυ 7), 18 δοπιο ῥσοοῖῦ οὗἉ 118 βανὶπρ θθθῃ 
Ργαϑοσνοα ἴῃ Εσγρί. Υ εἰϑίοϊ πη, βουθυοσ, νυ 1δηθα ἴο Ορροβα {π6 1668 
{πα {16 υἷδοθ ποτ (818 ΜΏ. μα Ὀδθθὴ ργοβοσνϑα νγχὰβ ΑἸδχδηάγὶα, 
ἈΠ 1} {Π186 ορ]θοὺ Β6 ΓΘ] 16 α οα οογίαϊπ ἰοἰίογβ οὗ 18 στοαύ- πο 6 
]οἢπ Βυάοῖρῇ ΝΥ εἰδιδὶῃ ; ἴπ ομο οὗ ψὨοἢ (ἀαίοα «41. 14}, 1664, 
Δααγεββοα ἰὸ Μαγιίη Βοσάδῃ, ἃ ρῃγβιοΐδη αὖ Βογῃ6) δα βίαίββ {ραῦ 
118 ασϑοκ ργθοορίου, Μαίμον Μαυΐ18 οὐ Ογρσγυβ, ἱπέοσταθα μϊηι {παᾶῦ 
Οὐ] 1ωυσατὶβ μαά οδίδιηοα {μ18 ΜΦ. αὖ ὁμὸ οὗ 6 σταὶς πιο- 
παϑύθυιθβ οὴ Μουηΐ Αἰμοαβ. Μαυϊιἷβ δα Ὀδοθμ ἄδδοοι ἴο ἴπ6 ραϊσασοῖι 
ΟΥὐτ] 8, θαΐ 10 ἀο65 ποῖ Δρρϑαγῦ μοί μοῦ Β6 δα Ὀδθη 1} Βῖπη ἀυτησ 
[18 σϑϑάθησο ου Μουηΐ Αἰδοβ (Ὀεΐοσα 6 θθοαηθ Ῥδίσιαγοι οὗ ΑἸ]οχ- 
ΔΠΟΥΔ) ΟΥἨΎ ποῦ: 86 τηϊσῃὺ ΟΥ τηὶρῃῦ ποῦ Ῥόοββθββ 8ῃ δοοιιγαίθ ἀπά 
Ἰπ{παΐα δοαιυδϊηίαμοθ τ {Π6 [Ἰϑύογυ οὐἩἨ {π18 ραγτου αν Μ5. ΤΠ6 
ΡῬοϊηΐ, μούγαυον, 18 οὗ νοτὺ ᾿{{1|6 τα] ᾿προγίϑῃσα ; [ὉΓ 1Ὁ 85 0 ὈθΑΤΙ 
οὐ {πὸ αποβίϊοη οὗ ἴπ6 οτἱρίη οὗ {86 ΜΚ, ,---- τυσι τ 88 10 τηυδῦ ΠΑΥ͂Θ 
Ἀδοὴ ΠΙΔΗΥ͂ ἄσοβ ὈοίΌΓΘ {Π6 τποηῃαδβίοιϊοβ οὐ Μουπί Αἰμοϑ θοοᾶτλο [86 



Οτεελ 4155. 97 ἐλ6 πιοϑὲ Αποϊεπέ Οἴα55 σοπίαϊπίπο ἐδ Οοϑρεῖς. 153 

Ἰοοδ! γ ἴπ σοῦ τὰκ ΜΘ. πο γα 80 ᾿γρ Ιν τηδηιϊίλοίγοα [ὉΣ 
6. 
Βεβ4θϑ {μὲ ΤΩ ΧΧ, νογβίοη οὗ {86 ΟΙά Ταεβέατηθης (ἀεξεοῦνο ἴῃ 

ναγὶ οὗ ἴμ6 Ῥβαϊτωβ), (818 ΜΆ. οοῃίδιηβ 41} (π6 ὈοΟΚΒ οὗ {πὸ Νὸνν 
"Γεβίασηοηΐ ; ἴῃ Ὑ ΠΙΟΒ ΒΟΎΘΥΘΟΥ ἔῃ 6 Γ6 ΔΓ ἃ ἴδ ομαβϑίηβ. [}ἢ δ. Μαί- 
1868 Οοβροὶ 4}1 1Π6 ἔοστηοσ ραγί, 88 ΓᾺΓ 88 οβδρ. χχν. θ., 18 πον ἰοβί; 
ΔΠη4 ἔτγοτη 4“ η υἱ, 60. ἴο ν1}}. δ2., απα ἔγοιη 2 (ογ. ἱν. 13. ἴο χὶϊ. 6., 
ΔΙῸ 4ἰδὸ δηΐίϊησ. Β6β81:468 {πε86 ἀοίθοίβ, Ἰο ἴα σβ θοῦ ἀπ {Π6γ6 ἅΓῸ 
συΐ ΔΎΔΥ π᾿ ὈΙπαάϊηρ' ; δηα ἴῃ ἃ ΘΟΠΒΙ ΕΓΔ Ό]6 ρατί οὗἩ {86 Νὸνν Τοβία- 
τηορηῖ, ὁῃ6 οὗ (86 ὈΡΡΟΙ ΟΟΥΠΕΙΒ οὗ 86 Ἰοᾶνοθ 18 ρΌῃθ. Τὸ [Π6 
ΒοΟΚκΒ οὔ [85 Νον Ταβίδιηθην ἀσγὸ ΒΌ ]οΙ ποα 106 ομθ σϑηυΐπο, δά 
ἃ ἔτγαστοθπῦ οὗ (86 Δροοσυρβαὶ, δρίβιίβ οἵ ΟἸθιπθηὶ οὗ Εομμβ ἴο [86 
Οὐ ΠΙΔ}8. 

ΤΒ6 Νεον Ταδβίδτηθηῦ ὈῬΟΟΚΒ ἀγα ἰουπα 1 [86 οΥάδΓ ἴῃ τ ΒΊοἢ {πο Ὺ 
ΔΙῸ ΔΙΤΔΏΡΘα 4180 ἴῃ οἶμον ΜΆ. : τ86 Οδίδοϊο ΕἸ Ρ 81108 ἕο Ποὺ {Π6 
Αοἰδ; τ1πθη οοσλα [86 ῬδΌ]1η6 ΕἸ ΡΙ80168: θαΐ τι τΠδῇ ἴο 116 Η ουγονβ 
Βοΐοσο {86 Ῥαβύογαᾳ Εριβι]θβ : [86 Αροοδίγμβα, 80 σᾶγα 1 οχίδης 
δποϊοηΐ ΜϑΚ., βίδῃβ ἃ8 808] αἱ {86 οἶοβα οὗ 16 Νοὸυν Τοβίδμηθρῃ ; 
Δ 1π {118 ΘΟΡΥ 16 Βα8 Ὀδθθη ργοβοσνοα ἔγοιῃ {86 1) ΌΣΥ τ Β]Οἢ ἢα8 
ὈδίΆ]]6η ῬοΙὰ οηαϑ8 οὗ [116 γοϊυσηθ, ἔγοσα {86 ΕἸ Ι8.168 οὗ ΟἸοσαθηῖ μανϊηρ 
βδϑϑῃ δαάδα. 

Τῆῖθ ΜΆ., πιο 18 οἡ (Βῖη γϑ] ] τὰ, 18 ΠΟῪ Ὀουπῃά πῃ ἔθ Γ γο]πη68, 
{86 [ἢγχϑα ἔόσιλου οὗ συ ΒΙΟἢ σοπίδϊη {μ6 ΟἹα Τοβίδσηθηΐ, 
ΤΠ τυ ηρσ οἡ ΘΔ ἢ Ρᾶρ 18 ἀϊν θα 1ηὔο ἔνγχο σΟ] αΠ]ΠΒ ; {πΠ6 6 6 78 

ΔΙῸ Τουηά, δηα βιιο ἢ 88 Ῥοββ688 [6 σοηθῦαὶ οπαγδούθυ β[168 οὗ [86 ΟἸἾΘΥ 
ἀοουπγρηΐβ οὗ ἐμ6 οἱἀοϑὶ οἶδβϑ. ἔμον ΔΙΘ ἸΆΓσΟΣ [μη {δοβα οὗ (Π6 
γαϊσαη ΜΩ͂Ν. ( 

ΤῊΘ πυμιῦοῦ οὗὨ [1πη68 2η Θδοῖ ράσο 18 δροιΐ ἄγ. ὙΠ ]Ἰοιίαυβ ἃγθ 
ἴῃ σθῃοταὶ δαυδὶ ἴῃ 81ΖΘ6, οχοορὺ ὙΏΘΤΘ ἃ ὩΘῊ ΒΘΟΙΟΠ ΘΟΙΏΙΠΘΏΟΘΘΒ : 
αηαὰ Πθπ (48 το Ὀ6 866 ῃ ἴῃ 86 Βρβθοϊπιθῃ ἴῃ 868: Π}}}6 ἴΥ}68) [Π6 
ἤτοι Ἰοιίοσ οὗ (6 Ββοοίΐοῃ 1.861, οὐ {86 ἢγϑί οὗ {ῃ6 παχῖ 11π6 αὐΐδου {π6 
βερϊππίηρ οὗ {π6 ββοῦϊοῃ, 18 ἰᾶγροτ, ἃπα 18 ρδοβά ομέϑεαε ἐδ πιέαδιτε 
(48 σου]ά Ὀ6 βαϊὰ οὗ ἃ ργϊπίθα ραρθ) οὗ 188 οοἰλσμηῃβ. ὙΤΠΘΓΘ γα πὸ 
δοορηΐβ ΟΥ ὑσθδίβίηρδ, Ὑμοίμοῦ ἔγοσα {86 οΟΥρῚ μα] ΒΟΥ 6, ΟΥἹ ἔγοιῃ ὦ 
ΤΔΟΓῈ σοοθηῦ Βδπά. ΟἿ σομ τοί 0η8 ΟΥὮἨὨ ὙΟΓΒ 816 ΟΠΙΥ͂ Βυοἢ ἃ8 8Γ6 
ουπα δβἰχαι αυν ἴῃ οἶδεν ΜΩΘ, οὗ {π6 τῆογα δῃοϊθηῦ οἶδββ,' ΤΉΘΓΟ 18 
οὗἨ οουγβα ῃὸ ἀϊν βίοη οὗ σγόγαβ;: δα οὗ ἱπίογριιποίίοη {πο γΘ ἀγὸ ὑαϊ 
αὶ ΟΥ Θσοαβίο"α] ἴγαοθβ, ἴῃ ρ͵δ068 ἴῃ π ιοἢ (Π6ΓΘ ἰ8 ἃ ἀοὐ Ὀοίνγεθῃ 
ἔνγο ὙΟΣάβ, 80 88 ἴ0 ᾿ἰπαϊοδία {μαῦ 1η ΤΟΔα Πρ ΒΟμ6 ραυ86 Ῥ͵18 Οὐβοσυβᾶ: 
(18 ΘΔ 0168 τ1ι8 ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ] ἰῸ ΒρΟΔΪ ]ΓΠ ΟΟΓΙΔΙΏΓΥ 88 ἰο [86 τηοάθ 

1 Τὰς φεπεγαὶ σοπιγαοιίομϑ ὅτ ΘΟ, ἴΌ, ΧΟ, ΠΗΡ, ΚΟ, ΠΝΑ, ΟΡ, τὸ, ἸΛΗ͂Μ, ΗΔ, ΔΑΔ, 
ΟΥ͂ΝΟΟ, ἴοσ θεος, ἸησονΞ, χριστος, πατήρ, κυριος, πνευμα, σωτήρ, νιος, Ἱερουσαλημ, Ἱσραηλ, 
Δανειδ (οΥ Δανιδ), οὐρανος (Δηἀ 80 ᾿πτουψἢ 41} ὉΠΟῚΓ 68565), δΔη ἃ δ᾽ ΠΥ ἃ ἔδνν Τοσο ἰμηπιὶ- 
ἸΪδὺ πογὰβ οἵ γεφυθηΐ ὁσουττθηοθ. Ὅλα πα οΥὗὨ σοηίγΑοοη ΔΡοΥο (Π6 "τοχὰ 18 ἃ βυ βήοϊοης 
ἱπάϊςδείοη ἐμαὶ ἰδ ἰβΒ ἃ οοπηροπά, ϑοπιθ [οστῃ ΠΡ ΪΟΠΒ ΔΥῸ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ ἑοηίϊγαοϊοά, ἀπά ἃ 
᾿ΐπο δῦονο 8 γόνυ] ἰ8 σοη ἰ ΠΌΔΠΥ ΟΠ] ογοὰ 88 ἃ πιοᾶο οὗἩ της ἴΠ6 ἸοιεΥ Ν, Τὸ ςΘΙΤῪ 
ουὖϊ {π|8 δι 07εοὶ ἰπῖο 118 τπυϊηαΐο ἀοί41}}5, ὈΘ]ΟΏ 8 ταῖμοῦ ἴ0 ἃ ἴγοδίῖβο (ΓΌΓΤΩΔΙΪΥ ἀοσγνοίεὰ ἴοὸ 
Οτθοκ ῥα ορταρην ἰθδη ἴο [Π6 Ῥγοϑοηῖ ποσκ, ὙΠῸ το Σ ΠΙΒΥ͂ ΘΑ δοσίἧγο ἃ ῬΥΘΟΙΙΟΒΙ 
δοηυδίηΐδηοο πεῖ [Π6 ΖΌΠΟΓΑΙ ἔεδίαγεβ οὗ ἀποίθηι ατροὶς τὶ τηρ ὈῪ τολάϊηρ σατο ΠΥ τ} 
[δοβίτηοβ οἵ ΜΙ55, ἩΔΙΘΒ ἀτὸ σίυοῃ ὈΘΙΟΥ͂.. 



1δ4 Τρχίμαὶ Ογἰξοΐϑηι. 

οὗ ἀϊνἸβίοη οὗ ραγίϊουϊαν βοιίθηοοθ ΠΟ πτὰ8 Ο]ονσοα δὺ {π6 Ὁπλ6 
ὙΠ 6 {18 ΜΆ. νᾶ τι τθη. Αἡ ᾿:πβίδηοα οὗ {Π18 18 ουμα ἴῃ ΦΌοΒη 
1. 8, 4., ψβογα ὃ γέγονεν (ὩΟῪ ΟΟΙΆΤΛΟΗΪΥ Ἰοϊηθα ἰοὸ {{|0 ῥγθοθάϊησ 
βθῃΐβθῃοθ) 18 'π {π18 ΜΆ. οοπποοίθα σὴ {Ππ6 ΞΟ] ον πρ πσογάβ, 8 85 
10 18 ἴῃ ταοβὲ (1 ποὺ 411) [16 οἴμ᾽ ΘΑΥΪῪ δα ου 0168 Ἡν ΒΙΟἢ ΒΌΡΡΙΥ Δ 
δυϊάθμοθ οἡ [6 Βι]θοῦ. 

Ιὴ {86 Οοἄοχ ΑἸδθχδηαάσγιηυβ {ποτ ἃῖὸ ἴουμα {6 αἰ ]ΒΊΟἢΒ. ΟΥ 
Βϑοίϊοπϑ ἴῃ {86 (ὐοΒρο]8 τραυϊοα ὈΥ 186 πιθοῦ οὐ Ασητηλοηΐαβ, τ᾿} 
ΤΟΥ μΟΘΘ ἴο {Π86 ὁδηοηΒ οὗἩ ΕΒΟΌΙΩΒ; {86 Βοδάϊηρβ οὗὨἩ 86 ἰαγροῦ 
ΒΘΟΙΟΠΒ ΟΥ τέτλοι βίαπα αὖ {16 ἴορ οὗ ἐμ βαζϑβ; δῃα ἐπ ρΙδοββ δ 
τ ἰ ἢ [Πο86 Βοούϊοπβ δοτωσηθη66 816 ἱηἀ᾽]οδίοα ἐμγουρμοαῦ [μ6 (οΒρ618, 
δὰ ἴπ Τὺ Κα δηᾶ Ψόβη {μοῖρ πεπιδθῦς ΑΥ6 Ρ]Δο α ἴῃ {86 τηλγρίη οὗ 
οδ ἢ οοἰαμαη. ΤῸ 8}} (86 (ἀοβρο]β (οχοορὺ Μαίίμον, ΠΟῪ πηροτχίδοί 
αὖ {π6 Βορὶ αἱ ηρ) ἰΒ γε χοα ἃ [8016 οὗἩ [688 αἰ γ]ΒΙ0ΏΒ. 
ΤῊ ναγίουβ βϑοίϊοηϑ Ἰηΐο ἩΒ1ΟὮ (π6 Αοίδ, ΕἸ ̓81168, ἀπ ΑΡοσαΙγ ρ86 

Ὕ6Γ6 αἰν 464 Ὀγ ΕΣ 4118 δηα Οὐ ο ΓΒ, σὰ ποὺ ἱπαϊοαϊθα τὰ 1815 ΜΆ.: 
ἃ ΟΥΟ85 ΔΌΡΘΔΥΒ ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΙΥ 88 8. ΒΟρΡΑΓΔΙΟΝ ἴῃ {Π6 ὈΟΟΙ οὗ Αοἰδ; 8 
Ἰαῦρον Ἰοῦίου 1 [π6 τιλγρὶη (Βτουρμουῦ (Π6 Νον Τοβίαπηθηῦ τλϑυἶκ8 
16 Ὀερὶπηΐηρ' Οὗ 8 ῬατΆρταρῖι, ἰπ [Π6 ΒΔΠ1Θ ΤΩΔΏΠΘΥ 88 ἴῃ 1πΠ6 ΟΟΒΡ6]Β 
1 βῇοννβ (ῃ6 Θοταμηθποοιηθηΐ οὗ δῃ ΑἸητηοηΐδῃ βοοίΐοῃ. 
ΤῊ ναϑ {86 γχϑί ΜΆ. οὗ ρτοαὺ ᾿τωρογΐλποθ δηα δηθ  αυΥ οὗὨ τ ΒΊ ἢ 

ΒΔΗΥ͂ ΘΧΙΘΏΒΙΥΘ 1188 γ788 86 ὈΥ ἰδχίιαὶ οὔ (1695. [1{8 δοίια] αρὸ νγὰϑ 
οὔϊδϑη ἀἸβοιιββοα, δηα ὈΥ βοὴ 1Ὁ νῦαϑ γΑΥΪΟΌΒΙΥ δϑυϊτηαίθα ἴῃ δοοογάλησς 
ἢ (ΠΘΙΓ ἀΘβιγοΒ οὗ δϑίβ Ὀ]ΠἸΒὨ]ηρ᾽ ΟΥ Ορροϑίῃρ 1.8 ΔΙ ΒΟΥ Υ ἀηά να]. 
Ῥουμαρδ {86 τοῦ οχίσαναρϑηΐ ΒΕ ΡΡΟΒΙΠΟΣ νγ88 {μαῦ οὗἩ Οἰδδβίτοιν Ουάϊη, 
80 δοίιδ!ν ἀγριιθα ὑπαὶ 10 γγὰ8 88 γσθοθηΐ 88 {π6 ἐοπέϊ οαπίυτγυ,--- ἃ 
σοη͵θοῦισα 80 ΟΡΡοϑβϑᾶ ἴο ἃ}} {πα΄ 18 Κποῦη οὗἨ ῥδ᾽θοσΎΆΡὮΥ {δδΐ 10 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἀθβοῦνϑβ ἰ0 Ὀ6 ΒΕΓΙΟΌΒΙΥ τοδιϊθ. ΤὨΘ ΟἾΪΥ βυγο ἀδία πῃ οι 
6 ῬΟΒΒ688 88 (0 βοἢῃ ΜΘ. 848 {818 σὰ ἰῃοβα ἔπ γπΙΒῃοα ὈΥ [86 ἰη- 
[6ΓΏ8] πα ΠΙοαίοηθ, ἄτατγῃ ἔγοτῃ {π6 σοηίθηΐβ, δηά ἔγοιῃ {Π6 ἴοστῃ οὗ 
{π6 ]Ἰοἰίοτθ, ὅς. Τῆυβ Μ͵ὸ ταϊσὐ βδὺ ὑμαὺ {818 Μ. Ὀο]οηρθ ἴο δὴ 
896 Βι βδαυδηΐ ἰὼ ἐμ ἱπίτοἀαοίίοι οὗὨ {Π6 ΑΑἸησηοηΐβη βϑοίομβ ἀπά 
ΕΒ ἴδῃ σα ΠΟἢΒ ἴῃ {86 (ἀοΒρ6]}8, δῃα δηΐθσῖοῦ ἰο {86 σονόγαὶ ὑδ6 (αὐ 
6481) οὗ 86 ΕΠ Α]Π 1Δῃ μα ΟἰΒῸΣ β᾽πα]]αν αἰ] 8:08 ἴῃ [Π6 ΕἸΡΙ80168. 
ΤΠο δοῦ αἷβδο οὗ [86 ΕἸΡΙ81168 οὗ ΟἸοιαθηῦ οὗ Βοιμθ Ὀοὶηρ βυ)οϊποά 
ἴο (86 Νοὸν Τοβίαμπιθπῦ 18 οὗ ᾿πῃροχίδηοο ἃ8 βιιρροβίϊηρ ἃ Β:ρ ἢ δηΐ- 
αυν ; ἴον {μ6886 ΕἸ ΙΒ[168 δῦθ 8180 τηϑηθϑοηρθα ἴῃ {16 ὈΓΟΙΣΠΉΙ ΠΑΥῪ 11δὺ 
οὔ [1ὸ θοοΚ8 ὁοηίδϊποα ἴῃ πὸ ΜΆ.: διηᾶ 10 ψου]Ἱὰ βϑϑῖλ 88 16 188 
ΓΙῸΣ αά σοπϑιογθα {μὴ 88 ὈοΟκβ ἴοσ ΟΠ ΓΟ τ86, 8η4 {Παΐ 
6 δά ποῦ Θηυμπηθγαίθα {Π6Π} ΤΔΘΓΟΪΥ 88 μαζὶ οὗ {μ6 οομίθηϊβ οὗ {6 
ΜΆ. ΤΠ 18 βῆονῃ ὈΥ̓͂ (Π6 Δυγαῃροιηθηΐ; [ὉΓ ὑπᾶοσ {86 Βοδαϊηρ; 
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂, 411] {πὸ Ὀοοϊκθ ἀγὸ βρϑοὶῆβα, δῃηὰ δοσ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ἴδοσα ἔΌ]]ονν 

ΚΛΗΜΈΕΈΝΤΟΟ ἘΠΙΟΤΟΛΗ Α. 
ΚΛΗΜΕΝΤΟΟ ἘΕΠΙΟΤΟΛΗ Β. 
ΟΜΟΥ͂ ΒΙΒΔΙΑ (θυμοῦ ποὺ ογϑβοαλ. 
ΨΑΛΜΟΙ ΟΟΛΔΛΟΜΩΝΤΟΟ 

ΙΗ ΙΗ 
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ΤΠ (Π6 ΕΡ δι 168 οὔ ΟἸθιηθηΐ γοσο βααρθα ὕρ 88 ραγίβ οὗ {Π6 
ΒΡοοϊ θα πυμαθοῦ οὗ (μΠ6 Νοιν Τοβίδμηθηῦ ὈΟΟ ΚΒ; ὙΠ116 1πΠ6 Αροογγ- 
ΡΒ4] Ῥβαϊσηβ ὑθασίῃρ ἰμ6 πᾶτηθ οὗ ϑδοϊογαοῃ, ψ ]οἢ {π6 Μ). ἀρΡρθδγ8 
ἴο μαῦθ οὔδα οοῃίβδιῃθα, ὑγοῦα βοραγαίθα ἴῃ {π6 ]18[, 88 βοιμϑίϊηρ 
Ὑ80}}ν αἸδγθηῦ ἴῃ Κιπα. ΤὙηθθα Αροσσυρμδὶ Ῥβαὶπιθ σγοσο ἴῃ ἰδού 
ΡτΟΒΙ 6 ὈΥ {π6 οαποῖὶ οὗὁὨ 1,δοάϊοῦθα, βοοι ἴδ {Π6 τῃϊ 416 οὗ {Π8 
Τουσί οοηἴαγΥ, ἔτοσα θοὶηρ τοδα 1ὴ [86 ομσομθ5. Τὸ [818 ργοβι το 
186 ΜΆ. 18 σοῃξοσιηοα, δἰ πουρῆ 10 σῖνοδ ἃ ῥγοοῦ οὗ βο αἰ θγθηΐ ἃ τι86 
οὔ 6 ἘΡΙ81168 οὗ ΟἸθιμθαῦ. Τα ρῥγδοίῖοο οὗ γρδάϊηρ (86 ἤγϑβύ αἱ Ἰϑαβὺ 
οὗ {8686 ΕἸ βύ]68. οου]ὰ ποὺ μαναὰ θδθῃ 8ὸ ἐπογοῦρ!ν οοπαἀομηθα δηᾶ 
ΟὈβοϊοίβ 88 ἴο ἰπῆμπθῃοα 8]1 ὑγδηβου Όο.Β θη (818 ΜΆ, νγὰβ υυϊίθη. 
ΤἼΘ βμοσίμοββ οὗ [6 δ ρου ΡΟ. ἴο {πΠ6 ΕΡΙβ.168 τὺ 6 σομϑιογρ 
88 ΟΑΥΓΥΙΗρΡ Ββοῖλθ ψγαῖσῦ ; [ὉΓ {Π|18 δὶ 1ϑδαϑὺ ᾿παϊοαΐθβ {παὺ {1|6 ἔοσηὶ 
ΜΓ ΠΙΟὮ ὉΠΟῪ Ταοοὶνοα ἴγομι ἘλαΠ8]18, οὐ μοβ σβοσὰ μ6 20]] ον οα, 
δυθῃ 1 Ἰηἰγοἀυοοά, μαα ποῦ ὈΘοη φεπεγαϊ δαἀορίοα. 
ΤῊ ἴοττα οὗἨ [86 ἰοἰΐοσβ, δῃα οὔὐμοῦ ραγιουϊαγβ οὗ [πΠ6 Ὑσιθηρ, ΔΥῸ 

ΒΆΘΝ 48 δχ 1 δὶῦ {π6 οΠαγδοίαγιβιοβ οὐ ΜΘ. ο]οΥ ἴμὰπ π6 βονυθῃίῃ 
ΟΘΗΓΌΓΥ, δΔηα ΡῬΥΟΡΔΟΌΪΥ ΘΟΠΒΙΔΟΓΔΌΪΥ ΟἸΔ6Γ; 8ὸ ἰμαῦ οἡ ρδὶορταρϊο 
στοιιηἀ8 αἰομα (18 ΜΆ. που]Ἱὰ ΡῈ βϑῃρροβοα ἴο Ὀ6 ΔρΡραγο ΒΥ οὗὨ (6 
ἈΠῸ οαμίυσγ. ΤὨϊ8 ΡγορΑΌΙΠΥ 18 οὗὁ ΘοῦΓδ6 σ͵ΘΔΟΥ Ἰπογθδβοα, 6 η 
1π6 ἱπαοροπαάθμί στοῦ α8 [ῸΣ ἃ Βιταῖ ᾶν παρτηθηῦ ἅτ ἴθ ἰμίο Θ0ῃ- 
διἀοσαύΐοη. Τθβα ᾿παθροπαάθηῦ ργτουπάβ, βυοἢ 88 (16 ποῃϊηβεγοι οὗ 
{|6 ΕΓ ΠΑ] Δῃ δηα οὐμασ βοοίζοηβ, χαϊσ]ιῦ, 1πᾶἄρθοα, μανα Ὀδ6θῃ .δὰρ- 
ΡῬοβϑά ἴο ᾶῦϑ τροσα ἴοὸ 4ο πιὰ [86 ΜΆ, ἔγομι μι ἢ {818 ττα8 οορὶοά, 
{π8π τῆ (π6 Οοαοχ ΑἸοχαμπασιπυβ 1.861, οτα Ὁ ποῦ {μαὖ ΘΥΟΣΥ͂ 
Οἴμοὺ πα !οβίοη ῬοΪη8 118 ἴο ἃ ΒΔ ἀσὸ. πη 6 οδὴ ΒαΡΪΥ δα ἴὩγ 
ντοὴρ 1 νὰ οοποῖπαα {πᾶὺ [Π6 τ144]6 οὗ [6 ΒΡ σομίΓΥ, ΟΥ ἃ 110{16 
Ἰαΐου, τᾶ [06 {τὴ τ θῃ (ῃ19 ΜΙ 3. νγὰβ πυϊζίθη. 

Τὸ μα Ὀθθῃ ἀγρυοᾶ {πμαὺ Εσγρὺ νγὰβ ἴΠ6 σου ίτΎ οὗ 118 οτσίη, ἔγοσῃ 
{π6 οΥ̓ΠΟΡΤΔΡΗΥ οὗἉ ραγοιϊασ τπνογᾶβ, δηα οὐμοσ ροϊηΐβ οὗὁὨ (1:6 βᾶπιβ 
πα. Βαὺῦ {686 οδμαγδοίθυιβίῖοϑ ψουἹα Βαγαϊν Ιε ΤΟ] ΟἹ ΠΟΥ͂, 
ΒΙπ66 10 18 ργαύϊυ νΥ6}} ϑβϑ Δ] 8864 μαὲ δυο ροϊηΐ8 μδα αἰ16 8 ττοῖι 
10 ἀο νιΐῃ {86 σθοκ ἔοσιηβ οιρὶογθὰ ἴῃ {π6 ΠΧ Χ,, μά αἴβοὸ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ Ὁ {πὸ βδογθὰ τυύυϊίουβ οὗ {πὸ Νενν Ταβίδιηθηΐ, δ8 Ὑ11}} 
Ἐσγρδηῃ ΟΥ̓ ΤαΡραυ. [1ὺ 18 ΒΟΤΘΥΟΣ ρτορδῦ]6 ὑμαὺ Εἰργρῦ Τηὰν 
αν θθθὰ [86 τορίοῃ ἴὰ τ ΒΘ 10 τγᾶβ σορὶοα ; ἴῸ0Γ ΑἸοσχβηαγία τγ8 
116 στοαΐ ᾿Σ ΘΓΆΓΥ απο οὗὨ 86 Τὐαβί, ἀπὰ {πο γ 18 ποίδίηρ ἴᾳ {6 
ΜΆ. 1861} ἴο οοηίγαάϊοῦ {818 δηὐθοδάοηῦ ργοθδὈ}1γ. 
Τα ᾿πἰογομδησο οὗ νόον ]8 οὗ βοιλονν δύ βιπ}]  βουηα 18 ὙΟΙῪ 

ἐγραυομῦ 1η (19 ΜΆ. ; δπά {818 δοηξιδίοι (48 νν6}} 88 ἐῃαὺ οσοδδβίοῃδ! ν 
οὖν Ὑ|Γ μ, δῃα {μ6 βυρβαυαΔομ οὗ νῪ ἴῸΣ ὙὙ} ΙΔΥ Β6 δὴ διρυμηθηΐ 
ὙΒΙΟΙ ροϊηΐβ ἰο Εργρί. 
ΤΠ τοῦ γῆ Πα 186 ὁρρογίθ τ οὗ δχδιϊηῖηρ [818 ΜΆ. οὐ" 16 4}}Υ 

νγα8 Ῥαΐποκ Ὑουηρ (Ῥαϊτιοιαβ  πῃ108),. Πτασίδη ὑο ἸΚ᾿πρ ΟΠαυ 68 1. 
1η Ὑ ΑΙ ομΒ Ῥοϊγσίοῦί, 4 οο]]αύίου οὗὨ (818 ΜΘ. νγαϑ βυ )οϊποᾶ ἴο {86 
ατεοκ ἰοχὲ οὗ μοί Τ᾽ δϑίαιηθηῖβ. [Ὁ νγαβ αραΐῃ οοἸ]αίθα ὉγῪ Μ1], δῃά 
δίτζουνσαγαβ Ὁ. Ὑ οἰβίοιπ. ΑἸ] {8686 οο]]αίϊϊοηβ ψδῦδ, ΒΟΘΥΟΥ, ΒΌΡΟΓ- 
ΒΘαοα ἴῃ 1786, ᾿γ [186 δοΐιδὶ ρυδ]ϊοαύϊοη, πη δον {1|6 δ ἰουῖα] οαγα οὗ 
Ὦγ. Ὑγ͵οϊάο, οὗ 186 ἰοχὶ οὗ 116 ΜΞ. 1861, ΤῊΪ8 γγᾶβ ἄοπα ἴῃ 8. ἔλο- 



1866 τΤοχίμαϊ Ογτεϊοΐςηι. 

ΒΙ.116 οαἸοη, Ὁ ΒΟ, {86 ὑγρθ8 ογ6 αὖ ΟἹ ῬΌΓΡΟΒΘΟ, δηθὰ {Π6Υ 
ὙΓΘΓΘ 80 ἰοττηοα 88 ἴο γοργθϑοηΐ [Π6 σΘΠΘΓΑΙ ΒΏδρα οὗ [86 Ἰο ίο.β 1ῃ [86 
ΜΕ. 1561; 8βὸ {αὐ ὙΥ οἱἀοἾΒ οἀϊίοη δα! 15 [86 Μ., ραρα ἔοσ ρᾶρθ, 
᾿π6 ἴον ᾿ἴπ6, δῃά Ἰοίΐοσ ἔὸσ Ἰοϊίθσ. ΟΥ̓ σοιγβθ, ουγαῖδ σύ Βᾶνα ἰοὰπα 
{Π6}]Γ ΑΥ ἰηΐο {πΠ6 οδαἀϊοι; Ὀαΐ 1 18 6] ΙΘν θα {πα 1ῦ 18 'π σθηοταὶ 
ΨΟΓΥ δοουζαίθ. Τὴ ΟΥΤΟΙΒ τ ΒΙΟΝ πᾶν Ὀ6Θὴ ροϊπίβα οὐ δΓ6 βοἢ 88 
ΔΡΡΘΑΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Π61γ οση οοσγθοίίοηβ. Μζτ. 121Πη6]], ἴῃ ογάδυ ἴο [αβέ 
ἴα δοούτσϑου οἵ Ἦ οἱ θ᾽ Β οαϊομ, δχαπυϊηθα 1 ἱπγουρβουῦ ἰμ6 ΕἸ Ρ18018 
ἴο {86 ΕἸ ΡΒοβίδῃβ ἢ {π6 ΜΆ, 1086}: 1816 τϑϑϊῖ νγὰβ {παῦ μα πο ςοα 
ΘΙΤΟΥΒ ἴῃ ἔϊσο ζείέετ 5, ποῖ μ 6. οὐ πβῖοῖ σου] Ἰε8α ἴο ἃ ἔα]βθ σϑδάϊηρ οὗ 
(Π6 δου] πογ; ἴοσ {π6 ϑαϊβιι αὐτου οὗ ἐκληθηθε ἴον εκληθητε (ϊν. 1.) 
Δα πραοθητος ἴοτ πραοτητος (γΕΥ. 2.) ἩΟᾺ]α 6 Βοθῃ δ ὁῃμοθ (0 μ6 8 
ΤΊΘΙΘ τη ἰ βία Κα ΟΥ̓ ὑγϑῃβουι δ ηρ' ΟΥ Ῥτϊηὕηρ, 

Ιη 1 Τίμι. 111. 16. ΥΥ οἰάο οαϊ8 ΘΟ εφανερωθη, ἀπ 6 οοιηθαίβ ἴῃ 
[118 ῥγοϊθσοιηθηδ ἐπ6 Οριποη οὗ ΥΥ οἰβίθιῃ, Ὑπὸ τηδί ἰδ πο μας ΟΥ 
νγ8 {Π6 οΥἱρῖπαὶ γοδάϊηρ, δπᾶ ὑπαὶ {86 βίτοκθ, ποῖ ἰπ βουλα 110 }}}8 
8 Ὀ6 Β66ἢ ΒΟΓΟ88 ραγῦ οὗ {π6 Ο, ἄσγοβα ἔγοτῃ ραγί οὗ ἃ ᾿ϑίσ υἹ81}}]6 
Τὰγουσὰ {π6 νϑ]υσα. [Ιἢ {Ππ|8, ΠΟΎΘΥΘΥ, 88 {π6 τγϑβϑυ]ὺ οὗ τορϑαΐβαά 
ΘΧΘΙΏΜΠΔΓΙΟΏΒ, ὙὙ ΟδΠ ΒΑΥ ΟἰΒΟ ΠΟΥ {μαῦ  ΟΙΪἀ6 τγαὰ8 τσοηρ, δηᾶ 
ὙΥ οἰβίθιη νγὰβ τρί. Ῥατί οὗ {π6 (Ὁ οπ {π6 οἴμοσ βι46 οὗ 1η6 Ἰβαῦ 
εἴοος Ἰπτουβοοῦ {π6 Ο, 8ἃ8 γ7ἷὰὸ πᾶν β6θὴ ϑρδὶῃ δπα δσδῖῃ, δηα Ὑ ΒΊΟΣ 
οὐβοσβ γὮ υ8 ἢν Β6ΘῺ Αἶδο. 

ΤΒ6 οοργίδὺ οὗ [μ6 Οοαοχ ΑἸ χδπ σὴ νγ88 ΟΥ̓ ΠΟ Τ6Δ}}8 ΟΑΓΘΙΙΪ ; 
δ.Πα {Π6 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ τγ88 Οἴδἢ 88 1{{16 δοουγαῖθ 88 {Π6 ἤγβί βουῦϊθθ. [1ἢ 
Ροϊηίβ οὗ τηϊηυΐο οχϑοίῃθϑϑ (Π18 μ88 ἴο Ὀ6 ὈΟΤΠ6 ἴῃ τηϊπά, πουρἢ {86 
γψαϊιο οὗα ΜΆ. 15 οἴϊθῃ ἴῃ ἱηνοῦβα ργορου οι το {δ6 οΥἹὉ164] 5811}} οὗ 
{06 ΘΟΡΥΙΒΌ: ἃ ΒΟΙΊΌΘ, 1ἢ ἴοο ᾿η 6 ]]Π]ροηΐ, ττᾶ8 ΔἸΤΑΥΒ ΡΥΟΠΘ ἴο 1086 
ΟΥΙ ΕΟ] ΘΠ] Πα. οη8. 
ΤΠ ἰοχύ οὗ {π|8 ΜΆ. μαβ θθθὴ βυρροβοᾶ ἰο αἰ ἴῃ 118 ομδυϑοίοσ 

ἴῃ {π6 (ἀο8Ρ6]8 ἔγοτα {μαῦ νυν ΒΙΟἢ 18 ἔοι πα ἴῃ {Π6 ΟἾΠΟΓ ραγίβ, θβρϑοὶδὶν 
δὲ, Ῥαυ] 8 ΕἸ ΡΙ81165θ. ΕῸΣ τ ῇῃ]]6 {π6 ΕἸΡΙ81168, ὅτο., οσοῃίαϊπ 4. ἰαχὺ 
ὙΥΙΟἢ. Δ 6 οα]]6 ἃ (ροοργαρ Αγ, 1 ποῦ οΥΙΠ10411γὺ “]εχαπαγίαπ, 
{[π6 (ἀοβρο]8 ἴῃ ΤΕΥ Γοβρϑοῖβ ϑοοοσα ἴῃ σοϑαϊηρΒ ψ 10} [π6 Οοπδίδηϊι- 
ΠΟΡο] δ ΘΟρθ9. Βαὺ ν ἢ1]16 [118 18 β8]14, 10 τηυβῦ μ6Ὲ δα δα {μαΐ {Π6 
σοι] οχίοι οὐ {π6 ἰοχύ οὗ {π6 (ἀοΒρο]8 ἴῃ ταοβῦ οὗ {π6 Ἰαίδυ ᾿πο14]8 δπὰ 
οἴου ΜΝ. αἰἴογβ στον ἔγοτα ὑπὸ ὐαοχ ΑἸΘΧΑΠΑΓΙΠῈΒ : ἱπ ΤΥ 
Τοβρϑοίβ 1Ὁ ΒΟ] 48. ἃ βοτΐ οὗ πα α]6 ρἷδοθ ἴῃ ὑπ (ἀοβροὶβ; δηᾶ σψ}}1]6 
ποῖ θοσο ΑἸοχδηάσιδη ἴῃ ἰαχῦ, 1ὑ 18 αἷδο οἴη ποὺ (ὐοῃβίβη!ηο- 
οἰ δῃ. 

᾿ ΟΥ̓ 411 186 υποῖλὶ ΜΚ. σῇ ]0ἢ τὸ Βανο, [Π18 οοηΐπδηβ {Π6 Ναιν 
Τοβίδιηθηῦ ὈΥ ΤᾺΓ {86 τηοϑῦ ΘηΠΠ͵ΤΘ; δηα {Π18 δἴοπμθ του] οϑιιβα ἃ 
στοδὲ ἱπηροτγίδῃοα [0 δὐΐδοῖ ἰο . Νὸο οἴμεῦ ατεοκ ΜΆ. οὗ 186 οἰἀοδβὺ 
6488 σοηΐδὶ 8 {86 Ὀοοϊκ οὗ Βιανοϊαίοη σοτῃρ]οίθ. 
ΤΠ [ΟΠ] ηρ' Βρθοίταθη 071}} ρῖγο {Π6 τάν δὴ δοοαγαίθ ποίϊοῃ οὗ 

{86 ἐλοβίσα δ δασοη οὗἩ 86 οαοχ ΑἸοχαπαάσιηιϑ, ἃπα βὸ [Ὁ οὗ {86 
ΜΆ. 1861}, 
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Φομῃ ἰ. 1--ςγ7. 

ΘΕ κια ΧΗΗΝΟΛΟΓΟΟσιςΧιολογοοη 
ἹΤΡΟσΤΟΙΜΘΙ ςλιΘΟΗ μι ΟΓΟΟ: 
ΟὙΤΟΟσΟΗΜΕΙΜΆΑΡΧΗΤΤΡΟΟΤΌΜΝΙΘΝΝ 
ἼΤΧΙΜΗΤΧ ΔΙΑ ΥΤΟΥΕΓΕΜΕΤΟΊΚΔΙΧω 
ΡΕΙαΥ ΤΟΥΕΓΕ ΜΕ ΤΟΟΥ Δ ΘΕΙΜ: 
ΟΓΕΓΟΜΕΜΝΙΕΜΑ ΤΟΣ ΖΟΟΣΉΗΉΗΝΙ: 
᾿Ι«ΔιΠΖαΟ ΗΜ ΤΟΦΡοσσ τομῶν 
'«Δτοφουσεμτηοιςζοτίαφαι 
ΜΕΙΚ«ΔΙΗσΘΙςΟΤΙ ΔΎ ΤΟου Τα 

ΛΧΆΒΕΙΝΙ: Εεγειμετολιόοσατπε. 
ΤἈἈΛΜΕΜΟΟΊΤΓΑΡΑΘυοόμμλλν 

του ΗΠ ΟΥ̓ΤΟΘΗΆΘΕΙΝ 
ΕἸΟΜΆΡΤΥΡΙΧΜΙΜΆΑΜΑΆΡΤΥΡΗ 
ΕΟ ΤΕ ΕΙΤΟ αὐΤοςσ ἸΜΜΆΤΤΓΑΆΙΝ 
τεΕεαττατευςζοσοιμ δ ιι ΤΟΥ 

κι Σ] 

 ἼΙΟ] 

ΤῊ βίου ογ ρα Βρϑοϊτηθῃ ἷ 188 Κα] ΕΓ Π15Π6α το [86 ον. Τὶ Η. 
Ήοσπο, Ὀγ [6 ον. Η. Ἡ. Βαῦοσ, {πο ομθ οὗ {86 ΠΙΡγΑυΔ 8 οὗ {Π6 
1 8} Μυβοῦμ, ὙΠῸ ρου 64 [ῸΓ [818 ρυγροβο 86 ἀ86 οὗ {Π6 
ΑἸοχαπάσγιδη ἴγροβ τὴ τ ΠΟ Β6 ῥχιηϊοα {86 ἔλοβιπθ δα θη οὗ 
τ1π6 ΟΙά ον Ρογὕοῃ οὗ [15 ΜΆ, (ἴοΣ νοἱβ. 0110, Ἰμομάοῃ. 
1816--28). 

Με, Ηοχπο, ἴον [6 ρσται βοδίϊοη οὐὗὨ 186 Ἐπ Ἰδἢ τοδάοσ, (88 τοργοβοηίοα [ἢ9 Ῥββαρὸ 
οοηῃίδὶ πο ἴῃ 186 δῦονθ ἔδοϑιπλ}]6, Το ἀογοὰ σαί Ἰηογο ΠἰΘΓΆΙῪ τπδπὴ 1μ6 Ἰάϊοια οὗὨ οὐὔζγ 
ἰδησυδρθ Μ}}} δάπχὶξ, ἰῃ ογάὰογ ἴ0 ΘΟὨΥΘΥ͂ 8ὴ οΧδοὶ ᾿ἰά68 οὗ 186 ογχίηδὶ ατοεῖς (δθουο μΊυθη) 
οὔ ιπ6 ΑἸ]Ἰοχδηάσίδη δ η3οσρῖ: -- 

ΨΦολη 1. 1----Ἶ. 

ΤἸΝΤΗΕΒΕΟΘΙΝΝΙΝΟῪ ΑΘΤΗΕΥΤΥΟΚΘΑΝΟΤΗΕ ΥΟΚΟΝ ΑΒ 
ὙΙΤΗΟΡΑΝΟΟΒῊῪ ΑΘΤΗΕ ΟΡ. 
ΗΕ ΑΒΙΝΤΗΕΒΕΟΙΝΝΙΝΟΜΊΙΤΗΟΙΣ 
ΑἸ ΤΕΚΕΜΑΘΕΒΥΗΙΜΑΝΟΎΙΤΗ 
ΟΥΤΗΙΜΥ ΑΘΒΜΑΘΕΝΟΤΟΝΕΤΉΙΝΟ: 
ΤΗΑΛΤῊ ΑΘΜΑΡΘΕΙΝΗΙΜΙΜΕΕῪ ΑΒ. 
ΑΝΟΤΗΕΙΠΕΕΜ ΑΒΥΒΕΙΠΙΘΗΤΟΕΗΝ 
ΑΝΟΤΗΕΙΠΟΗΤΙΝΟΑΒΚΝΕΒΒΒΗΙΝ 
ΕἙΤΗΛΑΝΟΤΗΕΡΑΒΚΝΕΒΒΟΙΟΝΟΤΙΤΟΟΜΡΕΕ 
ΗΕΝ.: ΤΗΕΒΕῪ ΑΒΑΊΓΝΒΕ 

ΝΗ ΤΕΚΟΜΟΘΟΘΨΗΟΒΕΝΑΜΕ ΑΒ 
ΙΟΗΝ᾿ ΤΗΙΒΡΕΕΒΟΝΌΑΜΕ 
ΑΒΑΨΜΨΙΤΝΕΒΒΤΗΑΤΗΕΜΙΟΗΤΤΕΒΤΙ 
ΕΥ̓ΟΟΝΟΕΕΒΝΙΝΟΤΗΕΙΙΟΒΤΤΗΑΛΤΑ 
ΠΙΙΟΗΥΒΕΙΙΕΥΕΤΗΚΟΟΘΗΗΙΜΚ: 



158 Τοσέίμαϊ (Ογξοἰξηι. 

ΘΟ ἃ Βρθοϊμηθῃ ρῖνϑβ ἃ ρθμοσαὶ ποίϊοῃ οὗ {π6 οἴβοί οὗ 4 ατθοκ 
ΜΕ. οἵ 186 τόσα δποίθηΐ οἷἶαβ8, γι 118 πα! ν! 64 τυ ηρ', Ταγα ᾿πίθγ- 
Ρυποίοη, δηᾶ τι ([Π6 ρΘου αν ταοᾶθ οὗ ἀϊνιβίοη ἔουπα ἴῃ {18 δπὰ 
βοηθ οἵμον Μ55., ἴῃ Ὑ ὨΙΟἢ ἃ ὈΥοαῖκ 18 τηδ6ο ἐπ ἐδ {ἶπ ὮΟΥΘ ἃ ΠΟΘ 
Βοούίοῃ ὑδρίηθ; δὰ {π6 βγβὺ Ἰϑύίοσ οὗὁἨ {μ6 ποχῦ 11π6 δββιμαθβ {86 
Οπαγδοῖοσ οὗ ἃ Ἰαῦρα 1π1018], θαγομα (Π6 τηϑᾶϑυσα οἵ [06 ρᾶσθ, δνϑὴ 
1Βουρ, 48 ἱπ {818 Ἰηβίδῃοα, 10 βου ]α Βαρρθπ ἴο Ὀ6 1ῃ {π6 τρ144]6 οὗ ἃ 
ψοτά, [Ι͂π δοασοι τοὶ {γρ65, [Ππ686 ὕνγο [1π68 τνουἹᾶ σὰπ {μ8: --- 

λαβεν" ἐγενετοανοφαπτε 
Σταλμενοσπαραθδονομααυ 

ΒΒ. ΟΟΡΕΧ ΜΨΑΤΙΟΑΝΤΘΒ. --- ΤΠ ΜΆ. 18 πυμρογοᾶ 1209 ἴῃ {116 
ΠΡ ΓΑΣΥ οὗ {μ6 γ᾽ αίίοδῃ αὖ Εοτμθ, ἢ ποῖ 10 πηαϑὺ μανο ἐουπᾶ ἃ ρ]Δ 66 
ποῦ Ἰοπρ᾽ αἴνοσς 18 οστωδίϊοῃ ὈΥ ῬΟρθ ΝΊΘΠΟΙαϑ Υ., ἘΕῸΣ ΘαΥ]ν ἴῃ 1Π6 
Βιχίθοηϊῃ σα ΣΎ Ὁ τγ88 Ὑ06}} Κποσῃ ΟΥ̓ ταροτύ διηοηρβί βο ο] δ 8 
ΔΒ 8 ΘΧίΓΟΙΘΙΥ αἀποϊθηῦ ΟΟΡΥ οὗ [π6 δϑογὶρίυγοβ ;; δηά (08, θη 
ΕΤΑϑιιΒ τγδβϑ ὈΪαιηΘα ὈθθοδυΒα 1η 18 ΡῈ] 18ηῃ6α ἀγροῖς Τοβίδιηθπὶ ἢὸ 
δά ἀδορατγίοα ἔγοτῃ ἴΠ6 Θοτησηοι σοδάϊηρβ οὗ [μ6 ψυϊσαῖΐα, 6 ἀρρϑαὶ δα 
ἴο {π18 ΜΩ͂. 28 δῇ δυϊδβουιῦ ἴῃ Ὦ1Β [ΨΟΌΓ ; ῬΑΥΓΕΠΥ ΡΓΟΌΔΌΙΥ Ὀθοδιιδοὸ 
ΟΥ̓ ἰῃ6 απὐαυμν ποι τγα8 Κηόνσῃ ἰο ὈΘ]οηρ ἴο 10, ἀπ ΡΑΓΙΥ οἡ 186 
στουπᾷ οὗ 118 Ὀα]οηρίηρ ἴο {π6 Ζαραΐ ΤλΌτΤΑΥΥ : Ῥαυΐιβ Βοτηθαβιαβ, 
16 η {86 ργοΐθοί οὗ [μ6 αύϊοαῃ ΤιΌγασν, οοχαυλυῃϊοαίθα ο ἢϊπὶ 1π 
1621 ὑνο οχίγαοίβ ἔτοῃῃ ἐμὲ ΜΆ. οοπίδιπῖηρ 1 “ολη ἵν. 1---ὃ. δὰ 
ὁΠδρ. ν. 7---11. (Βῃονίηρσ [Πα 1τὖ οταϊτ6α 4]] ταθπίϊοη οὗ [Δ βϑανθη ν 
ΙΓ Π68868). ΟἾΒΟΥ 8115] 0}}8 ὑγ 6.6 τηδα6 [0 (818 ΜΏ. ἴῃ [Π6 Βατὴθ ἃρῈ; 
δηᾶ {ππ8 γ͵ὸ ΚΠΟῪ δύ ΟΟἸΘΌΥΙΥ τνδ8 αὐϊδοῃϑα ἴο 1, Οπα αυθβίοῃ 
ἀἰβουββοα τῇ οοπηθοίΐοη τὴ {118 ΜΩ. νγαβ, συ βοίμοῦ 1 Βαᾶ οΥ δα 
πού Ὀ66ῃ δρᾶ ὈγΥ {86 (ὐὐτρ] αἰοηβίδη οαϊίοτγβ. 
Α τροχὸ τοοθηῦ παπᾶ ἢδ8 ΒΌΡρ]16α ρατίβ οὗ {π18 Μ δ, 1ῃ μι ἢ 1868 

οὐ ρΊπαὶ τυ τπρο; 18 ἀοίδοῦνο, ἃπα 1Ὁ μα8 θ6θὴ βαια (μαὺ {18 88 ἄοῃθ 
ουαὖῦ οὗ 4 ΜΆ. Ὀοεϊοηπρίηρ ἰο Οδγάϊηαὶ Βοββαγίοη. 16 {818 ἐσδαϊ]ομα] 
δοοουπῦ οὗ {π6 ΠΠΠησ ἀρ οὗὨ 686 ἰδοπ Ὀ6 οογτγοοῖ, 1 ΤΏΔΥ ΒΠο 
{Παὐ 1η18 ΜΩ. τγᾶβ βαῃΐ ἴο {π6ὸ γαϊίοδῃ δὺ οὐ ἀρουῦ {π6 {ϊπι6 οἵ {{|6 
ἔουπαϊηρ οἶα ΠΙΌΓΆΤΥ ; αἱ Ἰδαβῦ {πὸ ἰδοῦ οὗὁἨ βαοῖ δὰ ορίπῖοι Ροιηρ 
οσυγγοηῦ 18. 80 ἔὯΓ ἃ ργοοῦ {ῃαὺ 1Ὁ γγὰβ ὑπουρμὺ (μα΄ (86 ἀοἤεοίθ 6 γ6 
ΒΌΡΡΙΙ6α δ {ῃπαῦ [τὴ6. Τὴ 18 ὑγοι]α βθθιμβ ἴο μᾶνθ Ὀθθὴ ἰϑοη ἴον 
ΕΟΠῚΘ ΨΟΓΤΥ͂ ρΑΓ ΟΡ ΡΌΓΡΟΒΟΘ, δπα 1Ὁ ΤΩΔΥ ὈγΟΌΛὈΪΥ μαννα Ὀθθη ἀοηθ 
Ὀαίοχο {118 ἀποιθηῦ ῬΟΟΚ τγαϑ ρ]αοθᾶ 1 {ῃ6 ναίίοδῃ 1 τασυ, τ ἢ6- 
{86 1Ὁ σᾶῖηθ ὕΠποῦ6 ἃ8 ἃ ργϑβθηῦ, ΟΥΓὁ ἩΠΘίμΟΥ 1 τγ88 ργοσυγοα ἔγοτῃ 
διηοηρϑύ {Π6 8ρ0115 οὗ {6 αἀἰδρογβθα (ἀσθοῖκβ δέον [η6 οσαρίαγο οἵ οη- 
Βύδ Ὁ] ΠΟΡΪ6. 
ΤΙ ΜΆ. 18 ἢ Ὑ ΣῪ {πῃ σ ]] πὰ ; {π6 οἰ ΓΒ ἄγ 5π18}}, τορι ατῖν 

ξοστωθα, ὑπο 4}8.; ἔλγθθ ΘΟ] ΤΠ 8 816 Οἡ. δδοῦ ρᾶσὰ (Ἔχοθρί ἰῃ βοηλα οἵ 
116 ΒΕ οποτηθύγιοα! ραγί8 οὗ {1π6 ΟΙα Τοβίαμπηθηϊ, θτα {Π 6 Γ6 18 ΟΠ]Υ͂ 
ΤΟΟΠῚ ἴον ὑπ0); {Π6 οΥσὶπαὶ τυϊῦου ρ]δοθα ποῖ μοῦ ἀσοθηΐβ πο Ὀγθϑίὶ- 
ἴησδ, υαῦ [1686 Βαγ θθϑὴ δαἀθᾶ Ὀγζ ἃ Ἰαΐθσ ἢαπᾶ; (6 Ὺ ἃγθ, ΒΟΥΘΥΘΥ, 

" 5'66 ἈΌΟΥΘ6, ἢ. 108., Οἡ ἴπ0 ᾿ύογΟΟΌγΒ. Ὀοίο ἢ ἘΓΑβιητ5 απ Θορηϊνοᾶα τοϊαίῖνο ἴο {λα 
ΜΒ. δηὰ 118 τοδαϊηρβ, δῃὰ 450 ἃ8 ἴο [ἢ6 σἤδγρο οὗἉ 1,μδἰηἰΖίηρ τυ ἢ ἢ τναβ Ὀτοῦρΐ ἀραίηβι ἰϊ, 
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ΒΟ ἀο]οαίου τυ εΐθῃ, δηα τὴ ΣΚ τ ΒΊΟΝ μᾶ8 δὸ τσ ἔλαθ ἴῃ 
οοἴουτ (1 ̓ πἀοοα 1Ὁ ΟΥ̓ΘΥ γα σα ὑπογοῦρὮ ]Υ ὈΪ461), ὑπαΐ βοπηθ πὸ Πανθ 
ΟΑΓΘΡΆΠΥ ἀχδιϊηθα {86 ΜΘ. Βανὸ ἱβμβουριῦ (μα 186 δοοθηΐβ δπὰ 
Ὀχοαίμιησβ τ γὸ ποὺ δα" ποηβ ὑο Ἡβδὺ τγα8 ΟΥ̓ σἼ ΠΑ ]ν τε ἴθη. 10 18 
ΒΟΥΘΥΟΙ δὴ δία ὈΠ1Βμ6α ἴδοί, πᾶῦῷ ὑμοῪ αἰ Ῥχοοθθὰ ἔτοια ἃ Ἰαΐϑσ 
σοστϑοίου : 1818 18 ργονϑα ὈΥ͂ ἸἸΟΓΟΒΟΟΡΙΟ δχδυηϊηδίίζοη, ἃπα αἶβοὸ ἤγοϊω 
186 οτμα βϑίοη 1ἢ ͵δοθϑ ἴῃ ὙΒΙΟΩ (Π6 Ἰαίοσ Βαπα ᾿ηἰγοἀιιοοα 8. οοΥ- 
Τοοίίοη ; πη 4150 1ὖ ἸΩΔΥ Ὧ6 ΓΟΠΊΔΙΚΘα ἰπαύ 16 [Π6 οτὶρίπαὶ δοργὶδὲ 
μδα νπυιτίθη {πΠ686 ἤπθ βίτο κα β ἱτἢ 0816 ΒΆΠ.6 ἰῃ}ς 88 {86 Ἰαἰίθγθ, [ΠῸῪ 
ψοῦ]α οὗ σουγβα δᾶγο [Δα 64 1π [Π6 βδιὴθ ρσχορογίζοῃ, δῃά ἰδυ8 του]ά 
ΠΟῪ ὃδ6 ἀἰϑοθσῃῖθ }]8 ΟὨἹΥ πιῦ αἰ που]. 

ΤῊϊΒ ΜΆ. οοηίαϊπϑ [86 ΠΧ Χ, γνογβίοῃ οὗ 86 ΟἹὰ Τορβίδιηθης 
(ἀεεονο αὖ {86 θαρίῃηπῖηρ ἐπτουρ ἢ {16 ΕΤΓΕΣ Ραγὶ οὗ (ἀθῃ6818, ἃ8 
0611 828 ἴῃ ρᾶατὶ οὗ ἰμ6 Ῥβα]πι8), δῃὰ {86 Νὸνν Τοβίδιηθης ἃ8 (ἌΓ 85 
Ηδ6Ἀ. ἰχ. 14. (αμωμον τῳ θεῳ καθα----}; [Π6 ΤΘΙΏΔΙΠΑΟΥ οὗἉἩ ἐμαὶ ΕἸ Ί8ε16 
Δηα {π6 Αροοαϊυρβα αν Ὀθθὴ δααρα ὈΥ ἃ τϑοθηΐ ουγδῖνθ μαῃᾶ, τ ]οὴ 
[88 4180 8116 ὼρ [86 οἰιδβιὴβ ἴὰ {μ6 Ο]α Ταθίδιαθης. μα ΜΆ. ἄοθϑ 
ποῦ οοπίαϊη ἐπ6 Ῥαβίοσαὶ Εὐριβύ]68, {π6 ρίδοα οἵ ψβιοῖ ἴῃ {μα οἱά 
Διταηροπιοηῦ γγἃ8 αὔεῦ (Π086 δ ἀγθββθα ἴο σμαγο 68, δηα ᾿ταπιθα!δί οὶ Υ 
Βοΐογθ [86 Αροῦαῖυρβα; 1Ὁ ἀο68, μούσουοσ, οομίαϊη 411 π6 (δ μοΐϊο 
Ἐρ 8168, συ ἢ ογο ποὶ αἰἴδοϊθα ὈΥ͂ {Π6 1088 οὗἩ [Π6 ἰαἰΐου ρατγὲ οὗ (Πς 
ΜΆ., 48 1Π6} αῇὸ ρδοβα (48 18 ἔγθεαυθηῦ) θαύτγθοῃ {μ6 Αοἰβ δπᾶ {88 
ἘΒοιηληβ. Τῇ Ἰαΐοσ τσιῦοσ μ88 ποῦ βυρρ] θα {πὸ Ῥαβίογαὶ ΕἸ :81168, 
δηά ἰδ 411 οἰζαὐϊοπβ ἔγοπι (18 ΜΙ. 88 1 10 οοπίαϊηθα μοι (βοὴ 
88 1ποβα οὗ Ὠγ. ΒΙοοιῆθ, 4) ἃΓ6 ΒΙΠΙΡΙΥ ΟΥΤΟΥΒ 88 ἰ0 [δοίβ,---- ποία 0η8 
Ἰηγαη(οα ὈΥ͂ ΡρυΓα ᾿τηαρὶ παίίοη. 
ΤΠ ἀρρθάγϑποα οὗ {μ1ϊ9 ΜΙ. ΠΟῪ 158 ρϑουϊαῦ; ον δῇζοσ [Π6 οἱ ἀοΥ 

1η}ς δά ΘΟΠΒΙΔΟΥΔΌΪ ἔπαθα, ϑοῖὴθ ομδ ἴοοῖκ {π6 ἰσοῦθ]ο οὗ γα οπομϊηρ; 
186 Ἰοζίοτβ ἰβγουρμουῦΐ ; {Π18 τῦδϑ ῬΧΟΌΔΡΙΥ ἀοπη6 ἴο τηδῖζα ἴῃθτη πλοσΘ 
ἸαρΊθ]6 ἴον δοΐτπδὶ 86. Ὑ θη, Πούγονοσ, {Π18 γοβίογορ αἰ σοᾶ ἔχου 
[μ6 οτἱρίπαὶ σοργιβῦ ἴῃ οὐ μορταρῃυ, μα ἰοῖν Ἰοὐύθσβ απίουομοά:; απὰ 
ΒΟΠΊΘ 68 ἢ6 ἈρΡρΘΑΥΒ ὅο μᾶνϑ σογγεοίεα [π6 τοδάϊησβ, οὐ δὲ 1βαβϑὺ {86} 
ΓΟ σοτγτοοίοα 1 1ηἶς οὗ ἃ Β.Π1]ΔΓ ΟΟΪΟΙΓ; δηᾶ 1 ουγχδῖνο Ἰοξίοσβ. 
ΤῊ ΜΩ. 18. νοϊὰ οὔ ἱπίοσραποίίοη ; δῃα {86 ΟὨΪΥ τϑβοια ͵δηοθ 

ἴο ἴὖ 18 ουμαὰ ἱῃ 8. 8128}} ϑραᾶοθ δοίῃσ Ἰοΐξ Ῥούτγθοη {πὸ Ἰοίζουϑ 
ΜΉΘΓΘ 8 ὩΘῊ Βοοίϊοη ὈΘρπΒ. ὙΠ6 1114] Ἰο ΐουβ, 88 ἰεῖ Ὁ. {π6 ἤτϑί 
ΘΟΡΥ δῖ, 8Γ6 ποῦ Ἰδυρον 1888 [86 τοβϑῦ; Ὀαΐ ἃ Ἰαίοσ παπᾶ [μ88 δἀδοά ἃ 
ἴαγσα 1π1014] Ἰϑυοῦ ᾿πὰ 86 τιλγρῖη, δθα μα8 δυαβϑϑᾶ (ἩὙΒΟ]]Υ Οὐ ραγί8}}γ) 
{Π6 οΥἹρ ΠΑ] 1η1{14]. ΤῊΒ ΤΥ Ὀ6 Β6θὴ ἴῃ {86 ἐΔοβιτηῖα τηδᾶς ὉΥ͂ 
Ζϑοδρτι ἔογ (ἀτὰρ (ἃ ΘΟΡΥ οὗἉ τ Β] ἢ 18 Βα] οἰ ποα ἴο {818 ἀδββοσὶριϊοη), 
1η ὙγΠ10]1 4180 10 186 ουἀθηῦ παὺ {Π6 βίχοοϑ οὗ [88 γοδέογοι αν θθθῃ 
ΤΛΟΤΘ ποῦϊοοα ἔδδὴ {Π6 οτρίμαὶ πσιτηρ ; Βοηοα {Π6 ᾿γτθσυ τιν οὗ 
{Π6 ]ἸοίίαγΒ; ἔῸγ 186 11η68 ὈΥ τ ΒΟ Π6Υ ἡ γα σοϊουοῃοα ἰθανα οοη- 
{{π||8}}γ ραγῦ οὗ (86 οΥἱρῖμαὶ βίγοϊκοβ ν1810]6 αὖ 188 βἱ 46. 

ΤΌο ἀἀοβροῖδ οοηίδιη ποι . {Π6 Ατητηοπίδη βθοίοῃβ δηα ΕἸ βοίδη 
ΠΔΠΟΙΒ, ΠΟΙ γαΐ {πΠ6 ἰαῦρον οδαρίοσβ ἢ δυῦ {πον παν ἱπβίθδα ἃ 
αἰνιβίοπ ἱπίο βϑοῦοηβ ὙΔΙΟΝ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο Ὀ6 αὐ ρΘου αγ, ΤΠ6β6 
ΒΘΟΓΙΟΏΒ ΔΓ ὨυΣΤΑὈΟΓΘΟά ἰῃ 680 ἢ (ἀοβροὶ: Μαίιον μαβ 170, Μαγὶ 61], 
Το 152, απὰ Φοόοβὴ 80. ΤὮα αἰϊνβίοηβ 4180 ἴῃ {π6 Αςίβ διὰ {πα 
Οδίδοϊο Ἐριβί]οβ, αὖ Ἰθαβϑί ὑποβα ποῦ πιδρ ὈῪ ἃ ἰδίοσ βδῃᾷ, ἃγα Ρ6- 



100 Τοχίμαϊ (γτίοΐβηι. 

ΟἸἾἶ Αγ, πὰ αἰ ἔγοα τ6 ΕΠ Βα] Δ. [πη (86 Αοίβ {μ686 Β6ο 1018 
αι 79.1 
ΤῊ αἰνβίοηβ ἔουπαά ἴῃ δ... δ} 8 ΕΣ ΙΒ.168 ἅτ ΣΟΙ; ΠΟΥ ΓΘ 

ἰγοαῖρα 848 1πουρὮ [6 Υ ἬΤ6ΓΘ 41] οπε δοοὶς ; δια {ππ8 {π6 ποίδίοι οὗ {ΠῸ 
ΒΘΟΙΟΠΒ ΤΠΒ ΟἹ ΟΠ ΠΠΟΌΒΙγ. ὙΤῃ6 ᾿αϑὶ βϑοίϊοη ἴῃ ἰμ6 ἸΌρΡΊ 5116 ἴο 
186 (ἰαἰαιδηβ 18 πυμρογοα ὅ8, δηά {παΐ ὑὸ {π6 ΕἸΡΒΘΒΙΔ 8 σΟΙ ΠΟ ΠΟ68 
ὙΠ} 70, Βμοντ ηρ᾽ 81 ΟἸαϊββίοη οὗ δίθυθῃ Βεο]0ῃ8; Ὀυὺ Δ σ [86 1 Ρ180}68 
ἰο 1ῃ6 ΤΠΟΒβδ] μη ([Π6 ἰαδὺ ἀϊνιβίοη οὗ ὙΠΙΟΝ 18 τηαυκοα 98), {Π6 
Ἐριβῖ]6 ἰοὸ {6 Ηϑργονβ ὈΘρῚηΒ σι 5693, βμονίησ ὑπαΐ 10 ὁποα 
ΟσΟυρΙΘα ἃ ρἷδοθ θοΐνψθοῃ ἰμ6 (ὑδ]αἴδη8β δῃὰ ΕἸ βίδη8: (16 ἰαϑί 
ΠΌΡΟΥ ἰῃ ΗΌγονβ ποῖῦ 18 θά: ἰδ τοβῦ τηυδὺ ἢᾶνο Ὀδοα 1η {6 Ὁ 
σμαρίθιβ 8δη4 8 881} ΠΟῪ ]οβί, 

ΤῊΣ οομξιβίομβ οὗ γόνγ6}8 δα ρθΏθΓΑΆ] οΥ̓ΠΟρτΑΡὮΪο ταδί οβ ἴῃ 
{8 ΜΆ. δ΄θ ὙΘΥΥῪ ἴδ ; ὑΠ6 ΘΟΠΙΣΔΟΙΟΠΒ 8180 ἃγ6 1658 ἔγθαπιθηῦ {Π8Π 
ἴῃ τηοϑύ οὔμοῦ δηοϊθηῦ ΒΡ] 1] ΜΠ. ΔΑΥΎΕΙΔ, ον :ηβϑίδηοθ, 18 
ΠΑ ΙΓ ]]Ὺ ἜΧργθββοα δ Ἰθησίμ (8 ΒρΡ61164), δηἃ ποὺ ὈΥ [86 οοη- 
ἰταοϊΐοη ΔΑΔ. Τα {{{Π6Δ ἀπά βι βογιρίϊομβ οὗ {86 ἀἰβδγοπῦ ῬΟΟΚΒ 
ΔΓ ΥΘΥΥ Βῃοτύ δ πα β'τη} ]6 ; ὙΠ6Ὺ πᾶνθ, πούγουϑυ, ἴῃ [6 ΕΡΙΒΌ168Β ὈΘΘὴ 
Δ ΡΠ 1864 ΌΥῪ ἃ Ἰαΐοσ Ββαπᾶ; ας ονθὴ ἴΐπθβ6 δα αι οηβ ἃ’ Β0Ὸ δηοϊθηΐ 
τμαῦ {ΠΥ ἀϊἔον ἔγοτῃ {πο86 ἱπίγοάποθα Ὀγ ΕΒ] πα δαἀορίοα ὈγῪ 
16 ΘΑΥΪΥ ΘΟΡΥΙΒίβ ἢ σΘΠΘΓΆΙ. 

ΤΒα δηϊαυϊίν οὗ ἴ6 ΜΆ. 18 βῃοσχῃ ΟΥ̓ 118 Ῥδ]ορστάρῃϊο ροου- 
᾿Παγι168, {π6 Ἰο ίοσβ ον θῃ ΤΟ Ὀ]1ηρ᾽ ἸΏ ΤΊΔΏΥ Γοδροοίβ {ποβ56 ἔουπᾷ 
ἴῃ 16 Ηοδγουϊδηθδῃ ΤῸ]]8; ἰπ6 ἔοστα οὗ {π6 οοῖΐς, {Π6 51Χ δσο] τη αἱ 
ΟΔΟἢ ΟΡΘΏΙΠρ ΓΘΒΟΙΔΌΪΙΠρ ἴῃ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ ποῦ ἃ 11{016 ἃ Ῥογίίοῃ οὗ ἃ 
γοϊϊεα ὈοΟΙ ὃ; {π6 ὉΠΙΟΣΤΩΠΥ οὗὁὨ [Π6 Ἰο ΐοτβ, δῃα {Π6 Ἀβθηοο οὗ 4]] 
Ρυποίαδίου : ἃ}1} {π686 ροϊπίθ ψου]ὰ παν {Π6 1} υπιϊοα σοῖσῃΐ, ἴῃ 
σαυΒΙηρ τ8. 10 ΘΟΠΒΙ6Γ {πΠ18 ΜΆ. 88 οἱάδν ὑμδὴ ΔΥ οἵβοσ πγτὴ 18 
ΚΟΤΕ ΟΥ Δυ δ] 4 016 ἔοΣ ΝΥ Τοβίδμπηθηῦ οὐ ΟΊ βιη. 

ΤΏΘ ΡΑἸΘΟρΤΆΡ. ΔΥΡΌΤ ΘΒ ΔΓῸ ΟΠ ἤγπθα ὈΥ ἴποβ6 ἀγανσῃ ἔγοσω 
{Π6 σοπίοτιίς οὗ ἴα ΜΆ. : 10 Βίδη 8 Δ]ομ6 1Πη 108 αΙ ]ΒΙΟΠΒ; δηᾷ 10 ΒΘ6Ιη8Β 
ἴἰο ἴαΚο 18 ῥΙδοθ 88 ρσῖοῦ ἴο {π6 φεπογαῖΐ τ|865 ἀοΐ ΟὨΪΥ οὗ ἴμ6 ΕΟ ΒΑ] Δ, 
θυΐ 4150 οὗ (π6 Ατωπχομίδῃ βοοίοῃβ: {π6 Ἰαἰίου, 88 νν6]}} δ (ῃ6 Εὐυβοθιαη 
ΟΒΏΟΏΒ, ὙΘΓΘ, 88 Ὑ76 ἸΘΔΙΉ ἔΓΌΤΩ «ἦ ΘΓΟΠΊΘ, ΘΟΙΊΤΩΟΙ 88 8) χηοἴ8 οὗ ΜΙ 5.9. 1π 

} ΤΩ 15 10 ΠυτΩ ΟΣ ἴῃ ΒΟΠΙΟγ 8 Το] ]αἰοη, ἴῃ ϊοἢ (6 Ὀορσίηπὶπρ οὗἁὨ ὁαοῖ βϑοίίοη 18 
ΒΡοοϊΠοὰ. [10 Βθοίηβ, Ὠουγουσ, ἔσγοπὶ Βίγος, ὑπαὶ ἴποτο τηπβὲὶ 6 'π ἴδαῦ ὈΟΟΚ ἃ ἱννοΐο]ὰ 
πΟΙΔΙΪΟΙ ; ἴοῦ ἢ ΒΑΥ8 {π8ῖ [86 ΠυτηῦοΣ οὗἉὨ δϑοιοῃ8 ᾽8 86 (ρἱ νη ὁ ΘΧΡΙ ΟΕ ἰη της ατροκ 
ΩὈΤΊΘΓΔΪΒ Ἀ57), δΔηἃ οογγοοϊίηρ Ζδοδσηὶ, τὸ δὰ βίδίθαὰ ἴ[ἢ6 ΠΠΟΣ 88 39. ῬοΥΠΔΡ8 {116 
ποίδιϊοη 86 ὑγοσθοῖβ ἔτοταλ ἃ ἰαΐοσ παπᾶ, 88 [818 ΘΓ οη δηβογθ 0 Ῥμαῖ τὸ Κῦονν 
45 ἴῃ πκ6 ἴῃ δα βοποηΐ {ἸΠ|68. 

2 ὙὝΠΟΒΘ ΠΕΠΊΌΘΙΒ μάν ὈδΘὴ βίϑίθά 88 δοσυγαίοἶυ 85 ΤΠΘΥ οδῃ Ὀ6 ρα βοτοᾶ πιποῦὶ 8 
ΤΟ ἘΧΑΣΩΪδιΐοη οὗ ἴπ6 ΜΆ. ΤἴῸΣ 118 δροςΐαὶ βᾷγροβθ. Βεηῖονυ, Βίγοι, απὰ Ηὰν αἀὐθογ ΒΡ ΠΥ 
ἴῃ [Π6 Δοῖ.] Πα θΟΥΒ, Μν 116 ΤΠΟΥ ἀρΤΘα ἴῃ [Π6 σἜΠΘΓΑΙ [Ἀοῖ. 

5. Ὑ͵ΏΠ|6 [8680 ΤΟΤΊΔΥΚΒ Ἰνοτο ραϑϑίηρ οὐαϊ οὗ ἴῃΠ6 τί τοτβ παπᾶβ, μὸ τϑοοϊνθᾷ ἃ δίποίε 
δζκία οὗ ἃ Ἡθῦτενν σΣῸ]} ; δηὰ (ἢ βοποσαὶ οἴεοι οὗἩ τπδὲ ροτιίοη οἵ ἃ Ῥοοὶς οὗ π6 το]αὰ ἔοστη, 
 ΠΘῺ ἸοοΚαὰ αἱ ὉΥ 186}, δἰ Πρ ]ΑΓΙΥ τ βο πα Ὁ]88 ὁη6 ραρὸ οἵ ἴδε Οοάοχ Ν αἰἰσδηυβ. Τὰ 
Ἠδῦγονν ἔγαρτηοηϊ σοΟμΒἰϑ8 οὐ ἐΐγεθ δο] τ π]η8 ; δηᾶ ἃ5 1ἴη6 βκίῃ 18 Ῥογίδος δὲ 16 βἰάοβ, δπὰ 
[8 81} [ἢ:6 ΤλΑΥκ8 οὗὨ [Π6 εἰλτο 68 ὈΥ ἩΠΙΟ ᾽ς τγὰβ Ἰοϊποὰ τὸ 1ῃ6 ΟἾΠΟΥ δἰεἰπβ, 1ξ ἰ8 ποῖ ὰπ- 
ἸΠΚΟΙν (παῖ ἔγλοτῃ ὙΘΓΥ ΟΑΥΙΥ {{π|68 ΤΏΣΘΟ ΘΟ] τη ΠΒ Οὔ ΟἿ Βκἷπ ᾿ἯᾺ5 8 ΟὈΒΙΟΤΏΔΥΥ ΔΙΤΔΠΡΘΙΏΘΗΝ, 
ΤΙδ Ηθῦγονν ἔγαρτηθηῖ νγα8 ρίνοῃ 10 [16 ντίϊοσ ὉῪῚ Μτβ. 1ἱοάοτ, οὗ Οαῖτο. [18 ἰδίου ἰ8 
Ῥεου] τ, [Ὸν ἦν σᾶ (θὰ Ππα ἷπ ἃ ἀγγ βῃδῆς Ῥοπθδῖ [Π6 τηοϑαὰα οἵ Οπιαγ, δὲ οι βα]οπὶ --- [6 
ΔΏΟΙΘηΐ δβἰζα οὗὨ [80 Τ6πηρ]6 οὗὁἨ ἴῃ6 1οτά. μα εἶιγοθ σοἸυτηπ8 οοηίαίη Οοηοβίβ χσχὶϊ. 1--- 
χχίν. 206, Τὴο τρλζουίδὶ 8 ἃ τὰ βκίη, ργεραιᾶ ἔοσ νυτιης οα ΟὯ6 5[ἀ6 ΟὨ]Υ. 



Οὐτεοῖ 8 8. οΥ ἐλα πιοδέ “ποϊεηέ Οἴαδε οοπίαϊπέπσ ἐδε Οοδρεῖς. 16] 

ἔμπα Ἰαίίον ραγὺ οὐ 1π6 Τουσι οοπίασγ. ΑἾδβο {86 οτἱρίῃδ] ρ]466 οὗ (86 
Ἐρι8|16 το 6 Ηθρσγονβ βῆονγβ μὸν {πὶ8 ΜΆ. αἰδδυβ ἔσομαι τ μαῦ νγὰ8 
ὉΒΌΔ] ἔγοτα {86 ὕπη6 οὗἩἨ ΑΔΙΒαπδβὲιβ, τ μ θη 1Ὁ τγ88 ρ]Δοϑα δῇϊοσς 2 ΤΉΘββ. 
ΤὨΟ οτϊββίοῃ, ἴοο, οὗ ἐν ᾿Εφέσῳ ἴῃ 186 Ὀοριπηϊηρ οὗ [86 ΕἸΡΙΘΒΊ ΔῊ 8 
( Βογο, Βούγουοῦ, [16 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ ὙΥΙΟΙ, ΟΥ δἱ Ἰθαβϑῦ ἃ ὙΟΥῪ ΘΑΥΪῪ Βαπά, 
δΔ8 δα αθά {π6 ΟΣ Β ἰῃ {116 τηΔΓρΡΊ), τ ΒΙΘὮ ΔΟΟΟΥ8 ἘΠ [8.6 ὑΘΒΌΟΩΥ͂ 
οὗ Β4811, (δαὶ {Ππ686 ττοσαβ οσα ποῖ ἴῃ βοῦλθ δῃοϊθηί ΜΙ ὥ., 106 ποη- 
Δα ἴοι οὗὨ {Π6 Ἰαϊου ραγὺ οὗ Μαῦκ χυἱ]., δῃα οὐμὸσῦ ρϑου Αγ 168 οὗ ἃ 
Βι τα Ἂν Κιπα ἴῃ [86 ΤοΔα ΏΡΒ, 411 ἔοστη ραγίβ οἵ [86 ῥγοοθβϑϑ οὗ ρσγοοῦ οῃ 
ψΒοἢ Ηρ μδ8 το] θα 1π 18 Οὐπιπιεηίαζίο, 88 Θαι Ὁ] ῃϊηρ' [μ6 οἰαΐπα οὗ 
1818 ΜΆ. ἴο ΡῈ ἃ τλοπυτηθηὺ οὗἉ {πΠ6 ἔοτταοῦ ρατύ οὗ [π6 ἔουγί οσηίαγνυ. 
Τὺ τᾶν Ὀ6 Βαϊ τι οομῆάοποσ, {μδ΄ [Π6 ΘΧχδιηϊπδίίοι οὗ 1ἴ8 ἰοχί δπά 
σοηΐθηΐβ ΤΟ] ῥσουα {86 ἰρὰ ὈσορΑὈΙΠ] 1 (πού οἢ 8 βίῃρία στουπᾶ, 
Βυΐ ΟἹ ΤΩΔΉΥ ΟΟΙΩ:η64) {παΐ 10 18 δηύθυιου ἰο ἴῃ 6 τηϊα 16 οἵ {[Π6 ἔουτίῃ 
ΘΘΩΓΌΓΣΥ ; δηα {818 ΘΒ Ὀ] 15η6α ὈΥΟΡΔΌΙΙΟΥ 18 Ῥγθοίβοὶν ᾿ μβαὶ ρα]9ο- 
ΦΤΎΆΡΕΥ οομῆττηα. ΗΟ τθοἢ ΟἹ 6γ [818 ΔΙ 5. ταν Ὀ6 ὕΠπδπ {16 τα] 4]6 
οὗ (86 Τοατίι σομζυσΥ, γ͵ὸ μά 6 ΠΟ πλ68}8 οὗ ἀοίρσυαϊηϊην. 
ΤΙ οἀϊΐοτβ οὗ {86 Εοσδῃ 1 Χ Χ, ἴῃ 1686, υβοα {πὸ ἔΌστμοΣ ρατύ οὗ 

{15 ΜΆ. 48 πο θ4818; {μοὶγ ἀδραγίιγοβ ἔγοσα 1Ὁ Ὀδῖηρ, 1Ὁ Β6ΘΠ,8, 
ΤοΟΒΕΪγ δοοϊἀθηία!. [1}η δαορίϊπρ {π6 ἰαχύ οὗ (818 ΜΙ. {Π6 } στοσΘ 
δυϊάρα Ὀγ οΥἰο8] βαρϑοιγ, τ ΒΙΟΒ δὖ {Παὺ ΕἸ Πλ6 νγ88 Γο τ ΚΑ 016. ΤΏΘΥ 
)υάροά οὗ [86 δου οὗὨἩ [86 ΜΆ. 1861 ἔγοσωῃ 8 δοτηρδγίβοῃ οἵ 186 
Ἰοςίοσβ τιὶ δηοϊθηῦ τλομυτη η 8, δι οἷ. 88 ἸΏΒΟΓΙΡΌΟΣΒ ; (ΠΟΥ οϑελαιοα 
(Π6 δποϊθηΐ ἀδία οὗ [π6 ἐστέ ὈΥ Θοιαραυηρ 1 τι ὙΘΥῪ ΘΑΓΪΥ οἰ Δί 0Π8. 
ΤΠΟΥ ἰδυ8 Βομοβίοα Β᾽Ρ]104] βίμαΥ ποῦ 84 110{16 ὈΥ͂ τοβουϊηρ [Π6 ἰοχὺ 
οὗ 106 ΠΧ Χ. ἔσομαι [86 ἔοστω ἴθ τ ιοῖ Ὁ γα ἤθη ουγτοηξ: τ θη 1ὐ 
[0] ον βουλοπλθβ [μ6 (ὐοταρ] αὐθδῖδη οἴ λοη, δηἃ τλοσο ἔγθαυθἶν 
186 ΑἸἄπ6. ΥὙΒαΐ ἃ βοσυΐοθ {πΠ6 Εοσηδῃ δα ϊοῦβ ταϊρῦ μᾶνο τοπαάογοᾶ 
ἴο Νὸν Τοδβίδιηθῃί οὐ ἱοίδυα, 15 {86 ν μδα οχίθπαρθα {μοὶν Ἰδθοῦσθ ἰὸ 
ταῦ ρογίοι οὗἁἉ {μον ΜΒ. 

Ιὰ 86 βαᾶῆθ οθηΐυσυ, ἸΥΘΓΠΟΣ οὗ Νιηπιοριθη οχίσγαοίθἃ βοχὴθ 
ΤΟΔΟΙΏΡΒ ; ἀπα ἴΠ686, Ὧ3η6] {Π6 ἴδ σούβθ8 βοηὺ ἰὸ ΕὔΥΆΒΊι 8, ΤΟΓΘ ͵ὸ 
186 ΟὨΪΥ οοΥαΙ ἢ ΒΡΘΟΙ ΘΒ ὙΓΏΙΟὮ ΟΥ108 ΡΟΒΒΟΘΘΘα οὗὨ (Π6 ἰοχῦ 16 
1 σοῃίαῖπθ. Απά ἰδ 1ὖ νγᾶϑ8 Ιοπρ' ἀἸβουββοα (πα ουϑῃ ὈΥ ΜΠ], τσ ῃο 
ταδὶ ἰδ ηδα {Π6 Δἰηττηδίδνθ) τ μοίμ ον {π18 ΜΘ, μδα πού Ὀ66ῃ διωρ]ογρά 
88 ὑμ6 Ὀαδ818 οὗ (86 (ὐοτηρ! υἱοηϑίδη δα ΠΙ0Η. 
ΤῊ βγϑὺ οοἰϊαξίοη οὗ ἴμ6 (ὐοάοχ Ν᾽ αἰϊοδῃυβ ἶἷ88 ΤΩ846 ἰῃ 1669 ὃγ 

Βασγίοϊοοοὶ ; {π18 ἴθ σοῃίβ ηθᾶ ἴπ ἃ ὑγδηβοσὶρὺ διηοηρθὺ (896 ΜϑΆ85. ἴῃ 
156 ΒιδΠοἰμδαυο ἀὰ Βοὶ (αο Ιπηρέτῖ4}6) δὖ Ῥαγῖδβ. Το ΘΟ] ] αὐοα 
156} 18 ὙΘΙΎ ἱπιρογίδοῦ; δῃᾶ (Π6 (ΥΔΉΒΟΥΌΟΡ Πα8 ποὺ Ὀθθὴ ὙΘΙῪ 
αἰ] ρσοηῦ οὐ αὐὐοαῦνο. ΤὨ18 ΘΟ] ἴοι νγὰ8 βσϑί τιδοα ΕΥ̓ ὅθ. 8012 ἴῃ 186 
Βτβὺ γο]. οὗὨ μῖ8 ατροκ Τοδϑίαμαρηΐ, ἴῃ 1830: ἀρίδοϊγα 88 10 18, 10 Π48 
δο6 γϑίιθ 88 σΟΒΗΓΙἱηρ ΟΥ ΟΟΥΤΘΟΙ Πρ τ ϑαϊηρθ αὐοίοα ὈΥ ΟΟΓ 
οΟἸ]ασθ. Τὸ {δῖ8 δπὰ τὺ μαβ Ῥ6θῃ σϑοοριθα θοίμ Ὀγ ΤΙΒομοηαοτ 
ΔΩ ὙΎ6ρ61168, ἀπ 1Ὁ τγ88 4180 ϑιιρου θα ὉΥῪ Μυγαὶῦ ἰῃ δὴ οαὐϊοη οὗ 
186 ατοοῖκ Τοβίαμηθηῦ ἴο θ6 πιθηϊομθα ὈΓΘΒΟΠΕΪΥ. 
ΤῊ ποχῦ οοἸ]δίΐοη νγαβ {Ππῶὺ ΠΟ στα8 Ἔχθουοα ἴον Βοηίου, τῇ θη 

[παΐ οὐἱσ τν88 δηραροα ἴῃ ὈΥΘΡΑΓΆΓΟΏΒ [ῸΓΣ ἢ18 ρῥσοροβϑα τστϑοκ Τϑβία- 
τηθῃῦ, Αἢ [Δ] δῃ παιιϑα Ζϊοο ταϑά 6 [6 οΟἸ] οι δοουΐ [Π6 γοαᾶγ 1720. 
ΑἸοσπαγαβ, σα Ὀγ. ΤΒομηλθ ΒΘΠΓ]6Υ, οπο οὗ {πΠ6 πορῆονβ οὗ {π6 
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γοαΐ οὐἿ]6, 1885 βίδυϊηρ 1π ΒοΙη6, ἢ6 Θχδιηϊηθα πα ἀοβοσιθοᾶ (ἢϊϑ 
ἴ 5, Μίοο νγὰ8 ὈΥ͂ (μδὺ πὸ ἀ6δα ; θαὺ [86 ναγϊδύϊομβ ὈῚ 186 μδηδβ 
οὗ δογσγθοίοσβ, δῃα [86 ἔγϑοθδ οὗ {Π6 χοδάϊηρϑ ἃ »χίπια πιαπῖε, ΤΟΥ ἀραίη 
οχἰγδοίθα ἕο ΒοηύίθυΥ Ὁ ἰῃ6 ΑὈΡαίδ Τλυϊοῖία, δηα ἰγαπβιηϊ (θα ἴο 
Β'ω. ΩΒΔΡΡΙΥ ψ6 4ο πού Κποὺν τυ μαῦ ἢ848 Ὀθοοτηθ οὗ [Π6 ποῦδβ οὗ [818 
Το - Ἵχδιηϊηδίΐοθυ. Τη6 οΟἸἸαίϊοα ὈΥ ΜΊΟΟ 18 ΠΟῪ ὈΓθΒουνθα διηοηρδὶ 
Βοηογ Β ὈΟΟΪΒ δηα ῬΆΡΟΙΒ ἰῃὰ {86 ΠΙΡγΑΤΎ οὗὨἨ Ὑτϊηϊν ΟΟ]]ορο, Οδπι- 
Ὀχιᾶρο; Ὁ 18 ἀδοιάρα]γ (86 τχοβϑί οοιαρίοΐθ ὑπδὺ 176 Ῥοββθθβ, ουὐθῃ 
τπουρῇ ΜΊοο [88 αὖ πι68 οοηξουπαρα {86 μαηὰ οὗἉ ἃ σουγϑοίοσ σι ῖ ἢ 
ἐπαΐ οὗ [1|ὸ οΥἱρῖπαὶ οοργιὶδύ. [Ι͂ἢ 1799, (818 οοἸ]δίοη τγα8 ρυ 1564 
ὈΥ Εοτά, ἴῃ [86 ΔΡρδμαῖσ ἰοὸ {86 Οοάσοχ ΑἸοχαπάσιηιβ. Τα οοἸ]δίϊοι 
18 ἴῃ [16 τρδρίη οὗ 8 ΘΟΡΥ οὗ {86 ατθοκ Τοβίδιμθπί οὗ Οδρμδῦβ 
(ϑύψαβθυγρ, 1824). Βεΐογα Ὁ γγὰ8 ρυ 18 η6α Ὀγ Εογά, 10 πδα Ὀδθη 
ἐγδῃβουθ6α Ὀγ ΥΥ οἶα :ηἴο ἃ ΘΟΡΥ͂ οἵ Βίββορ Ε6}1 8 δἀτίοη (1676); ἀπὰ 
1818, 1ῃ Βουηθ Ὀΐδοθβ, ὑπ Ῥϑοα ΠΑ σ 168 οὗ ἴΠ6 ἰαχύ οὗὁ (ορ μα θῦὺβ 6 ΤῸ 
ἈΒΒΠΙΘ ἃ 89 εἰ νι, ΠΥ στ ἔουπά ἰπ 86 γαίίοδη ΜΆ. Βιυΐί, 
᾿Ἰπαθθά, υβ0] δ8 ΕὌσαβ δαἀϊθοη μα8 ὑθθῆ, ἰῷ 18 πού σιβουΐ ροοά 
ἔγυϊς ἴο γεσοπραγο Βαὶ 6 ῥγϊηΐθα τι (86 οΟἸ]αζοι 88 11 18 ἑουπά 
ἴῃ ΤΥ ΟΟἸ]ορο 1 γασΥ. 

Βιγοῖ, ψ Ἀ116 ἔγανϑ] ηρ δ [π6 Ἔχρθηοα οὗἩ [πΠ6 ΚΊηρ οὗὁἩ ΠΘημλΑσΪς, 
οΟἸ]]αἰοα {86 Νὸνν Τοβίδυχθηῦ ἴῃ {818 ΜΆ., τι [μῃ6 ὁχοθρίϊοῃ οὗ {86 
(ἀοβροὶβ οὗ 1υκ6 δπα “]οΠη: [86 ψ,80]6 βθϑι}8β ἴο βανα θθθῃ Ἂχϑοαυίοα, 
[Ὁ ΒΟΙὴ6 ὉΠΟΧΡΪαϊ Πα ΓΘΆΒΟΠ, ἢ Πμαβίθ. [1 18 οἷθαῦ ὑπαὺ ΒΙΠΟΥΒΠΟΘΒ 
ὍΟ͵Θ ἱἈγΟσΤα ἴῃ 18 αν, θυ [6 ΔΙ ορσ ίμῈ  αρβίαϊπμβ ἔγοτη ΔῊΥ δβίδϊθ- 
τηθηῦ οὗ {Π6 οἰγουτηβίδῃμοθθ ὑμ 6 Υ ΠΟ ΠΒ6 τάδ {86 ΘΟ] ]αίΐοη. [ἢ 
1788, Βιτοῦ ρυ ] Βηῃ6α μἷθ οαϊοη οὗἨ {π6 ατοοὶς ΟοΒρ618, βι 0] οἱ πἰρ 
ΨΔΙΟΙΒ ΤΟΔαΙρΒ ἔγολ ἐμ6 ΜΒ. πο μ6 μδα Ἵδχδιαϊπθα, ΤῊ]8 
οοῃίδὶποα [δ6 γϑῦ ρυ ] ]Βῃ6α οοΟἸ]δίϊοη οὗ 186 ΜΕ. : Ὑγ οἷάα πδα ρτο- 
ΨΙΟΌΒΙΥ βοηῦ ἴο ΒΙγοῦῇ [ῸΓ ᾿ΠΒΟΓ ΟῚ ἃ ἰγδηβουρύ οΟΥἩ {π6 οΟἸ]αθοη οὗὨ [86 
(ἀοβρο}β οὗ αἶα δηὰ ἢ η 88 τδάθ ἔοσ Βϑηίίου,. [Ι͂}ἢ 1798, Βιγοῦ 
ΡΟ] 5 μ6α {Π6 ναγίουβ γοδάϊηρβ τοι ἢ6 Παα οΟ]]οοίοα ἴον {86 Αοἴθϑ 
δηα ΕΣ ΡΙΒΕ198, δῃὰ ἴῃ 1801 6 τορχϊηθα ἰμ6 οὐἱολὶ ἀρραγαΐαϑ ἰοὸ {16 
(ἀοβροὶβ 1ὰ (86 Β8π16 ἔοστη. 

ΕΎοτα {8686 οΟἸἸδίΐοπΒ, θαὖ ΘΒρΡ οί ΠΥ ἔγοσα {παΐ οὗὨ ΜΊΟΟ, οὐ 1.98 οδη 
ΘΟΙΩΠΊΟΠΪΥ 86 [Π6 ΓΟΔΑΣΏρΒ οὗ {118 ΜΆ. ; Ὀυΐ [6 Γ6 ἈΓα ποῦ ΑΘ  ΪῪ ΟΆ568 
ἴπ ὙΠΟ. ΟὯΘ ΟΟ]]αίοσ Πὰ8 ποίϊοθα βοιλοίμίηρ 8116 ὉΠΟΙΒΟΙ 18 8]]6ηῦ, 
Ὀυὺ ὑΠ6 ΓΘ ἃΓ6 αἷβο οοῃ σδαϊοομϑ δπα ἀἸβογαραμοῖθθ. ϑοιηθ οὗ {1688 
816 Βα. (16 ὈΥ {μ6 ἐδβιπηοηυ οὐ Βαγίοϊοοοὶ οοπβστηϊηρ ὁπ6 οὐ [86 
οἶμον οὗὨ {Π6 οΟἸ]α ΙοΏΒ ; θαΐ {Πογα 18 Θμουρἢ 811} υποογίδϊη ἴο τηδκα 
8 οὔ τορτοῦ ἀθορΡΙΥ ἐμαὺ ΒΕ Βοσίο 6 ΜΆ. μαβ θθθπ ᾿πδοοθββι} ]6 
ἴον {π6 Ῥγροβα οὗ ἃ ρμεγ[δοξ δ χδιαϊ δ η. 

Βυτίηρ ἔμ9 τα ὑπαὶ {815 ΜΆ. ψ 1 ΟἿΟΣ ὑγθαβαγοϑ οὗ [π6 Ὗ αἰΐοϑῃ 
ΤΛΌΓΑΤΥ Μὰ8 αὖ Ῥατῖβ, Ηρ δχδιαϊποα 10, δῃᾶ ρα] 18η6 4 4 να] 0 ]6 
ἀφβοσιρίίοη οὗ 10: Π6 Β6ϑὴβ ποῖ ἰὼ μᾶῦθ θδθῃ αἴσᾶσα ἰμαὺ 1ῦ τγαβ 
ἀφβισϑῦϊα ἰο οοϊίαίε ἰξ ταοτο ὑπογουρὮ νυ : βυο ἢ} ἃ ΤΟΥ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, τγ88 
θυ 1116 ἴῃ δοοογάδῃοα τι 18 Ὠαθιΐβ οὗ τηϊπά. 
ΤΙ ΜΆ, νγαϑ ἱπβροοίθα Ὺ Τιβοποηοτ ἰη 1842, ἀπ Ὀγ Ττορ6}168 

Τοροαίθαϊν ἴῇ 1845 «πα 1846; μυΐῦ 1 8 ὉΠΩ͂ΘΥ δυο τοβϑι ΓΙ ΟἴΟ.Β 
[Πδὺ 10 γγϑ8 ᾿τηροββϑ: 016 ὕἤο ἀο τποσο ἔμ Θχδτηϊῃ6 ραγϊου αν σ δα] ηρΒ. 

Αἱ οαϊθοι οὗ [86 ἀτοοκ Νον Τοβίδιαθπῦ Ὁ Μυταὶῦ δρρβαγβὰ ἴῃ 



Οτεελκ ΜΘ 8. 9 ἰλε πιοδὲ Αἀποίεπέ (α85 σοπέαϊπίπο ἐδε Οοερεῖδ. 163 

1846 (ἀμ δραῖη τῖδὰ ῬγοίαιοσΥ τρδίίοσ πὰ 1848), ργοίβββϑα] νυ θαβϑᾶ 
ου {19 Μ5. Ὑδε ἐμοῦ οὗ [λ6 6486 ΠΟΎΤΟΥΟΥ 18, {παι ΜΌΓΑΙΌ δα ΟἿΪΥ 
1Π6 ΟΡΡοΥΓΆΠΙΥ οὗ δχατηϊηῖηρ [μΠ6 ΜΆ. ὉΓ ἃ ἔδυ ΒΟ; δηᾶ γοὺ ἢθ 
ΒΆΥΒ ἰδαῦ {Π18 τγαβ βυβηοϊοηῦ ἴὸ Βῆουν Εἷπὶ {Π6 δι ΥΙΟΥΥ οὐὨ {86 
οοἸἸαίοι οὗὁἨ Βαγίοϊοοοὶ οὐοσῦ {[π6 οἴμοσβιυι 48 (π6 οο]]δίζοῃ ἴῃ απθβίϊοῃ 
ΤΟΠΊΔ1η8 ἴῃ ΜΆ. αἱ ῬαυΊβ, 1 γγὰβ ποῦ ΘΑΒΥ ἴῸγ βία θηΐβ ἴο αἰβργονθ 
Μυγα 8 οἷα. ὙὉΤμα ὑγαηβουρύιοῃ οὗ {μδ΄ οΟἸ]αίλοη, ΠΟΘ ΟΥ, Βῆοννβ 
αὖ Οη06 118 οχίγοιηβ ἀο θου θη 6Β8; δηά 10 ὈΓΠΏΡΒ Οἰοασὶν ἴο Πρ (Πα 
Μυγαὶδ οομά ποὺ μανα ταδαδ 10 {Ππ6 Ὀδ815 οὗ [18 οαϊοη. ΤΙΒομβοπαοτγῆ 
ῬΙΔΙΩΪΥ ρῥγουθα μὸν {16 Μυγαὶῦ αἀ14, οὐ οουἹὰ παν ἄοῃμθ, ἴῃ {86 
γαύοδιῃ ΓΑΌΤΑΥΥ : δ6 τηὶρηῦ πᾶνθ ΣΟ μἀογθα βοῖλθ Βοσυ 66 ἴο ΟΥ̓ ΟἾΒπὰ 
Πδά 6 Ὀθδθῃ οοπίοηϊοα τι ᾿πέοσγμλϊπρ οἴμοσβ τ μαὺ μ6 Εἰ π)861 Παά 
ΣΘΔΙΠῪ οὐὈβοσνοϑά ἴῃ [86 ΜΆ. 

10 μα8 Ἰοπρ' θθθὴ τ ὶβῃθα {παΐ ματα βμουα 6 ἃ [δοβίγ}]6 δαἀϊτοι 
οὗἩ {815 ΜΆ. ; δηὰ τηῦοΐ. 88 θθθῃ 8814 δρουΐ 86} ἃ ρυ] σα οη 
Ρτδρασοᾶ Ὀγ (ὐαγάϊμαὶ Μαὶ.} Τῆογα οδη Ὀ6 πὸ ἀοιθὺ {Βαΐ δῃ. ΘΠ Π]0Ὲ 
88 Ὀ66} ῥχιπίθα, οοπίδιηϊπρ' θοίἢ 86 ΠΧ Χ, δπὰ  Νὸν Ταβίατηθης 
ἔγοτα (18 Μῶ., υῦ 10 ἀἄοοβ ποῦ δρρϑᾶῦ ἰο 6 Ὑδδῦ 18 ΘΟΙΩΤΩΟΗΪ 
ὉΠαογβίοοα 88 8. δοβίται]α δα ΠΟ : 10 ΒΘΘΠῚΒ ταῦ 10 Ὧδ6 ἃ ἰοχὺ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
ΟΠ] οσῖηρ 6 ΜΆ. Ὑαγίουβ γϑᾶβοῦβ δύ Ῥθθῃ δϑβιρηθα [ῸΓΣ 108. πού 
Βανιπρ 88 γοὺ τοοοϊνοα {Π6 ἀρργοραίοη οὗ [86 Ῥοσηδῃ ΘΘΉΒΟΥΒ οὗ [86 
μος ΤΠ6 ἀρϑί οὗ 116 ἰραγμοα φαοῦ πιᾶν ργονθηῦ διγίΠΟΥ βίθρϑ 
οἱπρ; ἰδκθη ἴο ρυ] 188} 818 ἰδαθουσβ, Γπουρ ῥγϊπίθα. ὙΒθη Βοτὰθ 

28 1η {π6 Βαπαβ οὗ {16 ἘΘΡΟΒ]Ιοδα σονογητηθηῦ, δῃα [Π6 δα οΥ Υ͂ 
οὗ {π6 Ῥορα Ἵοου]ά πὸ Ἰσσοῦ ἰηάον [86 Δρρϑαγδῃοο οὗ υβϑοῦα] ποσβ, 
Οαγάϊμα] Μαὶ οἴἴεγτοαά [86 ἸπρΓΘββιοῃ [ῸΣ βα]6 ἴο Μυ. Αββδγ, (86 
ῬΟΡΙ βοῦν αὖ Βου]π. ΤὨΘ ὕθστηβ παιηϑα νυ [86 (ὐδγάϊηαὶ οσο ἀθοιηρᾶ 
ἴοο Βιρῆι ΌΥ Μτ. Αβῇοσ, δπά ἰδὺβ {86 ποροα οι τγαθ Ὀτόϊοη οἹ᾿ 
10 ναϑ οὐτίουβ ἴο πᾶ ἃ Βοιθδηὴ (ὑδγαϊηδὶ οηάἀθανουτῖηρ [0 ΘΠ]ΟΥ͂ ἃ 
ΤηΘαΒΌγα οὗ ΠΌΘΟΥ οὗ ρυδ]ϊοδίίοη, θὰ {86 Ῥορα μδὰ 6 ἔγοπι 
Ἐοπλο, ὙΠΙΟΝ ἢα οουἹὰ ποῦ να θὰ [818 στ] γ οὗὁ 186 Ἐοιηβῇῃ 
ΟΒυσο τγᾶ8 ἴῃ ἰδ6 1] Ἔχϑγοῖβα οὗ [ὶβ ρούγοσβι ΤῈ ΕὙΘΠΟΣ οὐου- 
ρϑίΐϊοῃ οἵ Βοπιθ, δά (μ6 στοδίοσαϊοη οὗ Ῥδραὶ δυΐμοῦιν, βοοῃ ῥγο- 
νοηίοα Οαγάϊμα] Μαὶ ἔγομλ ρα] 18 ηρ 18 δα] 0Ώ, ---- ἀηα ἐππ8. 186 
Ῥοοη 80 Δγάἀθπίυ ἀδαῖγοά Ὁγ ΒΙΡ]104] δι οηΐβ οὗ Ευγορα 8δπα Απιοσῖοα 
48 ὙΠΓ8Π61α.3 

ΤῺ ΤΏΔΗΥ Ταβρθοίβ, ἔμοσα 18 ὸ ΜΆ. οὗ δαυλὶ νδῖαθ ἴῃ οὐ ΠΟ ΙΒηὶ; 80 
τμαῖ, ον ἰΒβοιρ γγὙ6 8.6 αὖ {ἰΠπ168 ἴῃ ἀοιιδῦ 88 ἴο 118 ΓΘ ΠρΡΒ, γ76 8.6 
θουμᾷ ἴο ρῥτγῖζα Βίρηγ πρδῦ τὸ 4ο Κηον. 1 σοδαϊηρβ ΨΆΙΟΝ 16 
Ἰχηονγ, οἡ ἱπάθροηάθηΐ ρσγουμαβ, ἰο Ὀ6 ΥΕΙΥ δηοϊοηΐ, Ὀαΐ ἴτοτα ψ Ή1ΟΒ 

. ὙΏΘ ὙΟΣΥ σΟὨ γϑϊἰούΟΥΥ δἰδίθιηθη 8 ὙΠΟ δυο Ὀ6ΘΟῺ Ῥυ] δηθὰ οὐ (8 βΒ )οοῖ Αγὸ 
οπΐης ἰῃ Ραχΐ ἴο 10:6 νϑΥΥ Ως δοοουηῖβ τ ὩΪΟἢ ἐἢ0 ΟΔγάϊη 4] ἰπιθε}  ζάνο ἤο τσίουβ ἰη- 
ααυϊτίο8. [π Μασγοῖ, 1846, Οδγάϊηαὶ Μαὶ [014 [Ὡ6 ῥγεϑοηΐς πτίιοσ (πδὲὶ ἱξ πσουἹὰ ποῖ Ὀθ 8 
(Δοβὶ πιῖ]6 οἀϊίίοη, ὈθΣ ομδ ἰοσιηθᾶ ἴῸΣ ζϑ ποδὶ τ186, “ σοηχηθ ]1᾽ ξἀϊποη ΑὩρ]αἶδο ἀθ Μ|}}.᾿" 
Ἠον ἋᾺΡ τἰΐ8 ἀοδοσίρεϊίοη ἰβ δρὶ ΟΥὁ δοσυγαϊθ, ἯἮΘ ΣΏΔΥ, ῬΟΥΒΆΡΒ, 06 8010 ΒΟΙλ6 ΑΔΥ͂ ἴο 
ἀειογτη 6. 

3 ΤΠΟΓΙΟ 8 8 ΓΔ ΟἿΓ (Πδὶ (818 ΜΞ. δαὰ ἀἰδαρροαγοὰ δὲ ἴ86 ὥσηθ οὗ [1666 Βοϊηδῆ οὐ» 
Τα Ο8; δηὰ 1ΐ νγα8 ούβθῃ βαϊἃ (μδὲ ἰδ ῃδὰ ραβϑεὰ (Πἶκθ τηοβὶ οἵμγ ἰοδέ Μ58.) ᾿πίο Ἐϊιββίδῃ 
Βαηθάβ. ὙῈῸ ΠΟῸρΘ νγὰ8 ἱδβογοίοσο ὌἼχργεδβαὰ {μαῖ, κὸ 116 Οοᾶοχ 881- ἀθσταδηθῃ518 δηὰ 
οἴμοτε, ἱξ ταΐρην σοπηθ ἰο Ἰέρπς ἴῃ Επιβϑὶ8, ποτα, δὲ Ἰδαβὲ, ᾿ἢ οου]ὰ ποῖ 6 ͵ε85 δοοθββίθ]ς ἴο 
ΒΟΒΟΪΑτΒ ἴδ ἰδ τγδ8 αἱ οσιθ ὙΤὨ6 πτίϊοσ, βονγουοσ, οὐταϊπμθα ὑγοςοΐϑο ἱπέοττηδιίίου ἴμαὴ 
119 Μ5. νγὯ8 βαῖϑ ἴῃ 118 ῥ]δοὺ δῆοσ [116 γοϑίογαϊοη οὗ 1μ6 ῬΔΡΑ] ρουθγηχηθῃῖ, 

» 2 
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μα τδβϑ οὔ Μϑ5. αὐοσ, ἀσὰ ἔουπά 1ῃ οοτίδη ἀοουπχοηΐθ, 1Ὁ αὖ ΟΘσ6 
Ῥτγουϑδ ἐμαὺ (ΠΟΥ ῬΟΒβ688 8 ῬΡθου 8, οὐ 104] ποσίῃ, Απαά {818 18 [88 
0886 ὙΠΕ8ὺῸᾺ (6 Οὐάοχ γαίμοαηυθ. ΤΏΘΥΘ δγο Ὀ]δοθβ ποΐ 8 ἴδ ιν ἴῃ 
ὙΙΟᾺ 10 βίδα δἰπηοϑῦ ΔΙοπθ, 88 ΤᾺΣ 88 ΜΙ 5. δ ΠΟΥ 168 ΔΓῸ ΘΟΠΟΘΓΙΘΩ͂, 
ΔΙ ΒουρὮ σομβγτηθα ΕΥ̓͂ ὙΘΤΥ ἸΩΔΗΥ͂ ὙΘΓΒΊΟΏΒ, 8η4ἃ ΗΥ̓͂ ΘΟΧρΓοδθ ΘΑΓΪΥ 
οἰἰαϊίουβ. ἸΏΒ ΟΟμΒΙ ἀουαίοηβ βίδιηρ τ τῖΐὰ (μαὲ ναϊὰθ το ἢ 
Ἰοδᾶβ ἔμοβα Ὸ υπαογβίδῃα ΠΟῪ ἴο δϑίϊταδίθ βιοῖι βυ ]θοὲβ αυὶσῃῦ ἰο 
τορατγᾷ 18 ἐαΒ ΠΟΥ 88 οὗ πιμοὴ ἐπιρογίαποο (ὕο Β4Υ [86 1648), 'π ΟΆ868 
ΔΙ τοροίμοσ ἀουδα], ἀμ 6 η 1} 18 ποῦ 80 Βρϑοῖδ !] Υ ΘοΟστοΡοσαίοα, 

ΟΥ̓ οουζβο, 16 ἜΥ̓ΟΣΥ οἴδος Μδ., 10 ΘΟμ ΔΙ ἢΒ ΘΥΓΟΙΒ; 8Πα ΠΟΠ6 ΜῈΟ 
ΓΘ τη ἀογαίθ! Υ γοσβοα 1η οὐ 108] βίυ 168, σου], 88 ἃ τηδίΐοσ οὗ σοῦχβο, 
ΤΟΙΥῪ ᾿Ρ ΠΟΙ ΕΥ̓ οπ {118 ΟΥ̓ ΟἹ ΔΗΥ͂ ΟἴΒΟΙ 81}ρ}6 ΟΟΡΥ. [10 ῬοΟβθβββ8δ 8 
οο οἷαίτα ἴο Ὀ6 ΘομΒΙοΥΘα 88 ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἱπ 6 Νὴ Τοδίδιμοηΐ ἴο {Π6 

ἔχοοις Τοχίυβ Εδοσρίιβ, 88 18 (πὸ Βοιῆδη 1 Χ Χ, ἰοὸ ἐπ6 ΑἸάϊπο 
εἀϊομ. [πὰ ΤΩΔΗΥ͂ ροϊπίβ οὗὨ οὐὔὐδβορταρηγυ, {π|8 ΜΆ. τηδὺ δ βαίοὶ γ 
ξΟ]οτοᾶ, 88 σὶνίηρ ὑἢ6 ἔΌΥΤΩΒ, ὅτο., ὙΥΒΙΟΒ ΣΘΑΙ ὈΘΙοπρ ἰο {πα΄ Κιπά 
οὗἩ ατοοῖκ ἴῃ σοῦ [86 ΝΥ Τοβίδιηθηῦ τγαβ ΟΥΡΊΠΑΙΥ πε τΐθῃ. Τί 
[48 Ὀ66ῃ ΒΙΡΡΟΒΟΩ {δα [π686 ΌΓΤΙΒ ΒΟΥ ὑμαῦ {86 Θοὐοχ νγὰϑ ψυϊ θη 
ἴῃ Ερσγρί; Ἀυΐ {πεῖν οχϊβίθῃοα 4068 ποῦ ῷσοῦδ {818 μοϊπῦ, τυ βὶ οἷ τρδΥ 
ΡῈ τορεγάθα 88 ργούυ οουίδιῃ οα οἴου στο 68: π6 Βαριίαδὶ γεύδη-- 
ἐΐοπ οἵ ΑἸοχαπάσγιδῃ ἔοστηβ ἰῃ (818 ΜΙ. 18 τόσ υ οὐ σϑιλασκ, απά {18 
10 ΤΑΥ͂ 6 ἐμουρμῦ σου] παν Ῥθθη ἀῃ]ΠΚοὶν 16 [86 οοργὶδὲ Βεα 
Βο]οηροᾶ ἴο δηοῦμοσ ΤΟρΊΟΙ. 
ΤΏ ἰοχὲ οὗ [818 ΜΆ. 18 οὗ ὀόυσβο ΑἸοχαπασγδη ; θυΐ ΟἽ ΘΒ θϑο, οα 

Ηἷ8 ϑγβίοῃ οὗἁ οἰδββιγιησ (16 τηοϑῦ δποϊθηῦ ἀοουμηρηΐβ, ο8]16ἃ {ἢ6 
στοδίοσ ρατὺ οὗ δι. Μαιίμον ΒΒ (ἀοβρϑὶ ᾿εδίογη : [818 τῆλ Ὅ6 οχ- 
ΡΙαἰηθά ἴῃ ἃ ἔθ σψογάβ. Το Μ, ἢ σθῆογαὶ ἀρτθοδ τ δοπιε οὗὨ [16 
ἸΏΟΤΘ ἃποϊθηῦ ἀοουχηθηίβ ; οογίδιη οὗ {μ686 δοοοτὰ τι 1 τλοσα οἰοβοὶν 
ἴῃ ΒΟΙῚΘ ραγίϑ (ἄδη ἴῃ οἴ ΓΒ; 80 {μαὺ 1 1786 Τλογα δποϊθης ΜΚ. ὅτα, 
ΡῈ αϊνιἀοα ἱπίο βυιθοΐαβθαβ, {Π18 που]ὰ 18]1 βίσι γ ὑπᾶσον ποὶίμοῦ: 
10 185 ΠΊΟΤΟ δηοϊοηῦ δὴ {86 τοϑί, βδῃηα οδηποὺ 6 βυδ)]θοΐοα ἰο {ῃ6 
ΒΌΡΡΟΒΘα συ ]68 οὗ δστδαηροπιθηῦ γΒ1ο ἢ μανθ Ὀθ6θη ἀρρ ϊοῖ ἴο {6 πὰ, 
Οὐ οβῦβοι μαᾶ ἔοσταθα Ὧ18 βυϑίθιω οὐ γϑοθῃΒΊ 08 δεζογε 4 οο]]αἰΐοη οὗ 
186 Οοἄοχ Υὶ αἰϊοαπυβ μββα θ6θι ρυ ] 1864, 8Βο {πα 10 τγᾶϑ ποὺ 11}] αἴνου- 
ὙΆ105 (δαῦ Β6 Ββαα [86 Ορρογίυ!γ οἵ Κπονῖπρ μον ἔλγ [Ὁ οἰαϑμοὰ 
τι {Πμ6 Βα! γἸ ΒΟ ΒΒ ΒΟ 6 δα 1414 ἀονῃ; 1116, δὖ {π6 βδπι8 
1116, 811 (δα ἢ ῃ8Δα ἀἄοπα ἴο δδίδ 188 [86 Δ] Ὁ Υ͂ οὗ ἢ18 ΑἸοχαηασίϑῃ 
Δα ΥὙΥ δβίβυῃ γθοθΒΊ 08 ὙγὙᾺ8 80 [ᾺΓ ρσοοα ΘουἹάθηοο οὐ [Π6 γαϊὰβ οὗ 
{86 ἰοαχύ οὗ (86 Οοαοχ Υὶ' αἰϊοδημβ. 

ΑΒ 86 ΟΙα «μὰ Νὸν Τοβίβιηθηΐθ δγΓΘ6 βιταὶαῦ ἴῃ (Π6 τηοάδ οὗ 
στ ηρ, ὅζο. οΙρΡΙογοά, [π6 δι] οἱποα ἐβοβίσηιθ οὗ ραγὶ οὗἨ ΕΖοικῖοὶ 
Ψ11 βοῦν θα, γ706}1 ἰο 1]υδίγαίθ Π6 Νὸυνν Ταβίδιηθηί. ΤῊΪΒ 
ΒρΡΘοθΘη Ὑ͵ἃ8 ἰχγασθαὰ ἴῃ 1704 Ὀγ Ζδοαρηϊ ἔῸΣ αταρα, βαἀϊΐοσ οὗ {86 
1 ΧΧ, ἔἴτοια {π6 (ὐοάοχ ΑἸοχδηαγηιβ, πα 1ὖ τοπηδῖηβ διηοηρδί [ΐ8 
ΜΘθ5. ἴῃ (86 Βοαϊεοίδηῃ ΤΠ ΧΑΥΥ δ Οχέοστά. [10 νψϑ τηοϑὲ οαγοί ]}]} 
8η4 δοουχαίθυ οορὶ θα υπᾶον (π6 ἀϊγοοίΐοῃ οὗἁὨἩ {ῃ6 Εν. Ὦγ. Βαπαϊμοὶ, 
[86 ΚοΘροσ οἵ ἴδ Βοαϊοῖη 1θγασυ, ἴοσ (δ6 Βδν. Τὶ Η, Ἠοσῃθ. 
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Δη δχαμϊηδύϊοη οὗ {818 6 πῖρ [86 ΜΗ. 1861 δηαθ]68. ἐδ 
τα οῦ ἴο Δ4ἃ 8 ἔδνν ΣΘΙΊΔΥΚΒ. 6 ἴαγρα Καὶ αἱ π6 Ὀθριηπίηρ οὗ [86 
ῬοΟΙκ 18 ἔτομλ 8 δοσσϑοΐου ; {Π6 βῃγα]οσ Καὶ  8}1η [16 ταδϑβυσγα οὗ {π6 
σου Ὀοΐηρ [86 ΟΠΙΥ͂ 1π|014] Μ ΒΙΟᾺ (Π6 οΥἹρῖηαὶ ττιΐοσ βουρμὶ 
ποράξ] : (18 88 Ῥθθὴ ῬΑΥΓΟΎΥ ογαβοα, Ὀὰὺ Ζδολοτὶ [48 ἰσαοθαὰ Ὀοί, 
ΤῊ βοιμθυαῦ τυρροα ἀπ ΤΟ ρα Σ ἔοστηδίίοῃ οὗ [Π6 11π 68 δῃα Ἰδ ζα Β 
ΔΙΪΒ6Β 1π σγοδῦ τη ΑΒΌΓΟ, 1 ποῦ ΘΕΓΓΘΙΥ, ἔτοτα Ζδσοαρτ μανῖηρ [Ὁ] ον 
{Π6 τοἰγδορα βίγοϊχοβ οὗ [86 ἰαἴοσν βαπα ἐπαῦ το -ἸΚοα {86 Ἰοΐίο ΓΒ, ̓ ηβἰθϑ 
οὗ [86 ποσὰ σοροΐατ, θαῦ ΠΟῪ ἔαϊηΐ, [1Π68 οὗὨἨἁ {Π6 ΟΥ̓ ΊΠΔ] βοσῖθθ. [ἢ 
ἐλὶβ τϑϑρθοῦ {818 βρϑοϊηιθῃ σοῦ] ροἱνα ἃ ὙΘΥῪ ᾿πδάθαυδία 1468 οὗ [86 
ΤΟ ΌΪΑΡ δῃα οαγθῦι πυιϊηρ, 

Ο. ΟΟΡΕῈΧ ΕΡΗΆΚΖΊΙ. --- ΤῊΙΒ ὙΘΥΥ͂ δηοϊθηῤ δηα συ} 0]6 ρδ- 
᾿πτηρβοϑὺ ΜΆ., οοῃίαϊηϊηρ' Βοιλα ρουῦοη8Β οὗ {μ6 ΟἹα Τοβίδιηοπί, μὰ ἃ 
σΟὨΒΙἀογΆΌ]6 ρατύ οὗ (6 Νανν, 18 ργθβεσυρα ἴῃ 86 Βιδ]οίμὸααο ἄἀὰ 
Ἐοὶ (μον Ἰμωρέτ!416) αὖ Ῥαγῖβ (Νο. 9.) [0 σϑοοϊνθα {πὸ πᾶπηθ ὉΥ͂ 
ΜΘ 1τὖ 18 ἀοδιρῃαίθα ἔγοτα (6 Ἰδαίου γόλο νι Ραϊηρ ἃ ροσγίοῃ οὗ {86 
ατοοκ πψόσκβ οὗ ΕρΡβγθῖα (86 ϑγτίδη, ΟΥ τὰς 209 Ἰοανθθ οὗ νι Β 
[16 ΜΩ͂. ποῦ οοῃβιβίβ, 146 Ῥοϊοῃρ ἰο {πὸ Νοὸνν Τοβίδιηθῃῦ ; {86 
ΘΟΙΩΌΣΙΒ6 ποῦ αὐυἱΐα ἔνο {8|γταβ οὗὨ {Π6 βδοσϑᾶ ἑεχί. θη {Π6 μοοῖς 
γγ88 οομηρ] οίρ 1Ὁ σοηίαϊποα 4}} (86 Νὸν Τοβίδιμθηῦ, ἃπα ῬΥΓΟΌΔΟΪΥ 4180 
811 186 ΟΙά, Τμο ογάοσ οὗ [86 ῬοΟβ 18 {Π|Ὸ βδῖηθ 88 1ὴ ἴῃ6 ζοδοχ 
ΑἸ χδηασίπυβ, [π6 ΑΡΟΟΘΆΙΥΡΒ6 Ο]]οσιηρ ἴμ6 Ῥαβίοσαὶ ΕἸ] 8168. 

ΤῊῖθ ΜΆ. νγαᾶβ ζοσυτ  ν [86 ῬΓΟΡΟΙῪΥ͂ οὗἩ Οδγαϊπαὶ ΝΊΟΟΪα ΒΕ] ΔΟΙ͂ 
οὗ ΕἸογοποθ, μορθον οὗ 1,60 Χ., ᾿πίο ΠΟΒ6 Ῥοββθββίοῃ 1ῦ ῬσΧΟΌΔΌΪΥ 
Ῥ88866 ἔγογλ Απάγοαβ  οββηη 68 1, ἈβοασΊΒ, τὸ αἸοα αὖ Εοσμηα ἴῃ 1536, 
δρΘα ὩΘΑΙΙΥ͂ ΠΙΠΟΙΥ γοᾶσβ, ἃπᾶ Μ)πῸ0 ἰοηρ Ὀοΐοτα μδα Το ]θοίοα 1ῃ {Π6 
Εδαβὺ δῦ ατσθοκ 88, Οἱ 1Π6 ἀοδίὰ οὗἩ (ἰἀγάϊπαὶ Ε140]8Η ἴῃ 1560, 
ἘΪΒ ἸΙΌΤΑΥΥ͂ 88 Ρυγομδβοα ὈγῪ ΡῬιοίσο δίσοζζὶ, δα ἔτοσα ἴσα {Π18 ΜΆ. 
Ῥϑββοα ἰηΐο {π6 μαπᾶβ οὗ (ὑδίμοσιῃηα ἀο᾽ Μοαϊοὶ, δηα {μοημοθ ἴο {Π6 
Ετοποῖ Βογδὶ ΤΠ ΌτΑσΥ. 

ΑἸΠχ, πὰ {δ6 Ἰαῦίον ρασὶ οὗ {π6 βονθηΐθϑῃί σθηΐζυτσυ, ψγ88 (π6 τϑῦ 
ὙΠῸ ΟΡβογυϑά {6 οἱ ἄοσ τὶ ἱπρ πάθον [86 σου οὗ ρῆστθια. ΔΙ͂ΟΣ 
{86 αἰὐοηίοι οὗ Βοϊνη μβααά Ὀθϑη ἀϊγοοίοα ἰο [86 ΜΩ., 6 οχίγλοίοα 
ΒΟΥΘΙΓΆΪ ΓΟΔΪηρΡΒ ὙΒΙΟΒ Κι βίον ᾿ηβοσίθα πὰ Ὧ18 σαργὶπῦ οὐ ΜῈ 
ατεοῖ Ταβίδσηθηῦ ἴῃ 1710, ΤῊΪΒ γα [ῃ6 βγβί πι8ὲ ἴο ψ Β1ΟῈ Σὺ τγγα8 
ΟΥΠΟΔΙΥ ΔΡΡ]16α. Α ἔδνν γϑδῦβ δου [18 ΥΥ̓ οἰβίθιῃη τηδάθ βοόῖὴβ 
οχύγϑοίβ ἔτοτη. {π18 διὰ οἵμοῦ ΜΘ. ; ἀπ σβθη ἴῃ (86 Ὀερὶπηϊηρ' οὗ 
1116, Βα βῃονγρα {86 τϑδάϊηρβ ψποι μα μαά ἔουπά ἴῃ {81 ΜΆ. ἴο 
Βοπίίου, [μαῦ οὐἱῦϊο τγαβ δῦ ὁπμοα βίσυοκ τ ΤΠ ναΐαθ, πα Βο βοηΐ 
ὙΝ οἰδϑύθιῃ ρϑῖῃ ἰο ῬΑΣῚΒ ἰο 60]] αἴθ {18 ρα] πλρβοϑὺ δ8 δοοιχαίθ! Υ 88 
[6 οου]ὰ ἔογ Ἀἰπι. Οτ {Ππ|8 Ιαδουσ ὙΥ οἰβίδιῃ Ὀοβίοισοα σγοαῦ ρδῖη8, 
Ἰβουρῖῆι Ἠ6 ΒρΡΟΚΘ τωποῖ οὗ {86 Ιου ν οἷν ΒΘ ἔουπᾶ ἱπ τϑδάϊηρ 
ΤΊΘΗΥ͂ Ραγίβ οὗ (16 ΜΆ. : ̓πά66α, ἴῃ ΙΔ ΠΥ͂ Ρ]6665 ἔθ ΜΆ. οομΐαά ποὶ 
16 6 τοδᾶ, Υ εἰβίθι πβ οοϊαίΐοῃ. τγαὰϑ οὐ οουσβα ἐγαπειηϊ θα ἰο 
ΒομτοΥ; θαΐ Βα τϑίαϊπθα ἃ ΘΟΡΥ͂ Ὁ Δϊπη861, ἔγοτα βοἢ μα ραν 
[6 ΤΟΔῚ ησδ ἴῃ ἷβ τοῖς ΤἸοβίαμηθης {μιτίγ-ῆνθ γϑᾶγβ δέου νγαγαβ. 
ἘῸΣ ΤΩΔΏΥ ὙΘΆΥΒ πούμϊηρ γὙῶ8 ἀοῃθ ἴῃ οΟμηθοίίζοη τὰ} {μ18 Μ8., 
Ἵχοθρύ ὑμαῦ α ΒΙΡ]1οΑ] δύ ἀθῃΐ ΟΟΟΔΒΙΟΠΆΙ]Υ 1ῃ νἹβιἰληρ ῬΑΓΙΒ δχϑιηϊηϑά 
ὃ [6Υ7ΪΓΌ ῬδΒΒδρ68, ΘΧρυθββίηρ ἴῃ β,ΘΠΘΓΑΙ Ἀ18 ΒΌΓΡΙΙΒΘ αὖ {86 ραίίθῃοθ 
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ΜΙ ἢ ΥΥ εὐθύοϊη Βδα ββοναῃ ἴῃ ἀθουρμοσίηρ 8ὸ τοῦ. Αἱ Ἰοπρίῃ, ἴῃ 
1884 δπὰ {86 [Ὁ] Οὐγηρ' γοαῦ, δ [86 βυρσραοβίϊοιυ οὗ ΕἼἾΘοΚ, Μ. Ἠββθ 
(““ δῃσίθη οομβογναΐθαν 468 Μδηυβοσιδ 46 16 ΒΙΒΠοἰμβὸαπα ἄὰ οὶ ἢ 
ΟδΒ6α 8 ΟΠ δι 108] ργθρδγδίίου (ἐϊποέμγα ΟἸοδοεγέϊπα) ἴο Ὀ6 Δρρ]164 ἴο 
(86 Ιρανθθ ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ΤΟΥ (Π6 δηοιθηῦ τυ. ΤὨυΒ, το ἢ 
ὙΠΟ ΜγὙᾺ8 1Π|6Ο]0]6 Ὀαΐοσθ, τσομβ ὑμαῦ τγὰ8 προσίοι βοθη ὉΥ 
ὙΝ οἰβίοϊη, ψγὰ8 Ὀγοῦρῃῦ ἔ]]}Υ ἰο ρμέ. Βαΐ {ΒουρΡᾺ [86 ο]46᾽ ττϊ μη 
τγα8 ἰδ τοβίογοα, ΘΥΘΣΥ ραγύ οὗ [π6 ΜΆ. 18 8ο βίδιπϑά δηᾷ ἀϊἸβοο] οἿΓ 
ἴπ {ΠπΠ6 Ῥ͵ΓΌΟΘΘΒΒ, 88 ποὺ ΟἿΪΥ ἴο 6 ἀϊδβῆριτγοα, θα 4180 ἴῃ Βοῦλ8 Ὀ]8 668 
ἀπβίου! ἰο τοδὰ ἔγοτα {π6 ναγίουϑ οΟ]ουσβ ᾿μ δΙ6α Ὁγ {Π6 γνϑ]] πὶ. 
ΑΥἴὔοσ 1818 σϑϑίοσδ οι {86 ρυ δ] σδίϊοι οὐ {86 ἰοχὶ οὗ (86 ΜΆ., πὶ οὶ 
ΤΑΔΗΥ͂ ᾿Δα ὈΘίΌΣΟ τυ οὗ ἀφΒιγοα, τγὰβ ποῦ ἰοηρ' ἀρ αγαα, 
᾿ 1ὴ [δα ]Ἰαὐϊον ρατὺ οὗ 1840 ΤΊΒομομἀοσέ στϑηΐ ἴο Ῥαδσῖβ, ἀπα ἔΌσα 
ΘΟ ΟΣ ἴῃ μαῦ γϑᾶρ {1} ϑορίθια ον 184], [6 νγαὰϑ Οσουρ!οα ἴῃ 
ΘΧΘΠΆΪἸηρ᾽ 8πα οοργίηρ ὑπ ΜΆ, ἔοσ ρυ δ) οδοη. Τμο ῥεϊηϊοα οἀϊϊοι 
ΔΡΡΟΑγΘα ἴῃ 1842, απὰ {πο {818 ΜΆ. τοῖρῃῦ 6 βαϊα ἴο 6 ἴοσ [88 
βγβὺ {Ἰπλ6 Δυ8}180]6 ΤῸΣ ΟΥ16Ά] ρασροβοθ. ΤΊΒΟΒΘ ΠΟΥ Β δα! Ἰοη ΤΌ]]ον8 
[6 ΜΆ. Ῥᾶρθ ἴογ ρᾶρθ, πᾶ ᾿ΐπθ ἔὸσ πὸ; 1ῦ 18 ῥυϊηΐθα ἴπ ὀδρὶίαὶ 
Ἰοίξοτγβ, δ Βουρ ποῦ ἢ ΒΩΥ ὙΑΆΥ ἱταϊαηρ {π6 ἔοστῃ οὐἨ ἁ {μοβ6 ἴῃ 186 
ΜΆ. 1861; οὔθ ρᾶρβα ἴῃ ἐἈοβίσα]6 18 βυθ)οϊποα ἕο 186 νοϊυταθ : 1ὖ 
Ἔχ ΒΕ: ἰδ ὙΟΥῪ Οἰθασῖγ {16 Δρρθάγαῃοθ οὗ [16 Ο]Δ6. διῃα [Π6 Ἰαΐδσ σι πρ' 
88 ΠΟΥ ΠΟῪ 816; ΟΥ̓́Θ [86 ΟΟΪΟΌΓ 18 ΒΟΟΘΒΒΕΠΥ ᾿τηϊαἰοα ; [86 ΤΩΔΗΥ͂ 
βίδ ῃΒ οὐ {6 νϑ]] τὰ 8.6 δίοηθ οταϊ θα : {Π6 ΟὨΪΥ τϑϑβοι ὑπδὺ ΒΗ 
σου] 18 ὑμαῦὺ ΠΟΥ δα Ὀδθὴ ργαβασυϑα ἴῃ {6 [80 811}16, 18 {παῖ 
πο η [Π6 ρδῖῃβ τοὶ ΤΙΒΟμοπάογέ ἰοοῖς πουἹὰ ΡῈ προσ {}]Υ δρ- 
Ῥτϑοϊαίοα. 

Ὑγμοη {δ 6 οτἱρῖπαὶ τυ πρ οὗ [6 γβὺ ΘΟργ ϑί 18 οἰθασ, ᾿ξ 18 [Ὁ] ονγοᾶ 
1ὴ [6 ρῥυϊηϊρα δα οη ; τ οΓΟ [86 γδὺ ΘΟΥΥΘΟΙΟΣ [88 τηδάθ δὴ δ᾽ ὕδβγα[! ἢ 
80 αΑ κέξογίῳ 8οὸ ΟὈ]οταΐθ (Π6 οτἱρῖμαὶ τυιπρ, [86 τοϑαϊηρβ 8ὸ ἴῃ- 
ἐγοαιορα αγὰ [0] ονγοα, θὰ (ΠΟΥ ἀγὸ ἱπαϊοαίθα ΟΥ̓ Ὀοὶπρ ρσίνθῃ ἴὰ 8 
ΒΙΩΔΙΙΟΓ ἴγρ6. Τἢα σἤδΠροΒ τηδάθ Υ 411 {π6 ἀἰβἴογοηῦ σοσγθοΐουβ δ ΓΘ 
δηυτηογαίθα ἴῃ ὨοΐαΒ δ (Π6 δῃα οὗ {πὸ νοϊυσπηθ. πο ῬΑΓΓΘΌΪ]ΑΥΒ 
αν {ΠΟΥ να] 88 δασίηρ οἢ {μ6 λίδίογῳ οὗ {86 βδογρα ἰδαχῦ; [ὉΓ 
ψ θη ἃ ΜΆ. [α8 θθθὴ βιιοθββῖυ ον οογγθοίθα ὈΥ νϑ ]ΟυΒ απ β 88 
1818 48 θθϑῃ, {86 τοϑαϊηρΒ ηἰτοάυοσοα λον τ μαὶ ΜΟΥ ουτστθηΐ δἱ 
[πὸ τοβροοῦννο {ἰπὴ68 6 η {Πο86 ᾿ἰνοὰ τ ῆοῸ ἴοοῖκ βιιοἢ Ρ81Π8 1ῃ ὁ0Π- 
ζογτηϊηρ ἃ ΜΆ. ἴἢο ψμαὺ γὰ8 ἡθοαοα [ὉΓ ρῥσεβϑηΐ 86. 

ὙΒΟΓΘ ΤΩΔῪ οἰθαυν θ6 ἀἰβοοσηθα {86 ἰγοθθ οὗ {86 μδηᾶβ οὐἁὨ ἔισο 
ΟΟΥΤΘΟΐοτΒ. [Ὁ Βθϑὴϑ ΟἹ 8}}] δοοουηΐβ ρυόρ 8016 ἰμαῦ 16 ΜΆ. ν88 
ψεϊ ἴθ ἴῃ {86 ΕΠ οοπίυτΥ ; [Π6 ἤγβὺ οουτϑοῦου ΤΩΔΥ ἤν Ὀθ]οηροά 
ἴο [86 ξΌ]]ον πο ἀρθ, ἔῸσ δ18 ττιηρ, Ἔχ 108 ἔδυ 1 ΔῊΥ ἸΠαΙΟΔΌΙΟΙΒ 
Οὗ ἃ τροῦὰ τθοθηὺ ἀαίθ. Ηδ πϑηΐ οὐοσ {Π6 ψ80]6 οὗ [6 Νοὸν Τοβία- 
Τηθηῦ, ΤῊ ΚΙΠρ ΟΟΟΔΒΊΟΠΔΙ ΔΙ ΓΟΥΑΙΣΟΠΒ ΠΘΑΙΪΥ πα Θ]αρ ΠΟΥ: (86 ἰοχὶ 
1808 αἰτοτοὰ Ὀδοᾶταθ τροσα (οηβίδη πορο ἴδῃ μ8ὴ ὈΘΙΌΓΘ. 
ΤῊ βϑοοπα οουσδοῖοσ γ788 ἃ ὙΘΣΥ͂ ἱποίαραμῦ ΒΟΥ 06, ΟΔΓΘΪ68Β 8116 

ΟΥ̓ ΠΑ] Πρταρν δηα οὐ βορταρῆγ. Ηδ ΟΠῪ τουϊβοα βιιοῖ ραγίβ οὗἨ [6 
Νον Τοδίδιηθπί δ8 τα ποοάρα [ὉΣ ΘοΟ] ΘΒ: δΈ 168] ΡΌΓΡΟΒΕΒ; δδ δα ἀδα 
ἴῃ {Π6 τρλυρπ ποίϊς68 Οἱ {π6 σοτημηθποοιηθηῦ οὗ σμυχοῖ ΘΒΒΟΏΒ, ὅτα. ; 
[6 ἔγβοὶυ βέγιιοκ ουὖῦ νμδὶ Ἀ6 τ ϊβμθα ἰο οἤὔδηρα ἴῃ {π6 ἰδχῦ: ἴῃ Β18 
ΟΥ̓́Τ τ ηρ (Π6ΓΘ 8.6 ΤΩΔΩΥ ΘΟΠΙΓΒΟΙΟΙΒ; δια ἢ6 ἔγθαιθ  υδοὰ 
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168 Τοτίμαϊ Ογιοῖδηι. 

ϑοσοηίβ 8ηα ἐπ6 τουρ Ὀγοαιδίηρ : οὗ [8:686 8676 18 πο {7866 ἴη {ἢ 
ὍΟΥΚ οΥὗἩὨ {[Π6 ἢγχβύ οοττθοίοσ. ΤΊΒΟΒΟμἀοσ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑμαὺ {πὸ βοοομά 
ΤΟΥΊΒΟΙ ᾿ἰνϑα ἴπ {π6 πὲ σοηΐυτΥ, ἀπ Ῥοϊοπροᾶ ἰο (ὐοπϑίδῃπορὶθϑ : 
ἢ6 οουἹὰ ποῦ 6 δϑϑὶρῃρα ἰὸ 8ὴ ΘδυΠ ΟΣ ροτῖοα, Ηθ βοιηρίζμηθβ ἴἢ- 
ἰτοάδυσοα ἢἷ8 τηοάθ οὗ ρυποίυδίηρ (μ6 ἰοχὺ ὙΠῸ 8. ΟΓΟΒΒ; δηα ἢ6 [88 
ΟΘΟΒΒΙΟΠΑΙΥ Δἀἀθα πλαγκθ οὗἨ οβηΠ ΠΑ θη 88 ἃ συϊάθ ἴο {π6 χηοἄθ 'π 
ψ ΒΊΟΝ (μ6 ἰοχὺ Βμου]α θὲ ᾿πίοποά ᾿ῃ ΡυΡ]1Ο σοδάϊηρ. 
Α ἔδιυνν {δἴπρθϑ ἰὴ [0 ΜΙ. ΔΡΡ δσΣ ὕἤο Ὀθίοπρ ἰο ἃ αἸδσοηξ οοτσγθοίοσ, 

Ῥοβίδσιου. Ῥϑυθ ΡΒ ἴο οἰΠῸΓ οὗ [86 ὕτνγο ὙΒΟΒΘ ἸδθΟΌΒ Το αἶγα 8 ἀϊδπος 
ποῦϊςθ. Α1] βιοἢ Ῥδὶηβ ταυβὲ θ6 ΟὗὨ ΠΟΟΘΒΒΙΕΥ͂ ΘΗΤΟΣΙΟΣ ἴο {86 Τπϊτίοοῃ 
ὀΘαζαΓΥ, ἴῃ ὙὙΒΙΟἢ {Π6 γ ]] πὶ γ788 ΓΟΡΆΓΣαΘα 88 τοογπ οτξ ἴῸΓ 18 οτἹρπαὶ 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ, δηα νγᾶϑ ἀονοίβα ἴο (86 ΠΟῪ π86 Οὗ ΘΟΡΥ]ΒίΒ. 
Το τυιῦηρ οὐἩ {818 ΜΚ. 18 οἱοραηΐ; [πὸ Ἰούοτβ 8.6 σδίμοσ ἴδυροῦ 

186η ποδα οὗ π6 ΑἸοχαπάσιδη ΜΆ. ; {π6 Βτϑὺ Ἰουίασ οὗἨ ϑϑοῖ ββοΐοῃ 
18 Ἰᾶγροῦ Τ88ῃ {Π6 ταβί, δῃα βίδῃβ ἃ ᾿{016 θογοπᾶ (86 τηθαδϑυσα οἵ (86 
ἰοχῦ; ἴῃ οὐ Σ {μδὺ {Πὶ8 ΤΔῪ τορι ΥΥ θ6 ἀ0η6, ρατῦ οὗ ἃ 1[1π6 18 001- 
ΤληυΆ}1ν Ἰον ὈΙΆΠΕ, τ ΒΘΣΤΟ 8 ΒΘΟΌ ΘΟ. ΟΥ ῬΑΓΆΡΤΆΡὮ 88 θη, [1 {18 
Τοβροοῦ (86 οορυίϑί 88 βῆονγῃ ὨἰΠ]86]17 ΒΌΡΟΓΙΟΥ ἴῃ Ὡθαΐποϑθ δηᾶ 
ΡῬογβρίουϊυ ἰο [86 ττϊῦον οὗ 1π6 (οάοσ ΑἸθχαπάσιαυβ. ΤῈ σϑ]]πι 
18 {81π, δῃ ἃ ἈΡΡΑΓΘΠΟΥ οἵὗἉ ργϑύ νυ τη] οστῃ ὑαχίμτο. 
ΤῊ ραρθβ οὗ [818 ΜΆ. ἄγὸ ποΐ αἰν θα ᾿ἱπύο οοϊ πσηΒ, 8ὸ μαὶ 1 

ΒΡΡΘασγαηοα αἴθ σβ το ἔτοτα {86 (οα 668 ΑἸοχδηασῖηυβ δπά Υὶ δ- 
ΟΔΏυ8. [πὶ 680} 11η6 ἴδ γα ΔΥΘ Θ'ΌΠΟΙΑΙΥ ΤΆΓΟΥ ΤΩΟΤΘ {88 ΓΟΣΙΥ 
Ἰοϊίουβ : {86 υχαθοΣ οὗ 11Π68 ἴῃ ἃ ρᾶρῈ 18 ἀϑΌ8}}ν ἔου ἐγ το π6 ; (86 ΟΣ 
Ῥᾶρ68 ψΒΙΟΒ οοπίαϊῃ {Π6 ἢχβὺ ΕἸ ΡρΙβίϊ6 οὗ Ῥοίοσ βανθ οδοῖὶ ἔοσίγ- δὶχ 
᾿1π68, Β0 88 ἴο πα {μ6 ὈΟΟΚ τι {π6 ρᾶσο. Το ἀγὸ θυΐ ἔδνν Θοῃ- 
ὑτοῦοηβ, δα ῃοβα ΟΠΪΥ͂ ΒΌΟΠ 848 δ΄Ὸ 808] 1π {δ6 ΤΟΤΕ δποϊθηΐ 
ΒΙΡ]1ςα] ἀοουμαθπΐθ.Ό Α ροϊηῦ βίδῃηαβ 88 ἃ Κιπά οὗ βίορ ἴῃ τηϑῆν ἢ]Δ 668 
ΤῊ ῸΟὮ 848 1η ἴπ6 Οὐἄοχ ΑἸΟΧβηαγῖπυβ : πο γμΐε σου] 6 Ἰαϊὰ ἄονγῃ ἴὺΣ 
118 ᾿ΠΒΟΓΠΟῺ ΟΥ̓ ΟΙἸΑΙΒΒΙΟ ; ΜΏΟΙΘ 1Ὁ ἄοοθ ΟΟΟΌΓ, 10 1ηἀϊοαίοβ δοηια 
Ῥᾶμβα ΟΥ̓ ΒΟΡΑΓΘΌΟΣ 1η {Π6 ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΟΙ. 

ΤΠ6 (οβρθ]8β “6 γ6 γπόε οι ὉΥ {86 118ὲ οὗ [86 τέτλοι ΟΥ ΪΑΓΡῸΓ 
οδδρίοτβ ((Ποβ86 οὗ [6 δπα ΦΦΌΠὴ Δ]0ὴ6 ἅτ 1π {86 οχίβηϊ μαζύ οὗ 
186 ΜΆ.), Ραὺ [16 ἐπαϊολίομβ οὗὨἨ [Π686 τίτλοι ἴπ [86 ΡΡΟΣ τρλγρίῃ οὗ 
186 ρᾶσθβ ὑγοσα πού ρίνθῃ. ΤῈ Ατωτηοηΐδῃ ΒΘοῦ 0:8 βίδηα ἴῃ {}6 
ΤΑΔΓΟῚΠ (ΒΟΙΔΟΘΈΤΩΘ6Β Οτϊ 64, ΟΥἩὨ 6186 πον οβοθα): Ὀαΐ Π6 ΕἸ ΒΘ ΙΔη 
ΘΔΠΟΙΒ ἀο ποέ ΔΟΟΟΙΡΒΗΥ ἴθ. πὸ 168 δηα ΒΕ Βοσ ρύοη8 ἴο {86 
(ἀο8ρ618 ἃγὸ βιοσύ δηᾶ β:1}]6. 

Τὴ {86 Αοἴθ, Εριβ|168, μὰ ΑΡροόοδῖγρϑο ἔμ σ τα η0 ἱπαϊ!σαίίοπβ οὗ 
σΠαρίρσβ, Ββιι ἢ. ἃ8 {πο86 οὗ Εἰ μα]δτβ δα οἰ 6.8: (86 ΕἸ ̓δΒ|168. βανθ 
ΤΌΘ Βῃουΐοσ βιι βοσιρίομβ {Π8η ΤΠ ο86 οὗ Εὐα Πα] 1.8. Α11 {π686 ομδ- 
ΤΑΟΓΟΥΒΌΙ09 ΔΟΎΘ6 ἢ Ὑμαῦ τηϊσῦ θ6 ἀχροοίοα αὖ {πὸ τη τ ΒΙΟΒ 18 
ΘΘΠΟΙΆΠΥ ΒΌΡΡοΒρα ἰο θ6 Π6 ἀαΐθ οὗ {π18 ΜΩ., [86 ἔοστλοσ 84} οὗ [86 
Δ σοηζυτγΥ. 

Ἐργρῦ [85 Ὀθθῃ οοῃβιἀθγοᾶ ὅο θ6 [86 οουμίτυ πὶ ψἈΙΟΝ {π18 ΜΒ. 
οΥἹσιπαῖθα; δηα {παᾶἴ ΟΡ᾿ΠΙΟῺ 88 ΤΕΥ ῬΣΟΡΔΌΙ 1168 ἴῃ 108 Ἄνουσ. ΤΒΘ 
ΤΟΙΩΔΥΚΚΒ 88 ὕο {Π]18 ῬοΪπὖ τη846 ΔΙΓΤΟΔαῪ ΟἹ ΟΥΠΘΥ ΘΟ 668 Ὑ111} ΔΡΡΙΥ ἰο {818 
ΜΩ. Το ἐετέ οὗ {18 Μ5, Ῥείοηρθ, |κ6 [88 οΟΥΒΘΣ τηοσα δῃοϊθηΐ ἀοου- 
ταθηΐϑ, ἴο τ μαῦ μ48 6 θὴ ἰουτηθά [ἢ ΑἸοχαπάγίδη ἔλτα]Υ ; τὴ [86 (ΟΒΡ618, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, {ΠΟΥ ΔΓΘ ΤΏΔΏΥ ῬΑΘΘΒΡ6ΒῚΠ ὙΓΏΙΟ. 1{ 4068 ποῦ δοοοσὰ ὙὴῈ 
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οἴδοσβ οὗ {ππῶ0 6458, ΘΒΡΘ ΙΔ ΠΥ ἴῃ ὉΪδ668 ἴῃ τ οἢ ραγαϊίοῖ ραξβασεβ, ΟΥ̓ 
ΟἾΠΟΙ δἰ πλ ΑΓ ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ Βιρροβθα ὀοσγθοίίομ, βυρροϑίθα δ] θα οηβ. 
ΤῈ μονονοὺ, Ὁ θ6 οοιηρασοα τι {Π6 ἰαχὺ οὗὁἩ [ἢ6 ᾿ἰαΐϑθσ υποΐῖβ]8, 119 
Δ ΒΟΥ ΘΩΟ6 ἐπ φοπεγαΐ ἴο ἃ αἰ ογθηΐ οἷαθθ ὈθοοπΊ68 τηδηϊοδῦ; δπᾷ {Π18, 
ἴοο, ἰβΒ [16 οᾶ80 ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ οὗὨ [86 ομαγδοίοσι βίο τοϑαϊηρβ, ΒΟ ἢ 816 
ῬτοΥΘα ἴο Ὀ6 δηοϊθηΐ ΕΥ̓͂ ΟὈπιραγαΐϊυε Οὐϊξοίδπι, Ὀὰὺ ΤΙ ἅττα ΟὨΪΥ 
ἰουπᾶ 1ῃ ἃ ΥΕΙῪ [᾿πυϊοα πυροῦ οὗ [6 ΜΆ. τ ΙΟΒ ματθ οοσθ ἀόνῃ 
ἴο 1.8. 

Τη (16 οΥ6᾽ ρμασίβ οὗ {86 Νὸηνν Ταβίδιηθηΐ, [ΒΓ 18 8. ὙΘΥῪ πηΪ στη 
Δ ΒογΘηο66 ἴο {Π6 ΤΟΒ ΠΡ οὗὨ 18 οἶαδβ. ὅπ ο ἢ ἃ. Το λυ, ΠΟΎΤΘΟΣ, ταυδὺ 
ποῦ Ὀ6 υπάογβίοοα οὗ {Π18, ΟΥ ΒΥ οἴδος ΜΑδ., 88 16 δδοῖῦ; ομὸ μδα ποῖ 
ἐΐ8. οἵοτε ῬΘΟΌΪΙΑΓΙ6Β 1 ΤΪΠΟΥ ΡΟΙΠΐδ, ἣ 
ΒΒ 18 ὁΠ6 οὗὨ {Π6 τηοβύ νδ υ80]6 Θο 668 τ ΠΊΟΝ τ 6 ῬΟΒβθ88, ΓΒ ΚΊΉρ’ 

ΡΤΟΡΘΌΪν, οὐ 86 σψ]οἷ6, ποχὺ ἰο [86 Οὐάοχ Ὑδσδημβ: 'π ΒΟΙῚ6 
ΤοΒρϑοίθβ 1 18 ΒΌΡΟΤΙΟΣ (0 (86 ὐάοχ ΑἸοχδπαγίηιβ ; {86 ἐοχί οὗὨ [Π6 
(αοΒρΡ618 18 ἔα θϑϊίογ, δῃα ἴΠ6 Το. ΒΘ ΘΠ18 ἴο Βαᾶγθ Ὀ6ΘῺ ΤΟΓΘ ΟΑΓοίαΪ 
1Δ ΠΘΠΘΙΆΙ, ὈΟΙΒ 1π Ὑτϊπρ ἀπα ἴῃ {Ππ6 αἸνΊβίο οὗἁὨ βοηΐθμοθθ, 80 88 
ἴο 8 Κ6 {Ποῖ ΡΟΥΒΡΙ ΟΟ.8 ἴο [86 ὅγε. [ἢ 0Π6 Ϊ806, ΒΟΟΣ, ἐΠ6 ΓΘ 
18 ἃ τηοϑύ ΘΧΙΓΔΟΓΙΠΑΤῪ ΟΥΘΥΒΙρῦ: ἴῃ ἴπ6 Εν οϊδίοη (Ρ. 298.), 186 
ΟΟΡΥΙΒὺ μα8 ἴῃ {π6 ἢγδθὺ ἔγα 11π68 οὗ [86 ραρα ρίνοῃ ἴῃ 118 ῬΥΟΡΟΡ 
Ρίδοθ, οἢ. χ' 9, 10.; ἴῃ (16 εἰσίῃ [1πὸ {86 ἰδίου σοῦβα σοημίμιι68 
{88 : --- 

μουωςμελιγλυκυκαιοτεδακρυονεκτωνοφθαλ, 
μωναυτωνκαίοταν ὅτο., οαὖ οἵ [86 6ῃ4 οὗ Ομ. Υἱϊ. δα Ὀορτηπῖηρ οὗ 

ΟἸΔΡ. γὙ]1}. οἱ ἴο ν  . 4. 
τωναγιωνεκχειροφτουνωγγελονενωπιοντουθύχιλιαν 
διακοσιαφςεξήκοντα ὅτα. ἴῃ ΟἾΔΡ. ΧΙ. 8. 
Τ δ βίσαηρο τηϊβίακο ταυδὺ μᾶν6 ἈΥΒΘῺ ΤΌΤ 84 βογί οὗ το δηϊοαϊὶ 

ὑὈγϑηβου  ΌΊΟ. : ὕπ6 ΘΟΡΥ δῦ ταυιδύ μάν δοο ἀθἴΆ}}Υ Γχποα ἴο {86 στοπρ 
ΡΑβ6 αἴον ψυϊπρ᾽ καὶ ὅτε ἴῃ ΟἴΔΡ. χ.; δηα Ῥδυθδρ8 88 τυ ο 16 Ά}}γ 
δου σαγὰβ σοηῦ οἢ 'ῃ ΟὮΔΡ. ΧἹ.. τοῦ ἴΠ6 ραρα τ Ποἢ Πα Οὐρδῦ ἴο Βανθ 
Γγϑηβοῦ 64, Γπουρἢ Πα μα ᾿ηβογίθα 1π {Π18 506 τϑίμοσ τοῦτο {Π88 
ἴθὴ ἰ1πη68 ΔΙτοροίθοῦ Ἰποοδβογθηΐ, ἀπ ᾿ιδα ΘΠ ΓΟΙΥ οταϊ θα [ἢ 6 ο]ο86 οὗἁ 
οὔΔΡ. χ. δπᾶ Ὀοριπηΐηρ οὗ ΟΠ ΔΡ. χὶ., συ βῖο οι ουρῆῦ ὕο Ὀ6 ἴΒοτθ.0 Νοιθ 
οὗ (86 οογγϑοίογβ βανα ἰοπῦ ἃ μοὶ ρίηρ Βαπά ἴο (18 ρᾶθβθασθ; ΠΟΠ6 Βᾶγ6 
δρροαγϑᾶ ἴο ποίϊθα {π6 ᾿Ἰποόβογθηοα δηα ψδηῦ οὗ ΒΘαΌΘΠΟΘ: {18 ΤΩΔΥ͂ 
ΓΒ ἔγοιῃ [6 ρθῃοσαὶ πορίθοῦ ἢ τ ΒΙΟἢ [86 ΑΡοοδῖίγρθα [88 
Ὀδθη ἰτχοαίθα ἴῃ οὔαγο ἢ υ86 1 ΡΌΌ]1Ο ; ΔΙ ΒουρὮ 1Ὁ ΤΑΥ͂ 6 τοιμαγκοα 
{μαῖ οἴδοσς Μ55., Βι 1] 1οα] απ ποη- ΒΙΌ]164], οομΐδϊη δ {Ἰ68 Β6- 
ἴδηοοθ Ὁποογγθοίθα ἴῃ 816} το αἸθγοπῦ (ησΒ ἃτὸ δαῦλ]}γ Ὀ]6παοα 
1ῃ ΟΠ ΙΒΊΟΝ. 

ΤῊΐ8 18 ἐήθ οπἶν ραδβασε ἴῃ [π6 (οάοχ ΕἸΡΒγεοῖμ ἴῃ τ ΒΙΟὮ ἃ ταϊβία 
οὗ βυοῖ 8 Κὶπα 88 Ὀθθῃ τηϑαᾶθ: οχοθρὺ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥῪ ᾿ηἰοσόβδηρα οὗ 
ψΟν6 18. Οὗ 5 ΠΥ Βουπά (δὖὺ Ἰοαϑῦ ἴπ [86 ΡγΓΟΠ Ποϊδίοη ΓΒ 6 η υ808]), 
δηα οὗ οογίαξη δοηβομδπίθ, {818 ΜΘ. σδπποῦ θ6 ΤορΆΓαΘα 88 ᾿ΠΟΟΥΤΘΟΙΥ 
τυγι θη. 

Ὦ. Οονὲχ ΒΕΖ2; ο᾽ὐ ΟΑΝΤΑΒΕΙΘΙΕΝΒΙΒ.--- 15 ΜΆ. ΘΙ οηρδ ἴο 
186 μα ΠΟ ΕἸ τατυ οὗ {π6 {Ππ᾿νοτγεῖγ οὐ (απ τ! αρθ : 16 οοπίαϊπβ {86 
ἴουν (ἀοβροὶβ δῃὰ {86 θοοὶς οὗ Αοίβ ἴῃ ἀτρεῖὶς πὰ 1μδὕϊπ οα Ορροβιῦθ 
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Ρᾶρεβ. Ὑμδοάοτο Β6ζΖᾶ, 118 ΤΟΥΔΟΥ ῬΟΒΒΟΒΒΟσ, ορίδιηθα 10, ἢ6 βαυβ, 
ἀυσίησ {π6 ΕὙΘΏΟΒ ΟἾΥῚ γᾶγ8 ἴῃ 1662, ψΒοη 10 τγϑ ουπα ἴῃ {Π6 
ἸηΟὨ βίο οὗ δί, ᾿γϑηθὺβ αὖ ΠΥΟΠΒ: 10 8 πὸ ἀουδύ ὑπο η τοβουοά 
Ὀγ βομβ Ηιυρτποηοῦ Βο] ἴον ἔγοτη [86 σθηθσαὶ ἀδβίσυοίίου ἡ Βιοῖ ΤΟῸΚ 
Ρἶδος αὖ ἔπ βδοὶς οὗ (μαὺ ΑΌΡου. [1π]1ὅ8], Βο6Ζᾶα βοηὺ 10 88 ἃ ργοδβϑηΐ 
ἴο {π6 {Ππ᾿νοσβιυ οὐὨ (δι τιαρσθ, τόσο ἰδ Β85 θ6θ ἢ ΟΡ βῖποθ Τ6- 
δεατάρα 88 ὁὴ6 οὗἉ {Π6 ὈΓΣΊΠΟΙΡΑΙ ἰγοαβυχγοθ οὗ [16 ΤΠ ΛνΟΣΒΙΟΥ ΠΌγΑΥΥ. 

ἾΥ. Ἰχηον ποίμϊηρ' σογέαϊπῖψ οὗ 18 ΕἰΒύΟΥΥ Ὀοίοσο 1ῦ σϑὴθ ἱπίο {86 
βαηαὸ οὗ Βθζα; 8π4 δυθὴ ἱβοιρὮ 10 θ6 Βαρροβδα ἰο Ὀ6 Ἰάθηίϊοδὶ τ ἢ 
{86 ΜΆ. οἰϊρά 88 β. ἴῃ (16 τηλυριη οὗ Βοθογῦ ΘίορμΘη8Β (Ὠϊγὰ οαἀϊίοη, 
1650 (4 ᾳυοϑβάοῃ οὐ ὙΠ1ΟὮ ΒΟΠλΘ ΤΟΠΊΔΥΚΒ Ὑ{111] ῬΥΟΒΘΏΤΥ Ὀ6 τη866), 
10 του]α ΟΠΙΪΥ͂ ΟΔΥΤΥῪ ὈΔῸΚ 118 ΠΙΒΟΥΥ ὈΥ͂ ἃ ὙΘΙῪ 6 ὙΘΆΓΘ. 

. ΤῊ ΜΆ. Βα8 βϑνϑσαὶ ρϑοῦϊαν ἔδαίαγθδ, Θβρθοῖδ! γ ἴη6 ΟΠδυβοίου 
δη4 οοπξοττηδίίοη οὗ [6 ἰαχί. Τῇ (ἀοβρο]β βίαῃά, Μαείίδμον, 9 μη, 
16, Μαιῖς ; δὴ οὐάοὺ Ἰουπα 1 βοπιθ οὗ [86 ΜΝ. οὗ {86 ΟἸἹὰ 1,Δ1η. 
10 18. οἷθαγ {μαὺ {πμ6 Οδίμο!ο ΕΡΊβύ]6Β οπὸθ Ὀϑὶοηρσοά ἰοὸ {π6ὸ ΜΆ. ; 
ἴον ἴΠ6Γ6 18 {86 δῃά οὗ 186 18ϊγτὰ ΕΡΙΒΕ16 οὗἉ “οη, ἴῃ 1Π6 1,601 γϑυβίοῃ, 
ΟἹ ἴδ 681 οῃ {π6 σνοσβα οὗ σι μῖοὰ [86 ὈοΟΙ οὗ Αοἵβ Ὀορίηθ. Ηργθ 
Δα {Π6γ6 Ρογίϊοπβ οὔ {86 ΜΆ. δὸ ἀδἔδοϊιναε : βοὴθ οὗ {π686 οβββιηθ 
βανα Ὀθθῃ βυρρ]16α ὮΥ 84 ἰδίου βαπᾶ; δῃηα 88 {86 1μαἴϊῃ ἰοχῦ 18 ὀρροβὶΐβ 
116 ατϑοκ, {ποτ δῦ ρἰδοθβ ἴῃ ὙΒΙΟΒ [86 τοϑαϊηρΒ οὗ [86 Μ5. δγθ 
ῬΓαβογνϑα ἴῃ [86 ἐγδηβαίϊοη, ὑμουρὮ Ἰοβῦ ἴῃ ὑμ6 ατϑοκ ἰοχί. 

ΤΠΗ6 ΡΘΟυ ΑΓ 168 ἰῃ (Π6 ἰαχί οομβιϑὺ οὗ 1 ογρο δ ο8, Βα θῃ 68 
ὙΠΟ δθοῖὴ (0 6 ὙΒΟΙΥ γϑοδδύ, ΟΟΟ ΒΟ 8] Οὐϊββίοηβ, ὅζο ; 8ὸ {μδΐ 
Βοζα {πουρῃΐ ἰμδὺ 1 νγὰϑ ἃ ΘΟΡΥ͂ ΓΑΙΠΟΥ ἴο 6 ρῥγϑβοσυθα ἴῸΣ 118. 
ΔΗ ΑΌΜΥ δπᾶ Οὐ οϑὲγ {μη ἰο Ὀ6 τηδάθ ριῦ]]90. Ηδ ἔδαγοα, ο 
ἀοιρί, ἰοδὲ 10 βῃου]α οοοαδϑίοῃ ϑοῆὶθ Ῥουρί στ οὐ ΟΠ ΠΟ] Υ 88 ἰοὸ 
ϑογιρύαγα δυϊῃΠοσ γ. 

Β6Ζᾶ νγὰ8 [86 βγϑ βδεύβοῃ ψὴ0 υδοὰ 1{ (αἱ ᾿οαδῦ ὑπᾶοσ τ ργοϑθηΐ 
ΠΆΪΩ6) ῸΓ ΟΥ 108] ῬΌΓΡΟΒΟΘ,, 6 τοίογσγοα [0 Ὁ ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΙΠΥ ἴῃ {Π6 
ποίβϑ ἴο ἢ18 δα ὴ8 οὗ [86 ατοοὶς Τοδίδιηθηθ, ΜδηΥ βῖπηοθ Ὧ18 {ΠπῈ6 
οΟἸΪαίοα 1, 8ο ἰμαΐ 10 Βαϑ σομβίϑη! νυ ἐουπμα ἃ ρΪδοθ ἱπ [86 οΥ[10 4] 
δρραγαΐυβϑ οὗ οαἀϊίοσβιυ ὙΥΥ εὐἰδύθϊῃ δοουβοα {818 ΜΆ. οὔ μανὶπρ Βαᾶ 
118 ασοκ ἰοχί οοπίοσιηϑά ἴο [86 1,.δη τ ἢ ΒΟ Ὁ 18 δοοοιαρδηϊοϑα : 
8πὰ ἴῃ {818 ομαῦρα ἢ6 μιδᾶ σζοσθ σϑαβοηδ 0 ]6 στουπᾶβ Ἀ 1 τοραγὰ 
ἴο ἐλὶΞ ΜΆ. πδῃ τῇ [Π6 οα86 οὐ οἴμοῦβ (δυο 88 Α. Β. (.) σβῖοὰ ΒΘ 
ΒΙΓΩΣ]ΑΥΪΥ δοοσιβοα ; ἔοσ 118 σϑδάϊηρβ οἴῃ δγὸ βίυ Κιηρ ᾿ῃ {Π 6} τοβοπι- 
ὈΪαποα ἰο {86 1μαἴϊπ ὙΘΓΒΙΟΩΒ:; δπἃ 88 10 18 δοοοιηρϑηϊοα Ὀγ 1, αὐ ΟΣ 
{86 Ορρμοβιίθ ραρθ, [818 ββοιηθα 0 βοτηθ, ὑδίοσα [86 {1ππ|6 οὗ ΥΥ δἰβίαϊῃ, 
ἴο Ρ6 ἃ στουμπά οὗὨ ποτα {Π6ῃ βυδβρίοῖοη. Βαυΐῦ ΔΙ Βουρῇ τυοἢ παν Ὀ6 
8814 849 (0 ὑπ6 οἰαγδοίου οὗ τϑην {δῖηρα ἴῃ 118 ἰοχῦ, ΗΝ Ομάγρα οὗ 108 
Ὀοϊηρ δἀαρίοα ἰο {π6 δοοοιηρδηγῖηρ [1 18 ομ6 ΜΆΘΟΙ οδηπο Ὀ6 
Βιιρϑίδη δίθα ἴο ΔΗΥ͂ βΘΠΘΙΑΙ ἄσρτοθο, δυο 16 {μογ Ὀ6 ροϊηίβ οὗ 
απ ουν ὑποϊθαγοα ὑΡ : ἴον {π6 1,αἴϊη ἰοχί 18 88 ρϑοῦ αν 88 [π6 ατθοκ, 
δα γΘΥῪ ἔγοαυθην [86 Τα ἰαχύ Β88 θθθῃ πιαήδς ἰο 5εἰξ [86 αὙτϑοὶκ 
πὶ πουῦ ΔΩΥ τοραγαὰ ἴον ὙΔΙΤΊΔΙ ΟΥ ΡΘΥΒΡΙΟΌΣΥ. 

Ιὴ 1798 {ῃς (εχ, θοίῃ ατοοῖ πᾶ ἔαιία, τγ88 Ρυ] ]Βμοα Ὀγ ΚΙρΙ ἰηρ 
αὖ Ομ ργιάρο ἴῃ 8 ᾿ΨΘΙΥῪ δαμπάβοιηθ οαἀϊζίου Ὑἱ ἢ ἐμοβέτα!]θ ἐγ 068. 
ΑἸ ΒουρΡᾺ τὰς οαἀϊΐον ἀϊὰ ποῦ Βονγ τσοὶ δοσυγαΐο ᾿θαγηΐηρ ᾿ῃ 18 
Ῥτοϊοροιαθηβ, αμα [πουρῇ ἷ8 ἡπαρταοπί τγ88 αὖ ἔδυϊς 'π ποὺ ρίνιηρ 
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{86 ογέψίπαϊ τοραϊηρ; ἴῃ [Π6 ἐστὲ ΘΓ 8 οοστθοίϊοι μ8α θ6θὴ τηδάθ, γοὶ 
[6 Ἀρρϑᾶσβ (0 μᾶνϑ 86Ἁ ΒΟΥΠΡΌ]ΟΙΒ αχδοίἀ8 ἴῃ ραγέοστωϊπρ; (818 ἴαϑὶς 
ΘΒ ἸΘΠΕΥ δοοογάϊηρ (0 [86 ρίδη π οὶ μ6 μδα ῥτοροββᾶ ἰὸ Πἰπιβο  , 
ΤῊ6 ποΐεβ δ {86 πα θηδῦϊς {μ6 οὐ! οα] βίαἀοηῦ ἴο ἀΐβοονοσ πνμαὶ 
"εν οὐἹρῖμαὶ σοδαϊηρ γ88, ἴῃ {86 Ρ]Δ668 1 ΜΟΙ ἃ ομδηρθ μαὰ Ὀδοπ 
ΙΔ 66. 

Βοβϑιάθβ ἴπ6 ρατίβ οὗ (ῃ18 Μϑ. ποῦν δ τοὶ πτδηϊησ, βιχιν -ϑῖχ οὗ 
{16 Ιδανθβ δῖ ἴοσῃ οὐ τυ ]αίοά. Τα ἀοίδοϊβ ἴῃ 6 ΟΥ̓ΘαΚ, ΓΘ 
αὖ {6 Ῥορσϊππίηρς ἰο Μαίξ, 1. 20., νἱ. 20---ἶχ, 2., χχνὶϊ. 2---12.: 
δοῖῃ 1. 16---1. 26.; Αοἱβ νυν]. 29---χ, 14.; χχὶ. 2---10., 16--- 
18., χχὶϊ. 10---20., χχ!!. 29. ἰο ἴ!6 απ. [ἢ {Π6 1,αἴΐη Ὁ 18 ἀοίδοξιγο 
δῇ {π6 Ὀδορίπηϊηρσ ἰὼ Μαίί. ἱ. 12., νἱ. 8----ν, 27., χχυὶ. 6ὅ----χχυ]!. 
2. ; ΦοΠη 1. 1---ἶὐ, 16.; Αοίθβ γ]}}, 19-- χ, 4., χχ. 31---χχὶ 8., 
ΧΧῚ, 7---1]., ΧΧῚΪ, 2---10., χΧΧΙΙ, 20. ἴο [9 οπ, ΑἾβο ἴῃ [86 Ογεοΐ 8, 
Ἰαίεσ μβαπᾶ ἢδ8 βυρρ]ιοα Μαίϊ. 11. 7---16.; Μασ. συ]. 16. ἰο ἰδ6 δπὰ :; 
“οθη χυῖ. 18 --χχ, 18.: ἴὼ {86 Ζαξη, Μαῖιί. 11. 20.----,. 8. ; Μαγ, 
ΧΥΙ. 6. ἰο 86 6ῃ4 : Φοδη χυἹ]. 2---Χχ, 1. Τῆθθο Ογεοκ δα! οὴΒ 
ΒΡΡΘΑΡ ἴο ὈῈ ἰαίοσς ἰβδὴ (6 ἰθηΐῃ σδαίυσυ; ἰμ6 Γ,ἈΌῚΠ ΔΓ ΤΔΟΓΘ 
δηοϊοηΐ, 
ΤῊ ἰοχύ οὗ {81 ΜΆ. 18 δυγδηρϑα δέοδοπιοίγιίσαϊᾳ ; δια, ὈΘβι 468 

(818 αἰνίβίοη, ὑμΟγΘ ἰβ 4180 ΟΘΟΒΒΙΟΏΔΙΥ ἃ Ροϊπΐ ᾿πίσοάμορα, 88 ἰηα}- 
οδὔνο οὗ 8 ρβαδβθ. Τὴ οομίγαοϊ 08 ἃγ6 ἴδ, δῃα (6 νι πρ 18 
αἰδείποῦ δηὰ ὑρτῖρσῦ. Ὑὴθ (ἀοβρ6]8 μβανθ {π6 δηυπηθγαίίοη οὗ [86 
ΑἸ Οῃδη ΒΘΟΙΟΏΒ ἴῃ (86 τηγρὶη ; Ὀαΐ [ΠΟΥ πᾶν ρσγοοθοαρθα [τῸτ ἃ 
Ἰδαίου Βαῃα, ΤΠ6Ὺ ἀγθ βοιῃϑίμτηθβ αὐἱΐα ταϊβρ δορά, 8ηα {ΠΟῪ δγὸ ποί 
ϑΟΟΟΙΏΡΔηΙΘα Ὀγ (86 Επιβοθίδῃ οδῆοηβ. [21 ΓρΊΟΔ] Το 8, 1π4108- 
ἰἰομβ οὗ ἸΘΒβΒοῃ8, ὅζο., 8ΓΘ ἴῃ ΤΩΔΠΗΥ͂ ρἶδοθδ ΔΡρθπαρθα ὈΥ βοπι οἵ {89 
οογγθοΐοσβ. [Ι͂}ἢ 1826 Αοίβ, {Π6γ6 18 0 ῃἠοϊδϊοι οὗ ομαρύοσβ ΟΥὁ Βθοί 8, 
οἰ ΒῈ. ἔγοιῃ ὑμ6 οΥρη4] βουῦῖθα οΟΥἩ ἴγοιῃ ἃ ἰδίοσ. βαιά. Τῇ Ὀγθακβ 
ΒΟΙΏΘ.Π268 ΒΟΟΣ 1} (Π6 αἰ νιβοπβ οὗ Ελα μα] 18, Ὀὰῦ 0818 18. ὈΥ͂ πο 
ΤΩΘ8ΠΒ ἘΠΙΨΘΙΒΑΪ. 

ΤΠὴ6 θοβὺ ἡυαστηοπῦ οὐ {ῃ6 ασε οὗ {ὲ| ΜΆ. ἀρρϑᾶγβ ἴο θ6 {μαῖ 
ὙὨ1Ο]. αϑϑίρηβ Ὁ (ο (86 δβιχίῃ οοπέυσυ: [Π6 ἀδίθ ργορουπάρα 88 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ὈὉῚ ΚΙρΡΙηρ, {86 δεοοοπαὰ οοθηΐαστυ (ἴπ σοῦ μ6 [Ο]]ονβα 
ὙΥιδίοῃ .), 18 βοδσοθὶν σου οὗ βουϊουβ γοξαϊδίιοη. 

ΤΠ ΘΓα ἌΡΡΘΑΓ ἴο 6 ΠΟ ἀαία ψηδίθυο ἰο 1684 (0 8 ΘΟΠΟΙ 5100 88 
ἴο τολόγθ ᾽ῦ ντὰ8 υιθηῃ : ΒΟΙη6 πᾶνθ ἘΤΟΠΟΡΩΙ “«ϊεχαπάτγία ; Ὀαϊ (δὶ 
Τοϑίβ Οἢ. ὙΘΙῪ ἱπαοβηϊίθ σγουηαβ; [ὉΓ ἰδ6 ργθβθῆμοθ οὗ ΑἸθχαπαάγδῃ 
ἔοστηβ (845 ἴπ6ν Βαανα βθθῃ 681164) ἀο68 ποὶ ποιὸ 1θϑδα οὔ 08 ἴο (8 1η}ς 
οὗὨ ΘΟΡΥ  δί8 88 Ὀθ]οησὶπρ οὗ πϑοθβϑιυ (οὸ {μα οἷν. Ὑμα ἔποϊ οὗ [Π6 
τοὶ ἰαχὺ Ὀοϊπρ' δοσοιαρβηϊθα Ὁ [,δίϊη Βῃονγβ [Παΐ 10 τγᾶ8 ᾿πίθη θα 
ἴογ τϑὲ ἴῃ 1Π6 ΥΥ̓ εβί, οὐ δὖ 4}} δνυοῃίβ ΕΥ̓͂ τβϑῃ οὗ {π6 ν,εαβδί. [Τὺ ταν, 
Ἰη 4664, Ὀ6 δεῖς πῶραΐ ὑ86 {86 ατοοὶς ἰαχύ οουἹὰ Ὅ6 το [6 τπϑτθ 
1,αἰμθ. ΤΠ βαπιθ {πῖηρ, ΒΟ ΟΣ, 18 ἔουμα ἴῃ οἴμος ΜΡ. σ ΠΟ ἢ 
Βοϊοηρ ἰο {π6 ὟΥ εβῇ : βοῖηβ, πὸ ἀοιιδί, νυ ϊβῃθα ἰὸ πι86 [η6 ϑοσιρίυγα 1ῃ 
118 οὔἱρίπα! ἰοηριιθ. [10 48, ἱπάθοά, θθθὴ βυρροδίθα ὑμαὺ {6 γ6 6 ΓῸ 

Δ «(Β0 218 ἀουι θα ΘΟΡΥ͂, τυ] ἢ 18 (Γ πλοσὸ δηοίθης [ὮΔΠ ΔΩΥ͂ οὗ ἴΠ6 Τεδὲ, δηὰ 1 8ῖηΚ 
ἩὔΣτϊτοη αἱ [ἢ ᾿ἰαῖθϑὲ ΠῚ Π ΓΠΙΓΓΥ Ὑοδῦβ οὗ ἴδ ἀρδί οὗἨ Φοδη ἴπ6 ΑΡοβίϊθ." ὙΥἰβίοπ᾽ 
ἔγαςὲ, “ΟΥ̓ τη6 Εοϑυττοοϊίοη οὗἉ 7688 (τίϑε, δοοογάϊηρ ἴο ΒεΖ8'᾽ 8 ἀοι}]ο ΟΟΡΥ οἵ [86 ΕουΣ 
(οδροὶ6, δηὰ Αςἰϑ οὗ [6 ΑΙροβί!οβ." 
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οὔυχοδοθ ἰὰ Θουϊμοσῃ δὰ] 1πὰ π ποῦ Ὀοῖὰ Οατοοῖὶς δηᾶ 1,δἰἶη ὙΤΟΓΘ 
οὐττοηΐ ; 8π4 (18 [88 θθϑὴ οουρίοα νὰ ἴμΠ0 ἔθου ἰμαὺ {π18 ΜΆ. τγδβ 
ἔουπᾶ αἱ Τγομβ, ΒΟ τὸ Κπον {μδὺ ἴμοτθ Μὶλὼ8 ΘΑΥΪΥ ΘΟΠηθοίοη 
ἢ [Π6 Εἰαϑὲ (48 βδῆονσει ΕΥ̓͂ ἰγϑοθϑυβ δῃα [80 ΕρΡΙ8116 ἕο ιωγσμδ), 
88 ὙὍῈ611 δ σι Πα]γ. Τρ ΜΩ, πιαν μᾶγο οσγιρί παίθα ἴπ {86 γϑσῪ 
τορίοι ἴῃ ΜΆΘΟΙ Ὁ νγα8 ἔοαπα ἴῃ τ άογ ἀδΔΥ8, ΟΥ, 1 ΤΩΑΥ͂ Βᾶγα θθθδ 
πυιίθη οἰβονθοσο, ἰο 6 ἐλόγε 866, 

ΤῊ6 8128}} τηθᾶθυσο οὗ πέρ ]Πρθηοα ουϊηοθα ὮὈΥ ὑ86 βοῦῖθθ βου 
{πὲ (86 ρθουν ἰοχύ οὗ 118 ἀοουτηθηΐ οου]Ἱᾶ ποῖ πᾶν οσὶρ᾽παίθά 
ὙΠῸ πΐπ. Τὴθ ἰηἰογροϊδὔομβ μα ὑγοῦδὈΥ Ὀθοῃμ ἱπίσοάυοοά [1πίο 
ΒΟΙΏΘ 8111} Ο]6Υ ΘΟΡῪ ἔσομαι (16 ἀροὲ ἐδ ἴῃ ὙΓΒΙΟ (Π6Ὺ δα θδθῃ ῥγϑ- 
νοῦν τε ἴθ, ΤΠΘΥΘ ΠΟῪ ΤΩΔῪ ἤδνθ Ὀ6ΘΏ 80) Ο] Π64 ὈΥ ΒοΙὴ8 Ὅῃξ.0 
ὙΠ5Π6α ἰο αὐἀά ψδδύρνοσ {π6Υ οουἹὰ οδΐδιη, ὕο τρδῖζο {16 πδυταῦλνο 
ΤΊΟΤΘ [Ὁ]] δῃα οομιρίοῖθΌ [1 ΠΟ ραγί γα (16 δ αἸ Π]0}8 80 ΤΩΔΠΥ͂, ΟΣ 80 
ῬΘΟΏΠΔΥ, 88 ἴῃ (86 Αοἴϑ. ὅϑοιῃβ οὗἁ (86 1 θγροϊδίομδ ΔΓ ἔθου πα ἴῃ μῸ 
οἶδοχ Κπότχῃ ἀοουτηοηΐ : ΨἘ8116 οἰ 8, βυοἢ 88 βΒοῃηθ οὗ ἴζοβα ἴῃ (τ6 
Αοἴδ, ᾶστα βυρροτίβα Ὀγ (6 τηδγρὶῃ οὗ [86 Βδγοίθδῃ ϑγσγίδο; ἃ ἔδινν, 
ΒΌΘΙ 848 [πὲ δἱ (π6 δα οὗ Μαϊί. χχ. 28., ασὸ ἰουμὰ ἴῃ οορὶθθ οἵ {16 
οἷά 1,αἴϊπ ; τηᾶ βουοσαὶ οὗ [86 ρϑου]ατιοβ ἐΒβσουρβουῦ (δ6 ΟΒροῖβ 
ΔΓΘ Βμαγοᾶ ὃν (6 ὥὔγσγῖδο ψϑυβου ποίϊοοα ὉγῪ Μσ. Οὐγοΐοῃ βιμοηρδέὲ 
186 οΟΥδοὺ ὑγθαβΌσοϑθ ἰὴ {86 Βειβῃ Μαβουϊα ορίδϊηοα τΌτὰ [86 Νυσιδη 
ΤΑΟΠ ΔΒ ΟΓΊΘΒ. 

ΤΆθδο ῥϑου αγ 108 Βανθ οδυβοᾶ (86 (οάοχ Β6Ζρὸ ἰο 6 νΘΙῪ 
ΨΑΓΙΟΊΌΒΙΥ οϑεϊτηδίθα, ὥοσῃθ θοοθῃίσιο τη 48 δανα [οὕ δυο δαταϊσαίοι 
ἴον {88 ροϊηίϑ οὗ ἀϊβδσγθποο θούνθθῃ [ΠῚ18 ΘΟΡΥ δπά οἴδμοτβ, ἐμαὺ {Π6ῪΥ 
δανο 6] 1} ἋΡ 88 1ἢ 10 δίοπθ οοῃίδϊπϑα {86 ζϑηυΐηο ἰδχέ: 1.8 οἰαὶ πη 
ΨΟΥΘ ἰδυ8 ὉρΠ6]4 ὈΥ ΥΥ ἰβίοιι '(, δῃᾷ (1ῃ τηϑαβυσα δ [θδδι) ὈΥ͂ 
Ἡδγνοοῦ ; δηά ἱπ ἸΠΟσα σϑοθηΐ τηθ 10 γγ88 ἰδ8 υδοὰ Ὀγ Βοσῃϑίρδηῃ 
1ῃ ἢ18 δα! οη οὗ (Π6 Αοἷδβ οὗ (86 ΑΡροβί!οβϑ. 

Οἱ [86 οἴδοῦ Βαμῃά, ἴμ6 ρϑου αν ἔδαΐυσοθ οὗ [5 ΜΆ. αν θθθῃ 80 
Ταδβίθα οἡ ὈΥ͂ ΟΠ Υ8, 88 ἴο ἰϑδὰ ὕβϑιῃ (0 ἀθὴν (δαὶ ἰῦ μαβ ΔΠΥ δυς που 
1π οὐ οΐβη, ΥὙΥΥ οἰβίθιῃ, τ ἷ8 ϑυσθορίηρ μαῦρα οὗ Ζαΐϊπιζίπρ, οὗ 
ΘΟΌΓΒΘΟ δαβίβ {16 οἰδίτηβ οὗ (818. ΜΙ 5. δὖ ποθ δϑὶὰδ; δηα οἰἤοσβ, ἴοο, 
ὙΠῸ ϑ866ηη64 [0 ταϑὺ {π6ὶν δυρυτηθηΐθ οὐ ἀἰβἔογοηῦ στουπάβ, μανθ 
Βουιρθῦ (0 ἱταραρτι 118 ὁπαγδοίοσ δ ορθίμοσ, Τῆυθ Μαίμωὶ " Ὀγουρσί 
ἔοστασαὰ {Π6 {ΠΘΟΥῪ ὑπαὺ βοὰς 1,βἴζη το, ο86 δοαυδιηΐδησο 1 Ὲ 
τοῖς ψγὰϑ ΥΟΥῪ τοῖο, μα ττϊξίθῃ ἴῃ 8 ΘΟΡΥ͂ οχίγαοίθ ἔγοϊω 

1 “( ΤῊς ΕΌΌΣ ΟΒρ6]8 οὗ Μαίίδονν, Φόβη, ΓυκΚο, Ματκ; τι ἐμ6 Αςἰβ οὗὨ ἴ86 ΑΡροβιῖοβ 
δοοογάϊηρ ἴο [ῃ6 ατοοκ Ῥασγὶ οὗἉἩ [80 ΜΒ. οὗἩἨἉ Βε6Ζα, ΠΟ ῬγΟ ΘΌΙΥ Ἀρονθ 1600 γοϑγθ οἷά, ἰὰ 
πο ῬΌΡΠΙΟ ΓΤΑΌΓΔΙΥ οἵ ἴΠ0 Τ]ηἰ νου Υ οὐἨἁ Οδπιδγιάρο : ςοἸ]διοθὰ Ὀγ Ῥαϊσγίοκ ὕοσηρ, Α.Β. 
[Π8δεῦ; δηὰ δὐ ἰϑδβὶ ὑπίοο ΌὉΥ Ὦγ. Μιΐο, ἈΒοδβι 68 ἃ 81}}} Ἰαῦοσ οο ]δίου. Τῆς ἐπ ρογ δος 08 
οὗἨ ΙΒ ΙΟἷΝ ΘΟΡΥ͂ Δ.Θ ΒΟΓῸ δΒαρρὶϊεὰ ἔγτοπι {πὸ συϊρασ 1,Αἰϊη. Ὑταπϑίδίθα ἱπίο ἘΠ ρ Π 5} δηὰ 
ΡυΡ ἰϑμοὰ Ὁγ Μτ. ΤΠ ἰδίου." ΤὨΪ8 18 [6 γδέ ραγί οἵ “Νῖγ. ὙΥἰβίοη 5 Ῥυχαῖνο ΝΟ 
᾿Τοδίαπιοηΐ, διϑηηίοτα πὰ Τ,.οηάοῃ, 1745. 

3 Νοῖδ οἡ 1κ|Κα Χιὶ!. 24. ἴῃ ΠΙ8 ἰΆγροσ ασϑοκ Τοβί. -- 6 Οοάϊΐοο ὙΥ οἴσι. Ὁ. ἰϊὰ βιιδρίσον. 
Μοπδοδιβ ααϊάδῃι Γ,Αἰηυ8, ασδθοθ τηοαϊοογου ἀοοίαβ, ἀτθοο πόνο Τεβίδιμθηΐο δὺ0 δὰ- 
ΒΟΥ ρβογαῦ τη γρΊηἰ δ8 ἰοσα Ῥαίσασα, οὔτ Οτφοοτγυπι τἀπὶ 1,8. ΠΟΓΌΓΙΩ, 400 ἸΟΠΟ8 βίηρτ!οθ 
Ν. Τοβίδπηθηῦ! βροοΐδγο υἱάθθαπίαγ. Νοίδνοσαϊ οἵἴδηι ἀϊβοσίμηϊπα οοάϊουχτα αἰϊαποῖ Οσβϑοοο- 
ΤΌΤ οἱ 1,διποσυπι Ν. Τοδίδιαοπμῦ. Αἀ)δοογαῖ οἰἶδπλ ἰοσα Εἐτογασατι Βοσασιπλ ῬΆΓΔΙ]6]8. 
Ἐχ δ ασταρίηθ ἀδὶηᾶδ γ6] 086, τ6 } αἰΐπ8 οοπίδοϊς ᾿οχίατη 8.0] τοῦ Ό] θη, [ἃ πίγυπλ 
ῬῸΓ βιυ 8}, δη ΡΟΣ ἔγδαάοσχη δοοσῖξ, ἱποογίυτη οδί, Εἰχ Βυ)πδτηοάϊ Χο Ρ]δσὶ δυΐο, δὺ- 
ΒΟΥΤΟΙΙ δὺ το απ οσληῖθαβ ἀυοίιβ 6εδὲ Οοάοχ ΟΔΠΙΔΌΓΙ χἰΘἢδἰ8 ϑοὺ Ἧ οἰδί. ἢ. (αἱ ΑἸἱθοΣ 
ἀο Βος Οοάϊοο ορπδηϊυγ, δὰ οὐπὶ μασι αδἰἱομάογηῖ.᾽ 
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ΨΑΙΟΙΒ ΓΑΓΠΟΥΒ ΠΙΟΝ Βθοιμοα ἰοὸ τοϊδία ἰο [πὸ ἰοχί; δηᾶ ἐμαὺ μ6 μδᾶ 
8.180 ποία {π6 αἰ Υ πιο 68 οὐ βοῦλθ ΘΟρΊ68, ασοοκ δὰ 1,δη, δπα Βα 
8 ἀ64 Ρ418116] ραβϑαρθ8 οὗ δουιρίασθ. Οἱ οὗὨ (}18 οο]]θοίϊοπ, μ6 ἐμ θη 
ΒΌΡΡοΒβϑα {μαῦ [18 τροηὶς Ηἰτηβο] ἢ, ΟΥ̓ ΒΟ Ο16 6186, πα ἔογττηθα {}6 
ἰοχύῦ οὔ συ ο {818 ΜΆ, ἰβ ἃ ἰταμβοσιρί. Βιβιορ Μιαα]οίομ ΒΒ ἱποοσῪ 
ὙΓ88 ὙΘΙῪ ΒΙΓΙΪΑΓ : Πα {πουρῃῦ (μαὺ βομθ 16 ΟἸγβίδη μα 4]16α 
186 τλλτρῖη οὗ [18 ΘΟΡΥ ὙΠ ρἤοβθθθ Πα ὙΔΥΙΟῸΒ ΣΟΔα ΡΒ ἴῃ 1,80 : 
δα ὑδαῦ [8686 σοῦ ἰγαπβαίθα ᾿ηο σοῖς ὈΥ Βοῦλθ 006 ὙΒΟΒ6 σνϑ]ὰθ 
ἴου (86πὶ νγὰ8 συοδίοσ (μ8η 18 Κπον]θᾶρο οὗὨ Ἰαπρτιαρθδ οὐ ΗΒ οὐ αὶ] 
δοιθῃ. Οἱ ἴπο686 στουηαθ μ6 Γοράγαθα (}15 ΜΙ. 88 ὙΒΟ)]Υ ἀπ οστη 
οὗ ἃ νοἱοϑ ἴῃ οὐἱ ϊοίβυη. 

Ιη 411} (8686 μθουΐθθ δηα βυστηΐβοθ ἔβοσο 18 8 οοσίδὶ ῃ τηθάβθασγο οὗ 
{γυῖ, Ὀαΐ Ἰηὐοστοϊηρὶ αὶ τι ποὺ ἃ ἔδυ τη βία οθ. Νὸο ἀουβδὲ (μαὺ {μ6 
1πίοΡοΪαοηΒ, ὅτο. αἀἸα οτἹρί παῖ 1π τρλγρῖμα] Βο 80} 14: Ὀαΐ [86 ἔκού (μαΐ 
Βοη6 οὗ (686 δ΄ ἑουπᾶ ἡ ἴῃ οὖλον ἀοουτηθηίθ (6. σφ. [πὸ τραυρὶη οὗ 
186 Ηδτγοίθδη ΦΎΣΙ.) 18 βυ Ποϊοπὺ Ῥγοοῦ ὑπδῦ ΠΟΥ σου]α ποῖ Βαᾶνθ 
σΟμ6 ἰπίο δχἰβίθῃοθ 88 Βῃρροβοα ὃν Μαίίμωοι δηὰ Μιαα]οθίοη : [86 
ΔΟΟΓΘΙΊΟΙ τηυδβύ ἤᾶνο ὈΘΘΠ ΤΠΟΤΘ φτϑά μι] ; δηα 80 ἴδγ ἔγοτῃη (86 ΠΘΟΥῪ 
οὔ δ οτἱρὶπ μαὶπρ ὕθη8}}6, δὲ ᾿ϑαϑδύ 88 ἃ ζῬΘΠΘΙΑΙ ὑδίηρ, πδὺ (16 
ΤΟΥ͂ΘΙΒΘ 18 [86 ἀοιπομπδίγαθ!]θ ἔδο. Βυΐῦ {86 ρεομζαγίξο8 οἵ [818 ΜΆ. 
60 ποὶ δδεοί {86 ομαγδοίοσ οὗ 18 ὑαχὺ ἐπ οὐδδον ραγέβ; 186 1 ΟΓΡΟΪΔΙΙΟΠΒ 
ΤΩΔΥ Ὧδ βοραγαίοα, δηα {Π6γ6 ΤΟΤΩΒΙΏΒ ἃ ἰαχὺ δίγοηρ Ὶ ΘοΥτορογαῖνα οὗ 
[Π6 ΟΥΒΟΣ τιοαὺ δποϊθί ΜΚ. : 108 ΘυἹάθποθ {μ6 18 41} [Π6 ΙηΟΓῸ 
ἴον οι Ὁ]6, ἔον {π6 δαδίς οὗὨἉ Ἰη ογροϊδίϊοι ἀμ ΟμδηρῸ τασδῦ μανα ὈΘΘῃ 8 
ἰοχί οὗὨ Ὑ ΥῪ ρστοαῦ δηαυϊγ. [Ὁ {Π6Πη ΔΟΟΟΥΑΒ ἴῃ ἃ ρστοδὺ Τρ. ΘΑΒυ ΤῸ 
] ἢ οἴου ἀοοσυχηοηίθ, Βυοἢ 88 πὸ 1.Αὐΐῃ ν υβῖοπβ, οἰ οπρὶπρ ἴο ἐμ 
Ὑ εβῖ; δπα {818 τπιηϊῦθα ὑθΒ ΤΩ ΠΥ γγ88 τοραγά θα ὈΥ ΟὙΘΒΌΔΟΝ 88 ρί νη 
ἴῃ [86 (ἀοβρο]β (6 δυϊάθῃοθ ἴῸΣ Ὦ18 τϑβίθγῃ ΓΘΟΘΏΒΙΊΟΩ ΟΥ̓ ΓΆΓΩΙΙΥ : ἐπε 
1πουρὮ πὸ ῥγθοῖΐδο 11η6 οὗἁἨ ἀφιηδγοδίοῃ οοὐ]α 6 ἄγανσῃ θούνγθθῃ {Π|6860 
γγοβίθυῃ ἀοουμηθηΐθ πα {πο86 βίυγ]θα δβρϑοῖα!ν ΑἸοχαπασίδη, 10 18 
οἶον (μαΐ ὈοΐᾺ ἴῃ ἐμοῖν ἀρτϑαπιθηΐβ ἀπ ἴῃ {6}. αἰ νοσβ 168 {Π6Ὺ ον 
ἀπε ὑθθΏΣΔΟΙΥ ασαϊπδέ ἴμ6 ΘΟΙΆΙΏΟΩ πιᾶ88 οὗ (Ομ βίβη ππορο]ιίδη 

ΤΠΟΓΘ ἀγ6, ᾿παἀο64, ρ΄δοο8 ᾿π ποῖ (818 ΜΆ. βέβῃαβ δἰ πιοβὺ δἴοπα ἴῃ 
ῬΓθβοηθηρ, 8 Τοδπρ ΠΟΙ τὸ ΚΠΟῪ ᾿ΠΠοΡΟΠἀΘΒΠΥ ἴο Ὀ6 δηοϊοηΐ, 
86 ΜΠΙΟΝ ψγὸ ἤπια ἴγογα γουβ 9 ηΒ ΔΠα ΘΑΥΪῪ οἰἰδίϊομθ ἴο βανθ θῇ 
ἔΟΥτ ΣῪ Ὑ]ΔΘΙΥ βρτοδ. ΤῊ] ἔδοῦ δοπο αὐΐθϑίβ 108 ἐς ὦ γϑ]6. 

ΤῊ]8 15 [π6 οΔοβῦ ΜΆ. τ βῖο ἢ οοπίδϊπβ [86 6 ΦοΒῃ νἱϊ. δ8--- 
ψἢ. 11. 16 Βα8 1, Βοουοσ, ἴῃ ἃ ἔοστη, δοίὰ ἴῃ (86 ατοοῖκ δπα 1,αἴϊη, 
ΠΟ 18 ΒΟΥ αἸδγθηΐ ἔγομη ὑμαὺ Τουπᾶ ἴῃ Δπν οἴμον ΜΆ., σ] οἷν 
88 186 ΘΟΡΐ68 ὙΔΓῪ ΜΏ1ΟῺ ἀο οοηίαϊη {μ6 πασγαίῖνο [0 18 (Ππ18 ΟἾΘΆΓ 
αῦ [86 οτσίῃ οὗἁἩ [818 Ηϊβίοσυ, 88 ἡπάϊηρ' ἃ ρἷδοθ ἴῃ {818 (ὐοΒρ6], νγᾶ8 
δὶ Ἰοαδύ ὑνοίο]α : [16 παγγαΐίοι μα ὑτγο [ΌΣΤΩΒ, δπα [Π086 οορἑθβ Ὑ ΒΙΟἢ 
Ἰηἰτοααοοα 1 Βαά 1ξ 'ῃ σοηθγαὶ ἴῃ ὁπ6 ἤγπι (ἸΒουρἢ ψῊ ἢ ρτοαὺ γοσθὰὶ] 
ἀμἴδσθηοθβ), δπᾷ {μῖ8 ΜΆ. μαά 1 ἴῃ δηοίμου: (λ6 Ἰαυῦου ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 
τηοϑὲ ἴῃ ϑδοοογάβδβποα ὙΠῺᾺ (δ6 παστϑῦνο το ΕΠΌΒΟΌ 8 δβίδίθθ ἰμαῦ 
ῬΡΑρίδϑ ὑγαῃβιηι θα, 

ἽΓΒΘ ἀοίουταϊ πύου οὗἩ [86 ᾳυσδίϊου τ Βοίποσ [818 ΜΗ. 1ἴΒ δἴοπθ ἴπ 
118. ΡΘΟΌ ΠΥ 168. ἀθρομβ οα 18 1ΔἀΘΗ ΕΥ̓͂ οὐ [86 ΘΟ ΤΑΤΎ 1 Βοροσί 
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᾿ς δέθΡΒΟμθἘ 3}, μ6 τοδάϊηρβ οὗ ἡ μἱ ἢ εἰδηὰ τ ἢ οἴμοτβ ἴῃ (Π6 τηατρὶπ 
οὗ Βῖβ οἀϊομ οὗ 15660.0ὡ. Ηδ Βϊτη861} βαυβ οὗ β', ““ βεδο πάο δχϑιρίασ 
νοίι δ λβδιυλασα ἴῃ ΓΔ]1δ 80 ΔΠ21018 ΟΟἸ]αἴαπ." ὙΠ6 ΘΟ] 1008 ἐπ σεπογαὶ 
ΘΓ, [06 ΚΚΠΟΥ͂Σ, Π8 66 ΟΥ̓ ΠἰΒ Β0ὴ ΗΘΏΤΥ Θίθρμθηβ, (86 η 84 γουησ 
Τη8Δ} ; δυΐ 10 16. υποογίδϊη ΒοίΒοΣ {86 τηοά6 οὗ δχρυδδϑίοη 068 ποῖ 
Θχοϊαάθ ἴτῃ ἴγοτη Ὀϑίηρ τεραγαθα 88 {86 δχδιλῖηοσ οὗ β΄, ΤῊΘ 
ΤΟΒΙΩρΒ οχίγδοίθα ἔγοτῃ β. ἄρτθθ ἴῃ 8 γαβὲ ΠΩ ΟΣ οὗ μ]Δο68 τ] ἢ 
16 Οοάοχ Βεζῷ, δῃὰ σι πὸ οἴμοσ Κπόσσῃ Μδ. : ἴῃ ΡΙδο68 ἴῃ τ ΠΟἢ 
1η18 ΜΆ. 18 ἀοίδοϊδνα {πογθ 18 ἐπθα ἢ ΟΥ̓́ΟΥ ΔΠΥ ΟἸΐαοη το β. ἴῃ 
ΘΘΡΒΘΙΒ᾽ Β τλδγρίῃ : {16 ῥρδββαρθ8 1 τ ΠΙΟᾺ 3, 18 οἱ θα] ἔῸΣ γοδαϊηρβ ποῖ 
ἴῃ (οάοχ Β6Ζβὸ 86 ὑοῦ ζει; δῃα {Π6νῪ ΓΘ ποὺ τοῦθ ὑμδη τηϊρῃΐ 
αν Ὀδθῃ δχροοίθα ἔγοτα {86 δυϑζαρθ Ῥσορουιοη οὗ οσγαία 'ἰπ δ[6- 
ῬΒΘΩΒΒ τηδγρίη. ΟἹ {86 ΟἴΕΣ παπᾶ, 10 ἢα8 Ὀ66Π βα!α {παὺ {μ18 ΜΆ. 
γγ88 ργαβογνϑα δὖ [}018, 8πα (μὲ Θίθρἢμθηβ᾿Β . νγγ88 οο]]αἰθα ἴῃ Τύαὶγ. 
ατγίουβ ἐποοσῖθθ αν Ὀθθὴ δανϑηοθα οἡ {118 βυδ]οος : δβοιγηθ ἤαῦθ 
ϑοσιβοά Β6ζΖαᾷ οὗ ψ1]] τηϊϑϑίδίθμχοπί, δα {Πππ8 παν ἐπουρηὺ ὑπαὶ ΒΘ 
ΘΥΓΘΩ͂ 1η βαυϊηρ (μαὺ 8 ΜΩ, σϑῖλθ ἔγοτλ ΤΠ ΥΟηΒ, πα παδὰ Ῥθθῃ Ἰοηρ, 
ῬΓΘΒΟΥνΘα ἰμοῦθ. Το ἰδίου βίδίθαθηΐ, ΠΟυΘΥῸΤ, τηυβῦ πᾶν 6 θη 
Ιλ ὈγῚ ΒοΖᾷ οῃ {86 δυϊμουι τυ οὗ ΠῚ8 Ἰπέοττηδηΐ ; δῃα 1 18 ΤΏΟΥΘ 
ΙΘΑΒΟΠΔΌΪΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒα {μὲ ὑπ6 δοοουηῦ πο ἢ ἢ6 δα Τϑοοιν θα τγα8 
ἱποογτοοῖ, ἤδη μαὺ 6 βῇῃου]α ανθ ταϊδγοργοβοηίθα ἔδοίβ σιδουΐ 
ταοῖϊνο. [Ὁ 88 θθθῃ ἐβουρηΐ ἰμαὶ ΗΘΗΣΥ Θίθρηθηβ, 0 α]4 ποῦ ρῸ 
ἰηΐο ΠΙΑΪΥ ὑπῈ}]} αἴτοσ (ῃς ἀθδίῃ οὗ ΕἾὙΔΠΟΙΒ 1. ἴῃ 1547, ΤΏΔΥ Πᾶνθ 
οΟἸ]αἰοα {π6 ΜΆ. δ Τγοηβ, δῃα μαὺ {π6 οχίγαοίβ βαυϊηρ Ὀθθη βοηΐ 
ἴο 818 ἔδύμονγ ἔγοτα Γ(α]γ, {86 ΜΆ. 1861} τγᾶβ 8ὸ ἀθβου θά, 

ὙΝ εἰδίοϊῃ ἸΔοπῦβοα {818 Μ 8. τ ὁπ 1 {Π6 ΒΊΒΠορ οὗ ΟἸ]ετ- 
αχοπῦ ἴῃ Αὐγογρπα δα Ὀγουρμύ τι πἴτα ἴο [π6 οουπο}]} οὗ Ἰτοηῦ ἴῃ 
1646, 5ηα πβῖο ΒΘ ἔμότα οἰνοα ἔογ [86 το !ηρ ἴῃ Φοἢη χχὶ., ἐὰν αὐτὸν 
θέλω μένειν οὕτω"5 ἕως ἔρχομαι : ἀῃιὰ Βο (πουρὐ (μαι 1 παα θ6 θη δἰ ὑπ 6 Ὁ 
Ῥτγοβοσνοά αἱ Τγοηὺ ΓῸΣ βοιὴθ [π|6, ΟΥ ἰμαὺ Η. δίθρῇθῃβ, δήῖοσ ο0]- 
ἰαϊτὶπρ 10 ἴῃ Τίαϊγ, πα Ἰοῦς 10 αὖ Ττοης, θυῦ Βα ἀϊά ποῦ οὸ ἴο [{Ἀ]Ὺ 
61] 1647 αὐ [86 οαυ]οϑῖ; δα. Ὀ6β1468, {πΠ6 δοοοιηῦ βαγβ ἰμδὺῦ {π6 ὈΙΒΒΟΡ 
οὗ ΟἸοιταοηῦ ὀγοισλὲ 10 ἰο Ττοηῖ : Ρυΐ ᾿πάἀθοα [86 οοουτγθηοα οὗ {818 
026 ΜΟΓΑ οὕτως 18 ἴοο Β1|08ΐ ον ΥΥ οἰβίβι π᾿ Β ομδιη οὗἨ δοῃ)θοίαγοβ ἴὸ 
δ ἄστυ Ὀγ 1ΐ. 

Θ᾽ ΠΔΥ ΒΔΥ ΘΟΙΠΟΘΗΟΪΥ {παὺ οἰἴμονῦ [86 Οοάοχ Βοζῷ δπᾶ 3. ἃ.6 
[Π6 ὙΘΙῪ βδ6 ΜΆ., ΟΥ̓ 686 [Π6 ὁῃ6 τηιδὲ Β6 8 ΘΟΡΥ οὗἉ {π6 οἴβοῦ: {Π6 
ΒΊΓΩΣΪΑΓ Σοϑϊηρβ που] αἰπηοϑὲ οβίδ ]Π 188} (818; δηᾶ {Π6 8 πλ}1]Ὰ Ὁ ΟἸΆΒΙΩΒ 
ἴῃ {86 ἱνγο ΜΩ5. ([[ ἀϊνουβθ)ὺ ἀγὸ γϑὺ τθζοσθ δομποίυδινο ΥΥ οἰδβίιῃ, 
ΜΊοΒΔ6116, Οὐοβῦδοι, απα Μίδυβη, ψῆὸ δχϑιηϊποα {π6 βυθ]οοῦ τ ΠΒ 
ΟΥ[108] αὐὐοηίιοη, 411 οατλθ ἴο {π6 δοῃοϊβίοη ἐμαξ Ῥοΐἢ ἀοδιρημδίϊο ἢ 8 
Ὀοϊοηρ ἤο [Π6 βϑαπιθ ἀοομπιοπί. ΤὨϊΒ Ορ᾿ πο ἢ88 Ὀθ 6 ἢ ΨΘΥῪ σΘΏΘΓΑΙΥ 
ϑοοραρα ἴο ὈΥ͂ οΥο8. ΜδγβΙ,, ἴῃ 086 οουγδο οὐ 15 ἀδθιποηβίγδ!οα (μδῦ 
8 ΜΆ. σψΒΊΟΒ 18 ποὺ πὶ [86 ΠΙΡΤΑΓΥ οὗὨ {μ6 {Ππἰνουβῖυ οὗ Οδρτίαρο, 

᾿ ὙΒΑΣ ἴδ, (Π6 ϑεσοπά οὗἉ ἴπ6 ἀοοιτη θη 18 ἤγτοτα τ ΒΙΟἢ γαγίουβ τοδὰ ῃρ8 πτοσα οχίγαοίθὰ δπά 
Ρ᾽ δορά ἴῃ ἴΠ6 πιδγρίη οὗ Ε8 ἴο]ο ατοοκ Τοϑι. (1550). Το 3ῶγδέ ἀοουπηθηῦ 80 εἰϊθὰ ἐβ 116 
ἀτεεκ τοχὶ οὗ πὸ Οοιηρὶ υἱοηβίδη Ῥοϊγρίοιδ, ρα θμθά Ὁγ Οαγάϊηαὶ ΧιμηθηοΒ; (π6 τοδὶ 
ἍὍΓΟ 8}} ΜΒ5. 

2. 560 [86 οἰϊαίίοη ἔγοπη Μαγίδηυβ Ψιοϊοσϊβ ἱπ Μαγβἢ ΒΒ ποίοβ ἰο ΜΙςἢβ6118, ἱϊ. 704. 
“ ἩΪΕΓΟΏΎΤΩΙΒ ἸαρΊδ, δίοσπὸ μαροὲ δης αυϊβδίτηυβ ατοοῦβ Οοάοχ, χυοτὶ Τυἀθητμαμα αἰ} 
ΟἸαγοσλοηίβηρηϑίβ ἘΡίβοορηδ, δΏη0 Ποιμίηὶ 1546.᾿ 
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84 ὙΠΟ ΤΟττα τυ ὈοΙοηροα ἰο Ὑ ἰδ]. 8, τγαϑ ομ6 οὗἉ (βοβα πβοᾶ ἘῪ 
Ἑοῦοτὶ βίθρμϑμῃβ, ἰδ ἄονγη 8 {ποόγϑ, Του μθα οἡ {86 ἀοοίτῖπο οὗ 
ῬΓΟΡΑΌΙ 168, [ῸΓ βίαι ἀοβπιίοὶυ [Π6 ολαποος μα βοθ ΜΆ. ο0]- 
Ἰαύθα ἔουτηθσν Ὀὰὺ ποῖ οἰδμοσνίβα 1ἀθη 164, 18 (Π6 Βδῃη6 88 ΒΟΠῚΘ 
Κπόσῃ ΜΆ., 1π6 τοδαϊηρβ οὐ ποῦ ἜΧΆΙΟΙ ἃ Σουρ ΚΑ Ὁ]6 δοοογάδῃοσ. 
Τῆ6 ῬΥΏΟΙΡΙ6 οἡ τ ποῖ {118 ὑΠπδογϑῖα 18 Του παρα 18 ΟΒΙΘΗΥ {86 οοπμι- 
[ οὗ {π6 ρϑουλασ τοδαϊηρβ ἔοαπα ἴῃ {π6 οΟἸ]δοη απ ἴῃ [Π6 
πο Μδ.; θη [ῃο80 ἔουμπα 4180 'π οπθ, ὕνψο, οὐ ἰῆσχοο οἵβοὺ 

ἀοσυπιθοηΐβ; δηα {ππ18 μ6 18 8016 ὑο ἀδάπος 8 βίαίβιηθηῦ ἴῃ ἤρτυτγεβ οὗ 
[Ππ6 σμδῆοοβ ΟΥ ῬΓΟΌΔΘΌΙ 168 ΟΥἩἨ ῳἸἀοηιγ. ΑΡρὶγίηρ {π18 τωοᾶθ οὗ 
δβἰαίοιηθηΐ ἴο {Π6 ἔοάοχ Β6ζΖϑ δηᾶ β., Μασβὴ βαγ8, ““ Ετότα (818 {πο ύθηὶ 
1 ΔρΡρθδγβ {μαΐ [86 ῥγοραὈΙ Υ οὗἩὨ {μ6ῖῦ ἸἀΘΠΌΥ 18 ἴο 116 ργοθ8 1] ΠΥ 
ΟΥὗἨ {ποῖὶῦ αἰνγθι 8ἃ8 8 βὰπιὶ Ἔχοθοάϊηρ ἃ ἐλομβαπά Ο0ΥΓ ποηίϊίοηα ἴο 
ππϊΐγ."} ΤΆ ΤγΔΥ, πα θ6α, 6 5814 {παὺ {818 τηο4θ6 οὗὁὨ οδἹου δίοη 18 
ΓΑ] δοϊουδ, βίμοθ [π Ὀδίδποθ οὐὗἩ ρσοῦδὈ τ σου] Θαυα!]} Ὁ ΔΡΡΙΥ ἴο 
8 ἰγδαῃβοσρῦ οσ ἀυρ!οαίο ΜΙ. ; δᾶ 1 ἴῃ [86 Εἰ β[168 οὗ δ, Ῥδὺ] τϑ 

ββϑὰ οὐἱυ οἰἴμον {[πΠ6 Οοάοχ Αυροπεὶβ (ἘΝ), οὐ 6 Βορσπουϊδηυβ 
ἴα.) δια 4 οοἰἸαἰίοη οὗ {86 οἴθοσ, δῃὰ ποὺ μα οἱβοσ Μ δ. 1ἰ861, 186 
σμᾶποθδ ὑπαὶ ΠΟΥ ΟΣ ἀμ θοαὶ (ΒΟ γ͵ὸ ΚΠΟῊ 18 ποὺ {86 6886) 
σου] Ῥ6 88 βίγοῃρ' 88 ἴῃ {86 6886 οὗ ϑίθρῃΘη8 8. δῃὰ ἐπ (οάοχ 
Βεοζῷ. ἼΠοτο που]ὰ Ὀ6 τοἢ ἴῃ {Π18 σομδι ἀοσγαίίουι, ΤΟ σα 10 ποὺ {Πα 
811 ρίδοθβ οἵ ἀδροβὶΐ οὗ ἀσθοκ ΜΩ8., ρυθ]} 1 δΔπα ῥγῖναΐθ, βανα θθθῃ 
καὶ ἐπα τ Βουΐ ΔΩΥ δβαοῖὶ ἀυρ]Ἰοαίθ οοσηϊηρ ἰο σαῦ; δηα ἴμυβ 10 18 
ἔδυ τόσ Ῥσυόθδῦ ]6, οἴ μοῦ (δαὶ ΘίΘΡΆΘηΒ τηδθ ἃ ταϊβίαϊκα ἢ βαυ]ηρ' 
1Παὶ 818 . 84 Ὀδθη οοἸἸαιοα ἱῃ Τίαϊγ, οὐ οἷβο (μαὺ Β6Ζᾷ νγδ8 τω 181 - 
[οστηθα 88 ἴο {π6 ροϊηΐ ἐμαὺ (818 ΜΆ. δα Ὀδοη δὖ Τωγομβ ἴοπο ὈαοΥΘ 
10 ψγ88 ἰουπα {πόσο 1η 1662. 

ΤΠ6 ᾿προγίβϑηοθ ΟὗὨ [818 ἸΠΑΌΪΤΥ 8.1868 ἔγοσα (π6 ρου ατιίν οὗὨ τπ6 
ἰοχί, δῃὰ {μ6 δποϊθὶ σοδαϊηρβ ὙὮΙΟΒ 1Ὁ ὈΥΘΒΟΥΥΘΒ: 8ηοῖμοσ ΜΆ. 
ψΟΌ]α μαγο ὈΘ66Ὼ ΒυρΡροβϑὰ ἴο ὃδ ἃ βίχζοῃρ; Θοστοδοσδοι οὗ (18 οἷαδ8 
οἵ ἐεχέ. 
δὴν Ἰοδϑί ἐΐγοθ ἰγαιβοσὶρίβ οὗ {818 ΜΆ. αν Ῥθθῃ τρδθ ἔοσ οὐ τοδὶ 
Ὧ86 ἰπ ΠΟΘΥΏ ἐϊη68: Ο0Π6 ΟΠ ψΘΙ] τὰ ἴῃ [δ6 ΠΙΌΓΑΥῪ οὗ ΤΙπΥ 
ΟΟ]]εσα Οδιαρτάρο ; ομθ π οι ίπιο ργοουγοα; δηα ὁΠ6 τηϑᾶθ ὈΥ͂ 
ΥΥ εἰδίοῖῃ. ΤῊϊ8 ἔδοῖ τηυσδὲ 6 τοιῃθι γα ᾿οϑὺ ΔΗΥ͂ ὁπ6 οὗ 686 
ΤΟάθση ΘΟΡΙ68 Βμῃου]α Ὀ6 ΚΣ τα ύτα ἴο Ὀ6 ΘΙΘΡΒΘΗΒἘ β. 

Τακίπρ' (86 ῬΘου Αγῖ 1168 οὗ ἐμ18 Μ8, ἴῃο ΘΟμβι ἀθγϑίϊομ, 1Ὁ τΤΩϑῦ ὈΘ 
Β414 {παι 118 θυ  ἄθῃσθα τολόπ αἴοπδ, ΘΒρΘ ΟΠ γ ἴῃ Δα ἀΠ 1008, 18 Οὗ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
ΔΗΩΥ͂ γΑ]Ὰ6 88 ἰο 6 ρου ἰσχῦ; Ραυύ οὗἩ {6 ὙΘΙῪ στοαΐθϑῦ τ ΒΘΏ 
οοστοδοχαίθα ὈΥ οΟἾΟΣ ὙΘΓῪ δποϊθπέ δ οσὶυ. β 

Δ Νοῖοϑ ἰο ΜὶςΒδοῖβ, ᾿ὶ. 701. Ὑῆὸ βιδιθιηθηὶ οὗ [8 ἐμϑότοῖι 18 σίνθη ἴῃ ἴ86 ουτί οὗ 
ΜασβἢΒ “ 1διἰΐοσβ ἰο Τυανίβ,᾽ 1οἱρείς, 1795. ΕὌΧΣΙΒΟΣ ΣΟΙΊΑΤ ΚΒ οὗ Μδγβἢ οὐ ἴπ6 δι δ]οεὶ οὗ 
ἢ158. Ἰποόγοτω, δηᾶ ἴὰς οοττοοξΐοη οὗὁὨ δῇ δστοῦ ἴῃ σοτηραϊδιίοι, τ αἰ οἢ δὰ τα τοῦ ἢ ἴ}6 
διδιειωοηΐ οὗὨ ἰἴὶ (84πη οττοῦ ὙΠΟ στ θυ ἀϊπὶπέδλεά ἴῃ βὰπὶ οὗἨἉ ΡΓΟΌΔΟΙΠΕΥ͂ 8. ἴδτι5 Γόργον 
δοηϊδα, δηὰ τῦᾶϑ ἢ 8 80 ᾺΓ σφαϊπϑὲ ἴῃς ΓΠΘΟΥΥ͂ τ ῖ οι ἰδ τν 88 πβοὰ ἴ0 δι ρρογί), δυο γοοοϊνοὰ 
δαὶ Π||16, 1 δηγ, οὐ οδὶ δἰϊοηεΐοη, ΝΟΣ σδῃ 1Π18 06 νγοηἀοτοὰ δὲ ; ἴῸ0γ 1867 ἀρρεδσζοὰ ἴῃ 
δὲ8 “ ΒΘΡΙΥ ἴο ἴδ ϑισϊοίαγοθ οὐἨ Ὁεδὴ ΜΊΠΟΥ ἢ (Οσδιδτίάρο, 1818), οἡ ἴῃ 8ιὈ)εςὶ οὗ 1Π0 
Βιδῖε ϑοοὶείῳφ. Βαϊ τ ΠΟΟΥΟΓ 5008 ἴο ἀπάογϑίδη ἃ Μαγβῆ᾿ Β “ββοσεῖη τασδὶ ποῖ ΟὨ]Υ͂ 86 8 
1,ιῖογβ τὸ Ὑτανυΐβ, Ὀαϊ α180 ἴῃ δἰ ΠΟ Π8] βιδιοηθηξ, υμογο ἢ6 ροϊηῖβ οὐδ [86 ΕΙΤῸΓ ἴῃ (ἃ]- 
εοὐϊδιίοη δραίπβε Εἰταβεὶῖ ἰπίο πίοι 6 Ὠδὰ (Ὁ]16η. ΑΑ ῬατιρὨ]οῦ οἡ 8 βιι ̓θοῖ 80 ἐπογοΌ ΑΙ 
ἀϊδετεοης ἰδ δρουῦϊ [6 τηοδβὲ ὩΔΙΪΚΟΙΥ ρὶδος ἴο Ἰοοῖ ἴογ δηγιμίηρ οἵ [86 Κἰὶπά, 
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βοοᾶ 
ἢ ὙΏῈΙΟΒ ιὐ 18 
» Βῖνεβ 8 5 Βρθοϊαθῃ ἔβϑη ἔγοιη Μαΐί(. νυ. 1--- ὃ, 

1164. οὗἩἍ π6 δβρϑοὺ οὗ 8 ΜΆ., δπᾶ {π6 τρδῆπον ἱ 
ΤΠ6 ζΟ]] ον ἢ 
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ΤῊ Τιαἰϊα ἰοχὲ 18 ἤθσα υἱδοοα ΤΣ δοηνθῃῖθηοθ δοΐοιο ἴπ6 ατθοκ ; 
ἰη (86 ΜΆ. 0861 {Π6Υ βίαμα (48 μδ8 Ὀθθὴ ΔΙγοδαυ βίδίθα) οὴ ὀρροβὶΐθ 
Ῥϑροϑ.ἷ 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ἘἙΒΑΟΜΈΕΝΥΒ ΟΕ ΜΒ3., ΟΕ ΤῊ ΜΟΒΤ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟἹ,Α855, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ῬΟΒΤΙΟΝΒ 

ΟΕ ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕ1,8. 

ΒΕΒΙΘῈΒ (686 Μϑ50. οὗἩἨ (6 τιοβὲ δποϊθηΐ οἶδββθ, ψϊοῖ οοπίδϊη ἃ 
ἴαῦρθ ρατί δὖ Ἰοδβί οὗ {μ6 (ἀοβροὶβ, [ποσὰ ἃγο βϑύθσαὶ 3) αρπιοπέβ ὨΪΟΒ 
ἔτοτῃ {861} δη ΟΣ ὉΥ̓ τηυδύ θ6 Ρ]ΔοΘα μὰ {Π6 Βαιη6 6888. 

Ν. (ΖΦ. Ν. Γ.) Οορεὲχ ῬυΒΡΌΒΕΥΞ.---- οι" Ἰοανοδ οὗ (818 ἐγαρτηθηΐ 
816 ἴῃ 1ῃ6 Οοἰΐοπ ΓΖ ταγυ (Οοάα, (οὐϊοπίδη8) Σὰ {μ6 ΒΥ 8 Μοῦ ; 
δὶΣ ἃγ6 ἴῃ ἴΠ6 δ οΔη; πα ἔϊισο ΔΥῸ ἴῃ [86 Ιτροῦῖδὶ ΓΙ ΌΓΑΥΎ δ 
γιοθηα. Τρ ΜΆ. ἴο τ ΒΙΘὮ (6 ὈοΙοηροα νγὰ8 σι τδη ἴῃ ΒΙΪΨΟΥ 
Ἰούΐοσβ (ποῦν ἑυχηθα Ὀ]401) οἢ ῬΌΓΡΙΘ υθ]] πὶ; ποῦ ραρέγ, 88 88 Ὀθθῃ 
ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΪΥ δβἰδίθα τοϑρθοίμηρ (86 ἔτασιηθηΐβ η ὑπ6 Βει 8 Μαβουτι. 
ΤΒ6 πογάβ ἴὺ ([ησου9), ΘΟ (θεος), ΚΟ (κυριος), Υ7Ὸ (υἱΐοΞ), ἀπά 
ΟΟΤΗΡ πνοσὰ τειίθη 1ῃ ρῸ]α ]Ἰοίίοσβ, τυ οἢ ἤανα πού βυβογρα ἴῃ 
ἘΠπ6 8816 ΠΊΔΉΠΟΙ 88 [ἴΠ6 ρσῬησγαὶ ἰοχὺ 1 ΒΙΪγ Ὶ οΠμαγδοίθυβ 88 ἀ0}6. 
ΤΏ6 Ιἰϑανθβ ἰπ {μ6 ΒΒ Μυδβουμ ({. οὗ ΥΥ οἰϑίϑὶ ) οοηΐαῖῃ Μαίι. 
χΧχυὶ. δ7---65., χχτ!. 26----34.; Φοἢῃ χῖν. 2----10., χν. 1δὅ---22. ΤΒα 
θαυ ἴῃ {86 αίίοδῃ (ο8}}6α Ὀγ ϑ080]2 Γ..) δοπίδϊη Μαίι, χῖχ, 6 ---18., 
χχ. 6--22., χχ. 29---χχὶ. 19.; (ἢο86 αὖ θη (Ν. οὗ Υ εἰδίθιη δπὰ 
οἴμογβ) οοπίβδίη 10Κ6 χχῖν. 138---2]., 84---99. ὙἼΠ6 ψΠο]Ὲ οὗ {680 
ἔγαρταθηΐβθ Ὑ6ΓΟ ΘΟρΙΘα ὈΥ ΤΊΒΟΠοπαοσῇ ἀπά ρυ] ]βῃ θα ἴῃ π18 Μοπυ- 
τηθηΐίβ ϑδοτα. 186 ἀαία ἴο ΒΊΟΝ ΓΠΟΥῪ Ὀ6Ιοπσ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 [86 6μὰ 
ΟΥ̓͂ {η0 β'χί οὐ (86 Ῥαρίπηϊηρ οὗὨ [16 Βουθῃίῃ ΘΟ Π[ΌΓΥ. 

ΤῊΘ ὙΥΙρ᾽ 18 1π ὕπο ΘΟ υτηηΒ:; {π6 Ἰούίο β δγΘ ἰαγρα δηα σουπᾶ : 
[Π6 Αἰμμηομίδῃ βοοίϊοηϑ δηὰ ΕΒ δ ΟΔΠΟῺΒ ἃΓῸ ὈΪ]Δοοα ἴῃ {Π6 
τ ΑΤρὶη ; 8πἃ Ββοιηθ οὗ {Π6 τίτλοι ὁοοὰγ δὖ {π6 ἴορ οὗὨ [Π6 ρᾶσθβ 81}}} 
ΡΓοβοσνοᾶ, ὙθοΓΟ ἈΓῸ 84 ἔθ ΟΟὨἰγδοΟ.8 Ὀ681:468 {Π086 1ῃ ΘΟΠλΠΊΟΙ 
[86 ἴῃ {π6 τηοβί δηοιομῦ θΟΟΚΒ. 

ὙΥ εὐἰϑίοιη οιαρὶογοα ἐμα Οοἰΐοῃ δηα ὙΊΘηηΑ ἔγαρταθηΐβ ΟΣ ΡΌΓΡΟΒΟΒ 
οὗ οὐ οῖβια, πουρὴ {πΠ6 οἰ αἰίομβ το ΒΘ σανα ἼΟΓΘ ΨΟΥῪ ἴδ : Πα 
Ἰοδισηδίθα [μοὶ τοθροογο!Υ “΄. δα Ν, ΟΖ γγα8 86 Εγϑὺ ἴο '186 

1 ὙΒυ5 τοργοδοηϊοα ἰη ἘΠ 5ἢ Ὁ Μν. Ηοτηθ. -- 

Μαῖΐ. νυ. 1--..9, 

ΑΝΌΞΕΕΙΝΟΤΗΕΜΤΙΠΙΤΙΤΠΌΕΒΗΕΒΥΤΕΝΤ ΠΡΙΝΤΟΑΜΟΠΝΤΑΙΝ 
ΑΝΌΜΨΗΕΝΗΕΒῪ ΑΘΒΘΒΕΤ ΠΟΥΝΥΝ. ΠΑΜΕΤΟΗΙΜ 
ἩΗΙΒΟΙΒΟΙΡΙ ΕΒ: ΑΝΩΟΡΕΝΙΝΘΟΗΙΒΜΟΌΤΗ 
ἩΕΒΤΑΠΟΗΥΤΗΒΜΒΑΥΙΝΕ 
ΒΙΙΕΘΘΕΠΑ ΚΕΤΗΕΞΡΟΟΕΒΙΝΒΡΤ. ΕΟΒΤΗΕΤΙΗΞΙΞ 
ΤΗΕΒΚΕΙΝΟΠΟΜΟΕΗΒΑΨΕΝ. 

ὙΟΙ, ΙΝ. Ν 
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186 γεαίοδῃ ἔγαρτηθηῦθ, τ Π] ἢ ΒΘ Θταρ] ογοα {86 Ἰοἰίον Γ' το ᾿παϊοαῖθ. Α.8 
{μ6 γ ὈΘΙοπρ ἴο {π6 ϑαγιθ ΜΙ 5. 1ὺ που]ὰ ᾿6 ἴᾺΓ τότ οοπνθηϊθηῦ [0 1186 
[86 5816 τηαηὶς οὗ τϑίβγθῃοο ἔοσ ἔμ6πὶ 41]; δῃᾷ {Π18 8 Ὀθθῃ ἄοπθ Ὁ 
ΤΙβοβόμαἀοτε 9. ἰαέο (ποὺ ἴῃ Ϊ8 Μοπυχηθηίδ ββοσα οσ δΐβ ἀτοοὶς 
Τοβίδιηθηὐ): ἢ6 ΠΟῪ διρίουβ Ν. ἴον ὑπαῦ ρυγροβθ. ΤΠ Ἰούϊου μα8 
αἶδο Ὀθθῃ δαορίθα [Ὁ 411 [πΠ6 ἴγθα ἔγαρτηθηίβ ὈΥ ΤΎτορο]168 1 8 
τοῖς Ταοβίαμμοηΐ. 
ΤΟ Ὁ] ον ιηρ ἐδοβίγαι]α 18 ἰαθη ἔγομη Φ08η χὶν. 6. ἴῃ ὁ86 οὗ [86 

Οοἰὐΐοῃ ἔγαρταθηίβ, 

ἈΕΓΕΘΛΥτΤω οΟ Ις 

ΕΓΟΕΙΜΕΙΗΟ 
͵"ἈΟΟΙΚΑΤΗΆΛΗ 

ΘΙΧΙΚΑΙΗΉ ΖΝ 
ΟΥ̓ΆΙΟ ΕΡ ΧΕΊΑ: 
ἼΤΡΟ ΠσΤΟΆΠΡΝΕ 

ἙσΠΙΜΗΝΙΕΜονγ 
πὰ ΟΥ̓ πατῪ ΟὙΘΘΙ ομαγδοίοσβ τὰ (μ6 οοτταβροπάϊηρ Ηΐοζαῖ 

Ἐπ 8ἢ, [808 ---- 

ΛΕΓΕΙΑΥΤΩΟΙ͂Σ ΒΑΙΤΗΠΝΤΟΗΙΜὺ:- 

ΕΓΩΕΙΜΕΙΗῸ ΙΑΜΤΗΕῚ 

ΔΟΣΚΑΙΗ͂ΑΛΗ ΑΥ̓ΑΝΟΤΗΒΤΈΤΠ 

ΘΙΑΚΑΙΗΖΩΗ ΤΗΑΝΟΌΤΗΕΙ, ΕῈ 

ΟΥ̓ΔΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΑΝΟΟΜΈΤΗ 

ΠΡΟΣΤΟΝΠΤΡΑ ὈὈΝΤΟΤΗΒΕΤ͵ΤΗΚ 

ΕΙΜΗΔΙΕΜΟνΥ ΒΟΤΒΥΜΕ 
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Ῥ, Οορὲχ αυεξιρΡΗἙΒΥΤΑΝυΒ ἍΑ.--- Τ 8 15. ἃ ρδ]πταρβοβὲ ἴῃ {86 
θοαὶ Εἰῦγασυ δ ὙΥ οἰ ἔδη δ {6].} Καλοὶ, ἀρουῦ ἃ ΟΘὨ ΌΓΥ ἀρο, μα 
[18 αὐϊϑηῦοη αἰγοοίθα Ὀγ 6 Ῥγδὺη ἴο (86 Οὐάες Ο(ατοϊίπιι, ἃ νο] το 
ἴπ ἰμαὺ ΠΡ ΤΑΤΥ οοπίαϊηϊηρ [π6 Ογέσίπες οὗ Ιδάογτο οἵ ὅ86υ1}}6, ἴῃ οου- 
ΒΘαῦ6Π06 οΟὗὨ Τλγκ8 οΟὗἨ δηοιθηῦ συϊησ πο μδὰ θδθ οὐβογνο 
ὍΠΟΥ [86 ΤΏΟΓΘ ΤΘΟΘὨ  ; δηα ἢ6 ϑυσοθοαθά ἴῃ ἀθοΙρΒοσῖηρ ρατί οὗὨ [Π6 
αοἴδῖο ἰτἀηβιαίίοι οὗ ἴ6 ΕΡΙ8116 ἴο ἴῃ6 ΒΟΙΏΔΏΒ, δπα αἶϑο βοχὴθ 
ῬοΓΟΙΒ οὗἩὨ ἵνὸ υποῖαὶ ΜΘ. οὗ 1ῃ6 ΟΒΡΕΙΪΒ: {π686 τγόδα 411} ρυῦ- 
Ἰ8ῃθοα τ} ΓἈσδ 116 ΒρΘΟϊ 6 Ὼ8 δ ΒΥΠΉΒΉΪΟΙ ἴῃ 1762. Τλὶσ ΜΚ. 
οοπδὶϑίβ οὗ ζογίγ-λτοο Ἰθανθθ, οοῃίαϊπηρ Ραγέβ οὗ οἷρεῦ οἰιαρίοτβ οὗ 
5ι. Μαιδον, οὗ ἔουν οδαρίοσβ οὗ 5.. Μασκ, οὗ οἰβῃύδθβοῃ ομαρίουβ οὗ 
δ. 17.0Κ6, δὰ οὗ ἴθχθο οἵ δύ, δόβη: [Π6886 ἰθᾶυθ 8 8.6 ἴῃ βότῃθ ρδσγίβ 
ὙΠΟ ΪΥ 16] 186. 
ΤΠ Ἰοὐίογϑ οὗ ᾿. δύ ἴαῦγσϑ, βαυδγο, δα Ὀρυῖσπῦ; 186 1114] Ἰο ἴα γ 8 

οὗἩ 186 βοοίΐϊοηβ 476 ταῦ οῃ ἰΔΥρῸΡ ἰἤϑη {86 τόδ ; ἴῃ ΘΔ0} ρᾶσὸ {86 γα 
ΑΥ͂Θ Ὃπ|Ὸὸ ΟΟἸΌΣΩΠΒ ; ἴπ6 ποίδϊοη οὗὨ ἴΠ6 Ατηγηοηΐδη ΒΘΟἴ 08 18 σίνϑῃ ἔπ 
186 τιᾶγρίη, δα πίῖβουῦ τοέδγθηοο ἴο ἴπ6 Εἰαβο ίδη σδΏΟΏΒ, ὉΏ]6Ε8, 
Ἰπάἄοϑα, {π686 ἰαϊίου ότο τι ἰθη ἴῃ γε 1η1Κ, ΒΊΟΣ 18 οὔνδη τολοῖἧν 
εἴποορα ἴῃ ρα πρθοδίβ, Τῖβ ρα] τηρδαϑὺ 18 σΘΏΘΥΑΙΪΥ Βα ρροΒβοά, δά 
ἐπαῦ ὁπ ροοά στουπάθ, ἴο 6 οὗὨ [86 Βιχί ΘΘΏΓΌΣΥ : 118 ΓΟΔαΙΏΡΒ 8ῃονν 
[μα 1 ὈΘΙΟΩΡΒ ἰο {Π|0 τηοῦθ δποῖϊθηῦ οἶδββι Ὑη6 ἤγπιῃθεβ οὗἉ [86 
γα τὰ Δυοα 1ὐ ἕο 186 δοοομᾶ 86 ὙΒΊΟΠ νγ88 τηδᾶδ οὗ 1ὅ αὖ ἃ ἰαΐον 
Ρουιοᾶ. ΑἹ] [μ6 ραγίβ πο ΚΚαΣτ6] οου]α το οὗ {818 δηὰ {86 [0]- 
Ἰονίηρ ΜΆ. μα ρῃ] 1864 ἴῃ οΘοασηοι Οὐσθοκ ομαγαδοίοσβ; 6 αἷβο σᾷύθ 
8 ΘΧΟΘ ]οὴῦ ἔμοβί τ 6 οΟὗἮὨ ὁπ6 ρᾶαρθ οὗὨ δδοῦ ΜΆ. δ8 1 βϑίδπαάβ 1 
106 Ἰδαῖον Υϊ ηρ᾽ ρΑγ ΑΙ ν Ὠἰάϊηρ' [Π6 δποϊθηὺ ἰαχί.3 

9. Οονρεχ αὔξΙΡΗΒΕΒΥΤΑΝΟΘΒ Β.--- ΤῊ 5 ῬΑ] πηρβοδῦ 18 (ἢ δοσοηᾷ 
Οτεοκ ΒΡ] 1οΑ] ΜΗ. το γὰβ Τουπα ἴῃ ἴΠπ|6 θαυ] ον πτϊηρ οὗ {π6 
Οὐοαοχ (ὐδγοϊῖπτβ: 1Ὁ δοηβιβίβ οὐ {ϊσίδοῃ ᾿θανθβ, σου δἰ πἰηρ' ἔγαρτηθηῖθ 
οὗ ἔνοϊνο οαρίογε οὗ δὲ, 10Κο, απ οὗὨ ὑνο οὗ 8, Φ.8ῃ. 
ΤῊ Ἰοὐουβ ΓΘ Βι18 16 ἔπη (Πο86 οὗ Ῥ., θαΐ ΤΠ6Ὺ Βαγθ ἃ ρσθῃθγαὶ 

ΓΟΒΟΙΔΪδη66 ἢ ΟΥΒΘΡ γοΒΡΟΘΟοίΒ: 80 ἴοο {π| ΜΑ. 18 αἷ8οὸ ἴῃ ὕπνο 
οοἰυτηηβ, δηα ἢ459 {Π6 ΑΙἸΙΠΟΉΑμ ΒΟΟΓΙΟΙΒ ἴῃ ἴΠ6 ΒαΙΠΘ ΠΊΒΏΠΟΥ γγ1{}}- 
ουἱί (86 ΕΒ θα οϑηόηβ, ΤῊϊθ ΜΆ. 4180 Ἀρρϑᾶγϑθ ἴο Ὀ6]οηρ ἴο {16 
δἰ χὶῃ ΘΟΠ ΌΤΥ.- 

Τῃ Ρ. δπὰ ΟἹ. ἐδογο 876 ἔοιιπα [86 ἀδυ8] ἀποϊθηῦ ΘΟὨ ΥΔΟΙΟΏΒ, απ {6 
ΒΆΓ16 πο ΤΟ ΔΏρΡ6Β οὗ γοῦν6}8 δηα αἱ ρΒΊΠΟΏΡΒ, Ἡ ΒΙΟὮ ΓΘ 4180 ἔγθαιθηΐ. 

1 ἹΚηϊειεῖ ἐγαοοδ (δ ὨΐδίοσΥ οὗἁἨ ἔπο ΜΆ. τ πϊοῖ οοηίαὶηβ ἴποδο διυγίθαά ἐγδαφώγεε, δαολιοαγὰ 
ἔγοται ἴπ0 τἰπηὸ (Πδὲ ἰξ νγα8 ῥ᾽ δοϑά ἰπ {πὸ Ὑ ΟΙ δ 100] 1 ἸΌΤΑΓΥ ((π 1699), ἰο 1ϊ8 Ῥατοϊαδο ὉΥ 
189 ΏΚο οὗἩ Βειπδυίοἰς ὑ6 ἢ γοδῦΒ Ὀοΐοτο, πθη τ γ͵δ8 δ᾽ Ῥγδρτιθ, ὙΠΟ ἰδὲ δβαὰ Ὀδθθη ἴογ 
ΒΟΙΠΘ ΥΘΟΓΘ ; ὙΠΙΠΟΥ 1 γγδ5 Ὀτουρὰς ἔτοηα Μαγθῆσο, Βαυΐϊης Ὀδθθη β6ης τ ΠΟΥ ἴσοι 16 
ΤΩΟΠΛΒΙΘΙΥ ΟὗὁὨ Ὑ εἰβϑοη θΓ. δ ΒΏΡΡοΟΘΟΒ (παὶ ἱξ τουδὶ δυὸ Ὀθθὴ γεμϑεά ἴῃ ϑραϊῃ. 
Οαγάϊηδὶ Μαεὶ, Πουγουοσ, ΒΑῪ8 “Αἴαθς δος Ϊοοο τὸπὶ οὐ ἀϊ|8 αὐ ΒΡΟΤΟ Ἱπουπάδηη ΠΟΙ Γαΐ - 
οαδο ; ποΙὴρο αυοᾶ οοάϊοοπι 1Πὰπὶ ΟἸΘΙΡΠΟΓγίβοῦπ;, ὁχ απο οἷ. ἘπΙΠ6}1159 ἔγαριηοηία 
ΤΠρΡΒΙΙ5 Θοιδῖοα ογαϊξ, 6 ΠΌΙΩΘΙΟ 6866 Ῥοδιεπείμηε ἀοσυΐϊξ πὶ ΤῈΣ ᾿ἰςί6ΓᾺ8 υἱσ 111: ΝῚΘ- 
ὈΟΝ ΓΒ: οὐ)ὰ8 ἀϊοῖο ΘΟΠΗγτηδ ΟπΒ ΡῸΥ 86 πο ἱπάϊρο." (ΟἸδδβδιεὶ Αὐποίοσεβ 1, Ῥω. 
Ῥ. ΧΙΙ].). 1 πὶ8 θ6 οοτοοῖ [ἢ Οοἄοχ ΟΔΙΟΪΙΏΌΒ τασδὶ Ὀ6 ΟΠ6 οὗ [Π0 δοδιϊογοὰ ἰχοΔΕΌΓΣΟΒ, 
οῆςς οσοηςοπίχαίθα δὲ ΒΟΌΡἷο ἵἴπ Ῥίϑαπηοηξ. 

3 ΤῊ] ἰ5 οοῃδἰηφὰ ἴῃ Κη 1618“ ΓΠΡὮ118 νοσβίομομῃ οἱ πίσδηη Ποηπη]]Ἰογατη οδρίἔτιπὶ 
Ἐρίδβίοϊας Ῥδ}}} δὰ Ποϊθδποθ .. ... 6 ᾿ζαγα Οοὐϊοΐδ τη πβοτῖριὶ τοϑοτριὶ ᾳφαὶ ἰῃ Αὐρσυδϑὶδ 
δραὰ Οὐορδογδγίδηοθ ΒΙ]Π]οἰΒοοα δἀδογυδίογ ; ἀπ οὔπὶ ΥαγΙ 8 νασίρο Εἰ εσαίογεο τηοηΐ - 
τπθητ8 ἢπὸ πϑᾷπ ἱποά 4." Βγαηδνίοκ, 1762, [Ὑἰβοποηάοτέ 868 υβὲ δοπουηοοὰ Πἰβ 
ἱπίοηςίοι οἵ γε-εὐϊέϊπο 6 ἰοχὶ οἵ Ῥὶ δηὰ Ω,] 

Νν 3 
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Βοϑά68. {86 ἰοχύ οὗ Ῥ. δπᾶ Ὁ., πιιῦθὶ ἔουπαᾶ ἴῃ [Π6 βαῖηθ ρὰ- 
Ιπηρβαβὲ γόϊυσηθ, {π6 ᾿πᾶδχ οἵ [Π6 οδμαρύοθσβ οὗ [86 (οθ8ρ6]8, ἴπ ποῖα] 
ατοοὶς ομαγϑδοίθυβ οἱ ἃ Ἰαΐδσ ἀδίθ: {πὸ Ἰοίίοσβ Θ, Θ, Ο, Ὁ, Βοΐϊηρ; δοηι- 
»γο8664, ἃ ρῥἰαῖπ Ἰπαϊοδίοη οὗ ἀδραγίασο ἔγοσῃ [Π6 ὙΘΙῪ δῃηοϊθηῦ ΌΥΠ,8. 

Τ. ΟΟΡΕΧ ΒΟΒΟΘΊΙΑΝΤΩΗ..---- ΤῊΙΒ 186. ἃ γα] 80 ]0 οηΐ οὗ {Β᾽τίθθη 
Ιθανθβ, δσοῃίδιπὶπρ' Ῥασύ οὗὨ ἰγΧ66 ομδρίεσβ οὗ δὲ, ὁ ομ π᾿ ΟἴΌΒΡ6Ι, ἴῃ 
τ ΒΙΟἢ (86 ατοῖκ ἑοχὺ 18 πϑουτο ρασιο Ὀγ ἃ ΤΒαρθαῖο ἰγαηϑ]δίοπ. [Γ 
18 ποῖο ἴῃ [86 ΠΙΡΓΑΓῪ οὗ {Π6 Ῥτοραραπάα αὖ οηθ. ΟἿἱογρὶ ρυθ)βηεὰ 
{86 ἰοχὺ, θοίἢ Οτοοῖκ δηα ΤἬΉΘθαῖο, τη 1789, 

ΤᾺΘ Οτθοκ δηὰ Ὑμοραῖο ἰαχίβ ΟΟΟΌΡΥ Ορροβὶύθ ραροδ, (86 ατθοκ 
ῬΙΘΟΘαϊηρ; ἴῃ ὁδοὶ ραρὸ {δμογθ ἃ΄Γ6 ὑὑῦὸ ΟΟἸ Π]ΠΒ: θα γθ ἴβ Ὡ0 ποίδ- 
ἘΟΩ οὗ βϑοίζομβ οὐ οἴδασ αἰ ΒΟ ηΒ; ἃ βρ]6 Ῥοΐϊῃηΐξ ΟσΟΌΓΒ 88 186 
ΘΟΘΑΒΊΟΏΔΙ ἱπαϊοβδίοη οὗ 8 Ραιβθ. ΤΏθδο ἔγαρτηθηΐθ ἤανο ὕθ6ῃ 89- 
βίσῃρα ἰο {πὸ ΒΗ οοπίυτΥ ; {Π6 ἴοστῃ οὗ τῃ6 Ἰοίζοσβ, ὅζο., ρρθᾶσ ἴο 
ΘΧΟΪυἀθ 4 ἰδίοσ ἀδΐθι [Ὁ δρροᾶσβ ἐμαὶ 86 ἱρῃοσζαπέ τηοπὶς 0 
Ὀτουρπύ [818 Μϑ, ψ 1} Ππὶ οι Εργρὺ ἴο ΕἸΣΟΡΘ, νγχὰϑ Βὸ ΨῈΟ]Υ 
ὈΠΘΔΎΓΑΓΟ ΟΥ̓ 18 νά]ὰ6, {μπαὺ 6 ἰοβὺ 1η6 ρστϑαΐοσς μαζύ οὗ (86 ἰθδᾶυββ: 
{Π0886 ὙΙΟΒ ἸΥΘΓ6 ΡγΘΒΘσυ α ἅΓ6 ἃ ϑαπιρίε οὗ ἃ ὙΘΣΥῪ δηοίθηῦ ΘΟΡΥ. 

ἘΒΑΟΜΈΝΤΟΜ ὙΝΟΙΡΕΑΝΌΜ. --- ΤΟΥ ΤΏΔΥ 6 Πού ἀθβοσι θοᾶ 
οἰρμὺ Ἰθανε8 οὗ αστϑοῖ δαπὰ ΤΠ δῖο, {Π6 ἰοχύ οὗ τ Β]ΟᾺ γ88 οαϊ θὰ ὃν 
Ὑ Οἰάε ἔτοιῃ {π6 ΜΆ. πιο γα8 {Π6ὴ 1 18 ΟὟ Ῥοξβοαβϑίου. ΤΉΘΥ 
ἈΡΡΘΆΓ ἴο ΔΩΒΎΘΙ ἴἢ ΘἜΠΟΙΑΙ [0 {86 ἀδβουρίοη ρίνθῃ οὗ {π6 Οοάοχ 
Βογρίδημβ: ΥΥ οἱάθ, βονουοῦ ((ὐοά. Α]οχ. Ῥχϑῖ, Ρ. χυ.), δβϑιρτβ [Π 6868 
{0 {π6 βαυθῃΐῃ ΘΘὨΓΌΣΥ, ὙΠΙΟΪΝ ΟΟΓΙΔΙΏΪΥ ΒΘΘ.8 0 Ὀ6 ἴοο Ϊαΐδ ; [ῸΓ 
{86 τουπᾷ ]Ἰοἰίοσβ δγθ ποὺ οι ρΓΘΒΒΘΩ͂, δηα {86 ττϊΏηρ᾽ 18 αἰ ορ οί Ὁ 
ΘΆΓΠ1ΟΡ. ΤΟΥ βθοῖλ [0 ᾶῦθ Ὀθθῃ 8 ρογίΐοῃ οὗ δα ΜΆ. δἰτηοβί δ 
οουπίογρασί οὗ Τ. ; {Π6 1168, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, 15 Ὄχι δι θα 1 186 ἔποβιπ}}}6 
ΒΡΘΟΙ 6, ΡΟ] Βμοα Ὀγ Εοχά, ἀτὸ σαῖθοῦ ἰοαροῦ. ΤῊ]18 ἔγαρτηθηΐ ἢ 858 
ΠΘΥ͂ΘΣ γαύ Ὀ66η πι866 [ὉΓ ΟΥ[108] ρΓΡΟΒΟΒ ἱῃ ΔΗΥ͂ δα οη οὗἉὨ {μ6 ατοοὶς 
ἰοχὶ ΜδΔΟΝ [28 οοὰθρ ζοσί; ὙΒΊΟΪ 186 ΤΟΙΏΔΓΚΑ0]6, βῖίηοα 1 ἢ88 Ὀθθη 
80 ἰοπρ ρυδ]θμοᾶ. (16 ἰοχὺ δῃηᾶ βρθοϊηθῃ 8.6 δοηίδιποα ἱπ {86 
ΔΡΡΟπάϊχ ἰο (86 Οοάοχ ΑἸοχαπαγίπιβ, Οχσίοσα, 1799.) ΤΉθδα εἰρδΐ 
Ιθαᾶνθβ οοπίδϊῃ 1 Κ6 χὶϊ. 16---χῖ. 32. : [ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ σιουῦ ἸΠοοη- 
νοπίθποθ ὃ6 ἀοϑιρπαίοα Ὀγ {μὲ Ἰοίίο Τὶ ἴῃ δὲ, 11κ; ΓῸΓ {818 ὁΔπ 
οδι86 π0 Θοηξαβίοι τὰ {π0 Βογρίδη ἔγαρστηθηΐβ, Ὑ Β1Οἢ οομίδι ἢ ΟὨΪΥ 
Ρᾶσί οὗ δι. δοδῃ. 

Ζ. ΟΟΡΕΧ ὈυΒΙΙΝΈΝΒΙΒ ΒΕΒΟΒΙΡΥΤΘΒ. --- πῃ {86 γον 1787, Ὀζγ. 
Βαγτοῖξ, οπθ οὗ {86 ἘΉΠ]ον8 οὗ ὙσηὙ ΟΟἸ]οσα ΤΌ] 1η, 8116 6χ- 
ΔΏΛΏΙηρ ἃ ΜΙ. ἴῃ {86 ΠΙΡΤΑΥΥ οὗ (Πδὺ ᾿πδει αλοι, πούοθα βοῖα δποϊθηΐ 
ὙΠ ὉΠΟὺΘΣ [86 τόσο τοοοηΐ Οτροὶς : [6 δποϊθηῦ ρουοηβ Β6 858- 
οοΥ δἰ πΠΘα ἴο οομδὶβί οὗ ρατγύ οὗὨ βαΐδ, οὐ βδοπιθ ογδί!οπϑ οὗ ἀσοροσυ οὗ 
ΝαζΖίδηζατω, δηἀ ἃ ἰαγρα ρογίίοῃ οὗ [86 ὐοδροὶ οὗ δὲ. Μαεαίδμον. ΤῈδ 
Ἰαίον νγᾶ8 1ῃ ΨΘΥῪ ἀποϊοπῦ ατσϑοκ ἰο ΐοβ, οἱ 6 (πδη [8086 (Ἰπουρἢ {ΠΟῪ 
ὝΟΓΘ 8180 Ὁπο18}} ἴθ ποῦ ἴπ6 οἶμον Ὀυχσ]Θα του κα μα Ὀθθὴ τι θη. 

Ὧγ, Βαιτοίῦ δρρι θα Εἰμηβο ἢ ἢ στοδῦὺ δβϑι ἀν ἴο {86 σψοσκ οὗ 
ἀϑοὶρμοσῖπρ [86 ροτίϊοπβ οὗ δῖ. Μαίμον ; δῃα {86 ραγίβ βδο τοοονοσοᾶ 
ὙΟΙΟ δἱ (ἢ6 Ἔχρϑῆβα οὗ {π6 Θο] ]οσο σπστανθα ἔῸΓ ρυ ]]οαίοη. ΤΠ18 
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Ὑγ88, ἴξ ΔΡΡΘΆΓΒ, οοταρ[ οὐρα βοιθ γθαγΒ Ροίοσθ {86 ὑγοῦῖς νγ88 δοίι] ῦ 
ΡΟ] βπ6α : {π18 ἴοοῖκ ρῥἷδοα ἴῃ 1801.: γ᾽. Βαγγοίῦ ἀρρϑαῦβ ἕο μαύρ 
τοδᾶ, ἴῃ 1787, 41} ὑπαῦ νγὰϑ δὖ ἃ}} 16ρ10]6, στ στοαὶ Ἄχδοίμθβα; δηῃ 
10 τναϑ ὑηάογ ἀὲβ Ἰηβισυοουβ ὑπαῦ {ἢ 6 ΘΡΎΑΥΟΙ που κοα, [Ιῃ {μα ρυὈ- 
᾿8ῃ6α γοϊυπιθ, Βούγονοῦ, μΒ6 ραγο, ὁπ {Π6 ρᾶρ68 ορροΞῖΐε {π6 οηρτανοᾶ 
Ὀἰδίθϑ, [6 ἰαχῦ ἴῃ οουησηοῃ (ἀτοοῖς ομαγδοίογθ, δηἃ ὙΠ 8. βυ ]οϊμοά 
ἙςοἸ]δοη ; θαὺ τι 8ὸ 1Π|16 ὁχαοι παρ ἐμαῦ 18 ΔΟΘΌΓΔΟΥ 88 Ὀδθη 
πηρυρπο, [ἿΙῃ ἔδοῖ, μἷ8 οσσῃ οσϑαϊῦ ἀπ {Π6 π80 1] 688 οὐὗὁὨ ᾿18 δά! το 
γου]α παγα βίοοα ἴδ ΒῖρθοΣ 1 μ6 μδα Ῥθθῃ οοηύθηΐ 1 ἜΧΡΓΘδβιηρ 
1Π6 δηοϊθηῦ τσ πρ' 1ῃ ποῖ] οΠδγδοΐοβ. 

ΤΠ6 Ρα]πηρβοϑὶ ἰθανοβ οἵ δι, Μδιθον ἀγὰ ἐλίγέψ-ζιοο, ἔουταϊηρ 
Βιχίυ -ἰΟὉΣ ῥΪδίθβ ἱπ ὑμ6 ρῃ]]8η6α Δα! ΟΠ : ΤΛΆΠΥ ραγίβ οὗ {86 ραρ68 
ΔΓ Ἰοῖν Ὀ]ΔΏΪΚ, ἀπά 1ῃ βοιλθ οα868 {μ6 ραγὺ ἜΣ οἢ Ὀν {π6 ΘηρΤΑνοΥ 
18 ΟὨΪΥ Β4 1 ἃ ρᾶαρθ.0 ΤῈ γδῖαθ οὗ {86 ἰοχὶ οὗ Ζ. 18 8ὸ ρτϑαῦ {παῦ 1 
ὙΆ8 ΘΑΓΠΘΒΟΪΥ 8864 ἰμαὺ ἴΠ6 ἔγαρηηθηΐβ Βῃου]α 6 τὸ - χα ηθα, Βὸ 
88 ἴο αδοοσγίδι ψ]ϑίοΣ 186 Θη γα ἰραῦος οχὶδύ, οὐ σοῦ Ὦζγ. 1θαττοῖς 
σάν ἰπ6 ἰοχί οὗ θῬυῦ οπα δ} (τυ βοίμοσ, ἴῃ ἔδλοί, [ῃ6 Ταδὲ νγαϑ που- 
δχιϑίθηῦ ΟΥ̓ ΒΙΩΡΙΥ 1116 61}016), δῃα αἷἶβδο ἴο δμαθανοῦῦ ἴο γοδέοσε ὈΥῪ 
οΒοησαὶ ὑγοόοθδα ἔβοβα ρογθοηβ οὗ [86 ραϊϊιηρβοδὺ πο οχιδῦ δυΐ 
τ Π οἢ γα 160 1016. Αοοοσαϊηρν, ἴῃ 1868, 5. Ρ. Τσαρο 1168 τυϑηΐ ἴο 
Βυ]Ἰη, πα τ δ8 ροστηι θα ὈΥ͂ 186 δι: ον 168 οὗ Τιυϊηϊν ΟΟ]]6ρο, αἵ 
1Π6 ᾿πϑίδῃοο οὗ γ. Τοαᾷ, [Π6 ᾿Ιργαγίδη, ἴο οχϑιλπο {μ6 ΜΙ. δηά ἴο 
αἰξοιαρὺ [86 ταϑίογαοι οὗ [86 1]1601}0]6 ρογίζουϑ. Αὐου ᾿ἀοπ Ἶγηρ 
{π6 δηοϊθηῦ 1θᾶνοθ ὙΒΙΟΝ Ὀοϊοης ἴο δ, Μαίμον, 1Ὁ τνᾶβ δὖ ὁῃ06 
ονιἀθηΐ {παὺ πόσο Ὦγ. Βαγγοῖῦ ραᾷνο [86 ἰοχί οἵ Ὀαΐ Πα] ἃ Ἰϑαΐ, ιὖ 
γγ85 ἔγοτι ὑμαΐ Ὀοίῃρ {16 ΟὨΪΥ Ραγί οὗ πιο [86 νϑ]] τὰ τοιηδὶποᾶ ; 
ον τ βθ {6 δποϊθηῦ τηδίογιδὶ τγϑ ἀδνοίθα {0 118 ΙηογῸ σϑοθηΐ 186, 
ΒΩΥ͂ΘΙΆΙ Ιοανο8 ΘΓ [οττηοα οὗ ἔϊσο ρῥίθοθβ, οὔθ οἱὰ δηᾶ ομβ ΠΟΥ, 
βύμιοϊς ἰοροῖίμοσ. ὙΠ6 ΟΒΘτ ]οΑὶ στοβύοΣΔ ΟΠ γγ788 δου] οἴ Υ Βυσορβϑίαὶ : 
ἴονυ ππβουὺ ἀοίδοιπρ 0π6 ν πὶ (838 τνὰ8 {π6 οἂδ6 τὶ τἴ86 Οοάοχ 
ΠΆΘΟΙ αἷϊ ἰῃ6 οἷον υυιϊθηρ (Βαγαγ 4 Ἰούίου ἊἽχοθρίθα) νγᾶβ 
Ὀχουρμς οἰθαυῦν ἴο ᾿σμῦ: δα {808 186 ἰσβ ον οὗ (818 ΜΙ 5. τολέγε 
ἐξ ἰδ ἐζέαπέ, 18 ὯΟ ἸΟΠΡῸΥ ἴῃ ΔΗΥ ᾿πηρογίδηῦ οα86 ἀου δ Ὁ]. 

Τὴ δδοῦ ρᾶρθ ἔδβοσθ 18 θΐ οπ6 οοαπηπ, πα ᾿ἰπ ρΌΠΘΤΑΙ [ἢ6 ὨΌΠΙΡΟΥ 
Οὔ μ68 18 ὑνγαπίγσοηθ. ΤῈ τίτλοι 6 ΓῈ τρδυκοα ἴῃ (86 τηαγρίη, δπά 
[Π6 δ] οί οὗὨ ἴπδῖὰ γ6Γ6 χίνϑῃ (48 ἰπ 4..}) δὖ {π6 ἴορ οὗ ἰῃ68 δὐρος 
Τι οοηἰαϊποα (Π6 ΑἸημηοηΐδη βοοίΐοηβ. [6 {Π6 τεΐβγθῃσϑθ (0 {π6 1π86- 
Ὀιδῃ ΟΔΠΟΩΒ ὝΟΙΘ 8180 ἔδποσα, 1ΠῸῪ αν αἰβαρροαγοά, ἐβγουρῆ {π6 
οοτμραγαῦννο ὁᾶ86 ὙΠῸ} ΒΊΟΝ σϑυτω  ]οὴ σα Ὅ6 ταϑποα οὐ [26 
411 (Π6 οἴἶοῦ τηοϑί δηποϊθηῦ ἀοοσυμηθηΐθ, {π6γῸ ΑΥ6 ΠΟ ὈΓΘΑΙΒΙΏΡΒ ΟΥ̓ 
δοοοηΐθ; δα ᾿ἰπἰασρυποίζοι 18 ΟὨΪΥ ᾿παϊοαίθα ὈΥ ἃ βραθθ Ὀαϊηρ Ἰοῖς 
84 δῇ Οσοδδίομαὶ ἀοἱ. Α ἰαῦροσ ἰϑύϊοσ Ἔχίθπαϊηρ το {86 ΤΔΓΡῚΠ 18 
ἰουπά αὖ {π6 Θοτησμθῃοοιηθης οὗ α ὩΘῪ ΒΘΟΙΟΠΙ. 

Ὅν. Βαιτεὶξ αβδϊσῃϑᾶ (818 ΜΩ. ἰο 116 βιχίμῃ οϑπίασυ, δηα τι Πϊτὰ 
811 ΟΥ̓ ῈΓ ῥα] ορταρΒοΥΒ ἀρτοα ; ἴοσ {π6 ἔοστῃ οὗ ἴΠ6 Ἰούΐζογβ, ρυρῦ, 
Ὀγοδά, δηὰ {}]], απὰ 411 οὐ ὺ 1πα]σαίλοηδ, τρᾶσῖς 10 28 Ὀ6Ι]οηρίηρ, ἴο [δαΐ 

. Ἐνδηρο] απ ϑοοπηδτιπὶ Μαδιμεοατα οχ ὁοάϊςο τοϑοσὶρίο ἰῃ ΒΙ Ὁ] οίΒοοα (ΟἸ]εσὶΐ 5.55, 
Τυϊηϊδεα ᾿ιχῖα ὨαὈ]η : ἀοϑογίρίππι οροτα οἱ δι ἀϊο Φο δηηΐβ Βαττεῖξ, 8. Τὶ Ῥ.., βοςὶϊ δοθῇ. 
Τηη. ΟἹ]. Ὠαδ] πη, Οαἱ δάπηρσίταν Αρρεοπάϊχ Οὐ]]αϊΐοποιη οοἀϊςο!8 Μοηίοτιδηϊ σοι] θεῖο 8. 
Ὀπ ]  ηἰ}, 180]. 

Ννϑ 
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806. ΤῈ6 φγοβοῃΐ (Ἰβοοϊογαίομβ οὐ {86 υϑ]απὶ (88 τυποῖ ποϊοοᾷ 
λδίογα 1Ἢὁ ψγχὰ8 οΒο ΟΆ}}γ τοϑίογθα 8ἃ8 81Π66) 8Γ6 ΒΌΡΡΟΒΟα ἰὸ δυΐβθ 
ἴγομα 18 Βαυϊηρ 66 ΤΟΣΤΔΟΥΪΥ γος ὑπ Ὸ Τὴ οοῃποοῖζοη ὙΠ {Π6 
τ ηρ οὗ [186 ΜΆ. 10 βου] θὲ οὐβεσυβά ὑπαὺ ἔμοτο 18 ἃ ἔγβθῃθββ 
ΔΗ ΒΥΙΙΠΙΘΙΓΥ ἴῃ [Π6 δίγοῖκοβ ὙΒΙΟΩ 18 ΚΑΙΟῪ ταργοϑοηϊθά Ὀγ Ὅν, 
᾿δαγτοῦο β ΘΏΘΤΑΥΘΓ. 

ΤᾺΘ ἱπίθγομδηροβ οὗὁἨ ψόνγθ}β ἩΒΙΟΝ ἀΥΘ ΘΟΠΔΏΊΟΠ ἴῃ ΟἰΝΟΥ ΨΘΙΥ 
δηοιοηὶ ΜϑΝ., ατὸ τηοὶ ὙΠ} 4180 1π {Π|18:; δ: α͵8δο βοπηβ οὗ ἐῆοβθ 
ῬΘΟΌ]ΙΑΥ 168 ΟὗἮὨἨ οΥ̓ΠΟΣΤΑΡΩΥ το οδαγδοίοσιϑο 86 ΑἸθχδπασϊδη 
ἀϊα] οί. 
ΤΠ ναἷὰθ οὗ ἔΐρ86 ἔγαρτωθηΐβ [ὉΓ οὐ 08] ῬΌΓΣΡΟΒΟΒ 18 σεγν στεαΐ ; 

{ΠΘΥ ΓΘ τιοτα ᾿πηρογίδηξ ἔπη (86 Οἴον ἔγαρτηθπίβ; ἱπάθϑᾶ, [6 
ταὶρ ἢ ἰαἶκο ργθοθάθῃοθ οὗ δὴν ΜΏΝ. οὗ τηῦοῦ ρτθαίοσ ργϑίθηβίοῃ. 

ἢ6 ΤΌ] ηρ ΘΩρτΑν ηρ᾽ ΤΕργ βθηΐβ ρατί οὗ Ὠγ. Βαγγοῦνβ ἢγδὶ ρἰαΐο, 
οοηίδιηϊηρ; Μαῖί, 1. 18, 19. 

ᾧ 

ΎΠ᾽ 

Ι 

οΟΥ 

ΡΕΘΘΗΘΝΓΙΓΜΔΟΤΡΙΘ ΟὙΟΔ 
.  ΘΚΟΤΙΝΙ 

ΤΙ ἰὼ ΔΎ“ΤΗΙ 
Ρ τ 

ΕΘΕΆἌΆΘΕΙΙΝΜΜΜἜἌΜΥΗΥΗ͂Τ 

Ρ4 ΔὙἸΤΟΛΥ Ο [- 

ἌΘΟΔΝΗ ΟΟΌΝ ΚΑΙ ΙΠΗΘΕΆ Ο4ΤΙΟΎΥΎ": 

ΔὙΓῊΜΖΔΑΟΘΙ ΓΙ Ζ9ἷ2]ἣῬῬΌΕΙΟΗΙ 

ΙΔ ΤΟΘΙΟ 

ΟΥ̓ΔΛΘΙΥΧΎΗΙΓΕΔΦΙΜΜΘΟΙΟΟΥ 
ΟΟΟΗΝ: ΠΪΜΗΟΘΤΟΘΥ ΘΘΙ 

Τ' ΟΗΟΤΉΟΘΙΙΗΤ ΘΕΡΟΎΛΗΘΕΙΧΔ4Θ ΟσΟΑΙΔΎ ΓΤ ΙΝ 1 ΔΡ ΟὙΝΝ Ο,ΟΗ ΔἌΙΚΑΙ 
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ὙΠῸ ΤΠ] πρὶ 16 6 βαῆλθ ραδβαρα ἴπ οοωσιοπ σταὶς Ὁπαγδοίοσβ 
Δ {86 Πα ΓᾺ] ΕΠ ρΊ ἢ ὑσαπβ᾽ δίοι : ---- 

Ὑ. 18. ΤΤΟΥΔΕΙΥΧΥΗΓΕΝΕΣΙΣΟΥ ὉΥΨ΄. 18. ΝΟΥΤΗΕΒΕΙΕΤΗΟΕ9ΒΟΗΤΤΗ 

ΤΩΣΗΝ ΜΝΗΣΤΕΥ͂ΘΕΙ τϑυγαϑ᾽ ΒΕΙΝΘΈΒΡΟου 
ΣΗΣΤΗΣΜΗΤΡΟΣΑΥ͂ΤΟ... ΒΕΘΗΙΒΜΟΤΗΕΚ 
ΜΑΡΙΑΣΤΩΙΩΣΗΦΠΡΙΝ ΜΑΒΥΤΟΟΥΟΒΕΡΗΒΕΕΟΚΕ 

ΣΥΝΕΛΘΕΙΝΑΥΤΟΥΣΕῪ ΤΗΕΞΥΟΑΜΕΤΟΘΕΤΗΒΕΒΗΒΎΤΑΒ 
ΡΗΘΗΞΚΝΓΑΣΤΡΙΕΧΟΥ͂ΣΑ᾽ ἘΟΟΝΡΌΥΤΤΗΟΘΗΙ,Ό 
ἘΚΠΝΣΑΓΊΟΥ. ΒΥΤΗΞΗΟΙΎΥΒΡΤ᾽ 

ν. 19. [οση ΦΔΕΟΑΝΗΡΑΥΤΗΣ Υ. 19. ΘοβΕΡΗΤΗΕΝΗΕΒΗΒΒΑΝΡ 
ΔΙΚΑΙΟΣΩΝΚΑΙΜΗΘΕΛ... ΒΕΙΝΟΑσΟΒΥΜΑΝΑΝΟΝΟΤΎΨΙ,.. 
ΑΥ̓ΤΗΝΔΕΙΓΜΑΤΕΙ͂ΣΑΙ ΤΟΜΑΚΕΗΕΒΑΡΟΒΙΠΟΕΧΑΜΡΙΕ 
ἘΒΟΥΛΗΘΗΛΑΘΡΑΛΠΟΛΥ͂ ὙΓΑΒΜΙΝΕΌΡΕΙΨΥΙΣΥΤΟΡΌΤ 
ΣΑΙΑΥΤΗΝ, ἨΕΒΑΎΓΤΑΥ. 

ΟΟΡῈΧΣ ΝΊΤΕΙΕΝΒΙΒ. ---- Απιοηρδὺ [86 ϑγτίδο Μ5. Ὀτγουρῇ ἔγοτω 
[86 τιοπαδίοευ οὗ ϑία Μαασία Πδῖραγβ, δπα ΠΟῪ ἴῃ {π6 Βυ 618} Μαυδβθυτα, 
186 Βον. ὟΥ. Ουγτοίοη ἀϊδοονογοᾶ ἃ ραὶτηρβοβί, {86 ὑπάου τυ ηρ οὔ 
τ ΠΟ οοπίαϊ θα βοτηθ ὈΟΟΚΒ οὗ Ἡοτοῦ (οι 6 [69 βίποθ ρυ ] δδοὰ 
ἴῃ [Δοδβῖπλ}]6 ῥυϊπϊηρ 1), δηα ἔγαρτηθηίδ οὗ δι. 10ο᾽᾿ 8 ΘΒροὶ. 

ΤΗ6 ρογἕοη οοπίαϊηϊηρ; ϑ.. [0|κ (9}ὑγέν- υ6 Ἰοαν 68) νγδβ οο]]αίθα Ὁ 
5. Ρ, Ἴτορο!]οθ ἴῃ 1864. ΤῊ δηοιθὴΐ τυϊτπηρ 18 80 ἕδη ἐπαὺ χὐ 
ΤΟΟΌΪΟΒ 8 ΟΙΘΩΣ ἄΔΥ, ὙΠῚ 88 σοι Ἰρμῦ 88 1ὴ6 ΒΥ 8 Μυδβοῦχα 
Αἴοτάβ, δῃᾶ αἷθὸ δὴ 678 Ὑ76}1} δηᾶ Ἰἰοῃσ' δοουδβίοιηρα ἰο γοδᾶ αἰποϊθης 
ΜΟΩ͂Β. : ἴῃ Ῥασγίβ α͵80 8 βίσοῃρ 168 αΑ͂8 αἰτηοβύ ᾿ηα!Βρθηβαῦϊα: δά 
ΒΟΙΔΘΌΣΠΙ6Β 1 νγαδ αἰ ἤουϊύ ἴο ἔγβοθ δὴν οὗ (86 ογαβϑα ἰϑίίθγβ, δχοδρί 
ὈΥ͂ Βοϊάϊηρ; {πο Ἰοαῇ ἴο 16 Ιρηῦ δηα οαἰοδίηρ [86 ἔγβοοϑ οὗἩ (ἢ 8 βίγοϊκϑβ 
ὉΥ σψ οι [86 νϑ]ητα μδα Ὀδθη βογαρθα γαΐλοῦ ἐλίππολ ὮΥ {Π6 580γ]68. 
Τπ ἀοιηρ {μ18, Βονγ νοῦ, 1Ὁ γ88 ὨΘΘαΠ] ἴο δνοϊὰ {Π|6 τηϊδίαϊκο οἱ [0]- 
Ἰονίησ [86 Ἰοἰίοτβ ὙΒοὰ ὈοΙοηρ ὅο {886 ΟἾΒΘΥ 8146 οὐ {μ6 νυβ]]ηι. 
ΤΏ6 πιοσθ στϑοθπΐ τὶ ηρ 18 ραγὺ οὗ (6 Μομορδγδιῖθ ὑγθαῖϊβο οὗ 

᾿ Βν ΓΒ οὗ Απίοοῦ ἀραϊηδὺ ΟὙδταπ δ οι σα πβἰα θα ̓ ηΐο ὥγστίδο ; {86 
ττιτηρ οὐ (μἷ8 18 80 Ὀἰδοῖὶς δπα Ὀγχοδᾶ, δηα οούθσβ [η6 ρᾷρθ 80 
Ἱβοσουρηγ, 88 ἰοὸ 844 δομβι θυ ν ἴὸ ἴπ6 αΠου]ν οὗ Ἰηρ' {86 
οὐ σίμπαὶ οοπδηΐβ οὗ [86 νο]απι, ΤΠ686 ΠΙΠαΓΆΠΘΘΒ 66 Βυο ἢ ἃ8. ἴὸ 

6 0} ραύθηοα σοα δῖα ἢ Ὀὰΐ ΔΘ Υ ΘΟΠΕ ΠΟΙ δὲυαὙ [ῸΓ ταϑην 
66 8, ΠΧ τγαβ θυΐ οὁπ6 Ἰοαΐ ᾿η ὙΒ1ΟὮ ΤΏΟΓΘ {ΠΔῃ 8 οσοδβίοδὶ ποτὰ 
ΟΣ Ἰοζίον Ὀεοα ἰΠ6 δἰξοταρὶ δὖ ΘΟ] δ οπ ἀπά ὑγαηβοσὶ ρυΐοη. 

πῃ ἐδ686 ἔγαρτηθηίβ {Π6 ΓΘ Α͵Θ ΠΟΥ͂ ὀχίδηί, δέίοσ {π6 τίτλοι οὕ ἱπᾶθχ 
οὗ δῃοϊδηΐ ομδρίοσβ ἩΒΊΟΒ ἀχὸ οοπίδὶποᾶ ἴῃ το οὗ (86 ἰθανθβ, --- οὗ. 
;, 1--.13., 1, ὅ9--ἢ, 4., ἢ. 16--27., ἶν. 39---ν. 4., ν. 25--«νἱ, 8., 
νἱ. 18---80., νἱ. 49---νἱ!, 22., νἱϊ, ὅ---1δὅ., νἱ!]. 26---χ, 1., ἰχ, 12---.43,, 
χ, 3---16., χι. 4---27., ΧΙ, 4---Ἰὅ., χι!, 40----ὅ2., χιϊ, 26----χῖν, 1., 
χῖν. 12----χν, 1., χν. 13---χνῖ. 16., χΥἹ]]. 2] --- χΥ. 10., ΧΥΙ]. 22 ---χχ, 

δ ὦ Ἑταρτηοηΐβ οὗ ἴδ Πιδὰ οἵ Ηοπιοῦ ἤγοτα 8 ϑ'υτίδς Ῥδιπηρϑοδὶ, αἰ οὰ Ὁγ ὙΠ] δπὶ 
Ουτεῖου Μ. Α.᾿ 1851. Το (δ΄18 νγοσκ ὅσο δἀ θὰ δὶζ οὔ 100 ὑδᾷθθ ἴῃ Γδοβί πλ]]6 ; ἢ 6 οχϑοῦ- 
τίου οὗ πμοἢ ἰ8 Ῥεσιίαγῖψ ὈΘΔΌΩΙ. 

ΝΜ 4 



184 : Τοχίμαϊ (γιξοῖδηι. 

20., χχ. 838--47., Χχὶ, 12----χχ, 16., χχὶϊ, 42 ---ὅ6., ΧΧἸ]. 7]----ΧΧῈ]. 
12., ΧΧΙΪ, 38---δ]. 
ΤΏ δποϊϑηῦ ψυηρ 18 ἴῃ πὸ ΘΟ] ΠῚΠΒ: {86 ὨΌΡΟΥ Οὗ Π1π68 ἴῃ 

ὁδοὶ ραᾶρα 18 σΘΠΘΓΑΙΥ ὑποηΐγ-ῆνο. Τα ]Ἰούϊογθ ἀγα οὗ ὙΘΣῪ δποϊθῃῦ 
ἔοστῃ, 8ο ἰμδὺ {16 βιχύϊ ΘΘὨΓΌΓΥ 18 ποῦ ἴοο ΘΑΥΪΥ ἃ ἀαΐθ ὕἤο 8581:ρῈ ἴὸ 
(Π686 ἔγαρτηθηΐβθ: [ΠΟΥ ἌΡΡΘΑΓ 0 Ὀ6᾽οηρ, ὈγΟΡΑΌΪΥ, ταῖμοσ τὺ {Π6 
ΘΆΓΠ ΟΡ (δὴ 186 ἰαΐοσ ραγύὺ οἵ πδ΄ αἀρθβ. Τμο ΑΝ τη ΒΘΟΙΟΏΒ βίῃ 
ἴῃ {86 τρδυρίη ; ἴ86 ΒΟ ἢ ΘΔ ΠΟΏΒ, 17 Ὁὁπ06 ἴΠ6Γ6, 8.6 ΠΟῪ οἰδοοάα, 
ΤΏ ἰοχί οὗὨ ἰμ686 ἔγαριηθηΐβ 18 δῃοϊθηῦ:; Δρσθοῖηρ ΡἜΠΟΙΆΙΥ ΜῈ 

ΒοΙη6 ΟΥἨὨ 186 οἶοῦ οορίϑθϑ οὗ {μ6 οἹἀδβί οἰδδβι ΤῊ ἀιβοουογΥ οὗ 4]] 
δυο ῖ ἔγαρτηθηΐδ 18 ΟὗἨ παρογίληοα ἃ8 δῇογαϊηρ' ἃ οοηγηιαξίοη οἵ ἴπο88 
ΤΟΒῈ} 18 ἩΒΙΟΝ οὐ Ἰοίθτα οὗ [6 ἰαχὺ νου] ργουϊουθὶ παν ἱπαϊοδίθα, 
ΤΙΡΟΒΘΉ ΟΣ ρσοροβθ8 ἴο 86 {μ6 Ἰοἰίον Εὰ. 88 ἃ σϑίθγθησο ἴο ἱπαϊοαΐθ 

{9 ΜΆ. ΤἼδ 8)8}} ἴγαρτηθηΐίϑ ΠΟ μαγα Ῥγθυϊουβὶν Ὀθθὴ ἀσεῖρ- 
παίϑα ΕΥ̓͂ {π18 Ἰοα ΤδῪ ΘΑΒΙΪΥ Ὀ6 οἰϊθα ἴῃ {Π6 ἴδνγ Ὀ]δθα8 ἴῃ ἩΒΙΟΒ 
186 Υ οδη Ὀ6 τῃηθῃη ]Οη664, ὃν παπιο, ψιϊπουῦ ταυτί ΔΩΥ͂ ΔΟρτουϊαίθα 
ΤΩ Κ οὗἉ τϑίρσϑμοϑ. 

Βοβιάθβ ἴῃς Νιξγίδη ἱγαστηθηΐ οἵ δὲ, {0ἱΚα, [Β6γΘ ἂγ διηοηρβέ (ἢ 
ϑγτῖδο ΜΆ. ρα] πιρβοδῦ ἐγαρταθηΐβθ οὐ ἃ ὙΘΥῪ 8118}1} ρογοη οὗ δ. 
ΨΦου π᾿ οϑραὶ. Τῆθδα ἰθανθθ ἅτ οὗ δχίγϑθῃ βηθαυῦ ; {86 Ἰο ίο 8 
ΔΥΘ ὙΘΣΥ͂ Β᾽ΠΔ] ΑΓ [0 {Π086 οὗ 186 γεαίίοδη ΜΆ., δῃάὰ {86 νϑ]] απ, Ἡ ΒΙΟἢ 
18 οὗ ἃ πη, ἥσιῃ, θοδαυ ] ἰαχίαγο, 845 ὈθΘ δρᾶ πι|0γ6 ἐδαπ οησὁ ἴῸΤ 
Ογτῖδο τὶ ησ. ὙΠ ὈΟῸΚ ἴπ πο {Π 686 ἔγαρταθηίβ Το γῈ ἔουπα ἰδ 
Νο. 17,136. οὗὨἍ {π6 δα! ουαὶ ΜΟ δ. ἴθ [86 Βειθ Μυδβουῃ. ΤΑ 
ἔγαστηθηΐβ ΘΟΠΊΡΥΪΒ6 ΟΠΪΥ Ῥαγίβ οὗ Φοδῃ χὶ. 16, 17. 19, 20. 283, 24. 
26, 27., χνὶ. 7---9. 12, 18. 18,19. Τἢδ νυϑηρ᾽ 18 1Π ὕνγο ΘΟ] ΠῚΠΒ ; 
1Π6ΓΘ 18 ἴῃ ΟὯ6 μΪδοθ ὑπὸ σου σὰ Ὀγθαίϊηρ τηδι]κοα, Ὀὰὺ {18 ΤρΔΥῪ 
ῬΓΟΡΔΌΪΙΥ 6 ἔτοπι ἃ ἰαΐουῦ παπᾶ. Τμὸ Αμηηοῃίδῃ βϑοῦϊοη ἴῃ [Π6 
ΤΑΔΊ μα8 π0 ἸορῚ 016 ΕἸΒΟ ΙΔ ΟΔΠΟΠ, ΠΟΙ 4068 ἴπ6 γϑ] τα ἰπ [86 
Ρδϑϑᾶρθ Βθϑῖω Σουρ ΟηΘα 88 1 1 Βαα θ6θὴ τυιίθῃ οη. 

ἘΒΠΑΟΜΈΝΤΑ ΡΑΤΙΜΡΒΈΒΤΑ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΣΕΊΑΝΑ. ---- Απιοηρδὶ {Π6 
ΜΌ5. ρῥχοουγτοά ὈγΥ τοῦ. Τιβοποηάοσεέ ἴῃ 18δὅ83 ἃγὸ βοπλθ Ὑδ 8} 6 
ΡαΙπρδεϑ ἵγαρστηθπίβ οὗ {μ6 Νὸνν Τοβίδημθηϊξ (πλαυϊτοὰ Ὀγ Βἷπ 11. ἴῃ 
Ἦϊ8 ρυ }!θμοα ἀθϑοτιρίίομ οὗἩ μο8βὸ Μ5Κ. διὰ ἡπρόμα θαι Το [0]- 
Ἰοσνιηρ δοοουηῦ οὗ {818 ΜΆ. 18 σίνθη ὈγῪ ΤιβοβοπαάοσεϑἝ: --- 

1 ὙΠΟ Γγαρτηοηῖβ ᾿π8ὲ ἀοδοτ δε ἃ ἢαγο ποιῦ (1855) θθθὴ Ῥχοραζοὰ ὈῪ ΤΎΘΡΘ 1108 ἴῸΣ ἱπ)π|6- 
ἀϊαῖο ΡΒ] οδίίομ, ἔοῦ τυ οἢ ἐῃ0 ΑἸοχδηάσίδη {ΥΡ68 θη ρ]ογοὰ ὈΥ οϊάθ δπὰ Βδδοσ αδἴὸ ἴὸ 
6 υδοὰ, [Ὑ80 Ἰῃἰοῃίίοη οὗὨ ΡῈ] δῖ ἴπ6 ΝΙ ἤδη ἔγαστηθηῖβ δὰ Ὀθοη σοτηπηπη!οδίοα ὈΥ͂ 
Ὑγερο 1168 ἴ0 ΠΙΔΗΥ͂, ἀπ ἀπιοηρεὶ ΟἴΠΟΙΒ ἰὸ Ῥτοῦ. Τιβοῃοπάοσεα Αϑογ, μονγόνοσ, Ττορο}}68 
δὰ τηϑδὰς 811 [Π6 διτδηροιηθηῖδ ἴογ [86 Ρπ]ςδέίοη, δηὰ 1.8ὲ 85. "6 δὰ οοπιρἰοϊδα ἃ τὸ - 
Ὁχδιηϊηδίίοῃ οὗ [η6 ΜΆ, ἴοσ ἔμαξς ῬΌΓΡΟΒΟ, 6 σϑοοϊνθα ἃ σοπησηπηϊοδιίίου ἕτοπι Ῥτοῖ. ΤΊ8- 
εδοπάοτῇ, βίδίίηρ τΠδὶ ἰΐ σου Ἱὰ Ὀ6 δι ρουῆπουῦβ ἴῸΓ δὴ οἀϊϊκίοη οὗ ἰδ ἴο Δρροᾶγ ἰπ Ἐποίαπα, 
Ὀδοδιι56 ἦς νΥδϑ δδουΐ ἴο Ὀγΐηρ ΟὯΘ6 ουΐ δὲ ζΖεὶρβίο. 1 Ἰβοτγοίοσο, {18 18. τσοὶ ἐσεσείδα ὉΥ͂ 
Τιβοβεηάογί, 1 11] Βα ῆοο ; Ὀὺὶ 1 ὉΠΟΓΘ ΔΥῸ ονουβῖ 18 Ἀη ἃ τη βία β, ΒΌΟἢ 88 διὸ ἰου πὰ ἰῃ 
ΤΊΒΟ ΠΟ ἀΟΥΓΒ ἘΕΟΕΝῚ ΡΟ] ἸοδιΐοπΒβ (ε. 4. ἐπ [86 ἰοχὲ οὗἩἍ Πἰβ οὕσῃ ρα] πρϑοβί, δπὰ οὗ ἴδ ουτ- 
βῖνο ΜΆ. οἵ 116 Αςἰδβ πῃ Ὠἰ8β “ Αποσάοῖδ ὅδοσγα εἰ Ῥγοίδηλ," ἢ. 130. ὅ.ς.), τη τη6 εἀϊιίοη 
οἵ Τγορο ]οθ, νυ δὴ ἱπιγοάἀποίοῦυ Η βΊΟΥΥ οὗὨ ΔΙ πιρβοδῖβ, νν}}} αἶδο ΔΡΡοδσ. 

2 Τῃ τὸ οδίδίοσζιο οὗ μἷβ Μ55. τ δίοῖ Πα εἰγου]αῖοά ἱπ 1854, ἤθη ΠΟΥ σοΓο Οβγοὰ [ῸΓ 
ΒΆ6 ; ἃ πιϊπίπιιῦπ ὑσῖσο παυΐηρ Ὀ6Ο0Ὶ πδιηθα, πὰ τ ροζβοὴ 0 τηδάθ [6 πἰρμοδὶ ΟΥ̓ΘΥ ἴοῸ 
λίοβεγβ. ὙΠ] ασὴβ δπὰ Νοιραῖὶς (ἴῃ τ οβα παπὰβ {πὸ ΜΒ. 1Π0ὴ ᾿γ6ΣῸ) Ὀοίογο 8. σὐγίδίη 
ρος ἃ ἄγ, ἴο θ6 ἴ80 Ραγοδαδεσ, Ῥχγοῖ, Τιβομποηάογί δανίησ τ Βάγαννῃ Πἰ8 ΜΘ. Ὀεοίοτο 



ΤῬτασπιοπῖς ὁ ΔΑ δ. οΥ ἐδ πιοξὲ Αποϊοπέ (ἴα58. 18ὅ 

᾿ “ὁ ῬΑΪτηρβοϑὺ ἔγαρταθηίβ οὗ ἐ86 Νονν Τ δβίδιμθηῦ οῃ υβϑι] τὰ, Θοπβιβύ- 
ἱπρ οὗὨ ΡΠ ἜΘΕΙ Ιρανβ8 ({. 6. ΟΥἮἨ ἔνυθηῦνῦ βἰηρ]6 ἰοανθ8, δῃα οὗ ἔθου Γ 
ἀου]6 οὐ οὗ 8 Ἰᾶῦρο τ ἴΌστα); οὐ ψ]Οἢ Αὐτηθπίδη [χεαά Οϑοσρίδη] 
[48 66 ΤΙ ύΘ ἢ ΟΥ̓́ΘΡ {Π6 ὙΘΥῪ δποϊθηΐ ασθοῖ ὅϑευόπ ἰθανθδ βϑ]οηρ ἴῸ 
δὲ, Μαυμον β Οο8ρ6ὶ (οοπίδϊπίηρ χὶν. 18---28., χν!! 22--- χν]}}. 3., 
11---19., χῖχ. ὄὅ---14,, χχῖν. 37---χχν. 1. 82-- -46., χχνὶ. 31---46.}); 
ἔιοο ἴο δι. Μαγκ (ἰχ. 14---22., χῖν. δ8---70.); 3υε (οΥ 2οιγ}) ἴο δὲ. Τὰ Κο 
δα 39---49., χν]]. 14---26ὅ., χχῖν. 10---19.}:; εἰσλὲ (οΥ ,3υ6) ἴο δέ. 
οδῃ (ἰν. δ2---ν. 8., ΧΙ, ὅ0-- ΣΧ}. 9., χν. 12-- χυὶ. 2., χῖχ. 1]---24,, 

χχ. 17---26.}; οι ἴο {π6 Αοἱβ (11. 6----17., ΧΙ]. 39.----46., χχγτὶ. 7---18., 
ΧΧΥΙ͂Σ, 8---17.}; ἔσο ἴο δι. Ῥϑὺ] β ΕΣ ρ:β|168. (1 ον. χυ. δὅ8----χν!. 9., 
Τί. 1. 1-ξ13.) ΕΟ. μᾶρθ 18 τι ἴδῃ ἴῃ {πῦ0 ΘΟΪ Π.}8 : {ὕ ΟἾΪΥ 6χ- 
οορίοα, ὙὨϊοῆ ἃγ τυ θῃ δΟοθΒβΌ ΤΠ6 ΠυχθοΥ ΟΥ̓ ᾿π68 ψαγ]6Β ; 
ἐιοεηῖψ-πῖπθ 1ἋΒ 186 ὩΌΣΤΩΡΟΥ ΘΟΙΩΙΏΟΠΙΥ ἔουπᾶ ; πο {Π6Γ6 Ὑγ6Υ6. ΟἸΪΥ͂ 
εἰσῆλέεεη. Τδα στοδίοσ ρατὺ οὗ {πε86 ἰθαᾶνεβ τηυϑῦ 06 δβογσι θα ἴο 16 
Δι σομίυτΥ ; οἴδογθ, (86 τε πρ' οὗὨἨ ὙΙΘΝ ΤΟΒΘΏ.]68 (86 ἔγαρηλθηΐβ 
οὗ 186 ἕν να ΘΟΓΏΓΔΟΠΪΥ ἀοποίοα Ὀγ {86 Ἰοἰίογβ 1. Ν, Γ, ρρϑᾶγ ίο 
ΒαΙοησ ἴο ἴδ6 βιχίῃ οϑηΐασγ." Ὑπνο οὗἉὨ {86 ἰθανθθ οὗ με Ασοίβ, ἴῃ 
ΨΥ ΒΙΟὮ (16 ττθπρ 18 Δόγοβ8 [ἢ6 ρᾶρο δηἃ ραγ Δ }}Υ δοοοηίθα, πα α]80 
8 {π|γτὰ οὗ [86 Δοίϑ ψυϊύθη ἴῃ δὴ ΟὈΪΟτρ υπο]4] ομαγδοίου, ὈΘΔΥ τοδυ 8 
οὗ [86 βουοπές οδμίυσγ. Βα 1 ἀουδὲ ψμοίμοσ, τα [Π6 ὁχοθρίοη οὗ 
186 ἴἢγοα ἰϑαᾶυθβ οὗ {86 Αοίβ 78 βροοιῆορα, {86 ἔγαρτηθηΐδβ ΑἸ 88 ἴ0 
1:6 ρσοοάποββ οὗ (86 ἰαχί. ὅ8ὸ σγϑαΐ ἰ8 {πΠ6 δργθοηθηΐ οὐὗἁὨ {{688 
ΡἈΠπρϑοδὶ ἔγαστηθπῖβ τ] 0Π6 τηοϑὺ δησιοηῦ δηα οο]οὈταίθα Οοάϊοα8 
οὗ [6 Νο Τοβίδιαθηί Α. Β. Ὁ. Ὁ)., ὑπαὶ ΠΟΥ τοδῪ οἰδίτα ἴο ἴδ ἃ 
Ρΐδοθ ἀυχοησβὺ μθ. ΤῊΪ8 ΠπιαΥ Ὀ6 Ββοῦγῃ ὮΥ͂ ἃ ἔθ δσχϑῖρ]68. [Ι͂ἢ 
1 Οὐοτ. χυ. δ4---ανὶ. 7. 1ῃ νου. δά. (86 τοδήϊησ οὗ Α. Ο." 17. τὴν ἀθα- 
νασίαν 18 ΘΟΠΗΥΤΩΘα ; αἷδο {Π 6860 ἔγαρστηθηΐθ ἴῃ [86 581ὴ6 Ῥάββαρθ ΟἿ 
μιὰ (ὐ." 64. 7]. τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρ. καί: [6 Ὺ ἀρταο 
{το ὥτμθβ νὴ Β. 1).5 ἴῃ Ἔχ [6 ἔοττα νείκος. ὙΥ1Ὰ {818 
ἔοστη οἴμογθ ὑπ δὺὸ δι] πεῖ ῦθ ἢ ΤΑΥ͂ 6 ΟΟΙΩρΑαΙΘα 1π {686 
ΨΟΓΒ6Β, 88 Τουπα ἴῃ [18 ρα] τρδβοβί, γείνεσθαι, ἀμετακεινητοι, λογειας, 
ἐπειμενω. ἴῃ συοσ. δδ. νῖκος δη κέντρον ἃ16 Τουπα 1ὰ {Π6 Βαπὶθ ΟΥΘΣ 
88 ΤΟΥ͂ 41:6 ἴῃ Β. Ὁ. 17. 64. 71. ; [Π6γ6 18 α]8οὸ ὑνσῖοα [Π6 ΤΟ δαηρ θάνατε 
σὰ Β. Ο. Ὁ. Ἐν Ἐ,, 6. 39. 67.555 [Ιπ σοῦ. 2. {86 γ 18 {Π6 Τοδαϊηρ, 
σαββάτου απῖϊῃὰ Α. Β. Ο. Ὁ. Εἰ, Ἐ. 6. 17. 109. (μλᾶγρ.); 4180 1 {π6 
ΒΑΓῚ6 ῬΪδοθ 1ΐ βίη 8 δΙΪοπ ἢ} ΒΒ. 1 τοδαϊηρ ὅτε ἐάν; δῃὰ 10 ᾿ιὰ5 
εὐοδωθῆ στ Α. Ο.. Κύ. δηὰ βοπιθ ουσβῖν οορὶθβ. [{ αἷβο ὀοπῆγτῃβ {Π6 
ΤΟΔΑ Ωρ οὗν ἐάν, ἄξιον ἢ, ἔλπίζω γάρ, ἐπιτρέψῃ. ὙΓὨλοΐ ΔΓ6 τηδιϊηἰαϊηοα 
ὈΥ͂ ΒΟΥΘΓᾺΪ ποῖ] ΜΙ. πὰ ὈΥ ΙΩΔῊΥ ΟἰΠοῖΒ. ΑἾβὸ 'ἰπ χνυ. δ8. ἴὖ 
δἰοπθ 88 τὴν ἀθανασίαν,  ὮϊΟ Αρτο68 1611 τι {86 βατθ σϑϑαϊησ, 
ἔουπά ἱπ γοσ. δ4. ἴῃ {πὶ8Β ΜΆ. δ8 τν6]}}] 88 ἴθ Α. (." 1ὴ γϑσ. ὅδ. 10 Π88 
ἔργῳ κυρίου, ἴῃ οομμλοη ὙΠῈῊ Οὐοα. 109. αἰοπα, σΠ1Ὸ ἢ} ἔγθαυθμ ιν 
Ὅστοοβ τι} [86 ΑἸοχαπαγίδη πο 8868. [}ἢ ΧΥ͂Ϊ. 6. 10 Π88 πρὸς ὑμᾶς 
γάρ, ἃπᾷ γογ. 7. οὐ θέλω δέ, τολάϊηρΒ ῸΓ τ᾿ ΒΙΟΝ δα ΒΟΥ [168 μαγο ποῦ 
Βδθῃ ἰουμά, οὐ αὖ ἰϑαδί ὕΠ6Ὺ πᾶν ποῖ Ὀθθὴ ποίϊοθα. 186 ομαγδοῖου 

186 ἀΔΥ πατησὰ, ρα δ οπὰ ἴο ἴπ 6 80]6 ἰγαηβδοίΐοη. [ΤῊ8 ἀθβου ρ ἢ 8 8180 ΠΟῪ :ηβογίοᾶ 
ἦηῃ δἷ6 “ Αποςἀοῖδ ὅδοσα οἱ Ῥσοίδῃδ.,᾽] : 

1 ΓΤδὲ ἴ5, 1 τῆς ἀουθῖο Ἰοανο8 δσὸ Ὡοὶ τοοϊκοηοᾶ 88 ἴνγο θδοῖ, } 
3 ἼΠοβο ἐγΆρτηοπ8 ΟΠ ΡΌΓΡΪΘ γο] πὶ ἀτὸ ἀεβογι δα ἀΡονυς, Ρ. 176., 48 (88 ἴ[Π6τὸ τη πο ηο) 

Τἰθομοηἀοτγ ποῖ 6818 ἰμ6 πὶ Α}} Ν. 



186 ΖΤεχίμαϊ Ογιἐσέδηι. 

οὗὨ {π18 ῬΑ]πιρβοϑὺ 18 βί παν ἴῃ 186 ΟΟΒροῖβ δὰ ᾿οίβ ἰο ἐδβαὺ ποῖ 
1: Ἔχ ἢ 109 ἴῃ (18 ραββαρο οὗ δ, Ῥαὺ} ΕἸ βι16β. Τδυδ Φοδη χχ. 18. 
10 σοηδττηβ ἀγγέλλουσα, ἴουπα ΟὨΪΥ ἴῃ Α. Β. Χ,; νογ. 19. τῇ μιᾷ 
σαββάτων «ἰιν οαἱγ Α. Β. 1.., δηᾶ μαθηταί πἰίπουΐ συνηγμένοι πιῇ 
Α. Β. Ὠ. «δπὰ ἔδγθθ συγ ΘΟΡΙ68; ΥΟΓ. 20. ἔδειξεν Δηα τὴν πλευρ. 
αὐτοῖς πὶ οαἷγ Α. Β. ΠΏ. [ἢ νϑσ. 25. 10 ἸΠΟΓΘΆ868 ἴΠ6 δ ΠΟΥ ΤῸΓ 
[μ6 τοδαϊηρ' τόπον Ἰπδίοϑα οὗἉ τύπον, ὙΒ1ΟΝ Α. 68 ρΡΒ6]ἃ δἴοῃϑθ διηοηρβὶ 
{π6 υποῖὰ] ΜΩ55., θυῦ ΒΙΘᾺ 18 οοτητηθδαβα ΌΥ {86 ὑρϑθ τη ΠΥ οὗ Ββοϊηθ 
αι ῃοτθ δῃα Ὑθυβοηθ. 50 αἷβο Μαδί(. χχὶν. 44, 46. ἰπ ἰποβ6 ῃ]αθθα ἴῃ 
σι Β]οἢ (86 τοϑάϊηρ νασῖθ8 1 ἄρτθθϑ τὴ Β, Ὦ., Β. Ὁ.1,., Β.1.. Δ., 
δηὰ τ [μο86 δἰμηοϑύ δ]0η6; ἔοὺυ 1 [88 ἡ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ; ὁ κύριος 
αὐ πουῦ αὐτοῦ ; οἰκετείας ἸηβίεΔα οὗ θεραπείαθρ. Α80, ἰῃ {16 τηδγρὶῃ 
οὗ [86 ἰοχύ ἴὼ 6 Οοδροῖὶβ [86 Αἰωσηοπίδη βοοζοηΒ 8.6 ποίβα; Ὀυΐ, 
δὲ 48 18 {π6 6886 ἴῃ 116 Οοάθχ ΕἸΡΒσβοταὶ ϑυτὶ γοβοσιρίμβ, σι πουῦ (ἢ 6 
Ἐ αΒΘὈΙΔ ΘΔΏΟΠΒ. 

“ Ἠπδοσίο εἰσυοη οοαοοθ οὗ (86 Νονν Τοβίδιιθηΐ οὗ ἀδουέ ἀπ δαιαὶ 
ἀρῈ αν θθθὴ Κπόνπ (Α. Β, Ὁ. Ὁ. Ρ. Ὁ. 1. Ζ., Ἐ). οὗ 186 Αοίο, Ὁ. 
αηά Η. οὗ δῖ. Ρ4:}}8 ΕΡ181168): οὗ ποῦ  ἔυό (Ρ. Ο. Τ᾿. Ζ. Η.) οοτα- 
Ὀτῖβα 1688 {μβδῃ οὐγ ἔγαρτηθηΐθ, ἐπα γοιν ((.. Ῥ. Ο. Ζ.) ἃγθ 4150 ρα) πιρ- 
Β68ί8.᾽ 

ΤῊΪΘ δοοουπὺ οὗἨ ΤΙΒοΒβοἀοΥ δ οὗ δῖθ οσὰ ΜΗ, ἰβ δ βυϑήηοϊοπί 
σοηογαὶ ἀσθβουρύίοη οὗὨἨ [8686 ψαίυβ]6 ἔγαρτηθπίβ: 1 18, βοσθυοῦ, ὈΥ͂ 
οὐογβιρηῦ ἰμδαῦ πὸ μὰ8 βροόοκθῃ οὗ Ῥ. δπὰ Ζ. 88 οοπίαϊπιηρ [δε5 {μ8ῃ 
(Π18 ΠΟΎΠΥ ἀἰβοουθγθα ρδἰπιρθοϑῦ; ΓῸΓ ὑμαγθ᾽ ἅτ ἔογίγείδτοθ οὗ {ῃ6 
αποϊοηξ ἰοανοθ οὗ Ρ. οχίαδηϊ, δηᾷ {πϊγίγεϊνο οὗ Ζ.; Ὑ8116 οὗὨ {18 
Οοάεχ ΤΙβομοπα ον ἤβδπαβ (ἐοιτηθα οὐ τῆογο ἴδῃ οπα δηοῖοπὶ ΜΆ.) 
{Π6Γ6 86, ΟΠ 20 ΘΟΙΙρυΐΔίΟη, ΠΟΤῈ ἴδδη ὑπγϑηΐγ-οἰρῃί. (ΤῸ Οοάοχ 
ΝῊ ΓΙΘΠδΙΒ, ΠΟΙ ΟΘα αΌΟΥΘ, 18 480 ἃ Ῥδιτηρβοδί οὐ β᾽ πα] ὺ ἀρα, 00Π- 
ἰαἰπίπρ᾽ πιοτὸ [Βδη {818.) 

Τιβομοπάογέ 888 ργοροββα ἴο 68]1 {118 γα]υδθ]α ΜΆ. 1.1 δὰ ἐβουρὰ 
ἴῃ {16 Οοερεῖς [6 ́6 σσου]ὰ Ὀ6 πὸ ργοαῦ ᾿ποομυθηῖθηοα (48 [86 Οοάοχ 
Οὐοὐομίαῃβ πιαὺ θ6 πλοῦ 80 ΓΔΌΪῪ οἰτοα πὴ (86 ΊΘπηδ ἔαρτηθηὶ 
δϑ Ν.)}", γοῦ ἰπ ὑπ ΕἸ ΡΙΒ6168 10 νου] ἱηνοῖνθ ἱποοηγθηϊθηΐ ομβηρεβ οὗ 
ποίδοηυ : ἴμοσα δὴ Ὀ6 τὸ ΟΠ ΟΟΙΥ͂ ΟΥ σοηιδίοη 17 11. 18 υϑοᾶ 49 118 
ἀοδισηαίίοι, 88 1 βίδπαβ ἴῃ ΤΙΒΟΒΘ ΠΟΥ 11δὺ {μ8 τηαγ Καί, 

ΤΉθ86 ἔγαρτηθηΐβ μαγνο Ὀδοη δα θα ὮὉγ Το πάοτῇ ἱπ ἰδ Μοπα- 
τηοπίϑ ὥβδοσα, 186ὅ. [ἢ ΒΟΠῚΘ Ῥαγίβ ΠΥ τὸ αἰ] ου] ἰο τοδᾶ, 8ο (μαΐ 
ἘΠ6.Θ ΠΙΔῪ Ὀ6 βοῖῃθ ἀοιυδὺ [6] 1π ρατίδ δ ἰο τμδὺ (86 Ὀυτοά πυιηρ 
δοίΌ ΠΥ 18. [ἢ {86 ῥυιηΐρα θαϊλοι {Π6ΓῸ ΓΘ ΟΥ̓ΘΓΒΙρ 8 ἃ πα ΟΠ ΒΒΙ ΟΠ8. 

ΟΗΑΡ, ΧΥ. 

Μ588. ΟΕ ΤῊΞ ΜΌΒΥ ΑΝΟΙΕΝῚ ΟΓἸΑΒδ, ὙΤΗΙΟῊ ῬῸ ΝΌΥ ΟΟΝΎΑΙΝ ΤΗΕ ΘΟΒΡΕῚΒ. 

ΤΉΟΒΕ ΜΩΒ. δηᾶ ἐτγαρτηθηΐβ οὐ [8:6 ΤιΟΙ6 δποϊθηῦ οἶα58 ἤδνα ΠΟῪ ἴο 
Ὅς ἀοβουθοα π Θ᾿ ἀο ποὺ οοπίαϊῃ πα (ὑο8ρ6}8 ΟΥ ΔΩΥ ρᾶτίύ οὗ {μ6πι. 

ι ΤΗδὶ 15, ποτ του] θῸ πὸ ἱησοηγοηΐθηοο ἰῃ ἴπ0 ΟΟΒΡΟΪΒ, ἱὉ 1,, 45 οἰτοά ΕΠ Βοτίο, βμου]ὰ 
ποῖ Ὀ6 σοηϊουπάοαᾶ ψιἢ 0818 ΜΞ. {Π|18 18. ἃ ΓΕΒ0η ῸΓ βΒοῖῃβ ἀἰ ἤδσοηςθ Ῥοΐης τηδᾶθ ἰὼ [6 
(08.615 48 Ὑ6]1 45 ἴπ ἴ1ὸ ΟἸΒοΓ ρεγίβ οὗ (9 Ν. Τοϑί. 
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ΒΕ. ΟΟΡΕΧ ΤμΑυΒΙΑΝΤΠΗ. --- ΤῊϊθ 18. α ΜΆ. οὗἩ 88 Ὀοοϊς οὗ Αοίϑ ἴῃ 
ατοοῖ βπα 1,δἴ1π: ἴῃ ΒΟ Β [86 ἰοχὺ 18 ἀοἴδοίί να ἔσοτα ομαρ. χχυΐ. 29. 
ἰο χχυὶ. 26{ Τμθ ἀσγδηροιμθηῦ 18 ῬΘΟ αν, ἔῸΓ Οἢ ΘΒ ραᾷσα ἴπ6 γα 
ΔΓΘ ὕχοὸ ΟΟΙΌΙΏΠΒ, (86 ΚΌΠΟΥ οὗ ἩἘΙΟΩ οομίαὶηβ (886 Ζαξέπ; 1 68. ἢ 
᾿η6 {πογα 18 οἴη θυῦ ομθ ψοχά, 8ὸ {μα {ποτα 18 4 Κὶπά οὐ νϑυθαὶ 
οοηπροῖίοι ἱπαϊοαδίοα Ὀθοΐναοῃ ἴπ6 ΟαὙἼτοοκ απ ἴΠ6 1μαἰϊη ἰοχίβ  Βομλο- 
ἀἰλ68 ΤΠΟΓΘ 8ΓΘ 88 ΙΏΘΔΗΩΥ 88 ἴὮΤΘΘ ΟΓΩΒ ἰπ ἃ πὸ; Ὀυΐ 60}}} {Π6Γ6 18 
ποίδηρ' ἴο ΒΏΒΥΓΟΙ ἴ0 {μ6 ἀφοβουϊρίδοι οὐἉ οἰἱολοπιείγψ. ὙΥ̓ΒΘΓΟΥΟΥ δὴ 
ΤΟ ΒΑ] δὴ βοοϊΐζου Ὀορηθ, ὑλογο 18 (βὰν 8 Μδυβῇ 1) 6 βι παν ἀἰνἰβίοη 
1η [μῖ8 ΜΆ., ἱπάϊοαξοα ὈΥ 8 ἰδῦρϑὺ ἰδύοσ ὑχο)θοίϊηρ ᾿πύο 186 πρᾶγρίη. 
Τὴ 1,δὔῃ ἰοχὺ οἵ 1818 ΜΆ. δ)8 ὕθϑὴ οδ]] θα δὴ δηΐο- Η!οσοπυτηϊδῃ 

νογβίοα  ρυΐ Μιοθδο118 Ὑ ΟΡ οογτροίθα {818 ἀοδιρπδίίοη 
(νοι ΒΘ μα Ὠϊπ1861} ῬγαΥ]ΟΌ ΒΥ ΘΙΩΡΙΟΥ 64), οΔ]]πρ’ 1 Ἰηβέοϑα ““ οῃ6 
ΟΥ̓ {οβ6 σϑυβίομβ Ὑδοῖ αἰ ἴτγοτα «“ϑγομθ᾿β δἀϊίο, 2. ΕῸΣ {Π6 
πηροτίαποο οὗἁἩ {π|8 ΜΙ, ἀοΡ6ΠΑΒ ἴῃ ρτοδῦ τηθΑβΌσΘ ἰπ ἃ σὶραῦ ἀρρτο- 
᾿θηβίοῃ οὗ 18 Ζαΐϊπ τοχὶ, ἴο ΟΝ 1Ὁ τγὰϑ οὔθ ἐπουρῶῦ ἐμαΐ π6 
ατοοῖκ μεαὰ Ῥδϑϑῃ οοῃέοιτηθα, Τῇ 1 αἴϊη ἰοχὺ οομ δ᾽ ἢ8 ΤηδηΥ ρδοιι- 
᾿Ἰαυ 168 ἀπ Δα! οη8, δπα 88 {Π|686 ΓΘ 4180 (οὗὨἨ ΘΟὈΣΒΘ6) ἔουπα 1π {86 
ατροῖκ οοϊυμηη, 1 τγ88 ἐπουρμύ (μαῦ ΤΒ6ῪΥ τδὲ Ὀ6 ἰγδηβ δ η 8 ἔτοια 
(86 1,δἴλη δηὰ δαἀδρίδμοηβ οὐ (86 οὐρῖμαὶ. Βυΐ ἃ τόσα ἐμοσουρῇ 
δχδιηϊηδίϊου ἰοὰ ἴο {86 τοβηϊξοβί οομο] βίο {μαὺ [6 Ῥδου] Αγ 168 παα 
οὐαὶ παρα ἱπ ατθοῖ, δμὰ ἐμαὺ {16 1,μδη νγ88 οοπίοστηθα ἰο ἰξ, ἀπά 
ποῦ υἱοσο υεγδᾶ ; 80 ὑμαῦ ουθὴ ἱπουρῇ δυο ἢ. ΤΟ] ΠρΒ 8.6 πού ζϑῃμηθ, 
μον οδπηοΐ, 88 (0 {π6ὶῦ οτὐἱρίη, Ὀθ αἰχθαϊοα το Ζιαέϊπίζίπο, Ὑ«Πϊο ἢ 
ὙὙΔ8 ΟἿΘΘ 80 ΘΟΙΩΠΊΟΏΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο Ὀ6 βυβηοϊθηΐ ἰο δοοοιηΐ [0 τυ Οἢ 
[δῦ γγαβ ποὺ ϑαϑυ ἰο Ὀ6 δχρίαἰποᾶ, Ὑ͵οἱ6 'π 8 Ῥυοϊθροζηθῃᾶ ἰο {86 
Οοάοχ ΑἸοχαπάγιμυβ ᾽δ88 ἀἰδουββοα [86 βαρροβοα 1,60] πϊΖίηρ οὗἉὨ {818 
ΜΆ. νὰ τοἢ ΔΌΣ ΠΥ ; δηα 80 δομυϊποϊηρν, (μαὺ ΜΊΟΠ46]18, τ ῃὸ 
Πα Ἰοης Β6]ἃ [π6 ΟΟΠΙΓΑΓΥ ΟΡΙ ΠΟΙ, νγὰ8 ὑποσουρην βαιδῆθα. ΤῊΘ 

836 οπ ΜΓ Π1ΟᾺ ΜΠ Π46118 μδα τϑϑίθα 88 Ὀθίηρ {π6 οἰδαγοϑί ὑσοοῦ οὗ 
Δ ΠΙΖΙηρ γῶ8 Δοίβ ἴν. 82., Ὑπατο αἴνοσ (Π6 Οσβ καὶ ψυχὴ μία 

ἼΠ6Γγ6 18 ἴὴ6 Δα! οπ καὶ οὐκ ἦν χωρισμὸς ἐν αὐτοῖς τιο; ἴῃ [8:8 ΒἈΠῚΘ 
Ρίδοθ ἴῃ πὸ Οοαοσ Βοζῷ 18 δαάβα καὶ οὐκ ἦν διάκρισις ἐν αὐτοῖς 
οὐδεμία. ΤἸδοθα ΜΊΟΙΔ6118 δα βιρροβϑα ἴο δ6 ὑνο ἀϊδἔἔογους ασθοῖκ 
ἘΓΒΏΞΙΔΕ]Οὴ8 ΟὗὨἨ δὴ δἀαιύοπ το πδα οτρὶπαίθα ἴὴ (16 1,δἰϊη: Ὀυΐ 
ἴὴ (1680 ΜΙ 5. (86 1μδύϊη οὗὨ [818 ῥΪδοθ 18 88 ἀἰβδσθπῦ 88 {π6 ατθοκ; 
ἴον ἴμ6 Οὐοα. 1,δαδμ8 δδ88 δἐ ποῆ ογαΐ βεραταζϊο ἵπ οἷ εἷΐα, ἩΜὮ1]6 ἴῃ 
(οά. Βοζῳ 10 βϑίδπαβ δὲ ποθ εγαΐ αοοιιϑαίζίο ἐπ οἱ ἷϊα ; [.6 ]Ἰαϊίον οὗὨ 
1686 στη ουϊησβ Βῃονηρ (δαὶ 10 18. 8 ποη- πο] ]Πἰρσοιῦ νϑυβίοῃ ἔγΟπὶ 
[86 ατοοκ οὗ (ῃ6 βαῶ ΜΙ 5. ““Νκρὼο ἔμ 1ηἴοσ 1108 ἀϊβοσίτθη 1] πὶ, 
1Ἷ8 186 ἴογα ἴθ ὙΠΙΟΒ {818 δαἀϊῆοι πδά Ὀθοη οἰἱοὰ ὃὉγ Ογρείδη. 
οἷο Β ἌἽχδιϊ δῦ οὗὨἨ ΟἴΒΟΣ Ῥαββαρθδ ἰὴ (18 ΜΆ. 18 ὙοσῪ νδἰυδῦ ]α 
ἃΠα ὙΟΙῪ ἰηἰογαβεηρ [0 {8086 ὙΠῸ Ἡ]δὴ ἴ0 866 ἦσο δοσΌΓΔΟΥ ὙΠ} 
Χο ἴο ΟΥἰ[108] ἔδοίβ τῆλ Ὀ6 ατεϊνοα αἵ. 

8 λύδέογῳ οὗ {μ18. ΜΆ. 18. ῬΑΥΓΠΥ ππαθ ὉΡ ἴτοπι ἔλοΐβ δῃα ῬαΥΙΪΥ 
ἔγοτα οοῃ͵]θοῦιγοϑ ροββθββοα οὗ ΟΓΘ Οὐ 1688 ̓ γλθυρ πολ 7 μὰβ θθϑη 
ΒΌΡρΡοδβοα ὑμπαὺ 1 ψγϑ υιζίθη ἴῃ [Π6 "7 εδέ, ἔτοτα [86 ἔδοί οὗ (86 ατϑοῖκ 
βοῖηρ δυδ)]οϊποα ἴο {πὸ 1.601 γΘΒΊο ; Μ 116, οα (86 οὐ ̓ μδηά, {πΠ6 

1 Τυδμῃβἰδιίου οὗ Μιςλδο]ϊ8, ἰὲ, 748. 3 Ἰηϊτοἀυοιίοι, ἱἰΐ. 269. 
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ἔοστηβ ἰδσηθὰ ΑἸχδησιδη δηα (6 βΙ τα] ῦ ΟΥΒΟΡΤΆΡὮΥ, δα ὈΘοΠη 
1πουρδί ἰο ἱπάϊοδίθ {πὸ Εδϑῦ, Τὺ βΒθϑῖῃηβ πλοῦ Ῥγοθϑῦα (μπαὺ 1Ὁ τγὰ8 
τσὶ ἴδῃ ἱῃ ΒΟ 6 ΘΟΌΓΓΥ 1η ΜὙΏΙΟἢ ΟὝΘΟΚ δπὰ 1,01 ῬοΟΐΪὰ Το Γο ὑξρὰ ; 
1 ἃ οοῃ᾽θοίαγσθ ΠΔΥ 6 ΒαΖασγαθα {π6 Θχαιοῃαία οὗ Βδνυθπηᾶ πϊσῃὺ Ὀ6 
βιισροδβίοα, ΟΥ̓ Βοπ18 οἴ σ ρἾδοα 1ἴῃ ὙΒΙΟὮ [Π6 ΡΟΥΘ οὗ [86 ΒΥΖαμίπα 
ΘΙ ΡΟΓΟΥΒ ΘΟ ἰπυιρα ἴῃ ἴΠ6 δ. ὙΠ6 ὑποῖδὶ οὔ οσβ ἃγ ἰασρα δηά 
ΤΑΙΠΟΣ ΤΟυΡᾺ ; ΠΟΥῸ ΔΙῸ ΠῸ δοοθῃίθ ΟΥὁἨ ὈγΟΔΙΒΙηρΒ; δηα [ῃ6 σοη- 
ἘΥΔΟΙΪΟΠΒ ΔΥΘ ΒΌΘΝ 88 ΤΏΔΥ 6 ἐουπα 1η ΟΥΠΟΙ ὙΘΥῪ δηοίθηΐ ΘΟΡΙΘΆ. 
ΤὨ6 »γοϑαδῖε ἀαΐθ βϑϑῆιβ ἴο ΡῈ ἴΠ6 οἷοβθ οὗ (6 δίσέλ οαπίυσυ. Αἱ 
{η6 οπάᾷ οὗἩ {6 ΜΝ. ποτὰ 18 ἃ ἔγαρτηθηΐ (86 τολοῖίο οὗ πμῖο ἢ τγ88 
ῥγϊπίρα ὃν ΥΥ εἰϑίϑϊῃ) οὐ δῇ δαϊοὶ οὗ ΕἼδνιυβ Ῥαδμοσγαίβ δουξ Σαρ- 
δινιας; ὮΘΩΟΘ Βοὴ6 ἤᾶγνα ἐπουρσμῦ ἰδαῦ [56 ΜΏ. νγᾶϑ σι θῃ ἴῃ {Π6 
Ι9]απα οὗ ϑιαγάϊηϊα ; {Π6 ΟἸ]Υ ΘΟΠΟΙ ΒΟ, ΒΟΥ ΟΥ, {μα΄ 18 ψασταμπίρα 
8 ταὶ {6 ΜΆ. μαὰ Ὀδϑὴ ἴῃ {πδΐ 18] ηα δὖ βοιλδ ὑΐηθ ἀυτηρ {86 
Ρουοα ὑμπαὺ 1Ὁ νγᾶβ ἘτεῖμοΣ Ὀγ ἄμοο8. «υδπϊαῃ (Ηρ 8808) 8ρ- 
Ροϊηίοα « ἀκ ϑαγαϊπί8 ἴθ 534, δἀπὰ αἴνος 749 [86 οὔϊοθ Ῥθοδπιθ 
αχίϊποί, 8βο ἐπαῦ 10 18 ἴο ρατί οὗἩ (δαῦ ᾿ἰηύοσναὶ γα τσδὺ Ἀβοσθ6 (86 
ἀοροδὶὶ οὗ {145 ΜΆ. ἴῃ {παὺ Ιϑἰαπα, ΤὯΤδὸ ψυιπρ οὗὨ [818 δαϊοῦ 18. 80 
ἀπ δυοπύ ἔγοσα ἢ ΜΚ. 1[86]8, (μδ΄, ΔΙ Βουρὰ [86 ἀὐπα οὗὨ μεαπα οχιβιοα 
ἴπ βοπλα ἔοστη ({π6 ορίβέοϊοσταρλὶο) αὖ ἢ βατηθ ὥτηθ 88 [86 ὑπ01]4], 10 
οδῃ ΒαγαΪγ Ὀ6 ὑπουσαῦ υΐ τμαῦ (86 ἰαχὺ 18 σοπδίἀεγαδίν δι θυὶου ἴὸ 
{π6 Δἀά!ου οἵ ΕἸδνιυθ Ῥαδπογαίϊβ; [18 σοηῆστηβ {μ6 δ6]167 ἐμπαὲ 1 
ΤΑΔΥ͂ ΤΙ ΒΟΥ ΡῈ ῥἰδοθα ἱπ ἐμ6 βιχίῃ οοπίυΥ. 

ΜῈ] ποιύοοα ὑπαὶ [Π6 ρθουν τϑϑαϊηρβ οὗ {818 ΜΆ, το Ὁ 
δοοογᾷ πιῇ (086 οὗἨ (16 σοῖς ΘΟΡΥ ο ὙΠΟ. Ὑ ΘΠΘΓΔΌ]6 Βοάσ χο- 
[ογτοα ἴῃ ἢ18 Εἰ σροϑβίζἷο “εέμαπι «ροξέοϊογιπ τείταοίαία. ὙΝ εἰδίοϊη, 
δἀορύϊηρ [Π6 τοι οὗἩ Μ|], βουρμῦ ἴο ργογα ἐμαΐ {π18 νγαϑ ἐΐο υϑνῳ 
δαπιὸ Μϑ. Μιολδ6]18, αυοῦπρ [6 ψογα8ϑ οἵ Βϑᾶβ, ὑπουρμὶ ἐμαὺ τὖ 
ψγ88 ἀου θυ] τ μοίμοτ ἢ18 σοθῖκ ΘΟΡΥῪ ἀ]α ποὺ βίαπα ἴῃ ορροδιίζοῃ ἴο 
411 (86 1 αὐΐπ Δα ΒοΥ [168 ἢ τ ΒΙΟἢ Β6 γ88 δοαυδιηίοα ; Ὀὰΐ 6 Δ)48 
{μαὐ {μ18 ΜΆ. σοπίδιβ αἰἱΐ ἐλ 5ουοπίψ- 07 τεαάΐπφε φμοίοα ὃν Βεάε: 
10 18 8 πού Παργόρδῦ ]6 {παὖὺ ἴπΠ6 ΜΏ. ἀγὸ Ἰἀθηίοαὶ; ἴον 1 {ῃδὺ 18 
ποΐ [Π6 6486, ἔπη {ἢ6 ὁπ6 πγυϑῦ Ὀ6 δύ [86 Βαπ6 88 186 ΟἾΒΟΥ 88 ἴο 
ἰοχί, [0 18 ἴππ8 »γοδαδίε {πδὶ {8185 ΜΩ. μαὰ θϑϑθὴ Ὀσουρσηῦ ἴο {Π18 
ΤΌΠΟΥ ὈΥ [86 ΘΑΥΙΥ ρατγὶ οὗ [16 εἰσίῃ οΘηἴΟΥΥ : τὸ ἄποιο μα Βοοι 
δου 186 ταΔ]6 οὗἩ {6 βουθηίῃ οοηίτΥ Οτεελ Μ55. όσα Ὀτγουριὺ 
ἴο Ερμα Ὀγ ἸΠποοάοχιβ οὗ ΤΆγβυβ, 6 ἢ6 γα Δρροϊηίθα Ατοἢ- 
ὈΙΒΠοΡ οὗ Οδῃίοσθυσγ. ΑΔ ἴο 118 βι θβοαυθμῦ ΒΙΒΌΟΣΥ ΓῸΣ ΠΏΔΠΥ 8068 
πΟίηρ; 18 Κπονγη ουθὴ ΘΟπ] οἴ ΌΓΑΙν. [ἢ {μ6 βουθῃίθθη ἢ σοπίυγΥ ᾿ῦ 
88 [6 ῬΓΟΡΟΙΙΥ οὗἩ Ασομθῖβμορ 1«δυα (ἔτοτα Βοπὶ 11 ἰαῖκ68 118 πδιηο), 
Δα ὈΥ πὶ 10 ψ͵ὰϑ ργεβθηΐθα ἰο (μῃ6 Βοαϊθιδῃ 1 ἸΌΓΑΓΥ, ὙΏΘΓΟ 1 18 
ΠΟΥ͂ Ὀγδθβοῦνθαά. θδαϊηρδ ἰδίκθη ἔγομῃ 1Ὁ ἼΟΓ6 σίνοῃ ἴῃ 86 ΘΙ ΠἸ0 5 
οὗ δὶ} (1676) δπηὰ οἵ ΜΠὶΠ (1707), Ιῃ 1716 Ηδατπμο ρυ] θῃοα αἱ 
Οχίογα {μ6 ἰοχὺ οὗ {818 Μ8.., ἴο τ Βῖοἢ βυθβοαιιθηῦ οὐ οι] οαἀϊύοχϑ 

1 Αοἰα Αροβίοϊοσυτῃ Οταοο - ,διΐηο, 1 ἡτιογ]βΒ Μ᾽ βου] 8, ἘΞ Οοάϊοο Τιδυάϊδηο ΟΒδτδο- 
ὑοτῖ δα9 ὉὩς Δ] 105 οχασγαῖο, οἱ ἴῃ ΒΙΠ]ΠΙοποοα Βοά]οδηα αἀβογναίο, Τλοβοσί ρϑῖς οαϊἀϊϊαιιθ 
Το. Ηθδσγηΐπβ Α. Μ. Οχοηϊΐοηϑβῖ8, Ουἱ οἱ Κγτωροΐασι Α Ἰοσασλ ὁχ βοάοῃι Οοάϊορθ 
Β) ηχῖς. Οχοηϊ, Εἰ ΤΠοδῖτο ΒΒο]ἀοηΐαπο, Μροοχνυ. υμαριϊδι8 οαϊοσβ. ὅνο. (ρΡ. 
ΧΙ, αηὰ 820.) ὙΠ ἃ ἔδοβίμ]ο οὗ (86 ἰοχὶ οὗ 9 ΜΆ., ἀπὰ 1820 ΑΡοβῖϊο 8 Οτγοθὰ δἷβο 
δηρταγοᾶ. ΟἾΪΥ 120 οορίοβ οὗἉ (8 οὐϊῖοη σγοσα ῥυηίοά, [πΠ6 οτἱρίπαὶ ῥγίοθ οὶ ἐσπ 
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αν ἴῃ βθηογαὶ θθθη ἱπάἀθρίβα ἔον {π6 τοδᾶϊηρβ οὗ (818 γα] υ8}0]6 οοᾶοχ, 
ΤῊ δΒολσοῖυ οὗὨἨ [86 ᾿ηργθβϑίοη π88, βου ΟΣ, οδβοᾶ (6 ἰαχὺ οὐ {18 
ΜΆ. ἴο Ρ6 ἔδν 1688 Κπονγῃ ἰμδῃ νγαβ ἀθβίσαῦ]θ. [{8 ἱπωροχίδηοθ ἴῃ 
[16 φυρβίοι οὗ {μ6 Ζαέϊπίχίπ οἵ ατοοῖκ ΜΆ. 18 ὙϑΥῪ ρτοδΐ, δπὰ 
ἐπι 10 18 ἃ τχοβῦ ψϑίυα]6 τυϊξποββ ἰο [Π6 ομασδοίου δηᾷ οἰαὶπιβ οὗ ἐμ 
τηοϑὺ ποθ ατϑοῖκ ΜΩ͂Ξ, δ ποῖ μαυΐπρ θθθη οουειρίθα ἔτομι ἃ 
ΨΟΙΒΙΟΏ. 
ΤᾺ [Ὁ] ηρ ἔδοβι πα ]6 οὗ [86 πτϊπρ' οὗὨ [86 Οοὗοχ 1,δυάίδηιι 18 

ἔγομι Αοἱβ υἹ]. 2. : --- 

λό] 6 λιτ' ΘΑ ΘΕ Φ 
111] ΔΜΆ,ΕΟ 

ΕΚ ΒΕες Α4Δ6 λῴοι Ν" 
ΕτΡα ΒΕ5 ἄλΙΠ τ ΘΡροὺ 

λυλδι τε ΔΙζΟΥ Οα 6 
δειις οΘο 
οἱ οκιλα ΤΉΟ.ΧΟΞΗΟ 
τ5ι|5 τ ὠφθη 
ρΡδτ κι Τῷ ΠΡῚ 
ΜοΟοΤΟ μῶν 
ΔΌΚΛΔὮ ΔΕ ΔΡΥΔΧΜ 

“λι]ἶπσε οδοθ. ὙΠῸ ϑοδυο  Υ οὗὨἩ ἐΠι686 ΟΟρἶο8 [)88 ἴο0 τπιποῖ πἰηάἀεγοᾶ (Πμοτὰ ἴροπὶ Ὀεΐηρ ἰπ 
86 Βδηάπ οὗ οτἰ εἰςαὶ βϑέπάοηι8. Μτ, ΗΟΓΟ πιθηῦ 08 {μδῖ ἱπ 1810 Δ ΘΟΡΥ͂ γγα8 8ο]ά δἱ (Π6 
δυοσίιϊοη οὗ [26 Βον. Ὦχ. ΗΒ 110 ἴον ἰμἰγίθθη ρουπᾶβ ἴνγο δ} ἴηρΒ, δηὰ [πδὶ δποῖβοῦ 
88 δοϊὰ δὲ ἴ6 δυοίοη οὗ δΜίτ. ἀσαρῖνε ΠΌΓΑΓΥ ἴογ ΘΌΥ͂ ρΡουπάβ. ὙΠῸ ὙΤΙΔΟΓ [88 βθθη 
γασίουβ οορίε8 βοϊὰ δὲ Ῥοοκ- δας! 0ῃ}8 δὲ ἤοτα δβὶχ ὑὸ δῆς ρουηάβ ; ἰβ οὐγῃ ΠΟΡΥ͂ γγῶ8 Ῥγο- 
εὐυτοὰ ἴον ἔνο συΐϊῃοδ8 δπὰ 8 μδ!ῇ, Ὀεϊηρ [86 Ῥχίοθ δὲ ὑγῃ]οἢ ἐδ νγὰβ τηασκοά ἰπ ἴΠ6 φαίΑ]ορτιθ 
οἵ Με. Ὁ. 7. βιονατζι, 11. Κίηρ ΥΥΠἸΐαπὶ δὲ, Ὑ εϑὲ διγαπάὰ. ὍΤὴθ Ὑτὶϊοῦ ΤΠΔΥ 6 Δ]]ονγεὰ ἴῃ 
(5 ρἷδοο ἰὸ ὌἘχρῦθββ [80 Οὔ] ρϑεΐομϑ πΐοἢ 6 οὐγε8 ἴο Μτ. ϑιονγασί, Ὡοῦ ΟΠ]Υ͂ ἴοσ ταῦθ 
αοουγαίε ἑκίοτιπαϊίοπ οἱ βαοτοὰ ὉΠ ΟσΤ ΡΥ, δπὰ ἴοσ ῥϑίῃβ ἴμ8ὲ Ἦθ Β88 ἴβίκοῃ ἴῃ Ῥγοσαγίηρ 
ἴον ἰπὶ ΤΆΓΟ ὙΓΟΣΚΒ ΟὗὨἨ ἱπηρογίδηοθ [Ὁ [εἷ8 οΥγἰεἰσαὶ δίυἀϊεδ, Ὀὰΐ αἰβὸ ἴου [186 αἱὰ νυγῃῖοι μῸ 
[:)48 αἰογάοα Ηἰπὶ δὲ νδγίουβ (ἰπι68 ἀπυίῃρ᾽ ΤΩΔΗΠΥ͂ ΥΟΑΓΒ ἱπ ἰεπάϊηρ Αἰπὶ γδυδὉ]6 σου 
ποῖ ἣ6 ΜΔ5 ὉΠΔΌ]6 ἴο Ρατοαϑο, ἴμδς ΠΟΥ͂ τοῖρσν "6 υδοὰ ἴῃ ἔμο υἱοὶ οὗ μὶβ οὐντὶ τόοτ. 
ἙΤΟΙΥ διαάοπὶ τ] ἴθ] πον ΠΥ δμολ ΟὈ ἢ δ ΙΟΏ8 ἀοϑόγνο διαρὶο δηὰ σταίθδι δοκπον- 
Ἰεάρσπιοηϊς. 
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ΤΠὺΒ ἱῃ ΘΟΙΏτοη ἐΥΡ68 ὙΠ ἃ 16 γα] ψϑυβίοι : ---- 

ἈΡ ΠΕ ΑΙΤ ΟΔΕ ΕΦΗ ΑΝῸ ΗΕ ϑᾶὶρ 

ὉΙΕΙ ΑΝΔΡῈΣ ΜῈΝ 

ἘΠΑΤΠΕΒ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΕΤΗΒΕΝ 

ΕἸ ΡΑΤΕΕΒ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡῈΣ ΑΝῸ ΒΑΤΗΕῚΒ 

ΑΥΡΙΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΗἨΕΛΑΕΚΕΝ 

ῬΕῦϑ ΟΘΣ ΤΗΕΞ ὦν 
ΟσΙΟΒΙΑΕΒ ΤΗΣ ΔΟΖΗΣ ΟΕ ΘΟΙΟΕΥ 

ΤἹΒΌΒ ΕΒΤ ᾿ ΏΩΦΘΗ ΑΡΡΕΑΒΕΡ 

ῬΑΤΒῚ ΤΏΠΡΙ ΝΤΟ ΤΗΕ ΕἘΤΗΕΕ 

ΝΟΘΤΕΟ ἙἘΜΩΝ ΟΕ τ8 

ΑΒΕΒΑΗΑΒ. ΑΒΡΑΑΜ. ΑΒΒΕΑΗΑΜ. 

Ὁ. ((ῃ 5:. ῬΑ Ερὶ᾽ 8168.) ΟΟΡΕΧχ ΟἸΑΒΟΜΟΝΤΑΝΟΒ, 1ἢ΄ 6 
ΒιθΠοίδβδααθ ἀὰ Βοὶ δ᾽ Ῥατὶβ (Νο. 107.λ. --- ΤῊ18 1854 ΜΆ. στρ 
ΟὙτθοκ απ 1,αἰΐπ ὁ. Ορροβῖΐθ ραρσϑβ, οοπίδιπιηρ [86 ουχίδοη Ῥδη] πη 
Ἐ β6168, Ὑἱ ἃ ΓΘ ΒΔ; ταοϑὺ οὗ ψ βίοι παν ὈΘ6η ΒΌρρΡ] θα δ 
γϑυϊουδ ἀαΐθβ. [Ι͂ἢ {π6 οὐδ" οὗ 86 ὈὴΟΟΚΘΒ {π6 Ερίβι16 ἰο 180 Οὐο]οβ8- 
ΒΙΔῺΒ βίδῃβ δϑέοσο (μαὺ το (86 ῬὮΠΙΡΡίΔηΒ ; δρὰ Ἡθῦγονϑ (88 ἴῃ οἵαν 
Ἡνεξέεγη ἀοουχηθπί8) δος [6 Ῥαβίογαὶ ΕἸ: 86168; ᾿ἱπάθϑά, ἃ 116 οὗ 
Ὀοοὶτ8 δὰ ἐπ θηυπιθσαοη οὗ ἴπ6 στιχοὶ ψ]ΟὮ ΠΟΥ ΤΟΒΡΘΟ ΥΟΙΥ 
σοηίαϊη, 18 ἱπίογροβοα. Ὑ18 οἰτουμηβίδῃσθ [88 16 ΒΟ ΔΡΡΑΣΘΏΠΥ ἴο᾽ 
οομϑίάον (ἢ6 ΕἸριβ016 ἠο {πὸ Ηδῦγονβ ἴο "6 ἔτοπι ἃ βιιδδδαπιθπῦ παπᾶ ; 
υῦ {πμαὺ 16 οἰθαυγ ποὲ {86 ο886, ΑΙ ΓΠουρἢ ὑπ6 θαπλ6 ΒΟΟΣ 06 ΤΩΔΥῪ Βᾶνθ 
τὶ τἴθη 1Ὁ δ ἃ ἰαΐοσ ρουϊοὰ : {86 Βαμα πρ᾽ 18 ταοδῦ ΒΥ ΑἸ] {86 
ΒΆΙΏΘ. 

ΤῊῖ8 ΜΝ. 18 βομογαθγ ΠΥ ἀυτδηροᾶ, τῖῦ ὑπαπίγτοηα 11Π68 οἡ 
Αἰπηοδῦ ΘΨΟΥΥ Ῥ8σθ: οί {86 ἄτοεϊ δηὰ {Π6 1,δη ἰαχὺϑ ῥγοοθοάρα 
ἔγοτα 8 βᾶῃῃηθ δαπά, ΤΘ οἰζαύϊοηβ ἔγοτη {86 ΟἹὰ Τοδίδπιθπξ δγ6 
νει θη ἴῃ σα πῃ ΟΥ̓ΘΣΥῪ ρασύ οχοορύ {μ6 Εἰ ρὶβϑλο ἴο (6 ΗδΌτγον." 
ΤΙ ΜΑ. ρρϑδαγβ ἰο ὑϑίοπρ ἰὸ [86 δἰχίλ σϑηίισυ ; πὸ ἐοχέ, ΒοΥ͂- 

δυο, Ὀοΐηρ ΠΟἢ ἸΟΤΘ δποϊθηῦ (πδη ὑπαὶ ἀρο. ἤξλεγε ἴἰι6ὸ ΜΆ. νγδϑ 
τὶ θη 18 ΠΟ] ἀποογίαιῃ, οχοορὺ {πδὺ 1Ὁ ΠΔΥ ΒΘθτὰ 88 ἐμουρῆ,, ἔγοηι 
{π6 βοῦῖθα βανιηρ θ6θη ἃ σοὶς δϑᾶ (ργοθδῦ}γ) υπαοαυδϊηὐθα πὶ 

1 ΟὝΠΘΠΟΥ ψα9 ρίνοῃ ἴο ἴδ ορίηίοῃ (αὶ τς δ ρίδβι]19 ἐο τ8ο Ἡοθτοννβ τγαβ ττί ἐὐοη Ὁ ἃ 
Ἰαΐογ δηά Γπγοῦυ ἢ [6 δίδῖοιηοηϊ σίνοη ὈΥ Μδσρῃ, ἴῃ 818 Ὠοΐθβ ἴο Μὶς ἢ 66]18, 1ἰ, 727... 0, 
ΔοΥ πιο οΐης ἴΠ6 μοβιοη οἵὨ [8 ΕἸΡΊ5116 ἰπ [6 ἀ’ταηροπιδηΐ, Θοη 168, “Τὸ 0818 ΤΑΥ͂ 
ὉὈῈ δά οά, ψμᾶὶὺ ποὶῦποῦ βίτηοη ποὺ Ἦ οἰδίοϊη αν Ὡοϊδὰ, τμαὶ (μΐ8 Ερίδβι16 18 τι ἴθη ὄνοι 
ὈΥ͂ ἃ ᾿αΐοσ μδηά, δῃὰ νγαὰβ ᾿πογοίοσο ὙὙΠΟΙΥ οχοϊπἀοὰ ἴοτη 186 ολποπ ΕΥ̓͂ ἴῃ οτὶρίπαὶ 
ὙΥΓΙΤοΓ ΟὗὁἨ ἔπ πιδπυδοσὶρ, ΤῊΪ 1 πηοηϊίοη οὐ ἴ6 δαϊποτίγ οὗ (80 δϑδίῃθ ρβογβοὴ ψβοπὶ 
αιοϊεὰ Ὀοίογα." ΤὨ5 ΔΠΟΏΥΙΙΟΙΒ ἱπίοσιηδης 18 ἀεδοσι θα 88 “ δ ἴθ το 885 Ἔχδιηϊποά 
6 ΜΒ." [Ι«ῃ ορροβίξοη ἰο μὲ8, ΤΊΒΟΒοηἀογί, ἢ 48 Ἑοοἰ]αἰοα αἰπηοδὲ Ἔν ΟΓῪ δηςίεπὶ Μ8. 
οἴ τῃὸ Ν, Τοβῖ,, 18 ἀδοϊἀοά ἴῃ εἶδ ἡαἀρσιμιοηϊ [μδὲ ὈΟΓΠ ἄγα ἔγοτῃη [06 Β8π|6 απὰ ; δηά δβὸ ἰϑ 
[πὸ Ργοβοπὶ ὙΧΙΓΟΣ, νἤοθο οχρουίθῃηος ἰη [86 οΟἸ]διίοη οὗὐἨ Μϑ55. παδ Ὀδθδῆ ὙΘΤῪ δἰ τ ΔΓ ἴοὸ 
{μδὲ οὗὨ Τιϑεμβοπάογί, ὈὰΣ τγῆο μιδὰ δὸ ἔι}}γ θεϊανοά [Π6 δβιαἰοπιοηῖ οὗ ΜΆΓΘΕ τδαὺ Ὧ6 τοῦ ρῆΣ 
ἐς ποράβ!, θοβί 68 τηδκίηρ [πὸ λοδβίσῃϊο Ὑ ἢ ἢ ΤΙϑο δ η ἀστί δ88 ολυϑοὰ ἴἰο θὰ 1 Βορτδρθοά, 
ἴο ἴγβοθ βΒοπΊθ ᾿ἰΐπο8 ἴῃ 186 ἘΡίδβι16 ἴο ἴ8ο Ἡρφῦγονγβ ἰῃ ᾿υδ βοδίου οὗ Ὠἰς το)οοοηῃ οὗ 186 
ορἰπίοῃ οἵ Μαγβῖὶι. 
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Τι,αιη, ἰπαΐ 10 τηπδὲ ανα Ὀδ66η τὰ {πα Εμαδί : Ὀαΐ ὄυθὴ 10 ἐμαὶ τγῶϑ 16 
6886, {πΠ6 ΘΧΘΙῚ ἔἴτοτηα τ ΒΙΟΒ Ὁ 8 ἰδίκοη ἈΡΡΟΔΣΒ ἴ αν Ὀθθὴ 
ὙΥΘΒί ΣΉ ; [ῸΣ 1,Διὰ ἰοχὺ 18 ἃ Ὀσχοίυ ΤᾺ Π1Ὁ] τορτγθβοηίδίνα οὗ 
1015 ἔοσια οὗ [6 ατθοκ. [{18, ΠΟ ΘΥΘΥ, τόσα [16 ἃ. ἐραπείαξίοῃ ἰπλατι 
[056 [,κὐἱπ ὙΒΙΟΒ δοοοιωρβηῖϊθβ {86 τοοκ οὗ ἴμ6 οάοχ Βοζῷ οἵ οὗ 
186 Οοάοχ 1μαυάϊδηυθ. ον ΜΗ5, (1Ε δῃγ) μανθ ρμαββεὰ ἰμγουρῆ 
186 πδηάβ οὗ 80 ἸΏΔΠΥ οοιτϑοῦοσθ.Ό ΤῊΘ ΟΥρΊΠΑ] ἩΥΙ ΟΣ τηδάα βουοσαὶ 
Αἰτογα ϊοϑ; Τμ6η [86 Ὑ180]6 οὗ {86 ατϑεκ ἰοχὶ νγ88 οοττοοίοα (1π [ἢ 6 
βαυθηίῃ ΘΘΏΓΟΣΥ͂ ΡΒ.) Ὀγ 186 ἤγδβὺ σονιϑου. Ὑπο οἴου (τ 80 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰδ ηρσι βηοα ὈΥ ἴδ6 ἀἸἴθγθμοα οὗὨ {Π6Ὶ: Βαπἀτυγ Πρ) τηδάθ ἃ 
ἔδνγ σὔδηροδβ: οὁπ6 οὗ ἴπ686 Βθθπι8 ἰὼ ἢδΥθ ΟὨΪΥ ἰουομοά Ὡς ατοοκ 
ἰοχί. Βῖ [86 ἔουγίδ οοττθοῖου ταϑθθ [86 τηοβὲὶ αἰ σαί ουβ: Βα νγϑηΐ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴ1π6 Ὑο]9 οὗ {86 ἰοχύ, δα αϊηρ [16 τοδί! ηρβ αηα δοσοπίβ ἴο {ἢ 6 
ατεοκ, διά ογαβίηρ' τ βαύενο ἀϊδρίβαβοα μἴπη, Η18 σι τρ ἰδ (86 πιοεῦ 
οἰθαυν ἀἰβοοσηῖθ]6 οὗ 4}1 18:6 ΥΘΥΊΒΟΙΤΒ, ΟΥ̓ [Π6 ΒΠΑΙΡ ΠΑΓΓΟῊ Ἰοίϊουβ ἴῃ 
1ηΚ 8}}} (Ο]ου Υ Ὀ]δΔοῖς, Ἰοοϊπηρσ κὸ [86 Ὁποῖδὶ οδαγαοίεσ οὐ 16 
ΠΝ ΟΘΗΓΌΤΥ ΟΥ ἰαΐοσ. Ηἱ8 ομδηροβ οὗ [86 ἰαχὺ ΔΓΘ το [Π8ῃ ἔϊσο 
ἐποιυδαπά. οϑιάδθβ {π686 ἔουγ σοστϑοίοσβ, οὔδμον μδη68 τηδὺ 6 ἰτασο 
88 ΒΑνΙηρ' τηϑἀδ ΟΟΟΒΔΊΟΠΆΙ 8] ΥΑΙΙΟΠΒ; ΟΠ6 Οὗ {Π686, ΘΟ ρΑγα νον 
Ττϑοθηΐ, [88 γεδίογοά Ἰὼ ΒΟΨΘΙΓΑΪ ὈΪδο68 (Π6 οτῖπαὶ τοδάϊηρ (ΟΣ τ μδὺ 
εἰ παν ἴο {Π|8 οοσσθοῖοῦ" 9 Ὀ6 80}) ψθῖοῖ Βαὰ Ὀθθὴ Ῥγθυ οὐ Υ 
αἰλογοά. 
ΤῊ πιοάοσπ ΒἸβίοσυ οὗ (818 ΜΆ. δοτωσβθησοβ τὴ [86 τρθη οι 

σοἢ Τοοάοσο Β6Ζα τρδΚοβ οὗ 1Ὁ τ θὴ ἴῃ Ἦϊ8 ροββϑϑδϑδίοῃ. Ηθ βαΥ8 
τ΄ Βα ῥχοουγοα 1ὖ ἔτοπι ΟἸοτιλοηῦ ἴπ {Π6 ἀΐοσρδβο οὐ δ εαιιυαΐξ, ἀπά 
Ποποθ ἴὖ χϑοοινοα [{ὴ6 πῦρ σὩοἢ ἢ σανθ 10, ΟἸΑΓΟΙΠΟ ἈΠΕ. 
ΥΥ εἰδίθῖπ, στὸ οἤοθθ ἴο δοουδθ Β6Ζὰ οἵ δανῖηρ σίνοπ 6 ὙΠΟ] ἴη- 
οοττοοῦ δοοουπξ οὗ [Π6 ἰδίοτγ οὗ μὶ8 ΝΙ55,, οοπ)οοϊαγοα (παὺ (815 
Οοάοχ μωὰ Ῥδθϑῃ ἴδίκθη ἔγοιη [16 τιοπδδίθσυ οὐ ΟἸπὴν θη ἰὑ τγᾶ8 
ΡΙυπαογοα ὈΥ [86 5'ν1885, δπᾶ (μδὺ Β6Ζ8 8 οὐδοῦ ΜΆ. (1Π6 Οοάοχ 
ΒΖ) μβαὰ οοπὶθ ἔγοπι (Ἰδοσιηοηῦ ἐπ “μεγσης, δϑὰ ὑμαῦ Β6 μαὰ Ὀγ 
δοοιάθης οὐ ἀθδβίστι οοπέουπαοα 6 Μ5. δηὰ {π6 ἵνο φίδοθβθ ἴῃ 
Ετδηοα οὗ [86 πδιια οὗ (]οστωοηῖ. Τῆθβα οοῃ)θοίγοθ 6 ὙΠΟ]Ὺ 
υπὶπιρογίβηῦ 848 ΤᾺΣ 88 {118 ΜΙ 5. 1861 18 σοποοσποά. Ἦον ἰοηρ 1 
Τοταδιη δα ἴῃ, (Π6 ΠΌΓΤΑΣΥ ἔγοσα ΒΊΟΒ 10 ραβϑοα ᾿Ἰηΐο Β6Ζα᾿β μδῃάϑ 18 οὗ 
ὁοῦγϑα ΒΟΥ ἀπκπονη. ΑΥ̓ΟΥ Β6Ζαβ ἀδαίῃ {818 ΜΩ, ραββϑὰ ἰηΐο 
{π6 ΠΡΓΑΣῪ ΟἿ τπ6 ὈτοΟΙδΠοΥΒ δοαυθ8 δα ῬΊοστα ἀὰ ΡΥ; ἴΠ6 [ὈΓΠΊΘΡ 
οὗἨ σι ῆοῖὶ τῦῶβ ᾿ἰρσασῖδῃ ἴο (6 Κὶπρ οὗ ΕὟΔΙΟΘΘ: δὲ ἀϊδα ἴπ 1666, 
Δηά ργθνιουβ ἴο {παὺ γϑδγ (ὈΥ̓͂ Ρυγοθ486) 186 Μῶ. νγὰβ ἀδροειίδα ἴῃ 
{186 ΒιΠποϊδὰαπο ἀὰ ΒΒ ΟΙ. 

Τὴ (86 ΘΑΥΙΥ ρατί οὗἉ {86 εἰρσιίοοηί ΘΟ ΤΟΣΥ μι γίγ- ἔνθ ἰθᾶνοβ 6 ΓΘ 
οαὐ ουΐ οὗ [815 ΜΆ. δηὰ ΙΝ ΕΥ̓ Φομπ Αγγλοῃ; 8}} οὗἁὨ [Π6860 Θχοορί 
ὉΠ6 ὝΘΓΘ ῬυΓΟΒαβοα ἴῃ ΕἸρΙδπά ὈΥ τΠ6 ὈΙΙΟρταρ οὶ ΕΔΥ] οὗ 
Οχίοσα, σγῆοὸ νγϑ ΠΟΙ ὑπαναγα οὗ {δοὶγ Πἰβίουυ. 6 ΤΟΙ ΠΙηρ’ 
Ἰοαῦ νγᾶβ βοΪ4 ἴῃ Ἠ]]δπά, δπὰ ϑἰοβος, το Βδα ρυγοβαβϑα 10, τεϊασγηθα 
1 ἴο 18 ῬΤΟΡΘΓΡ ρῥῖδοθ ἴῃ 1720.} ΤῊ ρογίίοη θουρῃὺ Ὀγ ωοτὰ Θχίοτα 
Ὑγ88 Ταδίοσοα ἴῃ 1729, δπὰ [ὑ 68|}}} σοπιαὶηβ ἰῃ ἃ βοραγϑαῦθ νοϊυπηθ 1η 108 

1 Οἡ τδΐα 1680 ἰ5 ποῦν ττ ἐθη “ Ἐμοί τεπυουέ ἀε Ἡοϊακάε ραν Μν. διοεοῖ. Δῖατε 1120." 
ΤΊο πάπα οἵ {118 ῬΕύϑοῦ 888 οἴδη ὕσοπ ᾿ποογγος ον οορίο ἃ δίοθεί. [ 



192 Τοχίμαϊ (γί οῖδηι.. 

Ωρ 8ῃ δ πάϊησ, τ ἢ δὴ ᾿Ἰμβουι ρυϊο. Θοτητηθμηογδ ϊηρ᾽ 108 τοβίοσδ 0. ἷ 
Τι νᾶβ, ἰπάθεά, βἰαίθα Ῥυ ] ΟΙΥ ἴθ ᾿υϊπῦ ἴπ {πὸ Ῥορπηϊηρ οὗ 1860 
[μα ἐλὶδ ροτίίοπ μαὰ ὈδΘ6π ἀσδὶπ βίο θη ἔγοπν 6 ΒΡ οἰ πὸαπαθ, δυΐ 
1π6 ψυτῖοσ ουηα, Οἢ. ΘΧΑΣΩΙ ΘΟ. πὶ [6 ΒΌΤΩΤηΟΥ οὗ [Π6 ΒΆΙ6 ὙΘΔΓ δἱ 
1Π6 ρ]αοο, ἐδαῖὺ 1818 νγᾶϑ ὙΠΟΙΥ ἃ τηϊβδίαϊο, ἀπ ἐμαὶ 186 ὈΟΟΪΚ νγ88 
΄υϊία βαΐθ Ἰυδὺ 8. ἢ6 δὰ βϑϑὴ 1' ἴὴ 1849.0 Βυΐ 88 {)6 ἰοδὲ ὙΠ ]οἢ 
διόβοι πα τοίυσπθα 801}] σοιηδὶποα ἰοοβθ, θχροβοὰ ἴο ἀδηρου ἔγοπι 
1Π6 ἀἰδμοποϑῦ μβαηβ τ μΐοῖ ἤανα ἄοπα ἴ00 τυ ἢ 1Π᾽ ΌΓΥ [0 (Πδὲ ΠΙΓΑΤΥ, 
{π6 ῥργαβθηΐ τυϊίον οδυβοα 10 ἴο θ6 χοα ἴῃ 118 ΡΪδοθ, ἴο συδγαὰ ἀραϊηϑί 
ΔΩΥ͂ ΒΌΘὮ ΤῊ] ΒΟΥ ΓΠ6. 

Β6Ζβ, τη8446 Βολδ οὔίλοδὶ π86 οὗ {819 ΜΆ.; 1ἴ νγγαᾶβ 8180 δχδιηηθα 1π 
ΒΟΙῺΘ θ]6668 Ὀγ Φόμη Μοχίηυδβ; δηᾶ γϑδαϊηρθ οχίγαδοίθα ἔσομπι 10 δ.Θ 
σίνϑῃ Ὁγ Ὑγδ]ίοη (48 βεπῦ ἴο Ασομρίβῃορ ὕὔβμοσς ὈΥ (86 Ὀγοίμετβ ἀὰ 
Ῥυγ) δπὰ Ὀγ Οὐτοσιϊθυθ, ἀπὰ δοσ θὰ ὈῪ ΜΙ], [Ιῃ 171 δῃάὰ 
116 (ὉΠ]οστηΣ; γοᾶγ ΥΥ εἰβίοϊπ οοἱαίοα 16 ΜΆ., τ βιοῖ βθοσηβ ἴὸ 
ἤδυθ Ὀθ6π (86 γβὲ ὕσαθ {μαῦ {818 νσᾶϑ ἄοῃθ (δγουρμου!. 2 ΟὙἹβΌπ ἢ 
Θχδιηϊηθα 1ὑ ἀυτγίηρ 818 ΠΠΓΟΓΑΤῪ νἱβιῦ ἴὸ Ῥασῖβ, απ 6 σίνββ ἴῃ ἢΪ8 
ϑυτθο] Οτοθ οοττθοίζοηβ οὗ βοὴ οὗ ΥΥ οἰϑίθι πῃ: Β οἱὐδίϊοῃϑ; ἢ 
4180 ἰοοῖὶς βοῦγθ ραὶῃϑ ἴο ἀθίθσιῃϊηθ τολο {πὸ αἰ ογθηῦ οουτροίουβ ὙΥΘ ΓΘ 
88 ἴ0 [6 ογογ ἴῃ ἩΈΙΟΒ ΠΟῪ ΘΧΟΓΟΙΒΟα {Π6ῚΓ 8}ς1}} ου {18 Μ5. [Ιῃ 
τροθηῦ ἰἰπη6 1ὖ γγὙὰ8 ΘΠΕΓΟΙΥ ὑΥδηβου θα ὈΥ ΤΙβδομβοπάογέ; δηᾶ (86 
ΤΟΒαΪ (8 οὗὨ [18 δχδιηπδίϊο ΤΟΥ ἤγθ ρσίνοη 10 δ18 οαϊοη οἵ ἐΠ|6 
ατοοῖς Νὸν Τοδίδμμοπί 1 1849. [π ἰδαὺ γα, ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ [0 {δ 
Ρυδ]οδοη οὗ {818 οδαϊοῃ οὗ Τιβομοπάοχί, Ττυορ}}]68 Ὠδα οοἸ οὐρα 
{π6 Μ8οΪ]ς οὗ (πὸ ΜΆ, , αἀἰβιϊπρυ Ηρ, 88. ᾺΓ 88 βθοιηβα Ῥγδοίϊ δ ]ο, 
{Π6 ΟοΟΥΤ ΘΟ 0:8 οὗ (86 αἰ ἴογθηῦ βαηᾶβ, [π 1860 6 αρδῖῃ δἽχδτηϊποα 
186 ΜΆ., δομιρασῖηρ ἴ86 τοϑαϊηρθ ποίθά Ὀν ΤΙθομβοηαοσέ Σὰ [18 
ΟὟ ΟΟἸΪΔΙΙΟΠΒ, Β0 88 ἴο 6 848 οοσίδὶπ 88 ΡΟββι 16 1 ταραγαὰ ἴο {Π6 
ογισίπαΐ ιογίἐπφ ἀπ ἴΠ6 ΘοΥγθούϊοῃβ Δηα ὀσάϑασγοθ ΤΠ6 τ β0}8 οὗ 8]] 
[818 ΘΟΠΊΡΑΓΊΒΟΩ ὙΟΓ6 ΘΟΙ ΤΠ ΠΙοαΘα ἰὼ ΤΊΒΟΠΟπἀοχέ, δμα ἴῃ 1852 
ὑπο γο ἈΡΡΘΑΓΘα ἢ18 ἔβδοβῖμλ}] δαϊοι οὗ ὈοΐΒ {86 ΟὙΘΟΙΚς ἀπά 1,αὐϊπ 
ἰοχίβ. ϑαρδίοῦ μδα ᾿παδοα ρυ] Βῃθα {86 Ἰαίζασ, Ὀυῦ τιϊπουΐ βυ- 
οἰϑηΐ δχδοιι πα. 

ΤΠοθΘ νῆο ἅγ6 πδοαυδιηΐοα τ 1 [818 ΜΆ. μαναὰ οβ)οοίεα, ὑμαῦ 88 
1ἴῦ [88 Ὀδ6Θῃ δ]εγθα 80 ἸΏΒΩΥ [γηθβ, 1 τχμδὺ Ὀ6 ἀἸΒΠουΪ ὕο δβοθγίδϊῃ 
{πῸ ογσίπαΐ τοδαϊηρθ. ΤῸ {118 1ῦ ΤΏ Ὀ6 Βυ ΠΟΙ ΘΗ ΕΥ δηδυγογοά, {δδί, 
1μβουρῃ αὐβιομϊέ, ᾿ῦ 16. αυϊία Ροββίθ]α; δῃὰ {μαὺ Τιβοβομαοσε δηὰ 
ΤτορΘ6 1168 1ὼ {Π6}} βϑραγαΐθ δχϑγιϊπδίοη8 οὗὨἨ {πμ6 δευεγαὶ ἐποιβαπάς οἵ 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΏ8Β 8Π4ἃ ΘΓΑΒΌΓΕΒ, αἰ γοα ἴπ ΠΑΓαΪΥ ἃ βίηρ!θ οὔδθ σϑβρθοίϊηρ 
{86 οΥΙρΊΠΑ] τοδαϊηρ δ, αυθη ἸβουρὮ 88 ἰο {π6 ἰαέοτ ομδηρθ8 (1π 8ὸ ναβί 
8. ὨυΤΩὈ6Γ.) ἰΠ6Υ νΑΓΙΘα ΒΟνΘΓΑΙ {1π|68 ἰπ ἡαἀρτηθηΐ. 

ΤΩιβ ΜΒ. 15 μογουρην »» είβἰεῖπ (ἴῃ τ ββθϑοῖ᾽Β βθπβα οὗ (6 ὕβσω) 

1 Ἑοτοΐζηοτβ ψἢο ἄο ποὲὶ πηδογβίδπα ἘΠρ] 88} {11168 (ΒΡ οί! Δ8 ἀοβογ ρα ἰῃ ΕὙΘΏΟ]}) 
αν ᾿πουρχῆῦ {παᾶὶ ἰμογο πιαδὶ Ὅ6 βοιῃὴθ σηϊβίδκθ ἱπ βοοίης [6 ΤαϑίΟσο οὐἨὨ {686 ΙδᾶνοΒβ 
ἀοβίρπηδίοα 85 Ἐοθοτς Ηδυΐου, Ἐλεὶ οἵ Οχίοτά, 88 Μηεογὰ α᾽ Οσζογά εἰ Μονίϊπιετ, διὰ ἃ8 
Μειϊονά α Οχζογι, δείσηαευσ ΑΑπροίοϊε. 

32 ΤΏ ρμεγὶ ψ δῖοῖ 8 ἴθ βονοσγοὰ ἤτοπι [86 ΜΆ. νγὰβ Το ]αίοἀ ἴον ὙΥ οἰβίοϊῃ ὈῪ Νίθυ- 
ὙΘΏΒΕΪβ οὗἩ Ατηδβίογάδῃ : [818 88 ἀ0η6 ΒΡΡΑΓΟΏΓΥ Πἰγίγ. ΟΣ ΙΏΟΓΘ γοϑΥβ δἴθοῦ ἴπ6 {ἰπὶ6 
γΠοὴ ὟΝ οἰδίοϊη δὰ οαγτιο ἃ ΟἹ δβ8 ΟΥ̓ ΘΟ] ] Δι 0Π8 δ᾽ Ῥασγίβ. 

8 ὅρα 88 [0 ἃ ἴδ μοϊπίβ οὗ ἀϊθτοηςο, “ Ηἰβίογίςδὶ Αδοουπὶ οὗἉ (πὸ Ῥγίηίοὰ Τοχι," 
Ῥ. 164. 



ΜΘ 5. 9 δε πιοξέ Αποεϊοηξ (ἴα8ς ποὲ οοπέαϊπῖπρ (λ6 αοβρεῖ5. 1938 

π 118 ἰοχί. [{8 ἱτηρογίδηοθ 1 δοῃῃθοίοη ὙΠῸ οΟΥΟΥ ΨΘΙῪ δῃοϊθηΐ 
ἀοουχμηοηίβ 8 ΨΟΥῪ στοαῖ, απα οἴὔδη 1ὖ [88 ἃ Κιηά οὗὨ ἀφθίθστη!ηἱηρ' 
γα Βοη Α. Β. Ο. αἰδσ διηοηρβῦ {Πποηλβογ 68: {ΠΟΥ Δ΄Θ ῬΑΒΒΆΡ ΘΒ ἴῃ 
ΜΠΣΟΣ 1Ὁ δοοοχᾶβ ἢ Β. 1π στηδϊ ἰδ πῖτρ τοδαϊηρδ ὙΒΙΟΝ ἀχὸ {86 Ὀαδβὲ 
αὐἰοϑίοα Ὀγ 1Π6 δῃοϊθηῦ νϑυβΊοἢ8 Ἀπα ΘΑΥΪΥ οἰϊδίιοηβ. [Κα {πὸ σαϑὺ 
οΥὗἩΠ6 Οοὐΐοοθ ατοο-  ὐϊπὶ, Ὁ 88 ομαγροαὰ πιτἢ Ζιαἐϊπιζίπο, ἀπ 
τπὺ8 1Ὁ γγὰ8 βοηβ ἔτηβ Ὀαίοσο ὖ σϑοοϊνοα (ὴ6 αἰζοηθοη ΜΓ ΠΙΘἢ Ὁ 
ἀοβοσνοά. [1ὲ ἴδ, ἴῃ ἔβδοῖ, οὔἊθ οὗ {π6 τηοϑὲ ναΐϊυϑῦ]6 ΜΟΝ. οχίδηϊ: 
ΠΟΠ6 οὗ {86 ἰοχίδβ ρυ ] 8 η6α Ὀγ ΤΙΒοποηαογῖ 18 80 προγίδηὐ 1 {86 
βίπρ͵]6 δχοορίίοῃ οὗ {μ6 ραϊταρβοδῦ Οοάοχ ΕἸρμγδοὶ ((.λ. 

Ε. (ἃ 8ι. Ῥδυ}8 ΕΡ180168) ΟΟΡΕῈΧ ΑΝ - ΟΕΕΜΑΝΈΝΒΙΒ, ΠΟῪ αὖ 
δὲ, Ῥοίογθθυτρ.---ΤῊ18 ΜΌΏ, 16 ἀββου θα ἴῃ {Π18 ρ͵δοθ, ποῦ ἃ8 ροββοββ- 
ἴησ ἃ οἷαῖπὶ οὐ {86 ρστουπα οἰἴποῦ οὗ ἀρλαν εν ΟΥ ἱπηροτίδῃοο, θαΐ 
ΒΥ Ὀαοβαβα 1 ἰ8 ἃ ὑγαηβοσρί οἵ {86 Οοάοχ ΟἸαγοπιοπίαμυβ 180 
τοϑη!]οηθ4: δηα (μοχοΐοσγα 1 }}} Ὀ6 Ὀοδὺ σομβιἀοσθὰ ἴῃ }χίροβι θη. 
1 λα 1ἴ8 ἀγομβαοίγρα 1 18 Ἰὼ τοῖς δηᾶ 1,δίη ; δηα Ὀοίμ ἅτ πτϊ θα 
ἴῃ ποῖ] Ἰοίίογβ, Ἔχ ΒΙ᾿ πσ ἐμαὶ Κιπά οὗὁὨ ρϑῆθγαὶ βου δηοθ τ ΒΙοἢ 
ΤΩΔΥ͂ ΘΆΒΙΪΥ χοβα] ἤτοι ἐπιϊξαίϊοπ. Τί 18 ργοδαδίψ ποὺ ο᾽άδσ ἴπδπ {16 
ΒΙΗΒ οὐ ἰοπίῃ οομέασγ. Τμ6 ρθουν οὗὨ {π1 ΜΏ. 185, ἐπαΐ 10 τῦὰβ 
οορϊοα ἔοτὰ {π6 Οοάοχ ΟἸαγομπιοπίαμιβ αὔεν ἱμαὺ ΜΘ, δα τϑοοϊνοα 
ΒΟ0Πγ6 Οὗ {π6 οσοττοοίίοηβ οὗ {86 Ἰἰαΐογ μαπάβ; 8ὸ ὑπαὶ {π6 βοσῖδδ οὗ {}18 
Πα8 σοηξυδοα γϑϑάϊηρσβ, μα μα8 :ηἰγοάπορα ἴῃ Ρ͵δοθθ ῬΑΥΟΪΥ τυ μαῦ 
Ὀεϊοηροά ἰο [86 ὁῃ6 δῃὰ ῬδαγΥ τ μδὺ τγὰβ ᾿πίγοάυοοθα ΟΥ̓ {π6 οἴου, 
Ιπβίδῃοθθ οὗ {πὶ8 ψοσ ρίνθη ὃν ΥΥ οἰβίοιπ δὰ (σι θβῦδο, ϑιιο ἢ ἃ8 
Ρτουο δαῦ 186 τΥΪΟΣΥ 88 ἴοο Ἰρῃποσγαηῦ ἴὸ ἤδυθ ΔΗΥ͂ σοῃοθρίοη οὗ 
186 ταοϑδηΐηρ οὗ υ]ιαῦ δ6 8 Ὑτηρ. Α ΜΗ. ϑυοῖ 88 {18 μδβ οὗ 
σουγ88 80 ἱπαθροηοηῦ ναὶαθ 88 ἃ ἩϊΠ688: 108 ΟὨΪΥ͂ ᾿ΠΡΟΥΔΠΟΘ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο θ6 [παῦ 1 βῆῆονγβ {π6 οοπαϊϊοπ Οὗ {π6 ἀγομοῖγθ ἔγομπι τυ 1 ἢ 1ἰ τα 
ΔΘ αὖ [Π6 {πλ6 ὙΏΘΗ 10 νγὰ8 τηϑάθ, Τὴ ΜΆ. 185 πον ἀοίθοϊί να ἴῃ 
Ραγὶ οὗ (86 οἰρθθι δᾶ 6]ονθηί οὗἩ Βογβδῃβ, δἰπλοβί {πΠ6 στ θο]6 οὗ 1Π6 
ἔγβι ΕρΊβι16 ἐο Τπιοίμν, δπα ἔτομι Ηοὺ. χιὶ. 8. ἰο {86 6πά. 

Τὸ νγδβ ἰοῃρὶ ργοβοσυϑᾶ ἴὰ ἐπ6ὸ ΑὈΌοΥ οὗ δὲ. (ἀδιτηδίη ἀθ8 ῬΊδΖ αἱ 
Ῥασὶβ', (Ὑμθηοα ἰὖῦ (Δ Κ68 18 πδὴ6): δὰῦ ψπθη τηυοΐ οὐ (παῖ 
ΤΔΟΠΔΒΙΘΙῪ Ὑγὁ8 θυγηθα ἴῃ {π6 ἰδία. ρατί οἱἉ [Π6 ᾿ἰαβύ οδαξασυ (μανὶπρ' 
Ὀδοη οοηγνογίοα ὈΥ ἴπ6 τ ρυ] ]οδη8 ἰηΐο ἃ βα]ὑρθίσγα τηδηυβοίογυ), 
δα {Π6 ΜΩΚ. ἴῃ ρϑποσαὶ ἰσδηβίοστοα ἴο {π6 ΒΝ) οίμβὰαυα ἀὰ οὶ, 
{μ18 δῃα βοηβθ οἰ βουβ ἐαρεὶ ὑ ίθρς δὲ Ὁ ἃ ἐἶϊπι6, θαῦ 10 σᾶπια ἴο Ἰσῃϊ 
δραὶῃ αὖ δι. Ῥοίογβθυγρ, τθοτα 1Ὁ 18 Καρί 1π ἐπ6 Πτηροστῖδὶ Πρ ταγυ.3 

Ὁ ΜΑΓΘΝ ΒΥ, “ ΤΉΘΓΟ 18 ΒΗΟΙΠΟΣ ΤΟ δηοίΐοης Οοάοχ ΚΔ η- ΟΣ ΠΟ 88 οὗ 51, Ῥϑυ}}8 
ἘΡ βε]οβ, υυϊοῖ 88 πουοῦ Ὀ66Π οΟἸ]αο ἃ. [Ιζ 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟἸΪΥ͂ ἃ ἔγδρτηθηΐ, 85 ᾿ξ σοηίδίηΒ πὸ 
ΤΏΟΓΟ (δὴ [ΠἰΓοΘΣ Ιοανοδ, Ὀπὶ 18 δΒυρροθοὰ ὉΥ Μουιποου ἴο Ὀ6 88 δπείοηϊ 85 {86 ἤΠἢ 
οοηίατΥ." (Νοίεϑβ ἴο ΜιΟΝΔο] 8, 11. Ὁ. 785.) ΤΪΒ δοοσῃβ ἰο 6 ἴΠ6 βγη ΜΙ. 88 106 ΟΟἰβ)1π 
ἐγαστηουδ (ἢ ἰὯ6 ΠΌΤΟΥ οὗἁἨ Ιοᾶνοβθ ποῖ 4 ΔοΟΌΓΑΙΕΙΥ βἰδιθ) ποχὶ ἀοβογ θεὰ (Η). 
Ιξ 18 ἱπηροτίϑης ἴὸ δδοογίδίη τολαύέ Μ55. ἀγὸ τηοδηΐϊ τ Ώ θη ΤΏΟΥ Δ.Ὲ βρόΐθη οὔ ἴΠ5 ἱπάοῆ- 
ΤΙΓΘΙΥ 85 ὈΠΚΏΟΥΤ ΟΥ πηρο] ] δε, Τῆς Οοἰδ᾽η ΜΆ5. σεγοὸ ἀεροθϑὶεα αἱ ὅδ. Ἑοττηδίη 68 
ῬΙοΖ ὮΡ ἴο ἐδο {ἢπ|6 οὗ ἴ[Π6 ἀοσδίστιοινο ΗΓο. 

3 Τὸ νγὰϑ Ῥυσομαβοὰ δ ῬΑσὶβ Ὁ ἃ Τξιββίδλη που ]οπδη παιηθὰ ὈυΓΟΤΒΚΥ ; δηᾶ ἱπ 1805 
ἷξ νὰ ἰἀοπεδοά ὉΥ Μδικὶ 85 Ὀεΐηρ [86 βαπὶς Μ5. {πὶ δὰ θθθὴ ΚΠΟΥΤ 88 (6 Οοάοχ 
58 -ρ ΓΔ ΘΗ δἰ: [Π 18 [8.6 ΒΟΥ ἰδδῖ ἰξ γγδϑ βίοϊϑῃ ὈῪ ἴπ6 Βα 85᾽ 8 η5 τ δθη δὲ Ῥαγὶβ 'ῃ 1814 
ΟΣ 1815 8 ἃ ΠΊΟΤῸ (ἈΠΟΥ͂ ΟΥΓ βοιίοη. 

ΥΟΙ, ΤΥ. ο 
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Η. (οὗ 5:. Ῥαυ] 5 ἘΡ 811.9). ἘἙΆΑΟΜΕΝΤΑ ΟΟΙΒΙΙΝΊΑΝΑ (ΝΟ. 
σ011.).--- ΟΥ̓Ὠ 1818 ΜΆ. Τουγύδϑῃ ᾿θανϑβ ΟὨ]Υ μάνα Ῥ66ῃ ργθβοσνυϑᾶ; [Π6Ὺ 

3 

τα νει ἐδ δυο βουπλθ σι οα γ, τ ἢ ἃ βυρδοσὶρίϊοῃ (866 Ρ. 85.} τοίδυτί πρ 
ἴο 8 οομραγίβοη ΜΠ [86 ΘΟΡΥ αὖ (ὑβθβαγθα πύθῃ ὈΥ (Π6 δαπα οὗ 
ῬδιρΡ ἢ 8 Πἰμηβ6 1 : {Π18 πᾶν αν θ6θη οορίοα ἔσγοτα Ὡποῖμον Μ. οἡ 
οὶ {818 ττἂαβ ποίθα ; θυ 86 ΜΆ. 1561 18. δἱπηοβί, 15 ποὺ αυἱϊΐο, 
88 δποϊοθηῦ 848 {π6 {1π|6 οὗ ΕἸ Π.41118, ἴγοτλ ποτὰ {818 Βυ Ρβουιρίϊοη 
τοοορρἄθά. Μορίίδυσοη ρΐδοοθ 1Ὁὺ ἴθ {μ6 ΒΠ ΟΥ βἰσχί σθητΓΥ ; 

Ιπβοβοπδοτῦ ἴῃ ὑμ6 Ἰαἰίοσ, Ὅὴδ τἰποῖα] Ἰοἰίοτβ οὗ {818 ΜΆ. ἃγϑ ἰαγρϑ 
Δα βαυδγο : ψΏθη σαῖμοσ ἐδἀθα {π6 ψο]6 (αχοθρῦ (6 β Ρβου ΡΟ ἢ8Β 
νει θῃ ἴῃ ὙΘΙΤΩΙ]110η) 88 ΡΌΠΘ ΟΥ̓ΘΡ ΔΡΆΪΠ, Ιηοδύ ΟΟΔΙΒΘΙΥ, ΟΥ̓ ἃ 
σουσθοίου ὙΠῸ το Ὀ]ΔοΚοη θα {Π6 ᾿ο οΥΒ ἴῃ ΒΟ. ἃ ΤΩΔΠΠΘΥ 88 ἱπβΟσΟυΡὮΪΥ 
ἴο ἀαϑίΓΟΥ {π6]Γ οἰοραῆοθ. Μοπίξαυοου θυ] 1Βμ6α 1Π6 ἰοχὶ οὗ ἐς 
[γαρταθηΐβ ἴῃ 171 ἴῃ ἢ18 ΒΙΡ]οίμοοα (οἰ Β᾽ 1 πἴδηδ : ἃ. 6 Ὁ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙΒ 
οὗ 186 ἰαχὺ 8 ρσίνθῃ πάνθ Ῥ6Θῃ βίαϊθα Ὁγ Τιβομοηοσῇ, 

ΤΠ686 ουγίθθη ἰθανοϑ ΜΟΥ 86α αὖ Μουπΐ ΑἴμοΒ ἴῃ 1218 δ8 ραγὺ 
οὗ 186 οονϑῖβ οὗ δῃοίμοσς Ὀοοκ; {π6 ταϑὺ οἵ "6 ΜΆ. μδα ῥγοῦδθ]γ 
οἸὙΠΘΥ ΡΟ Βῃ 6 α ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ, ΟΥ 6186 1Ὁ νγαϑ ἴῃ ἀδβίσουγθα 1ἢ ἃ ΒΓ ΑΣ 
ΠΆΠΠΟΥ. Αἰΐοῦ {π6 χα δ δ. (ἀθυτηδίῃ 468 ῬΊΟΖ, ὕνοῖνα ᾿θᾶνθϑ ΟὨ]Υ͂ 
σγ τ ἔουπᾷ ; [86 ΟἶαῚ ἔνγγο ΒΟΎΘΥΟΣ 66 δὖὺ Ἰθηρίῃ Κηονῃ [0 ἢᾶνθ 
Ῥβθῃ ὑγαηβίοεσγρα ἰοὸ δι, Ῥοϑίθσθθασρ, δηα (ΠΟΥ ἃγα ἀθβου θα διηοηρδί 
τ6 Μ55. οὗ [86 Βιυβδίδῃ Πταροσῖαὶ ΤἸΌΓΑΤΥ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 

ΤΑΤΕΙ ὕΧΟΙΑΙ͂, ΜΒΑ͂, ΟΕ ῬΕΟΌΠΜΙΑΒ ΓΜΡΟΚΤΑΝΟΕ» 

ΤΗῊΗΕ ΜΚ. οὗ ἐμ (ἀοβροβ ποχί σραῦϊγο οομϑιἀθγαίϊομ, το, ἐπουρ ἢ 
ἴῃ α96 ἴμαν βίδηα διμοηρδὺ {86 Ἰαΐασ ὉΠ01418, δοοοχα ἴῃ ἐετέ πὰ 186 
ΤΔΟΤΘ δηοίοηΐ ΟΟΡΪ6Β. 

Ι,.. ΟΟΡΕΧ ΒΈΕΘΙΓΒ; 62. (80 πυταρογρα διροηρ (6 Μ5 5. οὗ (6 
ΒιδΠοίβδααθ ἀὰ ΒοΣ οσ ἱπιρότια!]θ αἱ Ῥαγ8). 181 ΜΆ. ναϑ υβοᾶ 
ΡΥ ΔΙΠγ Ὀγ Βοδοσγὺ ϑίθρμθηβ, 8ὸ ἀοποίρα 1 ἡ, 28 θαΐϊῃρ {μα εἰσλίλ 
οὗ [π6 οοα!οθδ οο] ]αὐθα ἕο ἢΐΒ ἰασρ δαϊοη οὗ πὸ ἀσϑοκ Τοβιίαπγχθηῦ 
(1650). δδίποθ {π6 ἔἴπι6 οὗ Θίβρῃ θη ΤΔΩΥ ΟΥ̓ ΠΟΥΒ μαννα δχϑιηθα ΟΥ̓ 
οΟἸ]ι οα ἐπ|8 ΜΘ. ΥΝ οἰβίθιῃ νγαβ ῬΘΟΌ ΠΙΑΥΥ ἱπδοουσγαίθ ἴῃ 18 οο]- 
Ἰατο, ΟΥ 686 {88 δχίγαοίβ 1 οΒ 6 τρδθ ΤΟ Γ6 Ὀγϊη θα (ΠΘΑΥΪΥ ἔογ 
ΥΘΆΓΒ ἈΡου σα γ8) τ 1} στοδὺῦ γαπί οὗ Ἔχδοί 46. Οὐ θβρδοῦ οο]]αίοα 
186 σγοϑδίθσ ρατύ οὗ (85 ΜΆ. νι ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΡ]6 οαγ ; φηὰ αὖ Ιοηστῃ 
(Π6 ψΠοῸ]6 τγᾶ8 ὑγδηβουι θα ὈΥ Τιβοβομαογίέ, δηθὰ ρεὀίιέβυοά ἴῃ 18 
Μομυιϊηθηία ὅδοστα [ποᾶϊί (1μοῖρϑιο 1846): {π6 ἰαχὺ οὐ {8 ΜΙ. 
ἴογτηβ, ἴπ λοῦ, (π6 πηοϑὺ Ἰτηρογίδη δηα να] 8 ]6 ρμαγί οἵἉ {πὲ ψογκ. 

ΤΗῖθ ΜΆ. σδοπίαίηβ [π6 ἴΌυΣ (ὐοΒρ6 18; ἃ ἔθυνν ἰϑαᾶνϑδ ΟὨΪῪ Ροΐπηρ Ἰοδβῦ: 
{π6 ἀοίροίϑ ἀσ Μαίϊ. ἵν. 22---ν. 14., χχυἹ!. 17. ἴο {86 οηά: Μαῖὶ χ. 
16---30., χν. ὃ---20.; Φοβη χχὶ. 15. ἴο {π6 οδῃά. Τα Ἰοὐΐοσβ 46 
ὈΡΠΡ Ὁ δῃα σΟΙΩΡΓΘΒΒΘα ; ΘΟ Ρᾷρ6 σομίδ᾽ 8 {ν0 ΟΟ]ΌΓΩΏΒ ; δοοθηίβ 
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οὐσυγ, δυΐ Τμ6Ὺ ἃγτθ οἰθῃ ὙΘΥΥ͂ ᾿πδοουσαίο Υ μ]δοθᾶ. ὙΠΟΥΘ δ ΓΘ 
ΨΔΥΪΟΙΒ ΤΩΔΓΚΒ οὗ ρυποίπδίίοη ; Ὀαὺ {Π6Γ6 18 ΠΟ δυϑβέοηι οὈβασυϑα ἴῃ 186 
Ῥδῖιθ68 ΟΥ αἰν]βίομβ ἱπαϊοαίθα. Ὑμ6 δι] οοπίγβοιώομβ ἃγα [οι πα, ἃ8 
Ὑ06]] 88 βοὴ οἴβμβεὺϑ ; τη ϊβίαϊκοβ ἴῃ ΟΥ̓ΒΟΡΥΔΡὮΥ, ΟἸΔΙΒ810}8 οἵ [ἰοἰΐθι, 
ὅζο. ἀγα ἔσεαπαηῖ, Τμ6 τίτλοι, Αὐητηοπῖδῃ βϑοίζοηβ, ΕλΒΘ ὈΪΔ ἢ ΟΔΏΟΠΒ, 
δηα πη ἀἸοαίοηΒ οὗ δοοϊθδιβϑίϊοαὶ 1Θββοηβ, ἀγα ρίνϑη ἴῃ {π18 ΜΆ., 48 15 
1π6 6486 ΜΠ τηοβὲ οὐὗἩ {μ6 Ἰαΐοτ τποΐ818. ΤΊΒΟΒοΔου αὐτὶ θαΐαδβ [818 
ΜΆ. το [86 οἰσβι οαπίυγνυ ; Οὐοβθδοι, Ηρ, ἀπα οΟἴμοσ οὐἱῦοβ, ὕο 
186 πη ἢ ; δηα {818 Βθϑῖὴβ ἴο θ6 [16 ζοσβ ργόῦ8}]6 ἀδίδ. 

ΤἼο νάὶυο οὗ {μ186 ΜΆ. 18 ποῖ, μβονδνοσ, ἴο Ὀ6 δϑυϊηδίρα ἴσοι 108 
ἀαίθ, ποὺ ἔγοτιλ {π6 οὐμορταρῃϊολὶ δοουγδου οὗ 118 δχϑουοη: {ῃ6 

, σδΒαγδοίοσ οὗ 118 ἐότέ ΒΡΘΒΚΒ ἴον 186} ὕο 411 ῈΟ Θοταραᾶσγα {μ6 υϑϑδαϊηρβ 
τ} ΤΠο86 οὗ {86 οἶοὺ δποϊθῃΐ ΜΆ. ; [ῸΣ ἴῃ βρὶῖ6 οὗἁἨ 8}1 {π6 Ἰῃοοιὰ- 
ροίθησα οὗ {6 οοργιβὺ 6 μδ8 ργθβοσυθα σϑδάϊηρ ἴῃ {18 ΜΘ. τ] οἢ 
ΔΓΘ ΟΪΥ ἔουμπα ἴῃ ἃ 6 οΟἴΠ6Γ ἀοουμηθηῖ8 ----[Πο86, Βουγανοσ, Ὀθθῖηρ [86 
τηοβὲ δῃοϊθηῦ δηα να] 16. [Γύ 88 θθθὴ ἐπουρδύ {μα΄ Εργυρθῦ γ88 {86 
ΘΟΙ ΤΥ ἴῃ ΠΟΣᾺ 10 γὰ8 σι 6 ἢ, ΡΑΓΕΥ ἔγομλ (86 ΑἸοχδηάγιδη ἔστι 
(συ μι ἢ ἴῃ ἰμουλβοῖνοθ γον ποίμιησ, ἱμουρἢ 1π ΟἾΠΒΕΙ ρατίβ ὑπο Ὺ 
ταϊρῦ Αγαγ ἢν θθθὴ οὰαπα ἴῃ ὑπ6 οἰρατ ΟΥ πλητῃ οδηζυτΓΥ), δοὰ 
ῬΆΓΕΥ ἔγοτῃ {π6 βιρροβιίζοη ὑπ {86 βουῦῖρ6 νγαβ θαΐ [1{{|6 δΔοαυδϊη οα 
ΜῊ ἢ (86 Ἰδησυδρα 1η ΜΒΙΟΒ 6 γα τὶ πρ, [0 18 ουαθηὺ μαὺ (86 
ΜΆ. ἔγοιαω ἐς χες 1818 γγχὰβ σορ θα γγἃ8 ομδ ᾿πηΐο ΒΟ. βανόγαὶ οοστθο- 
ἰἸοη8 δα Ὀδθη 1ηὐγοαυοαδα ; δπα {8118 1 Β66πλ8 {πδῦ Βουχθ ΓΙ ΠΡ ἴῃ [86 
ἰοχὺ οὗ (818 οσ ᾿ῃβογίθα ἔγομι (86 τρλγοΐη οὗ [Π6 Δρομοίυρο. 

Χ, ΟΟΡΕΧ ΜΟΝΑΟΕΜΚΒΙΒ. ---- ΤῊϊ8 ΜΏΩ. 18 πον ἴῃ 186 {ΠΠΊ ΟΥΒΙ(Υ 
ΤΑΌΓΑΤΥ δὖ Μυμὶοι (μανὶπρ ἐΟΥΤΊΟΥῪ ὈΘΙοηροά ἴο Τηροϊ]ἀδίααί, ἀπά 
Δ υναγὰβ ἴο ᾿δηαβμυ). [10 οοηΐαϊηβ [Π6 ἔουγ (ἀοβρο]8β, τ ναγῖουϑ 
ἀεΐεοίιβΌ. ἜΘΟΥ ΠΟῪ βίδῃα “οἰη, 1ὺ1κο, Ματκ, Μαίπον ; Ρυΐ ὈοοΓο 
186 Ῥεριπηΐηρ οὗ Φομη {ποῦ γα ὕνγο ᾿π]υγοᾶ δπᾶ Ὀ]αοϊκοπ α ἰοᾶνοβ, 
σοπίδιηηρ ρατὺ οὗ Μαδιαν, ἴγομι νἱ. 8. ἰο γοσ. 10. Τα ἰοχὺ οὗ {Π6 
(Δοθ8ρ6]8 ἐπὰν {πὲ οὗ Ματγ) 18 ᾿πύουβροσβοα πῖῦ ἃ. ΘΟγητ ΘΟ ἰΑΓΥ 
ἴδκϑῃ ἔτοτα Οδγγβοθδίουμ δῃὰ οἴμβοτβ. 186 ἰαχῦ 18 ἴῃ 8Π18}} Ὁρυρς 
ὉΠΟΪ4] Ἰοίίοσε, τσ Βιοῦ, ὑπουσῇ βοῖλα οὐ ὑβθῖὰ Δ. ΘΟΙΏΡΓΘΒΒΘα, Β66Πὶ ἃ 
16 τλοῪ ογο ραγέϊαϊ Ἰταλίαι οη8 οὗὨ [Βο86 τιϑδα 1ῃ ὙΘΥΥ͂ ΘΆΓΪΥ ΟΟΡΪ68. 
ΤῊ ΘΟΙΩΓΊΘΗΪΑΓΥ, ΒΟΜΘΥΟΥ, ΜὨΙΟΩ βίη ΘΟμ ΠΟΙ ΒΙΥ πὰ [86 ΒδΠ16 
ΘΟΙ Π]ὩΒ 88 {π6 ἰαχῦ, 15 ἴῃ συγβῖνα ἰοῦ Β ; δηᾶ, ἔγομι [86 διυτδηροηδηῦ, 
1π6 τ Πο16 τηυδύ ΡῈ οὗ {86 βαηβθ δρθ. [Ὁ 4}1 β6] οῃρΒ Ῥσγο δΌΪΥ (0 [6 
Τθηίῃ σθηΐυσγ. δοἢ Ραρα οὗ [μ18 ΜΆ. σοῃίδιηβ ὕνσο οΟ] Π1Π8 ; {μ6τὸ 
ΑΓΘ ΠΟ ΑΙ ν]ΒΊΟΠ5 Βιιο ἢ 48 τίτγλοι; ἀπα πῸ τλᾶγκ οὗ 18 Βαυϊηρ 6 6ῃ 1η- 
ἰοπαρα (148, ἱπάθϑα, {π6 δυγτδαησοιηθηῦ σσουὰ αἰπιοδί ργθοϊα 6) [ῸΓ 
ΟἸυγοῖ 86. ϑοτῃθ οὗ {π6 τοδάϊηρβ οὗ (18 ΜΘ. τεσ οοτηγηπϊοαύοα 
Ὀγ Ἰδοῦ τσονκν ὑο τίθβθδοι, γἢο ὉΠαγ οσα ραν 1Ὁ ἃ Ρ]δ66 ἴῃ Π]8 [ἰϑ8(. 
5΄6Π012Ζ οοἸ]αὐδά 10, θα 1 νοσυ 1116 ὁχδοΐποβ; δηὰ 1 νγαβ βιι086- 
ααθηίν οοἸ]αἰοα (Ἰπἀο ρθη θη0}γΥγ) ΟΥ̓ ΤΊΒΟΒΟηἀογ δῃα Ὁ ΤΥαρ6]]68. 
Το ἐοχέ οὗἉ (818 ΜΆ. 18 δοτω  Ο]}Υ δηοϊθηῖ, ΤῊ ἱπίογαρουβοα δοπ- 

ΤΩΘΏΪΔΕΥ͂ παν ΒΟΙ ΘΟ πη68 παγνα αἰοοίοα [86 γτοδαϊηρ; δυΐ {πὶ {818 18 
ποῦ ὉΠΙΟΥμαΪν (ἢ6 οΑ86 18 βῆονῃῃ ὈΥ̓ {86 ποῖ (πδὺ [6 σομπητηθηίδγΥ 
ἢ828 ΒΟΙΩΘΕΪΩ68 ἃ τοδαϊηρ ΒΟΥ ἀἸ ογοπὺ ἔγοπι ἐμαῦ 1π ἐπ ἰοχί. ΤῈ 
ΘΟΙΩΠΘὨΑΙΎ ἀο068, ΠΟΎΘΥΘΙ, ρζονα ἴπ6 ΔΌΒΘΠΟΘ ΟΥ [86 ΟΟὨΐγΑΤΥ οὗ 
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Ῥδυυουϊαν ραββασεδ. ὅϑοιηδ οὗ (86 ρογίζουβ ἴῃ τ ΒΙΟἢ {818 ΜΆ, 18 πον 
ἀοίθοῦνα ἄᾶνα Ὀ6Θἢ ΒΌΡΡ 16 οἢ ΡΔΡ6Γ, δῃά ἴῃ ἃ ἰαίδσ Ββαῃηά, 

Οἡ ἃ ἴοοβα Ἰϑδῦ ἱπ μα Ῥαρίπηΐηρ οὗ [86 ΜΆ. {πόγὸ 18 ἃ τωϑῃο- 
Τα πάππ, Βῃονηρ ὑμαὺ 1 τγαὰ8 σίνθῃ οὸ {π6 ᾿ΙΌΤΑΣΥ οὗἁ {Π6 «“6βϑυϊ8᾽ 
ΟΟ]]ορα δὖ Τηρο]αδίαας, Ργ (ὐογασα Ὑ᾽ οβϑῖιβ, [86 γον ηοἶδὶ ΒΌΡΟΣΙΟΣ οὗ 
{ῃδὺ ογάϑυὺ ἔοσ (ἸΘΥΤΏΔΩΥ : 108 ῬΥΘΥΙΟΙΒ ὨΙΒίΟΥΥ ΔΡΡΘΒΙΒ ἴο ΒΘ υῃἰζπονη. 
Ἑτοιὰ {π6 8ΆΠ16 ΤΩΘΙΠΟΣΆΠα τα 10 ΒοΟσηΒ ὑπαὶ ἰἢ6 ΜΏ. μαά βδϑὴ Ὸγ 
ΒΟΠῚ8 πὴ6 ἴῃ {86 ᾿αβῦ οθηΐυσυ Κορὺ δὖ ᾿πηβῦσιοκ, (ὙῈ6 ἀδία 18 
(ΕπΙρομίῖὶ, 14 Αριῖ]. 1757.) 

Δ. ΟΟΡΕΧ ΒΑΝΟΑΙΈΝΒΙΒ. ---- ΤῊ ΜΆ. γγᾶβ ρυ] βῃοα ἴῃ 1886, 
Ὀγ Βοείρ, ἴῃ 8 0 Ππορτδρμϑα βοβίσα!]α οαϊοη : Ῥγθυ] οΒ]σ ΠΟ 80 δά 
θ6θη τηρβᾶρ οὗ 118 ἰαχύ [ὉΓ οὐ σαὶ ρυγροβοθ. [{ 18 ργαεβοσυϑά ἴῃ {6 
ΠΡγατυ οὗ ὅ5.:. Ο8]16η, ἴῃ αὐ  Ζου δα. [70 οοπίδϊηβ ἴπ6 ἔοοΣ (Ο8ρ6]8 
ἴῃ ατοοϊς τι δὴ 1ηίου ποα 1,αἴϊ γογβίοι, ει τθη οἡ γνϑ] ]υτὰ ἴῃ ἃ 
ὙΘΥῪ ῬΘΟΌΪΑΣ ομαγδοίοσ. ΤἬΉΏΘΓΘ 18 οη6 ἰδίυβ ΟὨΪγ, “08η χῖχ. ]17----ὃδ. 

᾿ς ἼἘ6 ποχάβ ἴῃ ἴπ6 αὙθοκ ἰοχύ ἀγὸ αἰνι ἀθα ὈΥ͂ ἃ ροϊηῖ; οἔϊθη, ον - 
ΟΥ̓́Θ, Οὔ ὑ6ἃ ΟΥ ἸΠΟΟΣΥΘΟΌΥ ρἰβδοθά. ΕὙΘΑΌΘΙΗΠΥ ἱμ1014] Ἰδ ίοσβ ΓΘ 
ἔουπα τυοἢ ΙΑΥροσ ἔμδῃ {π6 Οἰμ6.Β ἴῃ [86 Β8πλ6 11πὸ; δηᾶ βυοὶ 1ο ΐθυβ 
86 ραϊπέεα πὶὰ ἃ Βροῦ οὗ βοῃγα ΘΟ οι, ὈΥ ΜΑΥ οὗ ογπαπιοηΐ δ8 10 ψου]ὰ 
ΔΡΡδδσ. [}ἢ (86 Ὀαρππὶηρ οὗ δι. Μααν (ἀοβροὶ ὑμογθ ἃγα ἴγαοθβ οὗ 
Δοσοθηΐβ δπα ὈγοδίΒΙΩρΡΒ : ΘἰΒΟ ΠοΓα ΠΟΥ ἅτ τοί ἔουπα, Τμα 1, Αἰ 
ἰαχὺ 18 ποὺ ἃ ἰδίδβν δαάϊτοι τδᾶς ἰο {π6 ἀσϑοκ, Ὀαὺ 10 ρῥτγοοροάοά 
ἔτοσα {86 βϑῖῃηθ ὙΥΟΥ ΟΥ ὙΓΙΓΟΓΒ: 1Ὁ 18 ῃού (86 ο]α 1,δἰ1η, ποῦ γοί 6 
γυϊραίε; Ὀυΐ 10 Βθθῖῃβ ο αν ὑθθὴ ἔοττηθα ἔγοια ἐμ Ὑ υϊραίο ἀπά 
{Π6 ὅτε ἰαχύ, ὈΥ 8 δορυιβϑῦ ΒΟΒ6 ἸρΏΟΣΔΙΘΘ γγὰ8 ζτοαί. [ἢ ρΪαςββ 
1 18. ἃ Κἰηα οὗὨ εοπρίγμίησ οὗ {μ6 ραγίδ οὗ [86 τοὶ ψόσὰβ: εἰ μα 
[8 πο υαΐι Ἰπι Θρομἀθη!γ. Γ[Γὺ ΟὨ]Υ ΒῆΟΥθ, 1ῃ δοῦλθ θ]ασοβ οἰ μοσ- 
δα ἀουδέα], νοῦ 6 τοὶ ἰοχὺ 88 ᾿ηὐοπάρα ἰο 6, δπα δον ἰΐ 
Βῃουα Ὀ6 τοϑδά. 

ΤῊδ τπγριῃ οὗἩ {μῖϊ8 ΜΆ. σοπίδιηϑ ποὺ ΟὨ]ΥῪ βιιοἢ ΒΘΟΙΟΠΒ, ὅζο., 88 
ΘΙ ΟὨΒίΟΙΏΔΣΥ, δυῦ 4180 στδηγτη δῖ 041] δηα ΟἾΠΘΡ δηποίδομβ οὗ 
ΨΔΓΊΟΙΒ Κι πα8: βοιὴθ οὗ {πΠ686 ἢδνο ἃ ἀορτηδίοδὶ οὐ]θοί. 10 88 θθθῃ 
ΒΙΡΡοβοα ἔγομι ψϑυα 08 ἴῃ ἰπ6 πδμαντιηρ (παὺ {Π18 ΜΆ, νγὰ8 
τοι Ὀγ αἰ γθηῦ βοσῖῦ68; δαὺ 1 {818 6 τῆθ 6886, 411 τηυδῦ μανα 
Ὀδαῃ οὗὁἩ [6 βᾶπιθ βἜἜΠΘΓΑΙ σἤδγδοῖοσ, οὗ (Π6 βδᾶμα τυδηΐ οὗ 8.}}}, δπά 
Ὀοϊοηρίηρ, ουΘἢ 88 ἰοὸ {Π6}]} σγάρηϊο δΔ011{1686, ο [86 βϑπ6 βοῆοοὶἱ. 
Μιϑίδκοβ οὗ 4}} Κιπάβ δῖὸ ἔγοαιβηΐ ; δῃα [ἢ οὔ ββίομβ οὗ (ἢ ἃγίϊοὶο, 
Δ ΟΥΥΌΤΒ οὗ {6 Βδῖηλ6 βοσζί, ΒΟΥ ἃ ὙΣΙΟΥ τ Βοβα τηϊπα δηά δαν δά 
ὯΟῸ ἔδλπ αν δοαυδιηΐδποθ τ (86 δἰγαοίασα οὗ ατθοῖκ, Ετοιῃ [86 
Βαπάν γι ηρ, ΘΒρΡΘΟΙΑΠΪγ {Πα οὗ [π6 1,δεη ἑαχῦ ἀπὰ (}16 τρδυρίμαὶ ποῦδϑ, 
10 [658 θθδπ ἐμουρῦ ργόθδθ]6 ἐμαὺ [Π6 ΘΟΡΥ θοῦ τγὰβ δὴ 1τ]8}) οσ ϑοοι8ἢ 
ΤΟ Κ : [18 ργο Δ ΟΠ] ΕΥ 18 στ Δ ΕῪ ἱπογοϑβθα ὈΥ [86 οἰγουταβίδποθ {Πα 
ι ΜΗ. οἰοβοὶυ 4]]16ἃ ἰο {μῖ8, [896 Οοάοχ Βοογπογίδαυβ ((. οὗἉ δι. 
Ῥαυ]Β Ε;ρ181168) σοπίβιηβ δὖ ἴμ6 [οὐ οἵ οπϑ οὗ [86 ῥρΆβοε α ὕειο ἰΐηιες 
ἐπ ᾿τἢ. Βυΐ πόγα 18 ΠῸ σὑϑϑβϑοὴ ὙὮΥ Μἷ6ὶ ΒΒΟυ]α ᾿ηΐϑν πδῦ 10 νγᾶβ8 
τι τύθη ἴῃ Ιγτο]απᾶ; ἔοσ [στἰδὴ στο ΚΒ 1 ΠΟΙ 6 ΤΏΔΗΥ ΤΟ Αβίθσ 68 Οἡ 
{π6 οσοπιϊηοηῖ; δηα {δαὶ οὗ δὲ, (δ ] θὰ 1.861 γγαβ ἔουπαοα Ὀγ (μοὶ: 
{ποτα ΤΠ6ῃ 1 ΤΩΔῪ ΨΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΔΌΪΥ μάνα Ὀ6θη τσ θη. ὙΥ̓ΒΟΘΥΟΣ οοπι- 
Ῥᾶγεβ {μϊ8 ΜΆ. τῆ τὰς Οοαθχ Βοθγπογίδμιβ (88 δχμιι θα ἴῃ {80 
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Ταοβὶ π1168 οὗὨ 686}) τγου]α δὲ ὁπμοθ βΌρροβα {μπ6πὶ 0 6 Ὁ]Ο86 1 Υ οοπ- 
ποοίρᾷ. ΤῊΪ5 ορἱπίοη 18 οοηβττηθά Ὀγ (ἢ 6 ποίεβ ἴπ {86 τλλΥρΊη οὗὨ Θδοὴ 
ΡΒοΐηρ οἴδθῃ ἰἀδθμπέοα! ; δηὰ τπὰ8 ἐμ 6Ύ Βανθ θθθ τίρ Υ τοραγἀθα 88 

οὗ [86 βᾶια βοὺῖκ. Αὶ ἔἈσίποσ ργοοῦ οὗ {818 νγὰϑ ἴαμα θη 
Ττορ61168 ἰπ 1860 οοπιραγοᾶ οὐ 8 βοβῖγα!]α τ 1Π6 Οοάδχ Βοοτ- 
ποχίδηυβ αὖ ᾿Ὀγοθάθῃ; [ὉΓ δ8 Βοῦρ μα ρίνθη αἱ πα [ῃ6 Οοάοχ 
ϑ'δῃρΆ ]] 6818 ΠΟΥ͂ σομίδί 8, ὑΠΟΥΘ ΔΓΘ ΒΕΥΘΙΆΪ ἰΘΆΥ68 ἴῃ ΠΒΟρτΑρΠοα 
ἔλοϑῖσαα ΒΟ τὸ ααὐαϊξίοπβ ἴο ἴπ6 ΜΌΏ. ἴῃ ἃ Ἰαΐθ μδηᾶ: βενθγαὶ 
Ἰοᾶνοβ σα ἰμ08 ργοῆχαοά ἰο {π6 ΜΆ. οοπίδιπῖπρ ΟἴΠΟΣ τλυϊηρ᾽ ; [88 Βδηά, 
δζο., τγᾶϑ ἔουπα ἰο 6 ῥτρϑοΐβοὶυ [86 Βαὰλ 88 ὑπαῦ ΒΟ. ττοΐβθ ομ6 ᾿βαῖ 
ΠΟῪ ὈΓΟΗ͂ΧΟα ἀπα 6]θυθῃ ΠΟῪ αἵ [Π6 6Θπα οὗ Οοάοχ Βορσπθυϊδηιιβ. 
ΤΏυβ ἰμε66 ΜΆ. ὁποθ υχτηοᾶ οπε δοοῖ ; δια ἤθη βοραγαῖθα, βοπλο 
οΥὗἨ 186 βυρογῆυσουνβ ἰοανοθ τ τ Δα ομαὶ πτιπηρ αἰϊδομοα ἴο [86 
ξουταοτ μαζί, δηα βοσῃθ ἴο [86 Ἰαἰΐαυ. 
ΤΉ, ἀτραταθηΐθ Ὑ ΠΙΟΘΩΒ δα ὈΘ6ῃ 86 ἐο Βδον ὑμαῦ Οοθχ Βοοτ- 

πουῖδηυβ Ὀοϊοηρδ ἴ0 {π6 πιλί ΘΘΗΓΌΓΥ ΔΡΡΙΥ Θαυδ!]ν ἰο (ῃ6 Οοάοχ 
ΘΘΏσΆ]]ΘῊ 818. ᾿ 
Τα οἰαἰπὶ οὗἩἨ {18 ΜΆ. ἰο 6 αἰδιηρ ϑῃοα ἔγοτα {86 ρΘΠοΓαὶ ΡΟΑΥ͂ 

οὗ [86 Ἰαΐδσ ὑποῖα]8 ἀθρθηβ στρ ϑ νυ οπ {86 ἰοχί οἵ δι. Μασ ἀοβρεϊ, 
ἴῃ ψΙοἢ Ρογχοη {Π6Γ6 18. ἃ ΨΟΙῪ ἔγοαποηῦ δάμπογθηοθ ἴο {86 Ὀεβὺ ἀπά. 
τηοβύ δῃοϊθηΐ Δ ΠΟΥ [168 : 10 ΤΑΥ͂ 8160 Ὀ6 βαραγαίϑα ἔγοιη οἴμοῦ Μ55. ἴῃ 
16 ΟὍΒρο]8, 88 βοϊηρ ρατγῦ οὔτμο δασιὸ ὈΟΟΚ 848 Οὐ. οὗ δ. ῬΡαὺ] Β ΕΡ β6168. 
1 1ἰβ του καῦὶο ἰο βπά ἰπ {μῖ8 ΜΆ. σϑδάϊησβ ψ ΒΙΟΝ ἀγα ἔουπα ἴῃ 

Β. «πὰ ἴῃ Ρυΐ ἃ ἔθ Ὺ οἴβοσβ, ἴῃ ὑπ τηϊάβί οὗ ἃ ἰαχύ οὔϑθῃ βῃουτηρ ΠΟ 
ῬΘΟΌΠ ΑΓ σοοάποβθ. [08 οὐἹρίηῃ 18 ΒΌΒΙΟΙ ΘΟ ΟΡβοῦγα; Ὀαΐ 1Ὁ ΒΘΘΙΏΒ 
ἔγοτα {π15 ΜΚ. δά Οοάοχ Βοορσῃογίδηυβ, ἐμαὶ ἔμογα τηυϑί αν Ὀ6θη, 
1η ρΡαγίβ αὖ ᾿ϑαβῦ, 'ῃ [86 ΥΥ̓ οβῦ, ἃ ἀτσβϑεὶς ἰοχὺ ουγγοηΐ, ροββοβϑίηρ Ρθου- 
ΠἸατ 168. οΥ̓Ἁ 118 ονγῃ, Δῃα ΒΆΡΟΣ Ώρ' ΤΩΔΗΥ͂ ἀποϊθηῦ τοϑαϊπρ8, ΘΒρΘΟΙ ΑΙ Υ 
ἴῃ δι. Ῥδὺ} ΒΒ ΕΡΊβι168 δῃὰ τὰ {86 ἄσοεροὶ οὗ 5ι. Μαιῖκ. 

Ἐ. (οὗ δὲ. Ῥαυ] 5 ἘΡΙ81168). ΟΟΡΕΧ ΑΥΘΙΕΝΒΙΒ, ἰὼ {86 ΠΡΤΑΓΥ οὗ 
ΤΥπγ ΟΟ]]ορθ, Οδιαρσιάρε.--- ΤῊ 8. ΜΆ. οοπίαϊπβ (89 ΕἸ 181168 οὗ δ. 
Ῥδὰὶ] ἴῃ ατοοῖ δμὰ 1,δἴϊη ; 1παΐ ἰο {6 ἩΘΌΤΟΒ θοϊηρ ΟἹ]ΥῪ ἴῃ 1, αἴλη. 
ΤῊ18 ΨΟΥΒΙΟΩ 18 Ποὺ, 88 18 ΘΟΙΩΤΠΟΠΙΥ͂ {Π6 ο4886 1π {86 Οὐαϊοο8 ατοο- 
Τωαὐϊπὶ, ἃ που- ΗΙΘΤΟΙΥΙΩΪΔΠ ἰΥΘΠΒΙΔΊΙΟΙ,, [ῸΓ 10 18 ἃ ὙΘΙΎ φορά ΟΟΡΥ οὗ 
1παῦ οὗ Φογζοῶθ. Τῇ Ὀαρὶπηϊηρ οὗἉ [|8 Οὐαοχ 18 ἀοίθοϊνα, 8ο {παΐ 1ὲ 
ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΣΏΘΠΟΘΒ ἴῃ Βοτ. 1}}.ὄ 15. [Ι͂π ἃ ἔθ Ὁ ρ]δοοβ [86 ἀτϑοὶς ἰαχῦ 18 
ὈΙΔΏΚ, {86 Ταῦπ Ὀγ ἴπ6 β46 θοϊηρ ΟὨΪΥ ΒΌΡ}]164, [ὺ ἐοσιλ Σ] Ρ6- 
Ἰοησοα ἴο {86 τχομαβίοιυ οὗ Αὐυρὶα Μα]οσ, ἴῃ ιν Ζουϊδηα, πος σου- 
βίδῃοθ, Ώ6ΠΟ6 1 Τοροϊ να 18 πδηλ6. ΥΥ̓ οἰβίϑϊῃ βὰν 1 αὖ Η οἰ ἀοΙ θοσρ, 
Δηα οΟἸ]αϊοα 10 ᾿ρΟΥ ΘΟΕ ἀπά ἱπδοουγαύοϊνυ ; δηὰ δἴοσναγάβ, Ὡγουρἢ 
ἴῃς ἱπέοσιηδοη τ ΠΙΟΒ μ6 ραγθ, [86 οοἸ]ογαίθα Βϑη ον ρυτοβαβοά 1ἱ 
1 1718. ΑΠΟΡ 818 ἀθαίμ, ἴῃ 1742, 11 ραββθά στ οἴμοσ Ῥοοῖκ8 απά 
ῬΆΡΘΓΒ ἰηΐο {π6 Παπαβ οὗἁἉ μ18 πορβον, Βιομαγᾷ Βϑηίου, πο Ἰο 10 ἴο 
{86 60]]6ρα ΠΘΓΘ Ὁ 18 ΠΟῪ ῥγθβοσυϑᾶ, ἴὴ (86 ἸΌΥΑΥΥ οὗἨὁ τ ΠΊΟΘΙ 1Ὁ Πα8 
Ὀδθοη ἀδροβιίθα δυϑῦ ϑῖποθ {Π6 γα 1787. 

Αἴας {86 ΕΡΙ8:16 ἰο (πὸ Ηδῦτγονγβ ἰμαγα 18, ἰῃ [86 βαιὴθ ἢαπᾶ, ἃ 
Ἰοπσ οχίγαοῦ ἔγοῃῃ ἃ [δῦ πεῖ τοῦ (ρατγίς Οὗ ψΠΙΟΒ τσοσα ρυ] 19π 6 ὈΥ 
ὙΝ εἰδβίοϊῃ ἴῃ ᾿ἷ8 ἀδβοσι ρου οὗ ἴπ6 ΜΆ.); δῃᾷ 88 (818 νγαβ βυρροβϑᾷ ἴο 
Ῥο ΕΒΑΌδμτΒ Μαυγιθ, 1Ὁ γαβ μοϊὰ ὑΠδὺ [6 ΜΦ. οουἹά ποῖ 6 οἱκίοσ 
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ἔπαπ {π6 πιῆ οοπίατγ. Βαΐ 88 [818 18 ἃ πηϊδίακθ, (6 ΜΘ. τυ 6 
γγ6}} αὐἰἰγὶ θυ οα ἴο [Π6 οἰρσίμ.} ὙΠῸ αὐσὔϑοῖκ τουδῦ να Ὀθθη οορϊὶοᾶ 
ἔγοτα 8 ΘΧ ΩΡ ΪΔῚ σομ δι ηρ δὴ ο]4 ἰαχὺ οὗὨ [Π6 οἶαβα ΒΟ Β Οτῖθβ- 
60} ἰογιηρα ὙΥ δβίθασῃ. [Ἃἢ τηδὴν σαβρθοῖβ {886 οὐ ΠΟΡΤΆΡΗΥ 18 ὙΨΟΥ͂ 
ἀοίροιϊνα δῃὰ Ὀαγρθάγουβ, δῃα {ΠῸ ἰοσιηδίίοη οὐ {86 ]Ἰοἰΐοσβ οὗ {δ6 
Τ,αἰη οοἸυτηη 18 οὗ [86 Κιπά ΒΊΟΝ μᾶ8 Ὀθθη ἰοστηθα Απρ]ο-βάχοι, 
80 μα {πογ6 οδὰ Ὀ6 πὸ ἀουδὺ (μδὺ 1 γγα8 τυ τθῃ ἴῃ {μ6 ὙΥ αβί, 
Ἰ)οΐΒ δῖα ἱπίσοάυοοθα Ὀούνγθθῃ ἸΏΔΩΥ οὗ (μ6 ατοοκ ὑγοσαβ; βοζηθ- 
ἔπμ68 διοὴ ποχὰ 18 8 βοραγαΐθα; 1ἷῃ οἵμοὺ ρΐίδοθβ {νὑὺ ΟΥἨ ἰἴγθα 
8δ΄6 (8 αϊνιάοα οὔ; δά οὔνδι {π6ῸῪ ἃ 8οὸ ρίδοθα 'π {86 1,αἰϊη 
σΟἸ πη 88 ἴο ΒΗΒΊΨΟΣ ὈΥΘΟΙΒΟΙγ ἴο {Π6Ὶ} Ἰοσαίίοη ἴῃ {86 ατοοκ. Οὔοοα- 
ΒΟ γ, Βουγονοσ, ΟΣ 8 ἃγ αἰνι θα Ὀγ 1Π18 ἀοἵ, 88 ΟΥΝΌΤΟΙΧΙΝ, 
ΟΥ̓ΝΜΕΘΙΜΗΤΑΙ͂; δπά {818 ἴοο 18 ἔουπα ποῦ ΟὨΪΥ ΒΘ ΒΟΠ6 ΓΘΆΒΟῊ 
ταὶρηῦ θα ἱπλασὶπαα ἴῃ {Π6 σοτηροδίθου οὗ [6 ποτά, δυΐ 4180 ἴῃ οἴου 
ὈΪδοθβ; {πὰ8 ΟΟΟΙ βίβδηαβ ἴογ ὅσοι. Α 8ρ86βθ 18 υθσυ οἴβῃ [οἷν θ6- 
ἔνθα ὑνγο [οὐἴοσβ, απα {ἢ ἃ διῺ8}} ουσνοα 11π6 ρῥ]δορα Ὀ6]ον σοπηθοίβ 
[6 ἱοροίμοσ. Τθδδ6 ρΘου  Υ 168, δηα {Π6 οομδιδίοη οὗἨ γονγο]β δά 
106 .86 1ῃ ΟὯ6 ΟΥ ὕὋ57ὍὉ ΗΪΔ668 Οὔ 16 1,αἴλη Ῥ ἔοσ (6 ατοοκ Π, βου ἐμαὶ 
(π6 δοαᾳυδϊπίαποθ οὗ (π6 βοσῖρε ψ τ (86 Ἰαϊίον Ἰδησυδρα τηυβὲ δανα 
66 οχίσγολοϊυ βρη. ΑἿ {{π|68, ᾿πἀ664, {Π6 γοαάϊΐπφ οὗ [ῃ18 ΜΏ. 18 
αυ16 ἀποογίαϊη, [Ὁ (886 ὙΓΙΓΟΥ τγα8 80 11{{16 ΘΟμβοῖοιβ οὗἉ {π6 ἀἰδαγοηί 
ναϊαα οὗ {Π6 ατοοὶς (Ὁ ἀπὰ Ο (μαῦ Βα υβοᾶ {Π6ὴὶ ψιουξ ἀ:βουῖτη- 
ὩΔΌΟΩη ; 8ηα [8 6 σδηποὶ Ὀ6 οογίδϊη, ἤθη (Π6 π86 οὗὨἨὨ {ῃ6 ΟΠ6 ΟΥ 
{6 οἶον οὗ ἴμ686 Ἰοἰΐοσβ του ]α ἔοστα ἃ αἰογθηΐ ποχα, ἐσλίολ οὗἩ [6 
ἴνὸ νγὰ8 [6 ὁπ6 {παῦ Πα ᾿πίδῃαθα : 8}1} ὑμπαῦ ὁδῃ Ὀ6 ἄομπα ἱπ βιλοΐὶ οαβ68 
ΌΥ ἃ ΟΟἸ]αίου ΟΥ ΟΥΓ164] Δα ΟΣ 18 ἴο γθοοσαὰ ψηδὺ [6 ΜΆ. ἀ068 γτοδά 
8ἃ8 ἃ ἰδοῦ, Εἰνίπρ Ἰῃἴοστηδίοη οὗ [16 Ὁποογίαϊ πίν οὗ 1[8 ὑθβ του. [Ἃ}ἢ 
θΘΠΘΡΑΙ ἰδ6886 οΥ̓ΠοΟρταρὮϊο γαγ 08 ΙΠΔῪ δ ραββθά ὉΥῪ πὶπουΐ 
ΠΟΙ͂ΟΘ, Ὀθοδιδ6 {Π6Υ 40 ποΐ αἴεοί (Π6 τϑδαϊηρ οὗ ἃ 6 δἱ 8]]. 

Βοηί]ου να]αδα ἐμ18 ΜΩ. ΒΙσ Υ, δηὰ μ6 Ἰηϊθηαθα ἴο ὑβτι υϑοα 1 
88 Δ Δ ΠΟΣΊ οὗἉ ταῖρι ἴῃ 186 ατοοῖκ Τδβίαμηθηῦ τυ 1 οἢ Πα ῥτγοροβοά 
ἰο οαϊῦ: 18 φοΙ]] Δ οη ΟΥ̓ 1Ὁ 18 ΟὨΪΥ͂ ἴο Ὀ6 ἔουπά διηοηρδῦ 18 οΟἴΠ6Γ 
τηλίθσα β ἴῃ {ῃ6 ΠΌΤΑΥΥ οὗἉ ΤΥ ΟΟἸ]οσα, (ὐατα τι ασθ. [0 πδὰ Ἰοῃσ 
Ῥδθῃ ἐπουρδὶ {παὺ ΥΥ̓͂ οἰβίθι 8 οο δου νγᾶϑ Ὀοίῃ ἀοίδοῦγα δπᾶ 1η- 
δοουγαΐθ, πηα γοῦ 1 γγὰ8 ποῦ π0}}} 1842, ἃ ΟδῃζυΣΥ δου [86 ἀοδί οὗ 
Βοηίίου, ὑμαῦ ὁμ6 τιοσα σοιηρίοΐθ γὰβ τοϑάθ. [Ι}ἢ ἱἐπαὶ γϑαῦ (6 ΜΆ. 
ὙγᾺ5 ὑπογοῦρὮΪΥ οοΟἸἸ]αιοα Ὀγ ΤἸβοβοηαοσέ, δα (Ὦγθθ γϑαῦβ δέον γα β 
Ὀγ Τταρ6 1168, τῆ αἶ8ο οοϊ]αίθα {μ6 1, αἰΐπ ἰοχί, τ ΒΊΟΣ 18 ΤᾺΣ ΒΌΡΘΙΪΟΥ 
10 ὑπαῦ σοηθγα! ουτγχοηΐ. 
1 ἀἰεγθηῦ ραγίβ οὗ ἴῃ Οοᾶοχ Αὐρίθηβὶβ αγὸ δοπῃραγοά, Ὁ πηδῪ 

ΒΘ [τὰ 88 1} 1Ὁ ἢ8Δα Ῥ6θῃ σιυίθη ὈΥ Β6Υ ΓΆ] μαπᾶθ ἔγομι {Ππ6 ναγϊοῖν ἴῃ 
(η6 σμαγασίοσ οὗ {16 τορι; Ὀαὺ Ὁ 1Π6 Ἰοανθθ ἀγὸ Ἰοοϊκοα δἱ Ἵοοῃ- 
Βοου ΠΥ ΟἷΥ (ἀπά ποῖ ἰπ {π6 ογᾶθσ ἴῃ ψΒΙΟΝ βοπια οὗὨἨ ἴποπὶ γα ποῖῦ 
ὑγδῃΒΡΟΒΘα), 10 111 θ6 βϑϑὴ ἐμαὶ {π6 Θμδηραθβ ἃγα δεὸ ργδᾶμα) 88 ἰο ἴῃ - 

1 ὙΜΑΓΡΉ, [0]ονὶηρ ϑοτηϊοῦ, ρανο ΟΌΤΤΘΠΟΥ ἴοὸ (Π6 Ορ᾿ηΐοη (Πδὲ 1πΠ6 Ῥαββᾶρο νγχὰ8 ἴγοπὶ 
ἘΒαδδουΒ Μαυτυβ8. ΤΙβοποηάοτγί, ἴῃ 5 “ Αποοάοῖδ, ὅδογα οἱ Ῥχοίδπδ " (Ρ. 215.)., οἰζθδ ἴγοτα 
ἃ ποῖίο νυ οη ἴῃ 18 ΜΆ. γοβροοίίηρ [Π6 Ῥάδδαροὸ αιοϊεα, “ 10 Ῥοϊΐυ8 σοηγοηϊαηῦ 116 αὐ 
Ουμπιίδηυβ Βδθαπὶ 1. ἃ. Ῥρηϊτοηἰ γι πὶ ΤΟ ΏΒΌΤΑ 4υἱ . .. .« Υἰχὶξ δῇῆπο 640." ΤὍΤδὸ δον. 
Ἑοπίοη Φ. Α. Ηοτγὶ βίδίθβ, Βοίτουοσ, " Τ βοποη ἀοσῦ ἢ88 ἢοὲ ὈΘΘη ἴοο οσδσγοῖμϊ πη ἢἰ8 ἴΓΔἢ- 
δοτὶρὶ οὗἩ τῆς ποῖδ δἵ (8 ϑῃὰ οἵ Ε, ὙΠῸ Ὡδπιθ ͵'8 ΠΟΥ ΔΙ ὁ Ορπίαπια οία᾽ (οὐ Ἐαία) 
“ἰη,᾽ πὰ 16 οποὰ τγογὰ δίϊοσ " φυΐ᾽ 15. " αμείοτ,᾽" ὙὍΤδυ8 “ Εοίδ ἴῃ" ν8 ἑἰυτηοὰ ἰηϊο 
“ὦ ΑΒΔ," 
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ἀϊοαῖο [16 βαηια μβαῃᾷ παυϊηρ ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΌΤ ργϑοΒθα (ΟΥ τλοσα θαυ θά) 
ἴῃ ἰγδοίηρ ατϑακ ἰοίξεσβ. ΑἸ εῖηιοε 818 18 ὁπ6 οὗ [π6 πιοϑὲ ναὶ ]8 
Μ55. οὗ [ὸ ατϑοῖκ δουιρίυγοθ τυ ΒΊ ἢ [Π18 ΘΟ ΠΕΓΥ ρΟΒΒΘΒ868. 
ΤῊ βυ ρϑοσι ροι ἴῃ {16 ἔγομῦ οὗ ἴΠ6 Ἰαβὺ Ἰϑαῦ πον ραβίθα ἰο (86 

Βἰπάϊηρ, “ Μοπαβίογϊαμα Αὐρὶῳ ἴῃ ΒοΙρῖβ ἈὈῚ ᾿πϑιταϊαβ οδὺ ἀοἄαα8- 
ομδιουϑ,᾽ 18 ἴῃ 186 Βαμά τι ηρ οὗ ΒομίοΥ. 

α. (ἃ δι. Ῥαὺ]Β Ἐρ᾿βι1ε58). ΟΟΡῈΧ ΒΟΒΕΝΕΒΙΑΝΥΘΒ, ΠΟῪ ἴῃ {116 
ΠΙΌΓΑΡΥ οὗ {86 Κιηρ οὗ ϑαχοῦυ αὖ ᾿γοβάθῃ. [10 Ὀθ]οησοα ἀυτίησ ραγί 
οὗ [86 βονθηΐδοῃί οθαίυσυ ἴο δ] ἐαπ1ὺ8 οὗ 1μαγάθδῃ, αὐ 086 ἀ681}} 
ἴῃ 1670 10 Ὀδοδηθ ἰη6 ὈσΟΡΟΥΥ οὗ Ῥοίοσ ΕὙΑμοὶυΒ; δὖ 1ῃ6 β816 οὗ 
ψμοδθα ὈΟΟΚΒ, ἴῃ 1706, ῃ ραβϑβϑὰ ᾿πΐο {86 Ββαπάβ οὗ Ὀγ. (. Ε(. Βοϑύῃοσ, 
ἔγοτα ἡ Βοσὰ 1Ὁ (668 118 ἢᾶηθ. Καὶ ἀβίεσς ἔσβί ρα 1886 α τοδαϊηρβ ἴγοτα 
10 ἴῃ 18 τορεϊηΐ οὐ Μ|ι18 ατϑοὶς Τβίασηθης. [}ἢ 1719 1 νγγᾶβ θοΥ- 
τονοᾶ Ὀγ Βϑῃίου, 80 κορύ 1ὑ αὖ (διαργιαρε [Ὁ ἔνθ γϑασβ. Ατηοησδ 
ιῖϑ ῬΡΆΡΟΙΒ ἴθ γα 18 ἃ ὑγϑηβουρὺ οὗ [86 τ Π0]6 οὗ {πη18 ΜΆ. (116 πσιηρ 
Βοΐπσ ἃ Κιπά οἔὨ ᾿πιλίαἰϊοη οὗὨ [π6 οοάδχ 1.861). Ηδ ἀ]ὰ ποῖ γϑίασῃ τ 
ἴο ΒΟΕΟΙΏΘΥ ὑη0}1 μ6 Πιδα τηδάθ ἔγυ}01688 αἰθιηρίβ ἰοὸ δοαῦϊσα 10 ὈΥ͂ 
Ῥυγοῆαβο. ὙΠ ατθϑοῖὶς ἰαχὺ 18 δοοοιηρδηϊοα πιῆ 8 1μαἴλη ὑγαη βοὴ 
ΔΥΓΔΏρΘα ἸΠ ΟΣ ΘΑ Υγ. ΑΒ ΒΟΟῚ 88 {Π6 ΤΟΔΟΙΏρΡΒ οὗ {π18 Μ3. δπὰ [68 
Οοάοχ Αὐυρϊοηδὶβ (Ε..) τ σο αὖ 411 Κπουγῃ, 10 88 βυβρθοίβα {ῃδὺ 0Ππ6 
ταυϑί θ6 {86 ὑγδηβουρί οὗ (86 οὐποῦ; Ὀδοδῖβθ, ουθὰ τμουρὶ {π6 00]- 
Ἰαΐϊίοῃ οὗ ποιοῦ τγὰϑ αὖ 4}1} ροχίδοῦ Οσ οχδοῦ, πθσθ νγᾶδ δῃουρῇ ἰὸ 
ΒΠΟΥΝ 8 β σι κίησ, 1 ποῦ ΘΟΠΥἹηοΐπρ;, ΓΟΒΘΙ Ὁ]αηοθ. Απά {π|8 10 τῦᾶ5 
80 τι ἢ δ ΘΒ  Ὀ]Π8ῃ6α ροϊηῦ ἴῃ [86 ταϊηα8 οὗ βοπλθ οὐ! 108 (παὺ Εἰ, ἀπὰ 
α. σοσα οοριϑά ἴπ6 ομα ἔγομχ [86 οἰοὺ (}υ80 ἃ8 γγχο ΚΠΟῪ {παῖ Εἰ. 18 ἃ 
ἰγδηβοσιρύ οὗ }).), ἰῃαῦὺ ΠΟΥ οπὶν αἰ ἴογθα 88 ἴο τολίοδ γογα [86 ΘΟΡΥ, 
ἔοσταϊηρ ὑποῖς ἡπαρστηθηΐβθ Ομ {818 ροϊηΐ δοοοσγάϊηρ ἴο ὑπ ῖσ οριπίοῃ οὗ 
186 τοϊαῖνα ἀρθ8 οὗ [86 ἀοουμπλθηίθ. 

ΤῊΙΒ ΜΆ. ψψ88 ρυθ]βῃθα Ὁγ Μαυμϑὶ ἴῃ 1791], 80 {Παὺ 186 πηθδῃβ οὗ 
8 Θχδοῦ δοαυλιηΐδησο Ψ1} 18 ἰαχὺ δηα οἵ σογαρδυῖβοι ι} Ἐ᾿, θΘοδΠλ6 
ἴᾺΥ στοαίοσ. μὰ ἀιδδγοηοοα θούνθθῃ {Π6 ἱνὸ ΜΘ. ἀγὸ δύο 88 ἴὸ 
Βῃονν {μαὺ {π6 ὁπ6 18 ποῦ 8 ἐγαῃβουρὺ οὗ [πη6 οἴμοσ. ΤΠ6 1, ἴῃ ἴῃ 
(818 18 ποὺ (6 γυϊραία οὗἨ «“δγοόσηθ, Ὀὰὺ ἃ τδῃβίαιοη ρθῃθγα νυ ἀ6- 
Ῥομάϊηρ οα δῃα τηοαθ]]6α το {π6 ἀὐὐθοῖκ οὐϑσ στ ἢ]0}} οαοῖ πογὰ 18 
ὙΓΙΊΘΏ, 848 ΓᾺΣ αὖ ἰοαϑδί 48 [86 οορυ δὺβ νγαπῦὺ οὗ 51Κ1}} δἀπγλιθα., [Ϊῃ 
ΘΥΟΓΥ͂ ΘΡΙΒΌ]6 ἔπ Γ6 18 δοπὶθ υατίαΐίοπ Ὀούποη {86 ὑγὸ Μῶ85., διὰ {παῖ 
οὗ βιοἢ ἃ Κιηα 48 ἴο ΒΟΥ ὑμαὺ {π6 ὁπ6 (1 δἰ ΠΣ 6886) οουὐ]ὰ ποί ἢᾶνο 
Ὀ6οη οορ!οα ἔγοτα {Π6 οἴου ; {16 νι 08 Ὀοὶηρ γυδῦ δυο 1π 680} 
0836 88 σοι] μαναὰ 16 ΘΟΡΥ ΘΒ αδίγαυ. Βαΐῦ ἐπουρᾷ ποῖ ῖΠον οὗ {Π|86 
18. ἃ ἰγδῃβογιρὺ οὗ {π6 οἴποῦ, ἴμ6 τοϊδίάοῃ θούτγθθῃ [86 ὕνγο 88 ἴο ἰδχί 
18 ΤΟΥ Οἶοβα ἰθδη οου]α ἢανα ὈΘΘῺ ΒΌΡΡοΒβα ἔγουῃ {88 οο]]αἴοη σίνθῃ 
ὃγ ΥΥ εἰβίοϊῃ ; δῃηὰ {πυ8 1 ταν θ6 ἀδαπχορά οαγίαίη {παῦ (η6 ατϑοὶς οὗ 
δδοῦ οὗ {8688 Μ5. γγὰ8 ἃ ΘΟΡῪ (πηοάϊαία οὐ ἱτηπηθα!αΐ6) οὗ ἃ τηοτΘ 
ΔΟΘΙΘηΐ σΟοΣ ; ἔγοσῃ Ὑ ὨΏοΙ (16 ΘΟΡγ δύ οὗ δδοὶ οὗὁἩ ὑμθβ6 ἀδραγίβα δἱ 
{1168 ὈΥ̓͂ ΤΟΥ ΟΙΤΟΥ. 

ἼΠ6 ρθπογαὶ ἀθβουϊρίίοῃ οὗ {86 Οοάοχσχ ϑδηρβ]θηβὶβ (Δ οἵ {π6 
(ἀο8Ρ618) Δρρ] 168 τπηδῆν (ὁ 1115 ΜΏΆ., ἴο ψΒΙΟΝ αὖ ττὰβ οποα )οϊποᾶ: 
δα νβδύθυϑυ ϑῆουγβ (Π6 Πἰβίουυ οὗἩ [886 ὁ Ὑ11} ΔΡΡΙΥ Θαυα!]}ν ἰο ἐμαΐ 
οὗ τῆς οἰμον. ᾿" 

ο 4 
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Τὸ Βθοιηϑ 88 17 {86 ταῖν οὗ {π|8 ΜΆ. Πδᾶ {δουρὶ οὗἁὨ ϑυ] οἰπῖπρ ἐπ 6 
ΔΡΟΟΥΥΡΏ4] ΕἰρΙ8|16 ὑο {16 1ῳζδοαϊοοδὴβ ἴο ἰδαὺ ἰο ῬΆΣΘΩΟΝ ; ῸΣ οἡ 
1π6 Β6π16 ΡᾶρσΘ ἰβεγθ 18 86 δοδαϊηρ πρὸς Λαουδηκησαςφ" αἀρχεται 
ἐπιστολή. 6 ΘρΙβίϊ6, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, 18 ποῦ δααθᾶ; δῃὰ ἴῃ (86 οάοχ 
Αὐρὶθηβὶβ {18 μοδαϊηρ μᾶ8 πὸ ρἷδοεβ. αὔἴδσ Βοι. χῖγν. 28. {βϑσὰ 18 
8 ἡδοδῃῦ Βρ808 ἴῃ {18 Μῶ., τ ΒΙοἢ 18 ποῖ ἴῃ (86 Οὐάοχ Αὐρὶθηβίβ. 

Ετομι βομθ οὗ {86 ΤρϑΥρί 8] ΤΘΙΏΔΥΚΒ 1 ΒΘΟΙῺΒ 848 1 (Π6 Οὐἄοχ 
Βορυποσίδηιβ μα θ6θῃ ΟΟΡΙΘα ΤΣ οογίδι ἢ ῬΟΪ]θια αὶ ΡΌΓΡΟΒΟΒ : {μιι18 
ἴῃ ΒΟΠῚ6 ΗΪδοθβ (βιο ἢ} ἂἃ8 1 Τῆμ. 11. 4.) ἴθ 18 186 ποΐθ οοπέγα 
φοδδισκαλκον, τοίοντϊηρ πὸ ἀου δῦ ἠο {86 ΘΟΠ γον συ τ (οὐ βόα! ς 
ἴῃ 1Π6 πη οαπίυγγ, ΒΘ Ῥοϊηΐβ σοππδοίρα τ} σγάοο, ρτοάεείϊπα- 
ἐΐοπ, δα. ΘΥΘ ὍΠάΘΥ ἀἸϊδουβδῖοη. ΟΥΒΟΓΙ ρβββαρδδ ἃ γ6 ἰρῦν ὦ 88 δοίης 
οὐπίγα αταοοδ. 

Ηον [1116 δοαυδϊπίδηοας {π6 οοργὶδὺ Ββαὰ ὙΠ ΟὝΘΟΚ 18 βῃονσῃ 
ὈΥ 186 τπἰχοαιοίϊου οὗ (80 1,δπ ὦ 88 [86 σουρσῇ Ὀγοδί βίη; (μὰ 
1 Τιιη. ἵν. 2. λυποκρίσι ἴοΥ ὕποκρισει. ΤῊΪΒ 8 ΤΩΘΑΒΌΓΟ οὗ Κηον- 
Ἰοάρε οὔ ατσβϑεὶς 18 {86 Ὀδδί ρσγοοῦ μον [|| στουμπα {ποτ 18 ἴον 
σΒδγρίηρ᾽ πῖπὶ 1 Βανιηρ αἰίοσοα ἀπ στουσουρῦ 818 ασθακ ἰοχὶ ἴο 
οοπέοστω 1 ἴο {86 [μαἴϊη. 

Τμῖθ ΜΆ. οὗ οουγβα 18 ποῦ ἃ αἰδίλῃου δου τυ ἔγοσῃ Εἰ, 88 ἴο {86 
ΤΟΔ]Ιηρθ οὗ δι. Ῥδ ΒΒ ΕΡΙ80168: ἐοφείλογν, Βοσου οσ, [ΠΟΥ ἃ.6 νβ] 818 
88. ἃ υηϊ θα οΒΟΩΥ ἴο {16 τοδαϊηρβ οὗ {86 δηοϊθηῦ δηά νϑἰυαρ]θ 
οοὔοχ ἔγοσῃ ὙΔιοΙ (Π6Υ τηυδὺ πᾶνθ Δ]1κ6 βργυην. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙ. 

ΤΗΞ ΟΤΗΞῈ ΤΑΤΕΡ Ὁ.Άοιαῖβ ΟΟΝΤΑΙΝΊΝΟ ΤῊΞ ΘΟΟΒΡΕ;.8. 

ΤΗΕ τσοη)δϊηΐηρ ποῖ] ΜΩ͂Ν. ἀμὰ ἔγαρτηθηῖθ σοαῦϊτθ Ὀυῦ ἃ Ῥχιοῖ 
ἀθβουρίοη. 

Ἐ. ΟΟΡΕΧ ΒΑΒΙΣΒΕΝΒΙΒ, ΠΟῪ ἱπ {π6 ῬΌ]1Ο, ΠΌΓΑΥΥ δἱ Β 8816 (Κ. 
ἵν. 85.; ἔοσταοσὶν Β. νἱ. 21..--- Τὰ ΜΚ. σοηϊαϊηϑ {Π6 ἔΌῸγ (ο8ρ6}8 τ ἢ 
8 ἴον ἰαίαβ, [18 τυυιΐθη ἢ σουπα, 111] υπο14] δ 6 ΥΒ, Ο6. 6Ο] Π}} 
ΟἾΪΥ οἡ 6 ρΡαρ6. σὰ [86 Αἰηπηοπΐδη ΒοοῦοηΒ; δαΐ ᾿ηδίοδα οὗ [Π6 
ἘΠΒΟΌΙΔΠ ΘΒΠΟΠΒ8 {Π616 18 ἃ Κἰπα οὗἨ ΗΔΥΙΠΟΣΥ͂ οὗ [86 (ἀοβρϑὶβ ποίρα 
αὖ {π6 ἔοοῦ οἵ Θδοῇ Ραρθ, ὈΥ͂ 8 σϑἔθγθῃοβ [0 [88 Ῥϑγα}]61 βϑοϊοηβ 1π 
186 οἴου θναηροὶδίβΊΌ. ΤῊ ΜΆ. ἀρρϑαῦβ ἴο Ὀαϊοηρ ἰο {μ6 εἰρμίῃ 
οοηζΓΥ. δηα {π6 δααϊοη8 οὗ 5 βυλδοαυιθηΐ παπᾶ βθοὰ ἴο ᾿Ἰπαϊοαΐθ 
{πα ΤΟΥ ΤΟΣ τηδᾶο ἴῃ ἐδ 6 πἰηΐ. [Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ {Ππ8 1Ὁ 8 ΦΟΣΤΩΟΣΪΥ 
τι86α 88 ἃ οὔυτοῦ ΜΆ. δὖ (ὐοπβίβῃςπορ]θ, μα 10 τὺ Ὀ6 σομβιάογοὰ 
ἴο Ὀ6 ομα οὗ (6 Ὀοδβὺ βρθοϊπιθηϑ οὗ ταῦ 8489 θθθῃ ο8116ἃ {π6 (ὐοπ- 
Βίδ ΠΟΡΟΙΣ ἴδῃ οἷα οἵ ἰαχί. [10 τῶϑβ ργαεβοηίθα ἴῃ (πὸ ἤξίθοηία 
ΟΘΠΓΟΓΥ ἴο ἃ ΤΠ ΟΠΘΒΙΘΣΥ ἴῃ 4516 ὈΥ Οδγάϊμαὶ ἀς Ἐδσυδβῖο. ΥΥ οἰϑίει πῃ 
οΟἸ]αίοα {π|8 ΜΩ., δῃηὰ {π18 τγᾶϑ αἷδο ἀοπθ (πα θρθπαθῃι]γ) ὈΥ͂ 
᾿ΕΙβοποπαοσέ, ΜΏ]]ος οὗ Βδβ]6, δπά Ττορο]]6α. 

Ἐς ΟΟΡῈΣ ΒΟΒΕΕΙ,Ι.--- ΤῊ]8. ΜΆ. ἔαῖκοβ 18. παπο ἔγοπι 108 ἤΌΣΤΩΟΥ 
ῬοΟΒβοββουῦ, “ὁδη Βογϑοὶ, δι θα βαοσ ἥγοια {πὸ ΤΙΠπϊοᾷ Ῥτουΐηοοβ ἴο 
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Κιηρ 9 611681. ββοου αὖογ ΒοσγβοὶβΒ ἀθαίί, ἰῃὰ 1629, βοπιθ τηδῃ οὗ 
Ἰδαγηϊηρ, ὙΒΟΒΘ πδηη6 18 ὩΠΚΠΟΥΤΏ, τηδθ οχίγαοίβ ἔσο (ῃ18 ΜΆ. 88 
[ᾺΥ 8 [Κ6 χ. ὙΤΠΐβ οΟ]]αίϊομ τγὰβ οοπιπηιπἰοαίθα ἰο ὟΝ αἰβίδθιη Ὀγ 
ἰβδδὸ Ὑ ογθύγρθη ἱῃ 1780. Ὑοἰβίθιη οου]ὰ ποῖ δβοουίαϊῃ θοτα (ἢ 8 
ΜΆ. νγὰϑ 'π Π18 ὥπιθ. Βαΐ δἰϊογ μανίπρ θθθὴ ἀπ ΚΠΟΥΤΩ ΓῸΣ ὨΘΑΓΥ 
ὕνο σθηίυτθ8 1Ὁ 88 αἀἰβοονογοά 'ἰπ 1880 δὲ Ασηπθμ. ϑοοῃ ΟΣ 
(118 ἀἰβοουθσυ δὰ Ῥθθὴ δηῃμποιποθᾶ ὃν χοῦ, Ηδγίησα, μ6 τρδάδ ἃ 
ΟΠ σοηΐ πα σαγο αι] οο]]δίϊοη οὗἁὨ 118 ἰαχί. ϑοιὴβ ρατγὶ οὗ {18 οοάοχ 
ΒΡΡΘΑΙΒ (0 βᾶνα Ὀθθὴ ἰοϑὲ βίποθ {π6 ὅπη ἤθη 1ῃ6 οχίγαοίβ Ὑγ6ΓΘ 
866 ὙΠΟ} ΥΥ ἰδίῃ δα; 80 {πα λὲς οἱ Δ ]ΟὴΒ ἴπ ΒΌΟ ῥαγίβ 81] 
τοίη {π6]Ρ ναθ. Ηθγπρα᾿Β οΟἸ]δί!οη τ ἃ ἀΘβου ροη πᾶ ἴβο- 
8:12116 οὗ {86 ΜΚ. ξενεξας ἴῃ 1848, αἴἶἴοσ ἢϊβ ἀθαῖ, ὑπᾶσθν (1η6 ο(]- 
ἴοΥ] σαγ6 οὗ ΊΠΚο. ὙὍὙμὸ ΜΆ, 18 ΠΟῪ ἴῃ [Π6 ΠΙΡΤΑΣῪ οὗὨἨ {π6 Τ]ηΐνου- 
βἰ(γ οὗ ἱγθοδί. ὍΘ Ἰούθετβ οὐ {μ1ϊ8 ΜΆ. αὔϑ Ιαγρα, Ὀργὶρσῃΐ, οο- 
ῬΓΘΒΒΘα ὉΠΟΙΪΔ]8 ; 10 18 τσὶ τθῃ 1} ὕνσο ΘΟ] 8 Ομ οδοῖ ραρθ, τ 11} 
106 υϑ08] ἱπαϊοαίζομβ οὐ βϑοίϊοηβ, ὅζο., θυ πιίβουὶ {π6 ΕΣ βο ίδῃ 
ΟΔΠΟΏ8. [Ὁ 18 ΒρΡροβϑᾶ ἰο Ὀϑϊοηρ (0 ἰμ6 ὕθβηΐῃ ΘΘΠΙΌΓΣΥ : ΒΟΙῚ6 Βαγο 
Ἰπουρμῦ [86 πῖηνῃ, Ὀυΐϊ ὑμαὺ 185 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴοο Θαυ]γ. 

Ο. ΟΟΡῈΧ ΒΕΙΡΕΙΙΙ 1.---᾿ὶ ΜΆ. οὗ 186 ἔουν (οθΡ6185 Ὀτουρεῦ ὉῪ 
Απάγοαϑ 6146], στ Η., ἔγομι (Π6 Εὐαϑί, 1.5 ΟτοΖθ δίϊζογνγασαβ ρυγ- 
σμαβοᾶ βοΐ 6860 Μ55. δῃα σανα {μοὰ ἰο 0] οἵ Ηδιρυσρ. Ο6Ο. 
18 ΠΟῪ ἴῃ (86 Βυιῦδβῃ Μαυβούχῃ; 1Ὁ οοπίδϊηβ {πΠ6 ἔουν ΟοΒρεοΐβ, Ραΐ 
ὙΠ βου σᾺ] οδαδηβ. [Ιἰ 18 γι θη ἢ ἀου]6 ΘΟ]υτΏΠ8, 1 δι ἢ 
ὍΠΟΪΑ] Ἰο 6 Β 88 ΘΟ ΘΟΙΠΏΏΟΏ ἴπ {86 ἔθη οοηίυτΥ, ὙΥΟΪ ἢ οΟἸ]αἰεὰ 
118 ΜΆ. 88 νν6}} δβ Η., δῃά [16 ρυ θη οα {Π6 Γαβυ 8 ἰῃ μἷ8 Αποοαοίᾷ 
ατθοδ, νοὶ]. 11. Ηδ δα ργουϊουβΥ (πὰ 1721) βοηΐ ἃ σορυ οὗ δ οο]- 
Ἰαοη οὗ 8686 Μ5. ἰο ΒΘΒΓΟΥ, δπα 8180 ἃ 8π18]} ρέεοο οὗ δολ ΜΆ. 
88 ἃ βρθοίϊχηθῃη. Τῇθβα ΘὨΐβ ΓΘ ΠΟῪ ϑιηοηρδῖ ΒΟΉ ΟΥ ΒΒ ῬΆΡΟΓΘ 
1 ἴδ ΠΌΤΑΓΥ οὗ Τυϊηῖν (Ο]]6ρα Ομ τι αρο. ΤῊ ΜΆ. [88 θθθῃ 
ΤΟΟΘΏΕΥ ΟΟἸ]α θα ὈΥ ΤΙΒομοπαογε δμα αἷβὸ ὈΥ ΤΊορΘ]168. 

Ἡ. ΟΟΡΕΧ ΒΕΙΡΕΙΙΙ 1]. --- ΤΠ6 Βιδίοσυ οὗ {π|8 ΜΆ. 88 θθϑη 
δίνθῃ 88 ΤᾺΓ 88 1Ὁ 18 Κπόῃ ἴῃ σοππθοῦοη ὙΠῸ α. ΕἼοτὰ {86 {{π|6 
οὗ ὙΥο1 8 ἀθαῖὰ 10 μα8 θθϑὴ ἀδροβιθα ἴῃ {π ΡΌΘ]1Ο ΠΠΌΓΑΓΥ δ Ἠδιη- 
Ὀυγρ ; Ἰβουρῇ ἔγοπι {18 δοὺ ποῖ μανίησ ὈΘΘῺ σΘΏΘΓΑΙΥ Κποόνπ, (818 
οοἄοχ τγὰϑ ἰοῃρ οἰδϑβοα διηοηρϑί ἰοδὲέ Μ55. [0 οοπίδιηβ (π6 ἔουγ 
(ἀο8Ρ6}8 (οοτησαθποίηρ 'ῃ Μαῖίί. χν.) τὰ ναυϊουβ ομδβϑίωβ. [{ 18 ὩΘΘΟΪΥ 
τσ ὕθ 1} ὁπ 6 ΘΟ πλη ΟἹ ΘΔΟ ἢ ρᾶσα; 186 ᾿αὐζΟΥΒ ΔΡΡΑΓΘΆΓΪΥ Ὀσ6.η 
ΟΥ̓ 186 πἰμίῃ οοπίυσγ. ΤΟΙ 8 οοἸ οι 88 ὙΘΥΥ πηρογίοος πρὶ 
ΨΟΙῪ ᾿Ἰποογτοοῖ, δὰ πο ΟΥΠΒΟΣ γγ8 οχϑουϊθα Ὀεέοσο {πα οἵ Ττορ6 1168, 
ὙἘ80 οΟἸ]]αἰοα {86 ΜΆ. δῃα οοτηραγοα ὙΥ ΟΙ8 οχίγαοίϊβ στ 10 ἴῃ 1860, 
118 χτοδάϊηρβ οὐ {86 γὙΠ016 δῦ δοίίζοσ {μδὴ μόδα οὗ ὸ Μ55. νὰ 
ὙΠΙΟΒ 10 Β88 ἃ βΘΠΟΓΙΑΙ ἰδ αν. 

Κ. ΟΟΡΕΧχ ΟὙρειῦθ (Νο. 68. ἴα {π6 ΒιΙΡΠοίβὸαπαο ἀὰ Βοὶ δἱ 
Ῥατγ 8).--- 8 ΜΆ. οὗ {86 ἔουγς (ἀοβραὶβ ἰβῖίκοβϑ 118 Ὡδῖὴθ ἔγομη [ἢ 6 
ὈΪαος ἔγοτῃ ὙΒΊΟΒ 1ὖ τγὰδ Ὀσουρμῦ ἴῃ 1637, [Ὁ γγαϑ [πο ἀδροδὶ(οά 

ι Ξὅ90 88 ἰὸ ἴθ οὐτίουϑ ᾿λίδέογν οὗἨ (Πο86 ἔγαστηθηίθ “Αςοουπὲ οἵ Ῥυϊηιοὰ Τεχὶ," ΡΡ. 

159, 160. 
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ἴῃ {86 Π τατυ οὗἨ ΟοἸ οί, ἤθμοθ 1 Ῥαββθα ἰηΐο 118 ργοβθῃῦ Ἰοοδ] γ. 
ΤῊΘ υποῖδ] ἰο ίοσβ οὗ {818 ΜΙ. τὸ ἰαγρϑ, Ὀρτγιρῦ, Δηα οοΙαρσοββαὰ ; 
ἴῃ 680} ρᾶσθ {μοῦσα 18 ὁῃ6 οοϊηη ; {Π6 ΠΌΠΙΡΘΓ οὗ [1068 γΑΓΊ6Β σ, Δί] Υ 
ἴῃ Βοπιθ οὗ 106 ρᾶρθϑ, [Ὁ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ (86 [Ιοὐΐοτβ δ΄ ΨΘΣΥ ἰδγρθ. 
ΤΆΘΓΟ 18 ἃ ὈΥΘΟΥ γθαυθηῦ ᾿πβογίίοη οὗ ἃ ροϊῃΐ 88 ἃ τηδυκ οὗ 1ηἴογ- 
Ῥυποίίοη ; [818 88 Ῥθθπ βυρροβοᾶ ἴο ὁσοὺγ δὖ {86 6πὰ οὗ δῃ δηοϊθηΐ 
στίχος. ὙἘ6 πυϊίηρ,, ὅζο. τη ὍΘ ἴδκθῃ 88 ῥγοοΐβ ἰμδύ {86 ΜΆ, 18 
ποὺ οἷἄοσς ἰδαῃ {86 τὰ! 4α]6 οὗ 186 πίῃ οοηΐυγγ. ἮὯΥ οἰβίοϊῃ τἰ8οα 
τοδαϊηρβ ἴακθη ἔγοπλ {818 ΜΆ. ἩΠῈῺ πὸ στοαῦ ΒΟΟΌΓΔΟΥ ; ΘΟΠΟΪΖ, 
Του 6 ναϊυδα 10 ὙΟΥΥ ΒΙΡΆΪΥ, οΟἸ]αἰθα 10 τ Β 80 1{{16 σατο πα 
Ὧ18 ἰρβε τ ΕΥ̓ 18 σου Ὀαὺ 1{1|6. Ὑη6 Θομηρασίβοα οὗ ἰμ6 ἸὭΟσα 
τοοθηΐ ἱπάοροπαάθης οΟ] ]δὐϊοπ8 οὗ ΤΊβοβομάοσε δημα ΤΎΘρ6]168 ᾿θᾶνα8 
1016 στουπα ἴον ἀουδὺ 48 ἰοὸ 118 τοδαϊηρβ, [Ὁ νγὰ8 οἵ βοιηβ ᾿πηροτῦ- 
ΘΏ6Θ ἴο σογγδοῦ ΟΥΓΟΥΒ ὈΓΘΥΪΟΟΒΙΥ τηΔάθ, βῖποα {μ18 Μ,, υπάπι6 88 ΔΓΘ 
Βοῃ6 οὗ {π6 ρῥγδῖβεβ 10} ἤᾶνο Ῥθοὰ Ὀαοδίονθα ἸΡΟᾺ 1Ὁ, σομΐδιη8 
ΤΊΒΗΥ͂ σοοά δηα γα] δ ]6 ΣΟΘα]ηρΒ. 

Μ. Οορεὲχ Οαμριάνῦϑ. (Νο. 48. Βιρ"Ποίβὸψαο ἀὰ Ἐ0].) ---- ΤῊ]8 
ἷβ ἃ θοαυ Ὁ] 1{{|Π ΜΆ. οὗ {86 ἴουῦ (ἀοβροῖβ, πυιύθη ἴῃ ἀουθ]6 
ΘΟ υΠ.ΠΒ ἴῃ ὙΘΙΥ͂ πθαΐ ποῖ] Ἰο ΐοτθβ. [Ὁ τγδᾶδ ργοβοηίθα ἱπ 1706 ἴο 
Τ,ουἱΒ ΧΙῚΥ͂. θγ 186 ΑΌΒΡό 468 (ὐὑβδωρβι [0 18 βυρροβαᾶ ἴο Ὀεϊοῃρ ἴο 
[6 επᾷ οὗὨ [86 πῖμίῃ ΘΘὨΓΤΥ ΟΥ (Π6 ὈαρΊΠπηϊηρ οὐ [86 ἴοηΐῃ. [10 γγα8 
υϑοα Ὁγ ΥΥ οἰδίβιῃ, σϑθ- οχδιῃηθα ὈΥ 00 ]Ζ, οοριοα ὈΥ ΤΟΙ ΟΥ͂, 
δηα ςοἸ]αίοα Ὀγ ἼΤταρ6}1]68. [10 οοηίδιῃβ ΙΔΠΥ ροοα τοδαϊηρβ. Β6- 
8.468 {π6 Ἰπαϊ!οαί]οη8 οὗ ΒΘΟ0Π8 ἴῃ {86 ΤλΔΓρΊῃ, [ΠΘΥΘ ΔΓ 8180 ΒΟ 0] 18 ; 
Βοῃβ οὗ 8686 ἃγὸ ἴῃ {π6 τηοβύ ταϊηαῦθ γιθηρ. Βοβιάθβ δοοθηίβ δηὰ 
Ὀγρδίβίηρσδ, [86 ΟΣ 8.6 ΤΥ ΚΘ τ} ἃ τα δῖ 8] ποίβίοη. 

5. Α ΜΕ. οὗ [δε ἔουγ (ὑοβρα]β ἴπ {86 νδίζοδη Γἰργατυ (Νο. 364.). 
ΤῈ βυ βου ΡΟ ΟΩ Βαγ8 {παὺ 1 νγαβ πτιττθη Ὁ ΜΊΟΒΔΟΙ, ἃ τροηῖς, ᾿ῃ ῃ6᾽ 
ΥΘΆΓ 949 οἵ οἷν ετὰΌ 118 ΜΆ. 18, ἐμογοΐογθ, ὁμα ὈΥ ΒῚΟἢ ἰΠ6 ἀαία 
οὗὁἨἁ ΟΥΠΟΥΒ ΤΥ Ὀ6 ἴῃ ΒΟΙῺΘ ΤΩΘΑΒΌΓΘ Θβίϊτηδίοα. [Τὺ 15 τι θη 1 σοτὴ- 
ΡΓΘββοα ππ614] ἰούοσβ, σαί μοῦ ἰατρα ἴῃ 81Ζ6, πα ϑιο 88 ψου]ὰ 1η46- 
Ῥοπάθηυν μᾶνο θθοη δχροοίθα ἰὴ ἃ ΜΆ. οὗ [86 ἀαΐα οοπίδιηοα ἴῃ {86 
ΒΕ ΒΟΥ ΡΌΟΙ. 

Βιγοῦ μὰ8 Ὀθθὴ [86 ΟὨΪΥ οΟἸ]αΐοσ οὗὨ (818 Οοάοχ. ἢ ρᾷγϑ {δ 
ΤΘΒΠ115 ἴῃ {π6 ποΐε8 ἴο 818 δαϊίϊοῃ οὗ {μ6 ἔουγ (ἀοδρεῖβ, αμᾷ δραΐϊη ἱπ 
16 γαγὶς 1ωθούϊομ 8 856 ρα 564 βαραγαδίθ!γ. ἧς βίαϊοβ ταῦ δ6 
οΟἸἸαίοα [86 ΜΆ. ἑιοῖσο τὰ ἢ οατο. Εἰχοθρὺ ἴῃ ρΙδοθθ ἴῃ ψ ΕΟ 16 
Βαᾶνο ἴο ἡυᾶρα ἔγουμῃ [18 βέΐοποθ, απ ποῖ ἔγοπι ἀϊγοοῦ ἐεϑέϊπιοπψ, 6 οδπ 
ΒΑΡαΪϊγ ΡῈ ἴῃ ἀουδίύ 88 ἴο {μ6 γοδάϊηρϑ οὗ {818 οοῦυ. Τδο ἰδχὺ 18, 88 
τηῖὶσῦ 6 Βυρροββά, (ὐοῃβίδῃπορο]ιΐδῃ τὰ Ομγδοίοσ. 

Ὅ. ΟΟΡῈΧχ ΝΑΝΊΑΝΤΘΒ. --- ΤῊΙΒ ΘΟΡΥῪ οὗ 186 ἔουν (ἀοβροἷβ 18 ΠΟῪ 
ἴῃ 1η6 1 ΥΑΙΥ οὗἩἨ δι. Μαῖκ, αὖ ϑηῖοθ. 10 18 Ὀθδα Ἄ]]Υ δπᾶ 6Ϊ8- 
ὈογΑΙΟΪΥ οχϑουίθα τὰ οΥμαιηθηΐϑ ἴῃ μοὶ δπά οοουτθ. Τμθ ]δί(ουβ 
ΔΥΘ ἴῃ σΘΠΘΓΑΪΙ δὴ ἸΔῈ 0ὴ οὗὨ {μόδα υδοα Ὀοΐογο (86 ᾿Ἰπἰτοἀυσθοῃ οὗ 
ΟΟΙΩΡΓΘΒΒΘα Ὁ ΠΟ1418; Ὀαΐ ΓΠΟΥ ἀο ποὺ Ὀοϊοηρ ἴο {86 ἀρ ἤθη {Ὁ}} δῃὰ 
Του! τυ πρ' γα8 ΟἸΒΙΟΙΩΔΡΥ ΟΥ̓ΠδίΓΑΪ, 80 (παῦ {μ6 Β| 1} π688 ἂπά 
Ὑαηὺ οὗ 6888 18 τηδῃϊξοδί, ΤῊΪΒ ΘΟοχ 16 Βαρροβοα ἴο Ὀοϊοῃρ' ἴο {86 
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την ΟΥ ἰδηίῃ οοηΐυσγ. [5 ἔγθί οὐ] ]δίοῦ τὰ ΜύηϊοΥ, δα Βίτοὶ 
ῬυΡ] ΙΒμ θα {μ6 οχίγαοίβ ἔπ8 Θοϊημηυηϊοαίθα ἴο ᾿ϊπ|. [1 ψγχὰθ Ἀρϑῖῃ 
οΟἸἸα ρα ἴῃ 1843 Ὀν ΤΙβομβοηογέ, δπα πη 1846 ὕγ Ττοσο]]68. 1 οου- 
ἰαὶῃβ ΑἸοχαπασίδῃ ΤΟ ΩΡΒ ἴῃ ΒοΙλ6 ρἰλοθδ, θαὺ [86 σθηθσγαὶ ἰαχί 18 
Οὐοπδίδη ῃπορο] ἴδῃ. 

Ψ. Οὐχ Μοβουξνβι. --- ὰ {Π18 ΜΆ. {ποτα ἀγὸ {86 {ἢγχθα ἢγχβὶ 
(οΒρο]8, απᾶ {μαὲ οὗ δ... Ὁ μπ 48 [ἈΓ 88 υἱῖ. 39., 1Ὡ. υποῖδὶ 1ϑὐΐθσβ ; 
186 Ἰαϊϊον οδρ6 1 μδ8 θθθὴ οοιηρίοίθα ΟΥ̓ ἃ Ἰαίοσ βαπά ἴπ ουγδῖνθ 
Ἰοϊίοσβιυ Τμ ἀαδία οὗ [86 δῦ! δῦ Ῥογυοη 18 βΒυρροδβοᾶ ἴο ὃδ6 οὗὨ {ῃ6 
ἈΪΉ οϑηΐυσγ. [Ὁ νγᾶϑ οο]]αίθα Ὀγν ΜαθΩὶ πὶ 1779, πα Βα βίδίβϑ 
ἐμαὶ 1 ψαϑ θη ἀοίρονο, Μαίζ, νυ. 44---υἱ. 12., δῃὰ ἰχ. 18---- χ. 1. 
Εουγ γϑδτβ αὐθου γαγὰβ πἢ6 ἔουπα {μαὺ 1 Πα τροοῖνϑα οὐμοῦ 1] γῖθδ, 
ἔοσ Μαϊί. χχὶὶ. 44---χχὶ, 85. δα «08η χχὶ. 10. ἰο [86 δπᾶ, Πδᾶ δ]80 
ἀἰβαρροασοᾶ. Τὶ ΜΆ. θοίοηρβ ἴο {π6 Τὐῦτασυ οὗ Ηοὶν ϑιυποά αἱ 
Μοβοον. Μαμπθὶ οο]]αὐθα 1ὑ ὕσν]66 ; πα οἢ Βὶ8 οχίγδοίβ, 88 ρίνϑθῃ 
ἴῃ 818 ἀτϑοῖς Τοβίδπηθηΐ, βυρβοαυθηΐ οαἀϊύογτβ δῃα οὐ 98 Βανθ σο]16α. 
ἨΦϑδ αἶβο ρᾷγὰ 8 ἔβδοβί πα οὐὗἩ (16 υσιηρ οὗ {πὸ ΜΆ. Τρ ἰαχῦ 18 οὗ 
186 υδυ8] (ὐομδίαπο ορο ἴλη ΟΠαγδοίοσ. 

ΓΤ. ΟΟΡΕΣ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕΊΑΝΟΒ [Υ.--- ΤΙΒΟΒΟΠοΥΕ [848 σϑοθ Εν 
Ῥτοροβοά ἴο υ86 Γ᾿. 88 1Π6 ἀαδβιρῃ Δί ο ΤῸΓ ΟΥ̓ 1684] ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ {π6 ΜΙ, 
τ ΒΟ 18. Νο. ΙΥ, ἴῃ ἴμ6 σϑίδίοραα οὗ [ποβα6 στ βῖοὰ ΒΘ Ῥχοουγοα [ἴῃ 
1853. Νὸο ἱ᾿ποοηνθηϊθηοθ πθρα αὐῖβο ἔγοτῃ {118 ποίϊδοη, ΓὉΓ {86 
γαθίοδῃ ἐγαριηθηίβ, ἀθηοίθα Γ᾿ ὈῪ οῃο]Ζ, δῖ ἔᾺΓ τόσα ΒΌ 1 ΔΌΪΥ 
αυοίοα Ὀγ [86 βαῖμθ ἀἰββιρῃδίοη 48 [86 οἵα ρογοῃβ οὗ [88 ΒΆπι6 
ΜΆ. ΠΟῪ αὖ ὙΊθηπδ δπ4 τὰ ἴμ6 ΒεΒἢ Μαυδϑυμ. 
ΤῊ ΜΆ. 18 δβουιθϑα Ὀγ ΤΙβοβθηοτγ ἴο [π6 πίη ΟΘὨ ΤΥ ; 1 ΠΟῪ 

σοπβιδβίβ οὗ 167 1ἰθαυθδ οὗ ἃ ἴδτρα αὐυαγίο ἔοστωη. Οτἱ δδοῖὶ ραᾶσὰ {616 
18. Οη6 ΟΟἸυτηη, δηὰ {Ππ6 ἔοστα οὗ {μ6 Ἰοἰΐθγβ δῃὰ ρϑηθγαὶ αϑρϑοῦ χϑ- 
ΒΘ. 165 ΘΒρθο δ ν (Π6 Οοᾶδχ Ουργῖυβ (Κ.). ὙΤῖ8 ΜΆ. οοπίαϊῃβ [86 
(ο8ρ6] οὗ δι Ταῖα οπγο, Ὀὰΐ τ  [Π6 Ἰαδῦ ἔθη ἰθανϑδ τω οἢ ̓ π]υτοᾶ 
Ὀγ ἀδρ: (86 (ο8ρ6ὶ οἵὗἩὨ 5. Μαγκ 18 ομ]γ ἀοίοοϊνο ἔγομη σμδρ. 111. 
35---νἰ. 20.: οὗ δῖ, Μαξίμου (Βογα ἀγὸ Ὀαΐῦ ἃ ἔδθιν ἰθᾶνββ, δοῃπίδι 
νἱ. 16--29., νἱῖ. 26----ν!]. 27., ΧΙ, 18 ---χὶν, 1ὅ., χχ. 28ὅ--- χχὶ, 19., 
χχὶ;, 925ὅ---Χχῖ, 138., δπα οὗ δὲ. Φοδη νἱ. 14 -- συ]. 8., χνυ. 24---χὶχ, 
6. ΤὨδ ἰοχὺ οἵ {μ1ϊ8 ΜΆ. ἀρτβθβ ἴῃ βθῃθγαὶ τ ἢ ἐπαῦ οὗ 186 οἴβασ 
Ἰαύοσ. υποΐαὶβ; ἴῃ δοὴθ ῬΘΟΌΪΙΑΥΓ Ῥαββαρθθ 1Ὁ ἢ88 ΒΟἢ ΓΘΘάΙΠΡΒ 88 8.6 
ἔουπά ἴῃ ἰμ6 τόσο ἱπηροσίδης Μϑ. ΤΙΒο θη ον [45 1] πι1561}} 60]- 
Ἰοοίοα {18 Μ8., δῃᾷ αἷ8οὸ (ὈΥ 18 Ῥϑυτηΐββῖοη) ΤΊαρ 6 1168 ἀυγίηρ 186 
ἰἶμαα {δαὶ 10 νγγαβ ἴῃ ΕἸ ρ]Δηά, 

Δ. ΟΟΡΕῈΧΣ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕΊΑΧΟΒ 1Π|. --- ΤΊ ποίδου ΔΛ. μβα8 θθθῃ 
Ῥχοροβοᾶ Ὀγ Τιβομθηάοσγε [0 ἀδβίρηιαίε (86 ΜΆ. Νο. 111. ἴῃ Ηἱβοαίδίορτια, 
ἰο ὙΠΙΘΝ τϑΐθγθμοθ μα8 ΓΟ αΥ θθοη τηϑάθ. Τὴ ἔγαρτηθηῦ ἴο τ ΠΙΟΣ 
μ6 Παᾶ ῥγυϊουδιΥ Δρρ]16α {Π18 τϑίδσθποα ἀοθϑ ποῦ Ὡθϑᾶ 8ὴγ βρβϑοὶδὶ 
ποίδ!! 0ῃ. 

ΤΠ8 ΜΆ. 18 αὐὐγιθυϊοα Ὀγ ΤΙΒΟΒοηἄοτῦ ἰο {μα οἰρμτ οοπΐατγ. [ΙΓ 
οοπδὶβίβ αὖ ργθβϑθηΐ οὗ 167 Ἰθᾶνυθϑ, οοῃίβἰ πίηρ' [π6 τ 8016 οὗ ἐμ6 (σο8ρ618 
οὔ 5. 10Κε δὰ 80, Φοβη, ἰοσϑίμον Ὑλὰ [86 πα ρδοτὶριίοη ἰο ἐμδὺ οὔ 
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δε. Μαυκ, 8ο ἐμαὶ 10 ἀουΡ 1688. ομοθ ᾿ποϊυἀρα 4}} (π6 οβροΐβ. [1π 
βϑοῖ ρᾶρα {86 γθ ᾶ΄ῖθ ἔνγῦχ2ο ΟΟἸΏΠ.ΠΒ; [86 ὕπ014] [οἰ ΐθυθ ΔΓΘ 8118]}}, πδδΐ, 
Βἰορίηρ, δῃα οομρσοθβθα, ΤὨ6 γαγιϑῖγυ οὗ σϑδάϊηρ 18 ΘΟ μΒΙ ἀθγὉ]6, 80 
ἰμαὺ ἰπουρὰ ΟΟμβίδηἰπορο ἴδῃ ἱπ 108 σΘ ΠΟΥ σμδγδοῦοσ, 10 σοηίδ! ἢ 8 
ΟΥ̓͂ ΠΟ χ68Π8 8 βού] ἰ6χὺ, ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΠΥ [ΠΘΓΘ Δ.ΓΘ 8080}14 δαἀαᾷ, 
βοιλδ οὗ νι] οἢ ἤδνα 8 ᾿προυίδηοο 88 δῇοσαϊηρ ουάθηοο ἴῃ ΟΥἹὉ]ΟἾ8Π). 
ΤΙΒΟμοπάοσε οοἸ]αίοθα {819 ΜΙ, ἰπηβ6]ξ, απα ΤΎΘΡ 6168 θυ ΒΘ 6 ΠΠΥ 
ὉΥ 818 ΡΟΣ ΠΔἸΒΒίοη. 

ἘΒΑΟΘΜΕΝΤΒ. 
Ο.---ΤῊϊβ Ἰοοσ τγαβ υϑοὰ Ὀγ ΥΥ οἰβίϑθιῃ δῃηαᾶ οἰδβοῦβ ἰο ἀεδποία 8 

ἔγασταθηΐ οὗ δι. 1Κο᾿Β (Ο8Ρ618 (ΣΥ]}. 11---18. δηά ρμᾶσγί οὗ νϑσ. 14.) 
σίνοι ἴο Μοπίξδυοου ΕΥ̓͂ ΑἸΒ6]πλο Βαπάυγ. ΤΙβομβοηάογέ, ΒΟ νοσ, 
σοι ἀοσῖηρ ὑμαῦ ἔγαρτηθηῦ ὕο Ὀ6 ΟὨΪΥ ρατί οὗ ἃ Ἰθοοῃασυ, μα8 βὰ}- 
ϑυλιαἰοα ἔον 1Ὁ δηοίμοῦ ἔγαστηθηΐ. 

Τγασπιοηίμηι ΜΜοθφιιθΉ86. ---- ἘλρῊῦ Ἰοαγοβ οοπίαϊπίπρ' Φ08ῃ 1. 1---4., 
χχ. 10---18., 16ὅ---17., 20---24, Ἐὸουγ οὗὨ {86 ἰοανϑθ οοπίδιη ποίμίηρ; 
θυ τορουοηβ οὗ [86 Ὀαρίπηϊηρ οὗ δ, ΦομπΒ οβρο]. Μαίδϑι 
οἀϊίοα [686 ἔγαρτηθηΐίβ, πὰ ρζᾷνθ 8 [Ἀ08]12116 : {Π6 Ὺ ἈρΡρΘδΡ ἰο ὑδϊοῃσ 
ἴο [86 Ὠἰπίς δομίυσγ. ΤΏΘΥ Ὀοοηρ ἴο {Π6 1ὐΌΣΑΓΣΥ οὗὨ ἴπ6. ΗΟΪΥ ὥὸὀγποά 
εὖ Μοβοον (Νο. Οχχ.), διανὶπρ ΦΌΣΤΔΘΥΪΥ Ὀδθθη αὐἰίδομβοα ἰὼ 1116 
ὈΙπάϊηρ οὗ ἃ ΜΆ. οὗὨ ΟΒτγγυβοβίοῃι. 

Β. ---- ΤῊϊΒ Ἰοίίοσ τγᾶϑ υϑοα ὈΥ ΟὐἹθβρδο) απ β'οΠ0]Ζ ἰο ἀδποίθ 8, 
Τύριηροη ἔγασταθηΐ οοη δι ῖηρ δ 1. 838---ὅο., : ΤΙΒομβοηάογέ, μον - 
ΟΥ̓ΘΙ, ΘΟηΒιἀογοα {παΐ ἔγαστωθηὺ ὅο Ὀ6 ΟὨΪΥ ρατί οὗ ἃ ᾿ΘΟ ΪΟΠΆΓΥ, 816, 
{πογοῖοσα, ἴῃ μῖ8 ατσθοῖκ Ταοβίδιημθηῦ (1849) Β6 Ββιρδδιιτα ρα ἃ Κγασ- 
πιοπίμπι Νιοαροϊαπεηι τεδογίρέμτπι; οἵ 1ῃ18 ἢ6 γγαβ δΔ0]6 ἴο σοδα ὁπό 
μαφο οοπίαϊπιησ ΜδΙΚ χῖν. 82---39. Τὴ ῥα]τηρδοδῦ ἰθαῦοβ ἴῃ {86 
τ 8016 ΜΆ. Δρρϑᾶγ ἴο ΡῈ ὑγεῖνθ οσ ἔουγίθοῃ : [86 τις Ὀοϊηρ οὗ 
186 οἰσμίἢ οοηζτγΥ. 

ΤῊΘ ᾿ποοηυθηῖθη66 οὗ υδῖηρ ζείίογς οὗ τοίΐθσοῃος ἰο ἀθῃοίθ ὑϑῦν 
δβηιαϊ! Κ7γαφηιοηίς ἰδ βῃονσῃ ὈΥ {6 σὨΔΏρΘΒ οὗ ποίβδίοι τ ἱοἢ ἴα κα Ρ]δοθ 
ἤτοι {ἰπ16 ἴο τη : ἔογ ΤΊΒοΒο μαοσῇ ποῖῦ 04118 [Π6 Νοδρο] ἴδῃ ἔγαρτηθηί 
Ὑγῦ., δῃά ἢ υὑ868 ΕΒ. ἴο ἀδποίβ {π6 οάοχ Ν.ΊΘΠ818 πο] οη θα ΔΡονΘ, 
Ρ. 182. Το {86 ζαέέεγ' ἀττδηροιηθηΐ {ποτ ὁδὶ ὈΘ6 πο οΟὈ]θοίίοι 1 10 6 
Ὑ7611 υπάογβίοοα ; θυΐ [Ὁ 18 ΔΙΤΑΥΒ οί ἰο σϑίου ὈΥ παπιὸ ἴὸ {16 
ΥΕΓΣΥ͂ Β11811 ἔγαστηθῃΐβ, ὙΓΠΙΟΒ οδ ἢ ΟἸΪΥ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙΪΥ Ὀ6 οἰΐοά. 

Υ. ἐρὰὶ δι νὰ ἴο Νο. 314. ἱπ 180 Ῥαγὶβ 1ργαγν }).--- Τσο ἔγασ- 
τηθηΐβ οὗ δῖ, 1ΚοΒ ἀοδροῖ, οοπίαἰηΐπρ ἰχ. 36---47. ἀπά χ. 12--22. 
ΤΙΒομαπάογέ, τἢὸ δβουῖθοθ {8686 ἔχο ἴθανεββ ἰο {86 οἱρῃίῃ οοηΐασΥ 
(ΒΊΟΝ βθοὴβ αὖ Ἰοαδὺῦ βιβηοϊθπ ]ν θαυ), Ρυ Ἰθμοα ἐμθῖὰ ἴῃ Β18 
Μοπυτηρηίβ, ὥβοσα [ποαϊία, 1846. 

Υ.---ἘΤαρτηθηίβ ἴῃ ἔΠ6 ΒΑΥθουῖπὶ Πὐὐθτατυ αἱ Βοιαο (Νο. 225.); δοη- 
ἰαἰηΐηρ 56. 08 χυ]. 8---χῖχ. 41. Αἰἰτϊρυϊοα ἴο {86 οἰρῃτ σΘη ΌΣΥ 
ὉΥ ΤΙΒομοηάογῇ, το ᾿πβοσίϑα 10 1ῃ μἷ8 Μοπυτηθηία ϑδογα [ποάϊίδ. 

Θ. Οὐοάες Τιδομεπαογἥαπες, ἴῃ [86 ΤΠ ΠΣ υβ ΠΌΣΟΥ αὖ 1,μοἰρβῖο. 

ἐ ΤΕ ΜΠ ΒΘ τὴ0}] ομοθ [ὉΓ 811 (0 πιεπίϊοη [δὲ {18 ΠΌΓΑΤΥ, τυῃοίδον ἀσδίσπαίεά Ναίίοπαδϊο, 
Ἰτηρέτιδ]α, οσ Κποόυσῃ ὉΥ 118 οἱά παπιθ Βιδίϊοιλέφιε ἀμ οὶ, ἰδ ομα δηὰ 116 βαῆθ. ΤῈθ 
ομαηρεθ οὗὨ ἐΐϊϑ πδπιθ Βδύθ θὰ [0 ἱποοῃβίβίθῃου ἴῃ [86 τοίδσθποθβ 0 ἰδ οὐ [86 ρετὶ οὗ 
ΟΓ 68. 



71 αἰον ποϊαϊς σοπέαϊπὲπο ἐδ6 «οίβ, Ἐξ ρίβεϊοδ, ΟΥ «Αροσαῖΐψρεο. 20ὅ 

- Εὐυγ Ιοανϑθ ὈγουρὨῦ ἔγοσῃ [86 Εἰαϑὺ ὃν Τἰβομβαπάογῇ, σοη δι πη ρατίϑ 
οὗ 56. Μαιμον ̓β (ἀοβροεὶ, σὶϊ. 46---δὅ, (τι ]464),, χὶν. 8---29., χν. 
4--14, Ἠὰῶδ οομβιάοσβ {μ18 ἔγαρτηθηῦ (ὁ δδίοης ἴο {πμ6 βουθῃΐῃ 
οϑηίασυ : ΡΟ Βῃ δα ἱπ ὶθ Μοπυμηθηΐδ ὅδογα. 

Βεβιθβ [8686 γαρτηθηΐίβ Τἰβομβοημάογ ραγθ ἃ ὈΪδοθ ἴῃ {Π6 ]1βὲ ῥσο- 
χοᾶ ἰο 18 ατοοῖς Ἰτοβίαμηθηῦ ἴῃ 1849, ὑπᾶογ {μ6 ἀδεϊσηδίοη οἵ Λ, 
(μον οἰδοσνῖδθ ρργοργιαίθα), ἰο ὕνγο ἐγαρτηθηΐϑ οὗ α οάεχ ἴῃαδι- 
τἰοὰ8, ἡ Ιοἢ μΒ6 τοδα ἴῃ ραγὶ οὗὨ [86 ΟΟΥ̓́ΣΣ οὗ δῇ Αὐδϑϊο Ὀοοὶς ἴῃ {86 
ἸποΠμηδίοτΥ οὗ 5... (αἰ μογῖπθ, ου Μουπὺ ϑιμαὶ, Ομ οὗ [π686 σοῃίδιῃϑ 
Μαῖί. χχ. 8---1δ., (86 οἴμεῦ [Κ8ὸ 1. 14---20. ἜΡΕΙστες ἴο Ὀα]οηρ 
ἴο (86 πὲπέλ οδηίυγῦ ; ΡΒ] Ἰβηοα ὈΥ ΤΊβοβοηάοσί, ἰὰ 186 ὙΊΘΠΟΣ 
δ ΕΥθυοδασ, 1846. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΤΙ. 

ΤΗΞΒ ΟΥΗΕῈΒ ΓΙΑΤΕΒ ὑΝΟΙΑΙΒ ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟῸ ΤῊΕΞ ΑΟΥἸΒ, ἘΡΊΙΒΤΙῈΒ, ΟΚ 

ἈΡΟΟΑΙΥΡΒΕ» 

Η. οὔδ6 Αοίϑ. ΟΟΡΕΧ ΜυΤΙΝΕΝΒΙΒ (Νο. 196.).--- Τὴ ΜΆ., ν Β] ἢ 
18 ΒΕΡΡροΒβοϑα ἴο θαϊοηρ ἰο {86 πέπέλ οδῃξυγυ, 18 ἴθ (6 04] 1 ἸΌΧΑΓΥ 
δὲ Μοάθῃηα. Τα δηοϊθηϊ Ὑσιηρ 185 ἀοίθοῖνο ἔγομλ {86 Ὀαρσὶπηϊηρ 
88 (ὯΓ 88 οὔδρ. Υ.Ἱ 28., αἷβδο ἴτοτῃ ιχ. 39--- π᾿ 19., χιὶ, 86---χῖν. 8., 
ΧΧΥΪ;. 4. ἰο {πΠ6 ομά, ΤῊϊ8 Ἰδιίοσ ᾿τηρογξθοοη τγαϑ βυρρ θα ὮὈΥ ἃ 
Βαπά οὗ {π6 6᾽θνθηί σου, δπᾶ {πὰ οἵμος ἀοίδοϊθ ὈΥ ομ6 σαι ἢ 
ΤΏΟΓΘ τοοθηΐ, Τηΐβ ΜΆ. α͵8οὸ οοῃίδὶπϑ [Π6 (δέ Βο]ὶς ΕἸ ΡΙ86168 ἴῃ συχεῖνθ 
Ἰοϊίεσβ. Οοἱϊαιθα Ὀγ Τιβομβοηάοσῆ, α'8δο Ὁ ΤΎΘρο 168. 

Ἐ᾿. οὗ [86 Αομ.----Υ̓ εἰβύθϊ ὑπ ἀφδιρηαίθα ἃ ἔδτν ραββαρσθδ 'π (Π6 
Αοίβ νυ ύθη (πὰ 186 βουθηϊῃ ΟΘὨΓΌΓΥ ἈΡΡΑΓΘΗΓΥ) ἴῃ (Π6 τρδγρίηῃ οὗ 
ἴμ6 Οοἰβϑί᾽ιη ΜΆ. (Νο. 1.) οὗ [868 οοἰαίουοῃ. ΤΒΟΠΘμοτῇ ἔουπά ἴῃ 1Π6 
βαηθ ΜΆ. 8.112. 80 [0118 ἴγοιῃ {86 (ἀο8ρ6}8 δπᾶα Εριβί]οβ (ν Ἀ1οῖ Β6 
ἀεοδβιρῃδίοθ Ε",), δηα 411 {πα μα σου] (8 ποίλος (αὐ ἔδυ ἴῃ πυταθογ), 
δα Ιηβογίθα πῃ μ18 Μοπμπιεπέα ϑάαετα. 

6. οὗ 116 Αοίβ απ Οδίμοϊιο Ἐριβί]θβ, . οὗ 580. δ] β Τρ ΒΕ1ε8. 
ΟΟΡΕῈΧ ΒΆΆΒΒΙΟΝΕΙῚ ( οὐτ Υ]Υ 6] οηρίηρ ἴο [86 οΑταϊπαὶ οὗ {παῦ πατμο), 
ΠΟΥ ἴῃ ἴἢ6 ΒΙΒ]ΠΙοίμθοα ἀμρόϊες (οὗ [πὸ Αὐυρυβίηθ τρομ 8) δ 
ΒοΠΊΟ. -- 18 ΜΘ. ἀρρϑᾶγβ ἴο ὑϑίοῃρ ἴἤο 86 πίπέλ οϑῃίυγυ ; 1ὖ 18 
αἀείροϊινα 88 ᾺΣ 88 Αοίβ υ11}}. 10., δῃᾶὰ δ [86 οπὰ 1ὖ ὕσγθακβ οἵ Ηδ. 
ΧΙ. 10. 1 νγα8 δχδαιηθα ὈΥ ΒΔ ηοὨηϊ, δπα δέου τνγαγάβ Ὁγ ΒίσοΣ ; 
6 Π0]2Ζ οοἸ]αἰοα 1, θα ψχῖῖὰ 1{{16 ὁχαοιπαο; δᾶ ΕἼΘοϊς βίδίοϑ (παὶ 
ἢ ἀϊὰ 1Π6 βαπηθ 'ἱπ 1838. [10 ἢδ8 βίποα θδθθῃ οο]]δαίθα τ ἢ οαγο ὈῪ 
ΤΙβομοηαοτῇ, δὰ αἷδοὸ ὈῪ Τυορα]]68. 

ἐ΄. οὗ τΠ6 (δίμο]ϊο ριον, Κι, οὗ δι. Ῥαυ]Ἐ. --- ΤῊ 18. (δ6 
Μοβοον ΜΆ. οδἹδάᾶ ὃγ Μαίίδβι ἱπ δ18 ατϑοὶς Ταβίδιηθη “ ρ. 
ΤῊῖθΒ ΜΆ, 18 δϑου θα ο {Π6 πἰμίμ ΘΘΒΙΌΓΥ: 18 Γϑδάϊηρβ 8.6 ΟὨΪΥ 
Κπονῃ ἔγοσῃ {π6 οοἸ] δύϊοη οὗ Μίδυμεὶ, ὙΠῸ ΔΡΡθδσβ ἴο 1: ΩΣ 
ἵμοῖὰ τὶ στοαΐ οαγθ. Ι͂η δι. Ῥϑὺ]Β ΕΡΊ8.168 10 18 ἀοίδοθδνα ἔτγοηι 
Βομι. χ, 18----1 ΟὐοΥ. νἱ. 18.,, 1 (ὐοΥ. νἱῖϊ. 7-“11. 1 186 Οκίδοῖ] το 
ἘΡ β0168 1Ὁ 185 θπίσαο. Ὅμο ἰοχὺ 18 δοσοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ (ὐδΐθῃβ. [10 νγγὰϑ 



9206 Τεοχίμαϊ Ογοΐδηι. 

Ῥγουρβῦ ἰο Μοβοοῦ ἔσομαι [86 πιομδβίθσυ οὗ 5:. Ὠ)οηγβῖαβ, οα Μουπε 
Αἴδοβ: δ ΠΟῪ Ὀδίοηρβ ἰο {86 1 γα οἵ (6 ΗοΪγ ϑυμηοᾶ (Νο. 
ΧΟΥΊΠ.). 
ἐϑϑι 18 δἰϑο αὖ Μοβοοῦ ἃ ΨΟσΥ δηοιθηΐ ἔγαρτηθηΐ, οοη δι] ην 

ΗΘ}. χ. 1---Ἴ., 32---838,, ἀοβου ρα ὈὉγ Μαδῦβϑὶ δῃὰ οο]]αίθα Ὀγ Εἷπὶ ἴῃ 
Ιἷβ Ϊασρον τοῖς Τοϑίδιμθπί, ΤΊΒΟΒΘΠΔοΥΓ βυρραβίθα ἰῃδὺ {118 ταῖρι 
Ὧ6 ἀοδὶσμπαίοα 1,., Ὀυΐ 10 Μ11 06 τιογα οομνθηϊθηὺ 0 σοίοΣ ΟΥ̓ ΠΆΠῚΘ 
ἴο 80 8Π18]}} ἃ ἔγαρτωθῃηΐ, 

Β. οὗ [6 Αροοαῖϊγρβο. Οοάοχ Βδβι δι, Νο. 106., ἔοτταουν Ὀδ]οηρ- 
1ηρ᾽ ἴο {πΠ6 Β 49} 18ῃ ΤΟΠΔΒίοΤΎ αὖ ΒΟτλ6, ΠΟῪ ἴπ {π6 Ὑαίϊοδη 1ΌΓΑΓΥ, 
Νο. 2066.---- ΤῊ ΜΆ. οοπίδιηβ που] 168 οὗὁὨ Β.4811] δῃὰ (ΟὙΤΘΡΌΣΥ οὗ 
Νγεβα, βηά, διγοηρσδὺ {π6 πὶ, π6 “80]6 οὗ {π6 Ῥοοϊκ οὗ Βιανοίδίζοη, 
ΜΙοῖ 18 οὗὨ ᾿ππρογίδμοθ 88 ἰδ 18 ἔου πα ἴῃ 80 ΨΘΣῪ 6 δποϊθηΐ ἀοου- 
τηθηΐβ8. ΒΒ μοἢ ΠΣ ρανα ἃ [806] γ1}6 οὗἩ {Π18 ΜΆ. 1ῃ [18 ΕἸνδηρ 6] Δεῖ τα 
Θυδάγαρ!οχ, τῖῖὰ ἃ ἀοβουρίοη οὗ {86 Οοάθχ. ὙΥ̓ οἰβίοϊῃ σϑαιοϑίθα 
Οὐγάϊμαὶ υγῖηὶ ἴο Ρῥσοοῦγο δῖτὰ ἃ οΟἸἸαίοη οὗὨἩ {86 δπίγα ἰοχῦ; δηά 
ΔΟΟΟΓΙΏΡΙΥ οχίγαοίβ 6 Γ βοηΐ [0 Ὠΐτω, θαῦ ἴοο ἰαΐθ ἴοσ {π6 ργθαῦοσ 
Ραγξ ἴο Δρρθᾶσ ὑπᾶδσ {π6 ἰαχὺ ἴῃ 118 ρΪδοα ἴῃ [6 Αρραγαίιβ Οὐὶ- 
(ἴο8. [ἢ {18 οΟ]] αὐ. 80 ΤΏΔΩΥ ῬΟΥΓΓΟΏΒ ὝΕ͵Θ ΡΔΒ86α ΟΥ̓ΘΡ 1 ΘὨΓΙΓΘ 
ΒΊΊΘΠο6, δηα ἔτομη οἰμεῖβ 80 ἔθ τα Ώσ8 ὙΕ͵6 ποί! 64, {παῖ 1 
γγ88 8βοοὺὴ υἀροά ἐμαὶ [86 ΜΆ. πδὰ θδθῃ οἰ ῦ νοσυ ἀοίθονε]υ 60]- 
Ιαίε, ΟΥ εἶβα τὸ γγχὰαβ ὙΘΕΥ͂ πηρογίθοί. Τυορο]]οβ, ἤθη δὖ Βοπιθ 
ἴὴ 1845, τηδᾶθ ἱπαῦϊ 68 ἰοὸ πον 1 (8 ΜΆ. σοσα δητγα; δηά 
ἢ6 τγϑ δ]]ονγθα, 1 ΡῬτοοῦ ἱμαῦ {ῃογα 18 πὸ ϊαίαβ, [0 ΟΟΡΥ {Ππ6 
ἄγϑὺ δηά Ἰαβϑὲ 11π68 οὗ οϑδοὺρβ: ραρθ, 80 88 [0 Βῇον τ΄ 4}} ρσοθθ οἢ 
σομ θοῦ γ. Ηδ νγὰβ αἷἰϑο αἰϊονοὰ ἰὸ ἔγϑθθ ἴῃ [βοβῖγαι6 [ΌῺΣ 
Ῥαρθβ, τῇ οῦ 6 βοϊθοίθα ἔγοτη ἰμοβ ραγίβ ἔομὰ ψὨϊοῦ υΐ ἔδτν 
ΤΟΔαΙηρΒ Βαα Ὀδθὰ ποίρα; δυΐ ποίπίπρ' ΤΟΥ τγᾶϑ ρεστηϊ θα, 80 
μαῦ δὨ6 τνγῶᾶβ αἰβαρροϊηὐθα ἴῃ 8 δῃἀθαν οῸ (0 ΡγοσΌσΘ Δ ΘΠΓΓΘ 
Ο]]αίῖοη. Ἐϑίογα (18 {1π|6, Βουγον συ, {παΐῦ τηοϑὲ βιιοοθββῃ! οο] ]αἴοῦ 
Πα ΡΟ] δον οὗ Μ5Ν. Τιβοβομάογεέ, Βα, τ }116 οοουρὶοα πη {Π6 
γαΐϊϊοδῃ, ποίρα {π6 ναυϊδίϊοηβ οὗ {818 ΜΏ. ἔγοια (86 ἰαχὲ οὗ 818 ονῃ 
ἢτβί οἀϊοη οὗ [86 ΝΘ Τοβίδιηθηΐ : δηᾶ (δπ8, ἐπουρ ἢ6 νγα8 ποῖ 
Ρογι δα ἴο ἐγαπεογῖδε ἰμ6 ΜΆ. ἔοσ ρυι ]:σαίίο, Β6 τγαβϑ δ0]6 ἴο ρὶνθ 
186 ἐδχὲ ἴῃ 818 Μοπυμηθηία βδογα ἴῃ βυοἢ ἃ ἔοστα 88 ἴο 6 ἴῃ βφΘΠΘΓΑΙ 
σου οὗἩ Θομῆάοδποα : ἐπουρ ΤΎορΕ 168, ἴῃ δχδτηϊηϊπρ ΤΊ ΒΟ ΠΟΥ Β 
οἀϊίοι ππ μἷ8 οὐ οχίγαοίβ δηᾷᾶ ἤλοβίτηλ]θ ραροβ, ἔουπα ἴῃ ὁπ6 οὗ 
[86 Ἰαύίον ὕνγο ονθυβισ 8 οὗ 8π18}1 ἱτηροτίαποθ οπ Τ βοβοπαουβ ραγί" 
ΤΠἼΘ “εἴθ ῬΓΟΐδββου 18 ΓΘΆΠΥ Θη 0164 το {μ6 ἐμδηκθ οὔ Βι:0]16Α] 
ΒοΒΟΪασβ ἔῸΥ [86 Ῥαΐπβ τ ΒΙΟΒ Β6 ἰοοῖς ἴῃ οδίαϊπίηρ {Π6 τϑϑάϊηρβ οὗ {Ππ|8 
ΜΒ... --ὐθθ ΟἹΪΥ δποῖθηξ ἀοουτηοηὺ βοϑιἄθθ (ὐοάϊοοβ ΑἸοχαπάσι 8 
Δα ΕρΡὨγαθὶ (Α. δὰ Ο.) οοπίαϊπϊησ 186 ὈοΟκΚ οὗ Βεγνοϊαδίίοη. 
ΤΗῖθ ΜΆ. βϑεϑῖηβ ἴο βοϊοπρ' ἰο (ῃ6 εἰφλέθ οδηίαγΥ ; οᾶγα τασδὲ Ὀ6 

ὁ ἴακϑη ποῦ ἰο οοπίουπα 1 ψι} Β., ἐλ (οάοχ Υ᾽ αἰΐδοδπυβ, ἴῃ ποῖ {Π6 
Ἐν ϑἰδίίοη 18 ἃ τηοἄθσῃ Βυρρ]θμθηῖ. ΤὮ6 πηοίδ] Ἰοὐίοτβ οὗ {818 ΜΆ. 
ΔΓΘ οὗ ἃ ΡΟ ΑΓ ἔοσπι. 
ΕΈΛΟΜΕΝΤΟΜ ΓΠΕΕΕΝΒΑΟΗΙΑΝΟΜ: Ὑπὸ Ἰοαγοα οοπίαϊπὶηρ (ἢ6 

1 ον, χνὶ, 9. : Τῆο ΜΘ, ἄοοδθ ποέ σχεδλᾶ τὴν Ὀδίογο εξουσιαν. 12. ἰξ τοδιῖβ ἴδυδ: τον 
μέγαν ἐφρατην (εἶσ). ὅ5ε6 “ Αοοουῃὶ οὗἩ 186 Ῥυγϊηϊοά Τοχι,᾽" ρρ. 156, 157. 
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Ρεσίβηιηρ δα {π6 οπὰ οὗὨ [86 ἘΡ᾿δ8ι16 ἴο (86 Ηθργενβ, ψ βΊο, ἐΒουρῇ 
τοοκομοα ὈΥ {π6 οαἱύοτβ διηοηρϑῦ {μ6 ουγεῖνα ΜΆ ., δῃηα πυππροτθα 
δ8., ὈΘΙΟΠΡ' ΤΏΟΣΥΘ ὈΓΟΡΟΣΪΥ ἴο {Π086 1ῃ. ποῖα] Ἰο ΕΓΒ, 88 [86 σΠαγδοίθυβ, 
1πουρ ρΘΟΌ ΔΓ, ἀγα δἰπιοδὺ ΘΠΏΓΟΙΥ δοραγαίε, ἀια ἀγα οαγίδιη]ν ὉΥ͂ 
ΠΟ 6818 ΟΌΓΒΙνΘ, ἴῃ ἰδ ΘΟ ΠΟ δοοορίδοη οὗὨἨ {μ6 ἴθστωη. ΤῊΪΒ 
ΜΩ͂. ἐοσλοσΐυ Ὀοϊοηροα ἰο {ΠΘΏΡΔΟΙ, ἀπα 10 ἴ8 ΠΟῪ ῥγθβογυθα ἴῃ 
1Π6 ΠΌγαγΥ οὗ [16 «“᾽ομδηποῦτῃ δ Ἠδαθυτρ. [ἢ 18 οΥἹρῖηΑ] βίαίϊα ἴὑ 
οοπβὶϑίβα οἵ δβἷχ ἰϑθᾶνϑθ οὗ γϑι] τη: [86 ἔΟῸΓ ἸΠΠΘΡ ΟἿΘ65 ΔΓ6 ΠΟῪ ρΌΠΘ; 
{πο86 ΜΓ ΙΟΙ σοηλαΐῃ οοηΐβδιη οἴδρ. 1. ]---οῖν. 8. δῃὰ χι!. 20. ἰο {Π6 
οπμᾶ: {86 τυελύϊηρ 18 'ῃ ἀου]6 ΘΟ υτλη8, δηα 1Ὁ 18 41} πυϊ θη ἴῃ γοά 
1 Κ, νοῦ, Ὁμβουσῇ οοϊμηοῃ ἴῃ 1168, Δηα ἔον (μ6 γβῦ ἴδιν 11Π68 1ῃ 
Θ8ο ἢ} θοοΚ ἴῃ ΒΙ]10ο41] Μ5Κ., 18 ρϑου αν θη υβοα {πχγουρβου. 

Τιρογίδοῦ ἀοβουι ρύοηΒ οὗἉ {Π18 ουγίουβ ἔγαριηθηΐ δα Ὀδθη ρίνθη ΌΥ 
Βεηροὶ, ΥΥ οἰβίθιῃ, αμαὰ οἴμοῖθ; δῃᾶ Ὦσ. Η. Ῥ, (ἡ. βῃκο, 1ῃ 1800, 
Ρυ ΒΒ 6 ἃ ἔ1}] ὁχδτηϊπαίϊοι οὗ 10, ἰοροίμον πυῖῦἢ Βυοἢ ἃ ἔλοβῖπλ}}]6 88 
σῖνεβ ἃ ἴδὶγ ποίϊοη οὗ 18 ἀρρθαγδῃοθ δπα οὗ {δ ἔοστα οὗ (86 Ἰεἰζεγβ, 

Τὺ Ταβοι Ὁ] 68 (86 ᾿αίθσ ὉΠΟ1418 ἴῃ Βανιηρ ἰΠ6 δοσθηΐβ δηὰ Ὀσγοδίἢ- 
ἴηρ8, δηά Ὀοϊηρ ἀονοϊά οὗ [86 Β0 βου θα 1οίδ : [86 πηατκ οὗἉ ᾿πηίδθιτορα- 
οη (:) οοουγθ ομσ6, οἤδρ. 11]. 17., δέου πὸ γοτά ἐρήμω; ΤὨϊθ ΜΆ. 
ΤΩΔΥ ΡΓΟΡΔΡΙΥ Ὀαϊοπρ ἴο (86 ὑδηϊῃ σοηΌΥΥ ; δυῦ ματα οδῃ δα Ὀι 
1π||6 ἀουδὲ ὑμαΐ Ὁ 18 ἃ ἰχγαηβοσιρύ οὗ οπα τηυσοῖ οἱ θυ, 88 βοια οὗ 118 
ΓΟΔαΙηρΒ ΔΥῸ ΠΙΒΙΟΣΙΟΆΙΥ Καονγῃ ἴοὸ μανα πδὰ δὴ θϑυν ασἰβίθῃςθ, 
Τγουρἢ ΠΟ ΠΟΥ͂ ἀγα ποῦ ἐουπά ἴῃ οἶμον Μ55. Ὑβεβο ἔγαστηθηΐβ 
6ΓΘ ἔπ]ο6 οΟἸ]α οα Ὁ Ἴταρο]]68.:} ᾿ 

Ιη (Π6 Οὐάοχ Ηδιοίδηιδ, 5618. ἴῃ {86 Βτλ 8} Μάύβουπι, σἹβΌδο ἢ 
ποἰϊορα το ἰθαᾶναϑ ρροπαβα ἰο {μ6 οόονϑὺ ΜὨΙΟὮ 1π ἀαβοσιρίϊοη ὅζα. 
ΘΓ Δἰταοβί δα σ ΙΥ οουηίοσραγίθ οὗ 186 ὈΠΘΌΔΟ. ἔγαστηθηῦ : αἰπχοϑὲ 
16 οὨ͵γΥ αἰ δγθηοα 18, [ῃαὺ [86 11πΠ68 1ῃ δδοὴ Ῥᾶρθ ἃΓ6 ποῖ Ὀσθοϊβοὶ Υ 
16 Βαη6 ἴῃ ΠΌΡΟΥ. ΤΏΘΥ οοηίαϊῃ 1 (ΟΥ. χνυ. δ2---2 Ο(ὐοΥ. 1. 1ὅ., 
8Δὴ 2. ΟὐοΥ. χ. 18---χὶ!, ὅ., Οσἰθβθϑοῦ ἀδδιρμαίθα (686 ἔγαρπχθηίβ 
ἴῃ ἢ18 ατοοὶς Τοβίδιμθηϊ 64. ἴῃ δὲ. δ} ἘΡΙ80168. 

ΤΙβοβομάοσ μα8 υι9ὲ (1866) ρυ ΡΠ Βμ6α 106 ἰοχὺ οὗἩ οί οὗἁὨ {μ686 
“ταστησηῖδ οὗ ΜΆ, ἴῃ 18 τοοθῃῦ νοϊυσαθ “ Αποοάοίβ ὅδοσα οὖ Ῥτοΐδῃα." 

ΟΗΔΡ. ΣΧΣΙΧΣ. 

ἹἉΙΡΟΒΤΑΝῚ ἈΜ153. ΙΝ ΟὕΒΒΙΥΕ ΣΕΤΤΕΒΒ. 

ΤῊ 18 ποῦ Ροββι 8]6 ἰο ρῖνϑ 4 {0}} ἀοβοσι ρου οὗ ΜΘ. ἴῃ ουγβῖνα 
ἰεξίοτβ 'ῃ ἃ ψοσκ ἱπίοπαρα δ8 δὴ [πἰγοάυοίϊοι ἰο Ταχύυδὶ ΟΥ̓ οἶβαι ; 
δηα 8 ΤΏ6Γ6 180 οὗ (δὰ του] θα οὗὨ 1{{16 186 ἴῃ ΔΠΥ ΜΟΥ Κ ἴῃ νν ΒΙΟἢ 
1Π6Υ “τ γα ποῖ οἰΐϑα οὐ οἰ βουυῖβθ οι ρ] γα: ἱπαθεᾶ, σι δὲ ἀρὰν ἴο 
186 στοδῦ τῃβ)οσὶυ οὗ (686 ἀοοσυτηοηΐθ, θαΐ 11{0160 18 ΤΟΙ Κπονῃ, 

1 Ῥτοῖὰ βοπια Τα] δὴ πτϊεἶηρ οἡ οπς οὗὨ ἴπ6 Ἰοανοβ οὗ 1π6 Ὀθ Ὀδοΐδη ἰγαρτηθηΐῖ, ἰὲ 
ταὶς δθοσὰ οἰ ΠΟΥ 858 ἰδ 1818 ΘΟΡΥ οὗἩ ἴδ ἘΡίδβι]ς ἴο 186 Ἡοῦγονγβ δὰ ρῥγοοοάοὰ ἴ6 Ἠοτῃϊ- 
1165 οὗ ΟΒγγεοβίοτῃ ουἡ ἴμδὲ ὈΟΟΚ ; ΟΥ 88 1 106 Ἔχίβιϊπρ ἰοᾶνυοβ δὰ οησθ Ὀδοη ὑδοὰ 48 ἴδ 
ΓΟΥΕΥ͂Σ ἴοτ ἃ ΓΟΡΥ οὗἩ ἔδοβο Ηοχη ἶοβ. [π δυρροτὶ οὗ [86 ἔοττηοῦ ορί πῖοῃ, ἰδ τῇδ  Ὀ6 δἀἀεὰ 
{πδὲ οὐ ἴδο ͵δϑὲ ρᾶρε οὔ {πὸ ἔγαρτωθηΐ ἴμογὸ 18 Ὑμαὲ ῥσγίπίοσβ πτου]Ἱὰ ἴογαι α φεί-ο77 οὗ ἃ 
Ϊασχο Π, ουἱἀθποὶν (6 μια] ἸοίζοΣ οὗ δοῖῃς Ὀοοῖκ. 
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δχοθρὲ {86 ἰδοὺ οὗ {μοῖν δχιδβίθμοθ, {86 ρίδοθ ἴῃ τυ βῖοΒ {Π6Ὺ δγ6 ἱκορί, 
Δα 1086 ρϑῆθγαὶ οδβαγδοίοσ (οστηθα ΘΟσΏΩΟΗΪΥ ΟἹ 8 ὙΘΙΥ͂ ΤΟΌΡὮ 
αϑιλπηδίθ) οὗ [86 ἑοχὺ τ ΒΊΟΣ (ΠΟΥ οοπίδη. 

ΤΠ6 (Ο]]ονίηρ 18 {Ππ6 ΒΟΣΩΏΔΙῪ ρίγοη ΟΥ̓ Ὁγ. αν ἄβου οὐ {π|686 
Μ55. ἴῃ πἰθναι -- 

ἐς Ἰριγατᾶβ οὔ ἄνα Βυπατοα ουτγοῖνα ΜΆ55. οὗ [6 Οἴοβροῖβ, ταηρίῃσ 
ἴῃ. ἀαἴα ἔγοσῃ (86 ὑβπίῃ ἴο [86 βἰχίθθη ἢ σθαΐασυ, μαννα θ6 θη ἱπβροοϊοα 
ΙΏΟΓΘ ΟΣ 688 ΘΌΓΣΒΟΙΙΪΥ, ΟΥ δ ᾿θαδῦ πηοηομθα, Μοσγα {πδη ἔινο 
Βυπάτοά οὗὨ {6 βατια Κιπᾶ οοηῃίδϊη (86 Αοίβ δῃὰ (ὐδίμο]ς ΕΡΊβ|168 ; 
ὈρΡΜ Ασγαδ οὗ ἴἤτοο πυπάγοα (86 Ῥαυ]ης ΕΡΙΒΕ168; οπα Βυπαγοα Πᾶνα 
186 ΑΡοολΥΡθβα. γον ἔονσ, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, πᾶν ὈΘ6ΘῺ ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ ἀσβοσιθοά 
ΔηΑά ΖᾺ]]Ὺ οΟἸ]α θα, ΒΥ ἴα π6 στϑαΐθσ ὨυαοΣ ἤᾶνο Ὀ6Θῃ λαρέϊϊν 
ἑπβρεοίεα.᾽" (ΒΊΡ]1οΑΙ ΟΥ̓ 1οἴδπι, 11. 824.) 
Α ἔδν, βονυοσ, ἔγοιη {818 Ὡυτ ΥΟΔ1 ΤΏ888 ΤΔῪ Ὀ6 Βοἰδοίοα ἔτγοσῃ 

ὈσΊΟ  ἀδβογὶ ρου. 
ΤΠο86 ψ1}} 6 {86 ουγεῖγα ΜΝ. ἴο ὙΠΟ. ΔΩΥ ΡΑΓΙΟΌΪΑΥ ἱτη- 

Ῥογίδῃοα δἰΐβδομθβ δἰ οἡ δοοουπῃΐ ( οὗ 186 ροοάποββ οὗ {86 
Τοδἴηρβ, οὐ (11.) οὐ [ῃ6 ';86 ψΒΙΟΒ 88 Ὀ66η τηδάθ οὗ ἰβϑίῃ ἴῃ ἴῃ 
ἔοσιαλδίϊοη οὗ {π6 ἰαχί, οὐ (111.) [οβ6 ὑμαὺ αν Ῥθοοῖλθ νψ6}} Κποῦσῃ 
{βγουρἢ ΒΟ 6 ὈΘΟΙ]ΙΑΣΊΥ. 

1. (8ο πυμθοχοά ἴῃ ἐπ Οπρε8, Αοίβ, δμὰ Ἐρ βι168).--- ἡ ΜΕ. 
ἴῃ {Π6 ΠΡΥΑΓΥ δὖ Βδ8]6 (ουτηουὶγ Β. νἱ. 27., ποῦ Κι. 11. 3.): 1 
οοὨ δ 8 4}} (86 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ οχοορύ ἱπ6 Αροοδῖγρβο. 10 νγῶβ 
Κπόνῃ ἴο ΕΥΑΒΠλ8, ὙΏΟ, ΠΟΥΤΘΥΟΥ, υϑοα 1. γΘΓῪ 11{{16, ἔγοτλ Βπάϊηρν 
τ1ῃαΐ 108 ἰοχὶ ἀἰογοα σὰς ἔγοσα Οὐ Σ᾽ ΘΟΡ 68 τι ΥΒΙΟΒ 6 τγὰ8 τγ6]] 
δοαυδιηίορα, [1 γγΑἃ8 [Ὁ ἃ σοῃβι ΘΔ Ὁ]6 ἔτὴθ ἴῃ (86 ροδβδβαββίοῃ οὗ 
ΒυΟὮ] πη, τὸ Ῥοστονϑα 1ὖ ἔγοπι {π6 ΤΟΙ] ολ Το ΚΒ οὗ Βδβῖο, 
ἜὮΟ Πα τοοοϊνοᾶ 1 ἴοὰ (ὐδγάϊηαὶ 46 Βδρυβῖο. ΕΓαϑταυ δ᾽ Β δὉ- 
οαἀϊίοτβ, (ἘΠ οοἸ]δταρδᾶϊαβ δπα (ἀν 6118, δα ἃ τη οἢ ὨΙΡΏΘΥ οριηΐϊοη οὗ 
{π18 ΜΆ. δὴ Β6 Εἰτηβ6 1 ῃδὰ : (Π6Ὺ τγαμίθα 1π ᾿Ϊ8 ἐινὰ οαϊίϊοη ἴο 
Ἰμἰτοᾶμιοθ ΤἸΏΔΩΥ ΓΘΘΪΏρΒ ἔγομι 10, ἡ ΒΙΟΩ μ6 ρῬγανθηΐθα, ΘΟ δ᾽ ἀοσηρ' 
(παῦ 11 μαὰ Ὀδθη αἰίογθα ἔγοτῃ {86 1,δἴϊη. ὑγοιοιεία γγ88 ἰμ6 ἢγϑῦ 
ὙΠῸ ἱμπογουρὮ } εχαιηϊπθα {η18 ΜΏ.; ἴῃ (86 ἔγχει αἀϊίοη οὗὨ ἢ18 
Ῥτοϊοσοσηθηδ (1780), Β6 βροκθ ΒΙρΡΆΪΥ οὗὨ 118 ἰοχί, δῃηᾶ βίγοῃρὶν 
οΡροβϑᾷ {86 οριῃΐοῃ οἵ Εἰγαϑηαιβ ὑπαὶ 118 σϑδάϊηρβ μδα Ὀδθοῃ αἰξογοά 
ἔγοιω [86 1. Ηδ βαὺϑ οἡ {118 βυδ)]οοί, “(ὑυὐὰ8 ταὶ ἴδηλθῃ, υἱ 
ΔΌΟΥΪΒ ῬΊρΏΟΓΘ Θοσίαυθ δ β1πλ, ἢϊῸ ΠΌ]] τ ψϑβιρίαμλ οδὲ "ἢ (Ρ. δ7.); 
διηα ἢδ δίαφίδβϑ 180, τηοϑὲ ἔσχυϊυ, ἰμαὺ ἴῃ (86 Οὐ δρεὶς ᾿ΐ8 ἰαχὺ ἀρΎΘ68 
ΤῊ ΒΌΪΥ 1 [86 τηοβ δῃοϊθηΐ ΘΟ οοθΒ δπα ραϊγιβίϊο οἰϊαίϊοῃβ. ἼΒ 
10 ΤΏΔΥ 6 σοποϊυάρα {μπαΐ 1 ὙΥ οἰβίοϊῃη δὰ αὖ {παῦ τη ἐοιτηρά ἃ 
ΟΥΙ ἾΟΑ] ἰοχί, ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΘα ἃ ρθΠοΓαὶ Ἰυάρσταορηΐ οα {86 ναὶ οὗ 
Τοδαϊπρθ, 6 του πᾶν δῃὐοιραίθα {ἢ6 ΟΥ̓ 164] σοϑα] 8 ἰο νοὶ 
ΠΟῪ (086 ὙΠΟ ἤαγθ Βρθο ΠΥ ἸΔρουγοα ἴῃ {818 614 αγτὸ βθοκὶηρ ἴο 
ἀϊγχεοῖ. Βαΐ ἴῃ ἔδ8 ποχί ὑγθ πὶ γοατϑ, ΥὟ οἰβίθι π᾿ 8 οὐ 168] Ἰπαστησηΐ 
88 80 ἱβΟΤΟΌΡὮΪ ομδηροά, (σὺ 10 ποῦ θ6 βεϊα αϊδέογίεα 3) {παὺ ἢ 
186 Ῥτοϊεροιηθπα δοίυδ! νυ ργθῆχοα ἰο 818 Οσαοὶς Τ᾽ ϑείαπχθηΐ, μ6 βαϊὰ 
(Ρ. 44.), {παῦ ἢ ποὺ οὨἱΥ σϑοϑ]]θα ἢΐβ ΌΤΠΟΓ Ορ᾿πίοη, Ὀὰΐ ΠΟΥ 
Τδουρηῦ {86 ΜΆ. ἰο 6 ἱπίθγροϊαϊθα ἴῃ Ὁπηυπραγοᾶ ρ]δοθθ. [0 
Βῃουϊά θα γτοιμοιιδογρᾶ ἐπδΐ, ἴῃ ἐπ6 ᾿Ἰηΐοσναὶ, 6 δα ἔογπηθα πὸ πον 
ΟΥ ἱπογϑαβοά δοαυαϊηίδῃσθ Ὑ1ΠῈ 118 ΣοΘηρΒ, ΟΥ̓ 6 Βαὰ ο]αδογαιεα 
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ἃ ἸΠΘΟΓΥ ἴῃ δοοογάδποθ τΠῸ ὙΠΟ ΘΥΘΥῪ οπα οὗ {86 τηοβὲ δηοϊθης 
σΟρΡΙ68, ἃπΠα δου θῦΥ ΜΆ. ν Β1οἢ δοοοσάθα ψ 1} ἐΒόῖη, τγὰ8 ΘΟ ἀϑμγηθ 88 
Τ,αἰϊηϊζίησ. ΥἨ οἰβύβιῃ 4180 ὀῦβοσυϑ [ῃδὺ {π6 γαυϊδίϊοπϑ οὐ 118. ΜΆ. 
ἔγουα {86 σοπιηοι ασθοκ Τοβίδιηθης ΘΓ δἰπιοδί δαυλὶ ἴο 411] (Παὶ 
ΔΙῸ ἔουπά ἴῃ 4}} οὐποῦ Μ55. ρυῦ τΤορϑίμοσ. [1π ππδκίηρ [Π18 σϑιμασκ 
6 οουἹὰ μαγάϊν ἤᾶνθ τϑηθαθοσοὰ τΠ6 Οὐάοχ Βεζῷ (0.). Τῇ 
Θπαγδοίον οὗ (μ15 ΜΆ. αἰἶἴδγβ ἴῃ (86 αἰογθηΐ ραγίβϑ: (86 Αοἱβ δηᾶ 
Ἐριβέ]68. οοπίαϊπ ἃ ἰοχὺ οὗ πο ραγου αι ᾿προγίαποθ, ΜψἘ116 [86 
Οοερεῖς (πον Ὀουπά ἴῃ ἴμ6 ὁσπά οὗ [86 νοϊυμηθ) ργθβθηΐ (μ6 οἤαγϑο- 
ἰογιϑίοβ ἢ ΜΉΟΝ 80 τσοὶ δἰἰθηθίοη 88 θδθθπ ραεϊά. Ὑγοίβίοϊη 
οοἸ]α ρα {μ18 Μ8. ὑπῖοα; οὔμϑὺβ δα Ῥγθυϊοιβὶν οχδιηϊπθα 10; ἀπὰ ἴῃ 
γροθηΐ ὑϑᾶσβ ἢΠ:6 Οϑρεῖξ αν Ὀδθη οΟ]]δύθα (Ἰπάθροῃ θην) ὈΥῪ 
Ττορο 1168 δηὰ Ὁγ Ὦγ. Βοίῃ : ἃ υϑοοιηρασγίβοα ἢ (6 ΜΆ. 1861} 
οὗ {86 τϑϑδάϊηρβ 1π Μ ΒΙΟΣ {Π686 ἔνγο σο]]αὔϊοηβ ἀἶἴδγοά, ἢδ8 ἰάθη 
ὈΛΤΑΥ͂ δἰτηοδῦ ΘΥΘΡῪ ροϊηῦ οὐ ΜΏΙΟΩ πότ οουἹὰ θ6 δὴγ ἀουβί; δηᾶ 
1686 ἱπάαροηάθηΐ ΘΟ] ]αοηΒ βδῆονν ὑμαῦ ὄονθη 1 1 τοῦθ δοουγαίθ Υ 
ἐχαπιϊπεά ὈΥῚ ἮὟ οἰδίθιῃ, {86 τοδάϊηρθ τοῦ 6 ποίρα σγοσ ποί 
ΘΟΥΓΘΟΙΥ ργϊηίθα; [ὉΓ ἷ8 ΘΟ] οι τγὰθ ᾿Ἰποουύθοῦ 1 το ἰμδῃ 
ἔσοῖνα πυπαγοα τοϑάϊησβ.Ό Τὴ ΘΟΡΥῪΥ οὗἉ {πὸ (ἀοβροὶβ μοίϑα 118. (1π 
1π6 Βοα]οίαηῃ ΤΠ ΌΓΑΓΥ ; Μαγβὴ 24.), ραγὶ οὗἨ σ ΒΟ τγα8 οο]] θα Ὀγ 
Οὐθϑραοῃ, ἀρρθαῖθ ἰο 6 ἴῃ ἰοχί ἃ ἀυρ]οαίθ οὗ {μ19 ΜΆ., οἰἴμοὺ 
ὈΥΔΏΒΟ 6 ἔγοιῃ 10 ΟΥ̓́ΣΓΟΠὶ 18 Δτομοῖγρο. Οὐαοχ 118. 18 βυαρροβοα 
ἰο Ὀοϊοπρ; ἴο {π6 {π᾿ γίθοη ἢ ὀθηΐαγυ, 8116 ἐλ ὁπ ροοα ρσγουπαβ μα8 
Ῥδθῃ ϑϑισῃθα ἰὸ {Π6 ἑἐεπέλδ. Τμθγθ ἀγὸ {ππ8 ἀπο] Μ55. οὗ {86 
(ἀο8ρ0618 τηοσα γϑοθηῦ μη {Π18 ΟΌΓΒΙΥΕ ΘΟΟΡΥ͂ ; θαῦ ποπα οὗ [πΠ6 Ἰαΐδι 
Μ55. οὗ δα οἰαβ8 16. σοι ρα] 6 ο {{18, δ8 ἴο {π6 σοοάποββ οὗ ἰδχί 
η 16 (ἀοβροῖβ. 

38. ΟΟΡΕΧ ΟΟΙΒΕΒΤΙΝΟΒ2844., πον ἴῃ π6 ΒΙΒ]οίπὸαπα Ττρότ]α]6 
αὖ Ῥαγὶβ (38. ἴῃ ἋΠ6 (ἀοΒροῖβ, 17. ἴῃ δι. Ῥαυ] ΒΒ ΕΡΙβ0198, 18. ἴῃ {86 
Αοἴβ δῃὰ (ὑδίμο]ς ΕἸρ180168).-- ΡΟ μΡ8. {818 18 {86 τηοβὺ ᾿πιρογίδηί 
οὗ {6 ΒΙΡ]1ςα ΜΆ85. 1 ουγεῖνα Ἰούίοτβ οχίδηῦ: 1{ 18 αἰϑο ομϑ οὗ 
{Πο886 Μ ΠΣΟἢ Π48 βυ ογθα τηοβί ἔγτόῖα ἀδιὴρ δῃα ἄθοαυ. [0 δομίδι 8 
ρατί οὗ (86 Ῥτορμοίβ δῃά 41} {ῃ6 Ῥόοοὺκβ οὗ 36 Νὸνν Ταβίδιηθηί, 
δχοορύ [86 Αροοαίυρβο: {μ6 Ὁ ΟΥ̓ ΘΤ 18 ΠΟΥ πηοϑί οοῃδαθοά ; Ὀαΐ ὈΥῪ 
ΘΧϑπηϊηρ' ({Ἰ 6 τογξίπα, τὸ 18 οἶθασ ἱμπαῦ [Π6Υ ὙΟΥΘ Οπ66 διτδηροθα ἃ8 
τι]: {86 αἰ βδγθποθβ ἴῃ {π6 ἰηκ, ὅζο. αὖ (ῃ6 ἀΠἴγοαὶ (ἸΒ] οὕ ΟΠ Β 18 
ΠΟΥ͂ ΥΘΙῪ τηδηϊβοδῦ ; θυΐ τ θη {π6 ραγίβ δγο Ἰοοϊκθα δ 88 ογιφίπαϊᾳῳ 
Διγϑηροά, (Π6 σῃδηραβ ἅγὸ δἰπηοϑὺ ΡΟ ΘΡ ΪΥ σταάσαὶ. Ῥαγί οἵ 
αἰπαοϑῦ ΘΥΘΙῪ ἰοῦ μδ8 θη ἀοβίσογοα {μγουρσῇ (π6 ἄθοδυ οδιιβοα ὈΥ 
Θχροβυσο ἴο ἄαιρ. ΤῊ ΜΆ. 18 ου νϑί]αμω, 1 Ὁ11Ο 81Ζ6, δμα ὈθοηρΒ 
ἴο {π6 δἰθνθηίῃ οαπέυγυ. [ΔΥΤΟΔῸΘ ἈΡροαῖΒ ἴο 06 {π6 ἤγβέ Κηονῃ 
σΟ]]αΐον οὗ {πἰ8 ΜΚ ; δῃὰ {Π6 τοδαϊηρβ σψῃῖοῖ ἢ οχίγαοίοα Ἰγ6 γα οοτα- 
τηαηϊσαίοα Ὁ. ΑἸΠ]χ ἰο ΜῈ], ψ8ὸ ᾿πβογίθα {μ6η ἴῃ 18 ατεεὶς Τοβία- 
τιθηΐ, δ ηο6 ὟΝ οἰβίδϊῃ ἰγδηβέοσγοα ὑπθῖὰ (0 18 ραρεθ. (σιθβθδοῦ 
το-οχδιῃηδι ἐπ ς ἢγϑῦ οἱρῃίθοη ομαρίοσβ οὗ Μαίπμον ΒΒ (ἀοβροὶ δηά αἷβὸ 
ΒΟΠῚ6 ΡΪΔ668 'π {86 ΕἸΡΙ81168, τιακίηρ οχίγαοίβ οὗ ἀδουῦ 300 γϑϑάϊηρΒ. 
Βερίταρ δῇβγνγαγαβ τηϑάθ βοῖὴθ 86 οὗ {μ6 ΜΆ. ; δηᾶ δὖ ἰϑηρίῃ 
ΘΌΒΟ]Ζ ϑἰαῖθϑ [μα μα οοἸ]αίθα 10 Θη ἄγου. ΤΆ πλυϑί, που νον, πᾶν 
θθοπ ἰπ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΟΘὈΥΒΟΥΥ͂ ἸΩΔΠΏΘΥ, ΟΥ̓ Εἶ86 818 ποίβίϊοῃ τηϊϑῦ ὮδΥο 
Βασοπλθ οοηξιβοᾶ ; [ὉΣ ἢ οἰΐοβ ουὖῦ οὗὨ (μ18 οοάδοχ τϑϑάϊμρβ ὙΒ1Οἢ ΔΙῸ 
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κἰΐονῖψ ὠπἰέλο Ὁμο86 σὑϑα] νυ ἰουπα ἴῃ 10, ο Β8Ὺ ποίμιϊηρ' οὗὨ Οὔ ΒΒΊΟΠΒ, 
απ ἰδο86 οἴξθη οὗ τροτγίδῃοαο. 

Ιη 1860 Ττορ61168 οο]]αὐθα {πΠ6 σμοἷα οὗ [Π6 ΜΆ,., τισι ηϊηρ 
[16 ταϑϊ 8 τι 186 οἱἰαίοη8 οὗἨ Ιμαγγοάσθθ δηα ὅσῃ ο1Ζ, δηά {ῃθη 
ΘΟΙΏΡΆΓΙ Ηρ; ρΔ1Π ΘΥΟΓΥ͂ αΙΒΟΓΘΡΆΠΟΥ ὙΠῸ} ἰμ6 ΜΆ. 1661 Τὸ 186. σϑῦν 
Π]Δη δὲ πον Ὁ 18. {παὺ ἃ ἀοουμαοηΐ οὗ βοῇ 1πύθυ δ] ΘΧΟΟ]] 6 Π66 
βου α παν Ὀ66ῃ 80 πῃθοῖ πορ]θοίοα, 108 οοπαϊτοη 18 Βυοἢ 48 ἴο 
ΤΟΠΟΥ {(Π6 (Δ οὗὁὨ οοἸ]]αὔηρ τῇ Ρδου γὴν ἀΙΒῆου] : 1π [δοΐ, Π6 ΓΟ ἅγὸ 
ΤΏΔΠΥ ΡΑ] πη ρβοϑίβ ποῖ, πὴ Πποὰῦ ΔΠΥ͂ ΟΠ ΘΠΊΙΟΔΙ σοϑίοσαϊοη, ἃγθ ΤᾺΣ 
ΘΆΒΙΘΓ ἴο το. Νοῖ ΟὨ]Υ δδ8 ἀλτὴρ ἀοβίτζογοα ραγίβ οὗ {π6 ἰϑανϑβ, θαΐ 
ΤΠ6Ὺ τηυδύ ἤαγα ὈΘθη 80 βύμποϊς ὑορϑίπον ὑπαΐ, 1ῃ βοραγαύϊηρ 6 τ, {Π6 
γ ] τὰ 18 οἴὔθη 80 ἀοίβοθα 88 ἴο 6 {Πρ 10]6θ.{0 ΤῊΒ 18 δβρϑοίδ!]ν {8 
οᾶ86 ἴῃ {86 Ὀοοῖϊκς οὗ Αοίδ; ἴον ἴδμογο {86 ἰθᾶνθθ 6 γ6 Ἰοϊηθα δὸ 
ΠΥΠΆΪΥ ἴο δ ἢ οἴμογ, {μα θη βοραγαίθα, {16 1η}ς ἢδ8 Δα μα γϑα γαῖμα ῦ 
ἴο {π6 ορροβιίβ ρᾶρα ἐμδη ἰο 108 οὐ ; δῃηᾶ {ππ18 {ΠΟ γ6 ασθ ἰθανθβ (ἢ 6 
νει ηρ ΟὗἨ ΨΒΙΟΙ ολἢ ΟὨΪΥ 6 γοδα ὈῪ οὐβουνηρ μδὲ μα8 8εΐ ΟΠ" (45 
τὸ ποιὰ Ὀ6 Βα! οὗ ἃ ργίπίοα ὈθΟΚ) οὐ {Π6 ΤΟρροβὶίθ ρᾶρθ. [1 (18 
ΤΠ Π6Γ, ΠΥ ρα μΕ]ν τϑδαϊηρ [86 ατοθκ δασλισαγαβ, ΤΑΔΤῪ Ρᾶρ68 Ὑ6 16 
οΟἸ]α ρα, οὗ ἐπα ἑαχί οὐ ψ Β]οἢ ποέλίπσ γ88 Ἰ6ρ10]6 ὁ {86 ρᾶσα 1501 
ΤΊἼΠΘΓΟ ἃτ6 αἶ80 ἴῃ {Π18 ἀδοαγϑα ρογίϊοη οὗ (6 ΜΙ. ραγίβ ὙΠΟ] ἀ6- 
δοῦν ποῖσ; 1ῃ6 τοδάϊηρβ οὐ ΜΟΙ ΓΘ ῥγοβουνοα ἴῃ {86 ϑεέ- ον, 
{}η|ς88 {118 σοῦ ἀηαογβίοοα, 10 τ]ρηῦ Βθολ 848 1 οἰὐδίϊοηϑ ὙΠ ΟΥΘ 1η- 
Δάνου ον τηλθ ἔγοτη ποΟη-οχ  ϑίϊηρ ρογίϊομβ οἱ {6 ΜΆ. : {π6 ἐπ 
οχὶϑίβ οἵ ραγίβ, {μ6 νοἰζϊμηι οὗ ψν 1 88 ΡΟ ΙΒ μ6α, 

ΓῸ 18 βυγρυιβίηρ ἴ[ο Ορβοσνα {Π6 ΠΌΙΩΌΘΥ οὗὨ σϑϑαϊηρδ ἴῃ ἩΒΙΟΝ {18 
ΜΆ. (δοιμθθτηθβ 1ἢ ΘΟΙΩΡΑΠΥ͂ Μ10Π ΟΠ6, ΒΟΙΔΘΕΠλ6Β ὙΠ ἃ [δ ΟἾΠΘΓΒ, 
δα οἴὔδθῃ δἱοῃμθ), δοοογὰ8 ψ 1 [86 τχοϑῦ δηοιθηῦ ἀοουμηθηίθ. ΤᾺΪΒ 
ἴδοι βϑῇου"Β 18 ᾿τηροσίδῃοα 88 ἃ Υ1Π 688 οὗ {μ6 αποίοπὲ ατϑοκ ἰοχί, 

69. ΟΟΡῈΧ 1.ΕΙΟΕΒΤΈΒΝΒΙΞ. --- ΤῊ8 ΜΏ. Ὀαοπρθ ἴο {π6 ἰονῃ 
ΘΟΌ 01] οἵ 1μοἸοοβίον. (69. (ἀοΒροῖ]8; Αοἰβ δῃα (δίμοϊις ΕἸ Ρ18{168 81.; 
δὲ, ῬδῈ} 8 ΕἸ 81168 37.: Αροο. 14.) [0 ἔοιπηουὶν Ὀδοπροα ἴο ὙΥ ΠΠ]1|8πὶ 
Ομ οὐ δαγο (Ὑὸ ννὰ8 ἀοργινθα οἵὗὨ ἢ18 [6] ον 8810 αὖ Ῥείοσμοαβο, 
(δι τιάραε, ἔον Ῥταβου θυ ῃιβιη), πα {πο ἰο ΤΠοιηδδ Ηδυμθ, τγ 80 
16 1640 (ποΐ 1669 48 βἰαἰθα Ὀγ ΥΥ οἰβίβι) ρᾶνθ 1Ὁ ἰο 1.18 ῥτϑβοηΐ 
ΟΥ̓́ΠΟΙΒ. [Ὁ 18 1ἢ 20]10 81ΖῈ ; ῬΆΡΟΥ δηὰ υβ]]ιπὶ ἀγῸ τ866α 1Π6 150 Υ1- 
τα ίο]Υ 1ῃ 1.8 ΘΟπδβίσιιοίίοη ; δη4 186 ΣΙ Ηρ 18 ΤαῖΠοΓ σουρἢ ἀπά 
Ἰπο]οραηί. 10 18 δδου θά ο {Π6 ἔουγίθαπί σοηΐασυ. 10 18 ἀοίδοίινο 
ἃ8 ΤᾺΣ ἃ5. Μαίί. χυἹ., δῃα ᾿681468 βοιὴθ οἴμασ 1] 7165, 10 Π88 ]οβὲ {Π6 
ἰαϊίον ρατὶ οὗ τ ᾿ονοϊαίίοη : {818 ρᾶτ τηυδῦ πᾶνε Ὀ6 θη τηοτα ᾿η]υτοά 
1ῃ Τϑοθηΐ ὙΘΑΥΒ; ῸΣ ΜἈ116 ΟΥΒΘΓΒ Ἰῆνὸ ἀοβοσι θα [Π6 ἀοΠβΟΙΘ ΠΟΥ 88 
θοῖπρ' ΟὨΪΥ ἔσοπι Εδυ. χχὶ. 1. ἴο (88 ϑῃᾷ, ποῖσ 411 18 Ἰοβί δέΐσ. οἤδρ. 
χῖχ, 10., δηᾶ οὗ {1118 Ἰαϑὺ Ἰθαῦ ρατὺ 1 ροῆῦθβ. Μ|ΠΠ1 οοἸ]αϊοα ἐμὶ8 ΜΝ., 
δηα ρα] 156 ἃ {Π6 γΟΒ 108 ἴῃ 18 ἈΡρθμᾶάϊχ. Α [Ἀγίμον οο]]αίίοῃ, τηϑάθ 
Ὀγ «“Δ0Κβοῃ δαμὰ Τιβη (τ ΒΙΟἢ μδα ραββοᾶ ἱπίο [86 μαμᾶβ οὗἨ Οἰαθϑᾶγ 
ἂς ΜΙβ8υ), γγαβ υϑ6α Ὀγ ΥΥ̓ εἰδίβιη ; δὰ 8. τθοσβ οοϊωρί θοῦ οοϊ]δίΐοῃ 
ΙΔ. ὈγΥ “7 Δοἴκβοη [ὰ8 τϑιλαϊμοά ἴὼ ΜΑ. ἴῃ {π6 ΠΙΡγΑΥῪ οὗ «68118 
ΟΟἸ]αρο, (δι τάρα. 

Ιὴ 1861, {πγουρῇ [86 Κὐπά ᾿πἰογνθηίίοη οὗ ΟἜΈΟΒΚΘΕ ΤΟΙ Ἐπ, Ε.8α., 
{π6η Μαγοσ οὗ Τιοἰοοβίου, {1 ΜΩ. νγαβ Ἰϑηΐ [ὉΣ οο] οι ἰο ὨζΥ. 
ΤΊΟΡΟ]1]08 ὁ ἄχ βϑουυ νυ Ὀοΐηρ ρίνοη ῸΣ 1(8 ῥγθβοσναίου. Ηὸ 
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τγᾶϑ ἴῃ Δ0]6 ἴο οΟ]]αἴθ 1 αἱ Ἰθΐβυσθ, δηα ἴο γβοοιρασ ὙΠ} (μ6 ΜΆ. 
1861 βυύο ᾷἃ οο]]δίομΒ ἃ8 δα θθθῃ δἰγοδαν τηλᾶθ δηα μεδίϊεμεά. ΤῊΘ 
ἰοχί οὗ ἰῇ ΜΆ. 186 ποσί οὐ δυο αἰϊθηίίοῃ ; 1 18 οὗ Ἅγ ΒΙρθΟΓ 
ναΐϊαο {Πδη ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 Πη888 ΟΥ̓ [6 τοοθηῦ ουγϑῖνο σΟρὶ68, θυΐ α]80 
1Ππαπ [Π6 στοδίου ρατὶ οὗ {16 Ἰδύθυ. ὉΠΠῸ1418: 10 18. ΟὨΪΥῪ ΒυΓΡΥϊβίηρ {μα 
118 ἀοουπιοηῦ Βῃου]α πἤᾶνα Ὀδοη ἰγοαΐθα 1 80 τηποΐ πορ]θοΐ, ἃ5 
ποῦ ἰο αν Ὀθθῃὴ Κπότπ ΓΠΓΟῸΡὮ ΔΠΥ ΟοΙαρ]οῖθ ΡῈ ]15Π164. οΟἸ]]αἴοη. 
Βεβῖ46β ὑπαῦ ψῖομ μᾶ8 Ῥθθῃ τωρ ὈΥ ΤΎΘρΘ}168, τ. ΤΟ Ρἷπ Πα8 
ΤΟΟΘΠΠΎΥ Δηποιποοα {παὺ {Π6 Τον. Ε', Ἡ. ΒΟΓΙΥΘΠΟΥ 18 ΠΟῪ δΘηραροά 
1ῃ ἃ ΒΓ Ἔχαι)παίίοη οὗ {π6 ΔΜ. 1861} 

38. οὗ [6 Αροοαίγρβε (Οοά, Υ᾽ αἱ. ὅ79.).---ΤῊϊ8 18. 4 ΜΆ. οπ οοἰΐοῃ 
ῬΆΡῈΥ οὗ δϑοιυΐ (μ6 {πιγίοθη ἢ οοπίασγ. Τὴ6 οοάοχ σομῃίαίῃβ {80 
ὈοοκΚ οὗ Βαονοϊδθοι ἴῃ {π6 τηϊάβί οὗ βοὴ ρδίγιβίῖο τυϊηρθ. ΤῊΘ 
Το δάϊηρσβ οὗ {η18 ΜΆ. ἄγ Κπούγῃ ἃἰτηοϑδὺ δχοϊαβίνοὶυ πγουρῃ ΒΊτΟἢ 
οοΟἸ]αίϊοη. ὅ6Π01Ζ ἱπβρϑοίθα {Π6 ΜΆ., δῃὰ Τσορο!]θ8 βυσοσοραρα ἴῃ 
ποίϊπρ ἃ ἔδν γτοδάϊηρβ (βοὴ οὗὨ μοι οὗ τποιηθηῦ), ]]οἢ Παα ποί 
Ῥδβῃ δχἰγδοίθα ὃν Βισοῆ. Αὶ {πβοσουρῇ οοἸ]αἴΐοη, οὐ τ ῇῃδὺ ψου]ὰ Ρο 
801}}} Ὀοίον 4 ἰγδηβογιρῦ βυϊοα ἴῸΓ ρα] ]οδοι, 15 ἃ ἀσβι ἀογαίιμῃ; [ῸΣ 
{Π6γ6 18. 0 ουγβῖνα ΜΆ. οὗ {6 Αροοαίνρβα ψβῖο Ἔχβιδιῖ8 βοἢ 8 
οΪοβα δαάδμογθῃοθ ἴο δηοιθηΐ δας ποῦ 168, ἀηα {Ππ|8 1{ 18 ἃ τπλοδὺ γα] δ ]6 
ΔΌΧΙΠΑΥΥ ἴο Οοαϊοοβ Α. δπᾶ (Ὁ., [16 ]Ἰαίίοσ οὐἁἨ ὑ οἱ 18 ἀοίδονο ἴῃ 
ΒΟΥΘΓΑΪ Ρ]Δ668 1η {π6 ὈοοῖΪκς οὗ Βδνοϊαϊοη. Βισοῖ βίδίθβ (μαύ (86 ΜΆ. 
8 ΥΪΓΘη ὈΥ ἃ Β0 ΠΟΙ ΘΠΕ]Υ ᾿οατπθα δπα 8.Ὁ11π σοργ δῖ, 0 τηυϑὺ 
αν μα ὈΥῪ μἷπὶ δηοίμπον ΜΆ. Ὀ681468 818 ἀτομοίυρο, ἔτοπι σι ὶοἢ ἨΘ 
ἸηἰΓοαιϊοοα βοπλα γθϑ ΡΒ, ἃηα ποίρα Βοπηθ ἴῃ {Π6 τηαυρίη. [ΘΟὐ 0} 8 
οὔ 115 Μ5., ν δῖοι Βιγο τῦᾶ8 ἀἸβροβθα 1 Βοὴθ οδβ68 ἴο αὐζειϊθαΐο [ο 
ὑγλπβουϊ ρύαγαὶ ΘΥΤΟΥ, ΓΘ ΔΙΆΡΪΙΥ αοίοπαρα ὈγΥ {μ6 ρῥγοοῦ ψηϊοῃ νγ6 
ῬΟΒβ688 οὗ {Π6ῚΓ δαυῖπσ ὈΘΘῺ ἴῃ Ψ]ΔΕΒργοδα ὑ86 Ὀοΐογα {86 ἃσθ ἴῃ 
ὙΠΟ ΟἿΓ σομηοη ἰοχί οὐ {π6 ΑΡροοδίγρϑθ δββιιπλθα [ἢ 6 ἔοσπι ἴῃ 
ὙΠΟ πο Ηπά 10 ἴῃ [Π6 τηλ88 οὗὨ [86 Ἰαίου οορῖθ8. Τπδὶ ρ]θδηΐηρβ οὗ 
πηρογίδηῦ τοδαϊηρθ ἤᾶνα θθοη ]οὉ [Ὁ {Ππ086 ΨΠΟ τὺ Ἰδοῦ οἡ [}]18 
ΜΆ., ὄἐνθὴ ἴδον {π6 Βαγγοϑὶ μαι ῃογοα ὈΥ ΒΙγοῖ, ΩΔῪ 6 8Β6θὴ ἔτομι 
1π6 [Ὁ] πρ ΒΡΘΟμαΘἢΒ οδίδιποα ὈΥ ΤΎΘΡΈ]]68 Ὁ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΟΌΓΒΟΥΥ͂ 
᾿πβροοοη. ον. 1. ὅ. (6 ΜΆ. τϑαβ τι Α. δηά Ὁ. λύσαντι ; ὙΘΥ. 
6. ἐποίησεν ἡμῖν βασιλείαν. Τηϊ ΜΕ. 18. ἴῃ γαϊὰθ ἔοὸυ {16 ῬΟΟΚ οὗ 
λον ίοη τυ μδῦ 38. 18 ἴο {Πα τοϑί οὔ (6 Νοὸν Γοβίδιμηοηΐ. 
Α ΜΕ. οβίαϊποα ὈΥ ΤΙβομοηδοτῖ (ἢ Εργρί Ἀρραγθῃί]γ), 1π 1868, 

οοηίαϊπῖηρς ἴΠ6 Αοίθ οὐὗἩἍ (6 Αγροδβίϊθβ, ἀθβοσνθβ ὁ Ὀ6 τηθηςοποά 
ΒΙΠΟησδύ {ΠῸ τηοϑὺ υα]υΔὉ]6 οὗἩἨ [16 ουγϑῖνα ἀοσιιηθηίϑ. [Ιᾧ 18 Οἢ 
γ ]] τὰ οὗἉὨ 8 8128}} αυᾶγίο 81Ζ6, μα 10 18 ΠΟῪ ἀεξεοῦνο ἴγομλ οἷ. ἰν. 
8 ---νῦ. 17.) Δη4 [τῸπ] χΧΥΪ. 28---χχὶ, 9. Α βυρβουρῦοι ἰο (6 
ΜΆ. Ββίαΐοβ ὑπαὶ 1 νγὰβ νυ ἐΐοη ὈΥ “0 8π 86 Μοηκ," ἴὰ 116 γ6 8 Ὁ 
ΔΉΒΘΥΙηρ (0 Α.Ὁ. 1064. ΤΠῸ ἀστοοιηθηΐ οὗ 818 Μϑ, νι 186 
τηοϑῦ δηῃοίθης δηά δυϊπογιίαιίνα οοαϊοοβ 15 τηοδὺ γουλγ ΚΑΌ]6;} δηάᾶ 
ὙΠΟΓΘ ΒΌΟἢ ΘΟΡ]168 48 Α. Β. δῃηὰ (Ὁ. αἰϑδσν ἴτοτὰ οη6 δηοίμπον, ἐλέθ Μ 5. 
ΓᾺΓ τότ οἴθηῃ {πῃ ποῦ οοπίβ!ηβ {Πῃ6 τοδάϊησ ὙΠΙΟ. Πᾶ5 (Π6 Πὶρἢμοϑῦ 
οἰαῖπλ οπ [86 αἰξθηΐΐοη οὗ ἃ οὐ"οα] οαϊίοσ,. [{8 Ἔχοθι]θησο {ῃπ8 οδῃ 
Ἰαγά ν Ὀ6 Θβἐϊπγαίβα ἴοο ΒΙΡὮΪΥ, ἀπά 10 τπλαὺ Ὀ6 τοραγάθα 88 πα ου  Θα ΪΥ 
ἂ ΘΟΡΥ͂ Οὗ ΒΟΙῺ6 ΥΟΤῪ δποϊοηΐ δηα δυϊπογι δίνα ὑποῖα] ΜΩ : 10 ΑἸ ΓΒ 
ΕἸΒΠΟΙ ΘΠ ΕΠ]ν ἔσοτῃ ἐπ6 οἶμον σορίθϑ τι τ ΒΙΟΒ 16 ταυϑὺ Ὀ6 οἰαθθθα ὕο 
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9212 Τοχίμαϊ (Ογὶξεϊδηι. 

ΒΟΥ ὑμαῦ 10 σδηηοΐ Ὀ6 τοσαγαθα κ8. ἃ τηθγο ἀυρ]ϊοιία οὗ οἰ]ον οὔ 
[Πο. Τηῖϊθ ΜΙ. 15 πυμθογοα Ὑ11. ἰὼ μα οδίαϊοσιια οὗἩ [8ὲ ΜΩΆΒ. 
ὙΙΟἢ Ῥγοΐρβϑοσ ΤΊ βομοπάοσχέ οἴοσθα [ῸΓ 5816 ου οογίαϊῃ οομαϊ!οπηβ ἴῃ 
1864. Αοοογάϊηρ ἰο 186 ἰθγτηβ {6 Ῥτοροβοά, [γ. ΤΎΘρ.1168 Ὀθοδπα 
118 ρυτοθαβοῦ; μὰς Ῥγοΐδεββου ΤΙ Ίβομβηαογέ τ πάγονγ 18 Μ582., δηᾶ 
οδη661164 [Π6 σοπάϊ]οη8 οα  ΒΙΟἢ ὑμ6 Ὺ παᾶ Ὀδοη οἴδγθα, ὅϑ1ποθ {Π θη, 
Βονγουου, {185 ΜΙ. μδ8 Ῥθϑῃ βοοισοα ἔοῦ 86 ΓΊΌΓΑΤῪ οὗὨἩ (μ6 ΒΒ. Ι8ἢ 
Μυβουα (Νο. 20,008), ἀπ (δ 1ῦ 18 ποῖ ἰοϑὲ ἴο {Π18 οουπίγυ. 
ΤΙΒΟΒΘμἀογ οο]]α ρα 1τὖ 116 10 τγᾶβ 80}}} 1ῃ 18 ροββθββίοῃ, δηᾷ {[}18 
[48 αἷἰβο Ὀθθπ ἀοῃθ ὈΥ ΤΊΘρ6]168." 

ΤὨο ἔνα ουγεῖνο ΜΌΝ. (δ 8 ἀοβουθοα ἀρροᾶῦ ἰο 6 ἔβοβο ψῃ σῇ 
ΔΙῸ ἀποιυπ ἴο Ροββθβδ αἰβιϊποι νοὶ Ὁπ6 ΒΙρηθδί νϑ]ιθ: {Π6 6 8.6, πὸ 
ἀοιθύ, οἴμοσβ, {μ6 ἰαχύ οὗὁἩ τσ ῃῖοῖ 18 Βαγάν Κπόσῃ, Ἡ ἰοἢ τη θγῖδ 8. τλογα 
οδτοία] Ἔχατοϊμαοη. [ἢ {μ6 (ἀο8ρ6}8 βομθ οὔμοσ ουσϑιν ΜΘ. ἴδῃ 
ὈῸ σομβίἀογθα ἰὸ δρργόδοῦ ἰῃ ναΐὰθ ο {πο80 δἰγθδάυ τηθηἰοποα, 
Θ116]χ 88 ---- 

18. Τὸ ΜΆ. ἴὰ τπ6 Βιρδ]οιπδαπο τηρόγιαϊα αὐ Ῥαγθ (Νο. 60., 
[ουτλου]ν 2244.}; ἃ αυάγίο ὁπ σοἰϊαπὶ οὗ [86 ὑνγθι λὰ οὐ {πἰγύθθη! 
οοπίασΥ, οοπίιϊηρ {π6 (ἀοΒρ6]8β τ ἢν ομαβῃμβ.---- Καὶ ἰδίου ρσαὰνθ 
ΒΟΙῺΘ ΓΟΔΙΏρΒ ἔγοιῃ 118 ΜΙ. ἔμ αν ἢ πὸ ργοαῦ ΒΕΟΠΈΡΟΤ ἴγοπῃ Πϊπι 
ΠΟΥ ποτα ἰδκοη ΟΥ̓ ΥΥ οἰβίεϊπ, ΟὐὐἹθβῦδοι. ραν ἃ σοοα ἀδβοσγὶρίϊοῃ 
οὗ 188 ΜΆ. ἴῃ μ18. ϑυιαθοὶο ΟΥ108; δπα Ὠ6 οοἰαέοά ἰ᾿τθα οΠαρύουρ, 
Μαῖῦ. χι!. χῖν. χυ., 8ηᾺ ]Ἰοοϊςθα ΟΌΓΒΟΥΠΥ αὖ οἵἴπαὺ ραγίβ.Ό 10 τγὰϑ 
Βα ΒΘα ΘΉΟΥ Θχαιηϊηθὰ ὈγῪ Βερίγαρ : Ραυΐ {Πογα 18 π0 οοιῃρ]οίθ οὐ 
ἀορθῃ δ ]6 οοΠ αῦοη ΒΟ οδῃ 6 υβ6α; [6 ργϑδίϑυ. ρασί οὗ {6 
Ῥοδάϊηρβ οἰἱρα ἔγομι 10 οδημποῦ θα οσοηάοπεϊ χαοίοα πιξμουῦ το-οχαπιὶ- 
Πδϑ[ΊΟΏ, 

22, Τῆ6 ΟΟΡΕΧ ΟΟΒΕΒΤΙΝβ, 2467. (μον Νο. 72. ἴῃ (86 ΒΙ10]1ο- 
ὑπδαπα Τμηρότγ!4}6) οὗὨ (6 ἔουΣ (ἀοθρ618, σι δοσθ ομδβιαβ. [0 18 οῃ 
γ ] πὶ, ἀμ 18 ΔΒΟΓΙ 64 το {μ6 6ἰανθηί οοηΐυσυ. [ὑ γγ͵χὰϑ δχδιηϊπϑ ὈΥ 
ὟΝ οἰβίϑϊη, βοβθ σο]δίϊοη 18 86 ΟὨΪΥ σθαὶ στουμα οἡ Ὑ1Οἢ γα Βαγ6 
ἴο ΤΟΙΥ ἴον ψμαῦ νγὸ ἀποῖο οὗ 1[8 Τϑϑάϊηρβ. [Ὁ γ8 ΤΟΥ͂Θ ΓΘΟΘΏΥ 6χ- 
Δι ὈΥ Κ0Π01Ζ. [ὉδΡΡ6818 88 1{ 10 δα θ66ῃ δ᾽ [6 γα 'π Ρ]4668 ἃ8 ἴο 
115 γοδαϊηρ ὈῪ ἰαύθυ βδπάϑ, οὐ αὖ ἰθαϑύ {πᾶὖῦ τλοσο γθοθηΐ σϑδάϊηρβ πδᾶ 
Ὀοθη δάἀθά. Ἐστοὶ τπαΐ 6 ΚπΠΟΝ οὗ {Π6 ἰοχί οὗ {818 ΜΆ., [πο σα 
18 ΘΩΟΌΡὮ ἰο γαλδ {Π6 ἀαβῖγο ὑπαῦ 10 Βῃου!ὰ 6 αοσοιγαΐξεῖψ οο]]α 64 ; 
ἴον ὉΓπ8 δηὰ {Ππ8 ΟΠΪΥ͂ ΘΔ γ7ῦ8 ἰζΠΟΥ ΘΟ αἰ ΠΥ ΒΘΠ ΟΣ 10 ἢδ8 βυοι ἃ 
ΓΤ ΒΘ ὈΪλποθ [0 {π6 ΔηοΙΘηῦ ἀοουτηθηΐβ ἃ8 [0 τηουῦ ἃ ρδοα δπηοηρβί (Π6 
τοοηυτηθηΐβ οὗἉ [Π6 δηποϊθηῦ ἰαχί, ΤᾺ]Β ΔρΡΡΘΑΓΒ ἰο 6 {86 σα86 1ῃ ΒΟΠῚΘ 
Ραββαροβ οὗ οπαγδούθυβϑίο σοδάϊηρ, 

209. Τα ΟὐΡΕχ ΨΈΝΕΤυΒ [10., ἃ νοὶ ΜΆ. οὗ {π6 Δαο μι 
οθηΐατΥ (ἀοβὶρπαίοα 209, ἰπ {Π6 (ἀοΒρεῖβ; 1π {86 Αοἱβ αῃὰ (δίβο]ῖο 
Τρ 8.168 9ὅ., 1η δῦ, ῬΑ] Β 108., δα 1τῃ 116 Βανο]αίίοη 46.) ; ἔογτλ τ Υ 
{Π6 ΡΓΟΡΟΙΥ͂ οὗ Οδγάϊηαὶ Βοββαγῖοθ. ΕὙοῖα (86 ἀδβοσὶρέϊοι 1 που]ὰ 
Β66 πὶ ἃ8Β 1} 1 μΒαα Ὀδ6θη πσιίθη ὈΥ ΑἸ δγοηῦ μαμάβ. ΤῊ Οὐ βρεῖς ἃ] Ομ 
οἰδῖτα ποίϊοα ἤΘΥΘ ; ἴον ἰῦ 18 ΟΠΪΥ͂ τη ἰῃαΐ ραγῦ {ῃαῦ {86 ἰοχῦ ἢδ8 ΔῆΥ 
ΟΠαγδοίουιβίιο Θχοθ]]θηθθ, [πάθρ64, 10 88 θ6θῃ οοπ͵θοίιγοα {μα΄ ἴῃ 

᾿ ΤΊ οοἸ]αίίοη οὗἩ Τβοδοηάοτγί πα8 7υ8ὲ ὈΘοη ΡΟ] ἰϑῃοα ἴῃ ἷ8 ““Απροοάοῖα ϑαςγα οἱ 
Ῥτοίδημ," 
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ἰδὲ ραγῦ {πὸ ΥὙ αἰίοδῃ ΜΆ. γγαβ 864 88 δὴ δσοβοίγρε. Βίσοι ἰατηθηίβ 
πα΄, ἔτοπιὶ τδηΐ οὗ βυβηοϊθηΐ ἔϊπι6, μ6 νγᾶϑ ποῦ 4016 ἴο οοἰϊαίο [μἰ8 ΜΝ., 
ΒΊΟΝ ΠΟΊΤΘΤΟΥ ἢ6 Θχδιηϊηθα ἴῃ Βοιηθ ραγσίβυι Ηθ νγχαὰϑ ἱπἀοθίοα ἰο 
ἸυηροΙ ρυοία ἴον [Π6 ρστϑαῦου ΠΌΤ 6Γ οὗ [Π6 τοϑάϊηρΒ τ ΠΊΟἢ ἢ6 ΡῈ] 156, 
ΕἼΘΟΚΚ 88 ΠΊΟΥΘ ΣΘΟΘΠΠΥ ΡῈ ]1Βη6α ραγὺ οὗ ἃ οο]]δίϊοη πιδᾶθ Ὁ Ηθἱη)- 
ῬὈδοῖ:; Ὀυδ ποπθ Ἧὸ πᾶν δα ΔὴΥ δχροσίθηςθ οὗ ΕἼβο ΚΒ παπὲ οὗ 
ΔΟΟΌΓΒΟΥ, ὙΠ ΠΘΙΠΘΥ 1Π τ δ ΚΊΙΏρ᾽ ΟΟ]]ΑΙΟΏΒ ΟΥ̓ Ά1η οαἀϊέϊηρ [Πο86 ἐοστηοᾶ 
ΠΥ οὔετβ, νψ}11}}} 66] δὴν οοπβάθησοο ἴῃ {Ππ686 ποὺν αχίγαοίβ ἔγοσῃ (ἢ}}8 
ΜΗ. ΥΒαΐ 18 πθϑάβα 18 ἃ ὑβοτουρσᾷ οοἸ]]αίλοη οὗὨ [Π6 (ἀοβροὶβ, βιιοι 
88 Ὑ111 σῖνο {Ὁ}} οογίαϊ μῦν οὗ ὑπὸ τοδαϊηρβ. 

Το Μ55. σ πιο μάνα Ὀδο Ὀτουρπὺ ἔοσγαγά ἴῃ οοππροίϊοι τ ἢ 
{π6 ΡαββαρῈ 1 Φοδῃ ν. 7. ἄθβοσνα τηθηθοῃ, ποῦ οἡ δοοοὰπηΐ οὗ {ποτ 
γαϊαθ, θαῦ Ὀοοδυθθ οὗ {ῃ6 ἄθστϑο οὐ ποίοσιοῖυ ὑμοἢ μθῪ μᾶνὸ 
Δοαυϊγοα. 

ΟΟΡΕῈΧΣ ΜΟΝΤΕΟΒΤΙΑΝυΒ. (Νο. 6]. ἴπ {πΠ6 (ἀο8Ρ618 ; 84. ἴῃ {Π6 
Λοίβ δῃὰ (ὐδίμοὶς ρ βι]68, 40. ἴθ δι, Ῥαὺ] ΒΒ ΕΣ ρΙ 8.168, δαῃα 92. ἴῃ 
ὙΤταρΈ] 1688 οαϊοῃ οὗἩ [6 ΑΡροοαδ!υ86).---- 8 ΜΆ. ἀδγῖνϑ 18 ργοδθηΐὶ 
ΠΆΠῚ6 ἴγοτῃ 108 ΤΟΥ ΠΊΘΙ ΟὟΠΘΡ τ. Μοπίοσί, Το ροββαββϑα 10 βαΐοτο ἴἱ 
ΘΠὴ6 Ἰηΐο {π6 Παπα8 οὗ Ατοβθῖβῃορ [78ῃ6 7. Μομίίογί τγὰβ ἃ ἀοοίου 
οὗ αἀἰν!ητν αὖ (ὐδι ταρθ ἴῃ {16 Βουθηΐθθη! ἢ σοηύασγ. Α Ῥγϑυίουβ 
ΟΥ̓́ΏΘΙ γγὰ8 ὟΝ ὩΠΙΔτὰ ΟΠατκ (οΥ ΟἾΔ 70), τὸ ἴῃ 1672 γγχᾶβ ἀδρτγινοᾶ 
οὗ δ18 ἔ8] ον 8} δὖ Ῥοίθσβουβθ, (δι τ] αρθ, θθοδιβο οἵ Ὠἷ8 Ῥσθβογ- 
ἰογδη Βθη πθηΐβ, δηα 10 δἴϊοσ αγβ ρθοῦτηθ (1 1682) ργθδοῆον ἰο 
{πΠ0 ϑοοϊ θοῦ οὗ 11π00]η 8 ἴπηῆ. Α 8.111} θαυ] οῦ ΟὟΤΟΣ 88 ΤΠΟΙΩΔΒ 
ΟἸοπηοπῦ ; δηα Ὀαΐογο [πὶ 10 ὈοΪοηροα ἴο οπα ΕἾΟΥ, ἃ ἔσίϊασ.0 ΕἼΌΤΩ 
ΑὐὙΟΒΌΙΒΒΟΡ ἴὔβῃον 10 ραββθὰ Ἰηΐο {π6 ἸὈτατΥ οὐ Τυϊπιγ ΟΟ]]6ρο, 
Πα], μοῦ 1 18 80}}} ργθβοσνθοά. ΤῈ ΜΆ. νὰϑ υυϊίοη ὃν 
ἀἰἤδγθηῦ μαπαδ: τοῦτο (Πλῃ ΟὯ6 ῬΘΥΒΟΩ 866 π|8 ἰὼ μάνα οορϊοα {Π6 
(ἀοβρδ]ε:; ὑμ6 Αοίβ δῃὰ ΕἸ 18|168 ᾶγὰ ἔγομπλ δὰ θη γον ἀπ ἴδγοπὶ παηά : 
δΔηα 80 ραϊῃ 18 η6 Αγροσδίγρβο. ΕΔΙΠοΥ 1η6 ρατίβ γα ὁποα ΠΟ] γῪ 
Ἰῃἀοροπάοπί οὗἁὨ δϑδοῖὶι οἵμβδὺ, δῃά {πὺ8 10 ἔογσηθα (ῃγθα βαραγαῖα βόοῖ8, 
Δ υ σασιβ ΘΟΠ)ΟΙ 6 ἃ ΟἾΪΥ͂ Ὀδοδβο οὗ βιτα] τ οὗὨ 8]Ζ6 δπὰ 
Τ ΔύΟΥΙΑΙ ; ΟΥ̓ 686, {86 ΟΥΒΟΥ ρατίβ σοῦ αὐάρα «αἱ Ἰαΐοῦ {ποθ [0 {116 
(ἀοΒρο1]5, δπὰ {88 (6 ργθβαπί δοᾶοχ τγαὰϑ ργοάυοθα, ΤῊΙΒ 18 80 (ᾺΓ 
Ἱπηρογίδηϊ, {πα 10 γαϊαΐθβ ἕο (86 ἀαέε οὗ πΠ6 ΜΆ. ; ψμαΐονου τᾶὺ Ὀ6 
168 δα οὗ {Ππ| Οἰυϑρεῖς, [ῃ6. οἰ ΠΟΥ Ῥαγίβ 8.6. ποτα σοοθηί, ΝΟῊ {Π6 
Ἐν ο]αίοη ἀστθοθβ, ακ8 Πγ. Βατστοίί βμοιγοα, 1 βιο ἢ ἃ ΤΑ ΠΠ6Γ ὙΠῸ (Π6 
(ὐὐάοχ [μο᾽οαοβίγθβ18 οἵ ἰμαΐ ὈοΟΪΚ, 88 ὅο ῥσονθ ἐμαῦ 10 νγὰϑ ἐγαηβοσιθοα 
ἔγουχ {μαὺ ΜΆ. ; διὰ 88 μοί οοάίοββ οσθ ὁμοθ 1π (86 Ῥοββαββίοῃ οὗ 
{π6 βαῖὴβ ὙΥ}]1ατπὶ Οασκ, 10 18. ργοῦθαῦ]6 ἴῃ {π6 πρμοβῦ ἄδρτοθα (Πδΐ 
6 ΒΘνϑ αὐοη τγᾶ85 οορὶ θα 0 οομηρ!είο ἐλὲ8 Μ8., ν ΒΙΟἢ ταυδῦ μᾶνα 
ΒΟοηρα 80 Ὧγ ἀοἤοϊοηΐ 1ῃ ἢ {1π|6, ἴ. 6. 1ῃ ἰῃ6 Ἰαϊίοσ δ] οὔ {116 
βιχίθθῃτ ἢ οαπίαστν. ΤῊ]8 15 Θομἢττηρα ὈΥ (Π6 ΘΟΥΓΘΟΌΏΟΙΒ, ὅσα. ἴῃ [Π6 
τηδτρὶη οὗ (μ6 (οάοχ ΔΜίοπεξογ πη πανίηρ Ὀδοη τηδάθ ἔγοιη (ἢ 6 
1,6 οοδίγθϑ18 ὈΥ ὑπ6 βαρ μβαπά. Ὁ γ. Ποῦ Ὶπ αἶβοὸ βίαϊοϑ ἐπαὺ {Π6 
ἐϊέἴε6 ἴο ἴῃ6 ὈΟΟΚΒ οὗ 6 Νοὸν Τοβίδτηθης 1π θδοὶ οὗ {π686 ΔΙ 59. 
γΟΥ6 δἀάρα ὈΥ {86 βαηη μαπᾶ. ΤῊΪΒ 18 ΔΡΡΑΓΘΠΏΠΥ βίαίοα ἔγομῃ 
γιΘΠΟΥ̓Ψ, Δα {Ππογοΐοσγο 10 ΙΗ 6 οδ)αοίεα {παῖ 10 18 πού δομποϊαβῖνο 
αι οῦῦ δὴ δχδηπαίίοη οὗ ὑπΠ6 ΜΙ 58. ἐοσείμεγ. 1δαΐ δνθῃ 1 δὴν 
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21. Τοχίμαϊ (γι είς. 

οὨα ἔδ6]5 ἀομδέ οα (μ6 β)]θοὺ, 6 τησδὺ δάπηΐ [Π6 ΤαΒοΙ  ὈΪλησθ, πὰ 
{μαῦ {πὰ ἸΔΘΠΕΥ οὗἨ Βαπά 18 ργοόρδθῖϊθ. Τμὰβ 1Ὁ 18 ῬτγοιΥ οἶθαν {Πα 
(6 ΜΆ. ττᾶϑ σοπιρ]οίοα, 48. ἰἴξ ΠΟῪ οχιϑίβ, ἰὴ {π6 τοῖσῃ οἵ Θαθδθη 
ἘΠ Ζαροίῃ, Ὀγ [Π6 δἀαπίοη οὗ {π6 Βονοϊαθοη πὰ {Ππ6 γϑϑαϊπρθ ΠΟῪ 
[ουπᾷ ἱπ {86 τιαγρίῃ. [6 {ποτὰ δά ΠΟΥΟΥ ὈΘ6Π ΔΠΥ͂ ρΑΓ ΓΙ ΟΌΪΔΥ Τθαβοη 
ἴον ἀϊβουδβδίηρ {μ6 ἀρο οἵ {η18 Μ|5., [6 γθ σου] Δρρδυθ αν ἤανα Ὀθθη 
πο ἀϊἴδγθποα οὐ ορὶπίοη ; θαῦ [π6 (ἀοβροῖβ σου] μανο Ὀδθη δβουροά 
τὸ [86 οπᾶ οὗὨἉ μα δδαπίι οαπίιγυ ; {π6 Αοἰδβ δπὰ Εριβ{168 ἴο ἃ ροτϊοά 
α ᾿1|16 Ἰαΐον ; δηα 1η6 Αροσδίγρβο ἴο {ῃ6 ἰαίοῦ μα] οὗἨ {Π6 βιχίβεπιι 
οσηίυτΥ,--- ποῦ Ὀθθοδιδβα οὗ {π6 πυϊθηρ οὗ {Π|8 ραγύ οὗ {π6ὸ ΜΆ., θα 
ΒΙΠΠΡΙΣ ἔγοπλ (μ6 λίβέογψ οἵ [Π6 ἰδαχύ οὗ ἰῃαύ ὈΟΟΚ 88 ἤθσγα ἰουπα ἴῃ 
οοππηροίΐζοι τ ἢ Ομαυκ, [Π6 ἔΟΓΠΊΘΥ ΟὟΤΟΣ οὗ {818 ΜΏΆ., δπά οὗὨἉ 16 Οοά. 
Τ,οἰοοβίγοπβίβ. Βαΐ 68 {π6 ὁσούττοποα οὐ (Π6 ραᾷββαρα 1 “οἤη ν. 7. ἴῃ 
{η18 ΜΆ. μα8 ρσίνϑη 10 ἃ Κιπα οὗ Ἰπηρογίληοο (Πα 1Ὁ σου] ποί Οὐ ΒΟΣ 156 
αν Ῥοββαββϑα, 18 Ἀπ ΑἸ Υ Ὧδ8 ῬΘΘη ὈΥ̓͂ ΒΟΙῚ6 στοαὶ ονογβίγαι ποῦ, 
ΔΠα δνοη 18 πιαέεγίαΐ ὮδΔΒ Ὀ6Θη αυοβυϊοηοῦ, 88 1 10 ΟΥΘ ηοΐ Β0 ΠΟΙ ΘΉΓΥ 
ουἱάοηῦ {μα 10 18 τε θη ΟΠ. ΡΆΡ6Γ δῃηὰ ῃοῦ οἡ νϑ]η. 10 1148 οἴϊοι 
Ὀθθῃ βαϊα Ὀγ μοβα 0 πᾶν δχδιηϊηθα 1ὑ, ἰΠαΐ ἰῦ 18 τι θη οὐ σίαζοά 
Ῥδροῦ; θυΐ {818 18 ΟὨΪῪ {γὰ6 οὗὨ ὁη6 ΡΪ866, Πα 6] Υ {86 ΙΘαγ68 οΘοηίδι πἰηρ; 
1 Φοἤῃ ν. 7., δῃᾷ [Π6 ρ]αΖζίηρ ἰδ ΘΠ 6 Υ βοὴ Κιπα οὗ 81Ζ6ὸ σ ῃοἢ ἢ δ8 
Ῥδθθῃ υδρα ἰο ῥγδβοῦνθ δπα ϑβϑίγοησίμποι ἔπ ρᾶγύ τ ΏΟἢ τγ88 80 οἴοῃ 
Θχϑιϊηρ6α, ΟΥ 686 1Ὁ 48 ΔΙΓΊΒΘη ἴγοια 86 ἔγεαυθηὺ μαηα] ηρ οὗ (Πο86 
ὕνγχο Ῥᾶ088, 

ἘΤΆΒΠλῈ8, ἴῃ ἢΪ8 ὕνγο ϑδυ δὲ θαι ]οη5 οὗ {6 ατοορῖς Τοβίδπγχοηί, αἸα 
ποῦ 1πϑεσῦ {πΠ6 ἰοχῦ 1 “ὁ}π ν. 7.,) 88 πού βπάϊπρ Ὁ ἴῃ ἴ1π6 ΜΆ. ν ῃοὴ 
6 Παᾷ Β6ϑὴ : {18 νγαϑ σμαγρϑα ἀρδιηβί αἰπὶ Ὧ8 ἃ Βασι ουβ ἔδυ]; ἀηα Πα 
ΡΙΟΠλ 86 {Παὲ ἐγ ΔΠΥ σταὶς ΘΟΡΥ σγότὸ ουπα οοηίαϊηϊηρ; [Π6 οχί, ἢ 
νοῦ] ᾿πηβοτί τ, Βοίοσο {Π6 Δρρϑᾶγαμοα οὗ 818 {πϊγὰ ϑαϊοη ἴῃ 1622, 
6 Βοαγὰ οὗ ἃ οογίαϊη Οοάος βγίαππίσμδ οοπίδϊηῖηρ (86 ᾿πνογὰβϑ; δμὰ 
ΟἹ (8 ΔΌΓΠΟΥΙΟΥ Πα τοαθοιηθα ἢ18 ρσοζαΐβα ὈΥ̓͂ πιαϊκῖηρ (86 Δαα!οη, 
1ΠοῸΡῊ οοΥίϑ!]ν πψιπουῦ Ὀοῖηρ Θοην: ποθ οὗὨ 118 σΘηΌ ΠΘ 688, ΤῊΘ 
οἴοβα νϑῦθαὶ ἀρτβοπιθηῦ οὗ [π6 ἰοχί, ἃ8 188 ρυϊηϊθα Ὀγ Εγάϑτηιβ, τυ ἢ 
[η6 Οὐοαοχ Μοπίξογδηιβ 18 αἰπηοδῦ ἴῃ 1186} ἃ ργοοῦ οὐ 18 Ἰάδ ποῦν 
σι ἢ τΓ16 Οοαοχ Βυιδηπίουβ οἵ τ ἢ μα δά Ὠραχᾷ : δηᾶ {ἢ}18 Ὀθοοϊθ8 
4}1 (86 τηογὸ ουἀθηῦ ΘῈ 1ὖ 18 ὈΟΥΠΘ 1π τηϊπά {πὲ πο οὐμοῦ ΜΚ. οοη- 
ἰδϊηῖϊηρ {Π6 ἰοχῦ ἴῃ Βιιοἢ ἃ ΌΤΙ 88 {Π18 Π88 βθϑὴ ἐοιιπα, ᾿μβουρῇὴ {Π6 
ΠὈταυῖοβ οὗ ἔαγορα αν 66 πὶ 161] βοαγοπμοᾶ: δηᾶ ἔαγίμον, (19 Μ 5. 
ΒΘΘΙΒ 0 ἢᾶνα οὐἹρΙπαῖθα ἴῃ Εὐπρ]Δηά, πα πονοῦ ἴο ἤἢᾶνο Ἰοἷν {Π18 
σΟΙΠΙΓῪ ὙΠῸ] 108 ΓΟΠΊΟν ΑΙ] (0 118 ᾿γϑϑοηῦ Ἰοοαίίοη, ΠὉ]μ. ΑἾδο {86 
ΤΟΒΟΙΩΌΪΔΠΟΘ 18 ποὲ ΘΟΠΗ ΘΑ ΤΊΘΓΟΪΥ ἴο {πΠ6 τψοταβ οὗ (18 ὙΟΥΒ6, ΤῸ 
Ἐγαβηλιβ Πα τοοῖνϑα ἔγομῃ ΕἸ ρΊΔηα ἃ σΟΡΥ οὗὨ [Π6 βουβηίι, οἱρμίῃ, ἀπ 
Ρατί οὗ {π6 πιηίῃ ν γβεβ, ψ ἢϊοΪι Ἰ ἢ18 Απποίαςοῃβ οὗ 1522, δηά 4180 
ἴῃ ““Αροϊορῖα δα δι ῃιοαπι," ἅγ ρῥυϊπ θα (ἢ ὕνγο ΟΥΤΟΣΒ ', πα θοά, 
ΜΟΙ ἢ18 ἀσθοκ Τοβίδιηθπῦ οουγθοίβ) ; Δμα Ποσα {ποῦ 18 80 πηυοἢ 
ῬΘΟΙΠΙΑΥΥ 88 ἴο βῇοννγ {παῦ {πΠ6 1ΔΘΠΕΥ 18 σοπιρὶοίθ.Ό. Τῆθ ποη- 
ἰηϑογέϊοπ οἵ ἴπ6 αγέϊοϊο ὈΘἴογΘ {Π|6 τ! 8868, οἰ ὑμ 6. ΠΘΑΎΘΏΪΥ ΟΥἩ ΘΑΥΓΠ]ν, 

᾿ ὙΠΟΒ6 ΟΥ̓ΤΟΥΒ ΤΌΤΟ ταρϑαίϑα ἴῃ δδοῖ ἱπιργοββίοη οὔ [8 ποίθ, δῃὰ οὗ τῆς “ Αροϊορίβ." 
ὙΠΟΥ͂ σοπϑἸβιοα ἴῃ [Π6 οπιίββίοῃ οἵ οἱ δείοτε ἴῃ βοοοπα μαρτυροῦντες, πὰ (Π6 οπιίβείοῃ οὗ 
ἅγιον Δἴϊου πνεῦμα. Βιιξ αἃ8 ἴῃ ποῖο γοΐουβ ἴο πη ασοοῖ Τοβίαπιοης Ὑ ς ἢ δοσοτηραπίοά ἱξ, 
ἦς ἰδ σοτβο {πη (ΠΥ [0 Ἄγριιο (88 βϑοπὶο πανς ἀοπο) οἡ (Π18 ἀἰ ἴδγοποα. 
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Ὑ88 ἃ ΓΟ Ρ]αῖη ᾿Ἰπαϊοαίίοη ὑμαὺ ([Π6 ΜΌ. μαὰ ποῦ Ὀθθῃ οοριθὶ ὈΥ 
ΔΩΥ ΟὯ6 ὝΠΟΒ6 ΨΘΥΠΘΟΙΪΑΥ ἰΟηριιΘ νγὰ8 αστθεὶς ; δηά {Π18 τγχᾶβ ἃ ροοά 
Ἰπθταδίζοη οὗἨ 1,αἴλῃ οΥΡΊΩ οΥ ϑοιμθίμιηρ οὗ [Π6 Κιπά. ΕΓΆΒΠλι8. 5118- 
Ροοίορα ἐμαῦύ {86 ἰαχύ οὗ [Π6 ποδύθηὶν τυιύποϑθοβ πα θ6οη 1πίγοαποοά 
Ὀγ ἰγδῃβίδίίοῃ ἔγοπι {π6 1,δὐΐη γυϊσαΐο: 6 α1850 ροϊηϊθα ουιιίῃαῦ ἴῃ 
186 οχίγαοῦ τυ ]οἢ πο μα τϑοοϊνϑα [Π6 οχμἰβϑίοη οὗ {π6 Ηπ8] οἰδιιβιι]ο 
οὗ νϑὺ. 8. τγχαβϑ 1ἢ δοοογάδησθ Ὑἱζ (86 ΘΟρΡΙ68 οὗ {Π6 Νυϊραία {Π6π 
ουχτοηῦ (απ {ἢ18 18. ἃ βίσοῃρ ργοοῦ οὗ {π6 Ἰἀθηθυ οὗ 818 οάοχ 
Βυιδμηΐϊουβ ἢ οάοχ Μοηίξγδημδ). Το 1μαἴη Ἰηθἤιθησα ἴῃ {Π}15 
Ῥᾶββαρα 18 8180 }τι8ὺῦ ἃ8 Ὀ]ΔΙΠΪΥ τηϑυκοα ἴῃ [Π6 Ἰπἰγοάιοίίοη οὗ Χριστὸς 
Ἰηβί6Δα οὗ πνεῦμα ἴῃ {π6 6πὰ οὗ νο:. θ.,---- τϑδάϊπρ ἩΠΙΟἢ 18 ἔοι πα ἴῃ 
0 οΟἴμοὺ σοῖς ΘΟΡΥ ἷ, δηὰ ψ ΒΙΟἢ Βργαπρ ὉΡ ἴγοπλ (ἢ 6 Θοη ιβίοη ἴῃ 
Τα Μ55. οὗὨἨ {π6 σοί γα. η8 Ρ απα ΧΡ. 

ΤῊιΒ {Π18 ραοα τι {86 οοπίοχί δἴογάβ ἀουπαδπί ονϊάθποα {ῃδί 
1815 ψαϑ [86 ΜΆ. ἴο ψ ΠΟΙ ὔγαϑυηλὰβ τοΐοστοθα, δηα {μα ᾿π ἐῤὲς ραδδασο 
186 σορΡΥ δῦ τγᾶϑ ᾿ηβδπδηοοα Ὀγ {π6 [δύ Ὑυϊσαΐα, ᾿μ το οῖηρ;, ἃ8. ἢ 
αϊά, ποῦ ἃ ἔδυυν ὑπῖηρδ ψ Βοἢ οομία ἤν πὸ αγοοὶ οτἱσῖῃ. Ηθποθ {πὸ 
ΘΟΠΟ] 81 0η 18 τηδηϊξοϑὺ ὑἐμαῦ ἰη [818 ρἴδοθ 6 0] ον ποῦ δὴν ατεθοκ 
ΘΟΡΥ͂ τ βαίδνογ, μυῦ {μ6 1,μαἰϊπ, τ ἢ πο 6 τγᾶ8. ΠΊΟΓΘ ἈΠ} }18Γ, 
ΤΊ18 ΠΏΔῪ ἤᾶνα Ὀ66Ώ ἀ0Π}6, 88 1ὑ νγγα8 Ὀγ ἴΠ6 (ὐοπρ] αἰθηβίδη θα ΟΥ̓, ἴγοσα 
Βοποϑύ ἸσΏοτΆΠΟΘ Δηα τα βοοποθρίΊοη ; ΟΥ̓ ᾿ῦ ΤΑΥ͂ μαᾶνο ΟΥ̓ΡΊ πα θα [τΌΤὰ 
8 ἀοἤηϊίε ἀρδίση. 10 18 βἰ σι αν, αὖ ]θαβί, {πὸ (πΠ6 ΟΟΙρ] αὐθηβίδη 
οαϊΐοῦβ ἀπά {Π18 δοργιβύ ϑῃουἹὰ ὈοᾺὰ ἢᾶνθ οται6α {Π6 σοποϊβῖοι οὗ 
186 εἰρμτμ σογβ6 ; 8 ργοοθάιγθ Ὑ᾽ἈΙΟᾺ ἴῃ {818 ο886 ἸΟΟἾΚ8 ΘΟ ΔΙ ΪΥ ταί ΟΣ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΙΙΒ. 

Π πηρογίδοῦ οοἸϊδίϊοη οὗ {Π|8 ΜΏ., 828 ἴᾺγ δϑ 186 Ἰδίίοσ ραγύ οἵ 1Π6 
᾿Αοἰίδβ, τωϑάθ ψὮ116 10 τῦδϑ ἴῃ {π6 ροββθββίοῃ οὔ Ασοῦθιβῃορ [βἤῃογ, 18 
Ῥχϊηἰθα ἴῃ Πα Ϊαδί νοὶ]. οὗ ΥΥ̓ αἱ ομ Β Ροϊυρίοίί. Ὧγ. Βασγγοί οο]]αΐθα 
186 τοι δῖον οὗ (6 ΜΆ. δπὰ ρυθ]18η6α 10 αὖ {1πΠ6 οῃα οὗἁ 18 οαϊοη 
οὗ τὴ6 ΘυὈ]1η ραἰἐπιρϑοϑὺ Ζ. : μα ροϊπιοαᾷ ουὖ [86 Ιἀοηθ τ οὗ ταχύ οὗ 
{19 ΜΩ͂. δηοὰ [Π6 Οοάοχ 1,6᾽ςαβίγθηϑβ ἴῃ 1Π6 ΑΡόσΆ]υ ΒΟ, δῃα 480 
ἄγον αὐξοηπύϊοη ἰο {Π6 οἷοβα σϑϑϑιῃίαποθ οὐἁ τρδηῦ οὗ ἴΠ6 γϑϑαϊηρβ 
ἴη [86 Αοίβ απὰ ΕΡί8ι168 ἰο ἔμοβα οὗ 4 Μϑ8. πῃ {86 γαγγ οὗ 1Ἱποοΐῃ 
ΟΟ]]ορο, Οχίογα ἿΝ ο. 39. 50, δ} ΕΡρ., Νο. 838. Αοἷβ δπᾶ (δῇ. 
Ἐ}ρ.)----α γαϑϑιωίδηοα δυο π ]Υ στοαὶ τὸ ἰοδα ἴο {86 Βαρροβιοῃ 
ἐπαῦ [Π|6 ΟΠ6 Τὺ Βᾶγθ Ὀθοη 864 ἐπ Ῥαγέ 88 [Π6 ΘΧθια ραν ἔτοπὰ τ] ἢ 
{86 οὐΠΟΥ νγᾶβ ἰδίκοπ. Βδοθηῦγ Ὦγ. Ὠο  ίη μα8 σατο ]]γ οοἸ]αἰοά {π6 
Ροτγίίοη οὗ 6 Οὐάοχ Μοπιξογίίδῃυβ ψ Ἀ]οἢ τπγὰ8 ποῦ Τ6-οοἰ]αἰραά ὈΥ 
Ὁγτ. Βαιτοίε; δῃὰ 6 88 αἷϑοὸ ἰβίκθῃ βοῖὴθ ραῖπβ ἴο δϑοουίδίῃ ὑπαὶ 
6 γ6 {Π6 Μ55. υβοά ἴῃ 18 ἑοσηδίίοθ. [1 ἀοϊηρ' {Π18 π6 88 οο]]αίβα 
1Π6 1ωμ1πο0]η ΟΟἸ]6σ6 ΜΆ., ἀπά μα βίαίοβ ἰμαὲ [ῃ6 γϑβϑι} 806 18 αὐϊΐο 
88 στοδύ 88 ψουἹὰ ὕανα θθθὴ βυρροβοᾶ ἔσο ψμδὲ Βαττοῖΐ μαα ποίϊοοά. 

1 ἘδῚ β.Π012 8 ΒΟΥ ἱποοῖταςξ ἴῃ οἰξίηρ, [16 βατλθ γοδάϊπρ ἔτοτα Οοά. Ῥαβδίοποὶ (6, οὔ 
ἐθ0 Οαιμοὶὶς Ἐρί8:198), 848 186 ὑγεβοηὶ τυτίϊοῦ σὰπ ἰ6 8} γ, δῃ ἃ 8 ΤΏΔΥ Ὀ6 δοοῃ ὈΥ ΒΙΛΠΟΙ Π1}8 
[Δοβίτα]]6 οὐ 0Π|8 νΟΓΥ ραβϑᾶρθ ἔγοπι ἰδὲ ΜΆ. 

2 ὙΠὸ οοππροίίοη οὗ Ἐπρίαπα τῖτῃ ϑραίη ἰπ (ἢ 6 ἔοττηοῦ ρατὶ Οὔ 1Π6 τοῖρῃ οὗ ΠθητΥ ΥΠΠ]|., 
{πτοαρὰ [μΠ6 ἀοροπάδηϊθ, ὅζο. οὗἉ Ηἷ8 ἢγϑὲ χυθοη, Οδιματίπο οἵ Ασάροη, τηιιδὶ ὑ6 τοπηοπιθογοὰ 
ἴῃ οοπποςρίίοη πὴ} (5 Βα ̓ οοῖ, Ἐαναγὰ 1.56 νγα8 οηραροὰ ἴῃ [ἢ 5ΔΠ16 οδῖιξθ 48 έτη ἶοα ; 
δηὰ Γπουρῇ 16 Ἰαιίοῦ πουἱὰ οὶ δανὸ τοβογϊο ἴὸ τπηοσα ἔγαιιἁ ἴῃ ογάοῦ ἴο οὐ ΠοἾπὶ 

ἘΧΑΒΙΩΑ, 186 ἰοττηοῦ Ὑ|}} τοὶ θῸ ἀοοηβα ἱποιρϑῦϊο οὗ {Π|8 ὉῪ 1086 ψ]Ὸ ΚΩΟΥ [18 ἀἰδ8- 

Ποιιοϑὲ σΟὨ ΓΟΥΘΓΒΙ8Ι τὶ πη (8. 
ΡῬΑ4 
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ΤῊ »γοοῦ οἵ Ἰάθηθ οὗ ἰοχὺ ψΒΙΟᾺ Πα σίσες ἃτὰ ὈΥ ΠΟ τηθδηβ ὁ0η- 
Οἰαβῖγα ; ἔοῦ [ΠΘῪ Δ16 δἰπηοϑὺ 4}1 οὗ ὑΠππὶ Ῥδυ ΠΟΙ] 78 1 ὙΥΒΙΟὮ σϑγν 
πιαπῃ ΜΘ 5. ἀρτθθ : Βοῖὴβ οὔ {Ππ6πὶ ᾿πάθϑα ἃγϑ βυοἢ 88 ἅΥ6 ἔπη ἴῃ {116 
ΘσἝΠΘΙΔΙΥ ΟΥ̓ ΘΟΡΙ6Β ; 80 {πδῦ σοἸποϊάθηο68 οὗἁὨ [818 Κιπαᾶ ῥσονα ποίην; 
ΠΥ ταϊρῦ ᾿ἱπάθοα βϑοῖὰ ἴο γθάκοη (Π6 οδι86 τ] ΤΠ ν ἅτ ὑσουρῃῦ 
ἔογσνχαγά ἰο ὉρΡμο]α, Απαὰ ἴυ8 ἴπΠ6 δοπο]υδβίοη δὖὺ νοῦ Ὁγ. ΠοΌΡΙη 
ΔΥΤΊΨΟΒ 18 Οὴ6 ΨΒΊΟΝ οδπηοῦ Ὀ6 Βεϊα ο τοϑῦ οχ ἔστι Ἰορῖοαὶ ἀαΐα ;- [ὉΓ 
Π6 ΒΌΡΡοβϑβ {παῦ ἢ α8 βΒῃόνῃ ὑπαὶ {π6 1 ποοὶη (Ο]]6σο ΜΆ. 18 1Π6 
ΔΙΌ Βοῖγ ρα οὗ {π6 ΕΡΙΒ116 ἴῃ (μ6 (οά. Μοπύξοί. (086 νΟΥῪ ροϊηΐ σχῇ] ἢ 
ἴον δὲ ατρυμαθηῦ τραυ γα ΠΟ ΧΟΘρ ΟΠΔΌ]6 Ῥσγοοῦ), πα [Π6Π, 848 {Π|6 
ΤΔηοοΪῃ ὌΝ ΜΆ. ἀο68 ποέ οοπίδίῃ 1 «“΄οῃπ τ. 7., 6 {1} Κ8 {πε 
ἢ6 [5 ργονϑα 108 ᾿ηβογίοη ἴῃ {π6 Μοηίξοτί ΜΆ. ἴο 6 δὴ ἀπ)υδιῆοα 
Δὐἀάι!οη. Ζ7)λὲ5 σΟπο] βίοι 18 αὐϊΐ6 οογτοοῦ, ὑπουρῇ (18 »γοσεβδα οὗ 
»ΤΟΟΥ͂ ἴθ ποῦ βυβιοϊοηῦ. ΤΠ τοϊαίϊοη οὗ {818 ΜΆ. ο {μα οἵ 1ωἱποο]η 
ΟΟἸΠ]ορα νγλβ ἃ ἔδοῦ ργουϊουβὶν πόση, πα ϑυιοἢ 1 811}} τϑυηδῖῃβ, ον θα 
ἀάε 1818 οοὐ]Ἱὰ Παγαϊν μῈ ἀοημποπβίγαϊθα ἔγομη {Π6 πρὶν ὄν: άσποθ 
οα [ἢ6 Ββυδ])]θοί, δ Ἰϑαβύ ἔγοτη ἰμαὺ ραγί οὗ 1Ὁ πο 1ιὰ8 ὕθοη ρὰὉ- 
118166.} 

Τὸ οοποῖυᾶα 411 (παῦ ποοᾶ ΡῈ βαϊα οὐ {π6 (οάοχ Μοηίξου 8 πῈ8 : 
1Π6 αοδρεῖβ (0 ἴῃ ρᾶγὺ ἀρρϑᾶγ ἴο βᾶσα Ὀθθῃ οομρὶθά ἔγοη Μ55. 
8.1} αὖ Οχίογα) οαπηοί Ὀ6 ταοῆ οἱ ἴμᾶπ (μ6 γοᾶῦ 1600, ονϑῃ 1 
ποῦ Τ]ΟΓΘ τηοάθτη,. Τὰ ΕἸΡΙ 8168 δηα Αοἱϑ ψοσο δου γασγαβ αὐἀάεά; 
δα {818 σομία ποῦ αν θθθη ἄοῃθ πιμοῖ Ὀθίοσα {86 {1ὴ6 6 η {118 
ΜΗ. νγὰϑ δρᾶ 88 δυϊἄθηοα δραϊηβὺ ΕΤΑΒΙΔᾺΒ: 84 ἃ8 10 18 σεγέαϊη ἱμαΐ 
186. σοργι᾽βῦ μογα αἰϊοσοα (86 σοῖς, πα σιαάδ ἐξ βμῖξέ (6 1,αἴη, δπά 
ΔΒ 1Ὁ γγὰβ ὑσουρηΐ ἔογναγα Ἰυδὺ θη τὖ τγὰβ ποοαρα (᾿ανὶηρ; θθθη ἴῃ 
188 Β6ηβα ἡομπά, νυ ἢ116 80 τωϑδην οἶμον ΜΘ. σοιμαϊ πο 1η οὐβουγιγ), 
ΔΙΑ ΠΟ ΒΙΓΆΙΪΆΥ ΟΟΡΥῪ Βανὶπρ' ΘΥ̓ΘΣ δῖποθ Δρροδαγθα πΒ10ἢ Πα8 ποῦ 66 
Ρτγουθᾶ ἴο μὲ ἃ ἔούρεσυ, Ὁ 18. Βαγαϊν ἴοο Βθύθσθ ἃ ΘΟῃΟΙ Β10Π, 1 γ6 
Ὀδ6 αν {παῦ 186 ἘρΙβῖ168 γογα τυ ΐθῃ δὖ ὑμαῦ {πλ6, ἀπὰ δα ἀρὰ ο {Π6 
(ἀοΒροῖβ, ἴῃ ογᾶϑυ ἴο τηθοὺ Πύγαβυαιβ, δηα ἴο σοπιρεὶ Πῖτα ἰὼ 1ηϑοτγῦ {16 
ἰοχί. Αμάὰ {μ08, τ Βοίμου ὈΥ ταϊβίακα ὋΣ ἔγαυα, ἔγομι (818 ΜΆ. [86 
ταχύ 1 “οἰ ν. 7. (στ ἃ Τδ ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ ἴον {Π6 βακθ οὗ ργδπλπια- 
(1081 Ρχορσιθίυ) 88 θ6θῃ θβίδὈ] 1Βη6α ἴῃ {Π6 Θοτωτηοῃ ἰδχί, δπα ἢδ8 
Ῥθθη ᾿πἰσοάποθα ᾿ἱπίο {86 σγοαῦοσ ρατί (1 ποῦ 411) οὗ [Π6 ταοάδτῃ ἔσϑηβ- 
Ἰαϊϊοπβ οὗ ΗΟΪΥ δϑουιρίατγα. 

ΤὨΒ6 ΟἿΪγ ραγί οὗἉ (18 ΜΩ. τ ] ἢ ροββοββθβ ΔΩΥ ογίξοαΐ να]ὰ8 15 {Π6 
πιοδέ γεοεηΐ, 1, 6. [6 ΔΙΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ : [ῸΣ 88 (6 (ὐοάοχ 1ω6] ΘΒ ΓΘ Β18. 18 
ἀεἴροϊίνα δ {86 ϑῃᾶ, {18 ἰγαηβοσιρί ἔγοπι 1ὺ οὗ μπαὺ θοῸΚ μᾶ8 θθθῃ 
1Π6 Ἰηθ8ῃ8 οΟὗΓἹἩὁ Ργθδβογυϊηρ {86 τοϑδαϊηρβ οἵ ἱπαὺ ραγῦ ὙΒΊῸἢ 18. ΠΟῪ 
ἀοίφοϊνο. 

ἼΠῸ ἐΟ]]οσσιηρ; ἐλοβῖπλ}]6 τγᾶ8 οορὶοα (ὈΥ Ῥδυπιββ1 05) Ὁ 1π6 ον. 
Τ. Η. Ἠογπο ἔτγοιῃ {παὸ ψῃΐοῃ Δρροαγοᾶ ἴπ ἐπ6 δον. Α. ΟἹ] 
““ (ομοῖβο Ίον οὗὨ (π6 ιυοοοββίου οὐ βδογρᾶ 1,1οταΐαγο, (Ἰμοπάοῃ 
1807,) ἀπά ψΠῖ οὶ πᾶ ἰγασοᾶ Ὀγ {μ6 ον. Ὦγ. Βαιτοῖῦ οἵ ΤΥΪΠΙΥ 
ΟΟἸ]οσο, ΘῈ] η. 

ΚΦ ΤῊς Οοάοχ Μοπιίζογίαπαβ: α Οο]]αιίοη οὗἉὨ 118 οοἸουταίοὰ ΜΆ. ἴπ (1πΠ0 Ιλ ΤΑΤΥ οὗ 
ὙΥΪΏΠΥ ΟΟἸορο, Πυδ]η, τῃτοιρους [π6 (ο8ρ618 δπὰ Αςῖβ... ΒΥ Οτδηὰο Τὶ. Θουίη, 
Γ1.., ΤΟ, ΜΙ1.4." αρσρίουϑ. 1854. 
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Σ “βΔφ..ὴ 1 Ν 
ὁ. τρ δ (σιν ὥ᾽ μαρν 

.ν» 5 9 π).. Ι΄ «αἱ Ι | ( ΤῈ ΓΞ 

,ῥοωων ἕν 7 ον Τῖμβ. λοίδ,, «ἄε πτα α]εον» 
, τ᾿τ ε,.ὥὌ ἡΤ,, , »“42ἷ)“ )», ’ε ἣΝ 

μι οὔτοι οἐ 64:. εν φοτ: γὰρ τ 9. γσιν οι ΖΞ ΡΤ, 
Ο}Ὺ᾽"ν “-- .- . ͵ “ ς 

Θρωμ ἐν ΤΗ γ΄; Πγα, υδ ρ, Κάιν ἄμα, 4 σιν 
. 7. “ι ι “- , ᾿Ξ “.29 Ὡς 

““αρξρ βωαν 7ων ἄνων λακκιβανομξν, Κ “αρζώρεα ͵7ου 

“ σ᾿ ΄’ 4 Φ ΛΔ 4 

θύ “οίζων ὙΡΝ Ζ χὰ ἐδεν αὶ κιαοϊϑρίαᾳ χζον Θεύύ, οζο" 
᾿ φι 

“ιξμιουρζῳ,ρ»" Χίξ 7ῖεβι Του ἘΌΝ ἀυτούς 

Ϊἷὴ ἘπρΊ 8}, ΠΣ σα] ν {818, 
[Ὁ {ποθ 8γ6 [τ (Πδὺ 6ΑΓ 

νϊ μα [688] ἰὼ μοᾶνθη, ἔλύμου, τγογᾶ, δα ΒΟΙΥῪ βρίγιῖ, Απᾶ ὑμ686. 
[ὮΓ66 8΄.Ὸ ΟὨΘ᾽ 8πἀ {π6γὸ ἅτ {Ππ γος {Ππᾶὺ ὈΘΆΓ υάυς μρο ΟΠ δίῃ, 
Βρ᾽ εἰ τ, υγδίοσ, δα Ὀ]οοά" 1 νγὸ σϑοοῖνο ὑΠ6 ὙΠ 688 οἵὁἨ τηθη, {0 
υνὴπ688 οὗ Οοἄ ͵ἴ8 στοδίοσ, [Ὸγ {118 15 ὑπΠ0 γι {π688 οὗ (σοά, ψ Π16]}} 
6 Βαίἢ ἐδϑίβοα οἵ 18 Βοῃ. 

ΟΟΡΕΧ ΟἸΤΤΟΒΟΝΙΊΑΧΟΒ (Νο. 298. ἴῃ {π6 γαύοδη 1 1ΌΤΑΥΥ); ἃ ΜΆ. 
οοηἑβἸηρ {πΠ6 Αοἰβ απᾶ ΤΟρΊβ]68, ἴο μοῦ αἰὐθπίοη γ88 αἰγϑοίοά 
ὈΥ ὁ βοῖΖ (σῆο ἀοδβιρπαίοα 1ὐ 162. ἴπ ἐμ6 Αοἰβ δὰ Οὐδέ μο]ς Τρ! Β1168 ; 
200. ἴῃ {μο86 οὗ δι. Ῥ8}).) Τὴ ΜΑ. 18. ΒΙΠΙΡΙΥ ΤΟΥ ΚΑ Ὁ]6 ἴῸΓ 108 
Πανῖηρ θ66η ἐουπᾶ ἴο οοπίαϊη 1 Φο}η ν. 7. ἐπ απ ὥγπι. 1ῦ ἀο68 πού, 
Βονγονοσ, σοπῆτστῃ 186 Οὐάοχ Μοηίογίδηιβ αὐ αἰΐ ἴῃ {Π18 Ῥαββαᾶρο 
1688 10 Ρ6 ἴῃ ἴπ6 γδηΐ οὗἨ σγατωμηδίιοαὶ Ὀγοργι οΥ); ἀπά 1 δῇἤογαβ ἃ 
ΔΥΓΠΟΙ ῥτοοῦ, 1 ΔΩΥ βαοὶ οοὐ]Ἱὰ μανα θθθὴ συ δηΐθα, {παύ δοίς (686 
ἔοστηβ οὗ {π6 ἰαχύ ἴῃ σγϑοὶς γα τη γ ὑγαηβ᾽αὐϊοπβ ἴγοσῃ ἴῃ6 Ν᾽ α]ραίθ. 
ΤΕῖθ ΜΆ. 18, βονονου, αὖ ἰϑαϑῦ {86 τῆοτο γαβρϑοίδθ]6 οὗ {μ6 ὑτγο. 

Τῆς [ὈΠονηρ ἔλοβίσα!]θ οοηίδιηβ {Π6 956 ραβϑᾶσε δὴ δοοουηΐ οὗ 
ΜΒ Οἢ. 1.18 ΜΆ. 18 αὖ 411} δῃ οδ]οοΐ οὗ ᾿πίδγοβῦ ΟΥὐὁ ΘΌΣΊΟϑΙἰν 

ὥ πα οὐ ΤΗΝ ( ᾿ ΘΥ τε «ὶ τ τὶ ὺ 6 
διιΐ αἰδηαιορηςα τ οὗμαζ “ άφρντυ ΝΑΥΗ τω 

«ὐἶἷό, τ . ολἶούδ 9 ὧγτ ἣν 3 θοιοΐ ΟἹ ὁωδοὶ: ΚΙ) ολὸ ὠευν , 

φεῦ ῦ οἶος ὁ ὦ ἃ οἵ πτρξι ἰδ ποάρϑις 
τι Πκ ἡ ἐοὐπσθοτθ στ “γερήσ (νιμολμαρ γυζρυν 
ἕο τῶ, (βιΑηιδ θὲ ως. ὀπὶ το νυ γοη ρϑττλδυιρὰ 
ἴωιῤτυμι Φυοίροοθι γέ αὖ ον μοι δε ζχοὶν μδρ τυχὸν 

Τι να οορ᾽οα ἔγοια {π6 ἰγδοίηρ τηδᾶρ ἴῃ 1829 ΕΥ̓͂ Πῃ. ΥΥ̓́᾿Ἰβοίηδῃ 
1Π6ὴ Ὑιοο- Ργοϑιἀθηΐ οὐ {86 ΕὨρ] δ ΟΟΠΘρο αὖ ἔθομθ, ΠΟῪ ἃ 
ΔΙ] Π41), ἔογ (86 ἰαῖΐα τ. ΒΌΓραΒ88, ΠΡΟ οὗ ΘΔ ΠΙΒΌΌΣΥ, ΟΥ̓ ὙΠΟΒΘ 

Ροττἰβδίοη 1 τγα8 αϑοα Ὀγ {πὸ Βον. Τ. Ἡ, Ἠοσηο. 
ΑΒ σϑίβσθηοα 88 θ66ῃ τηϑδᾶβθ 0 {π6 9ῦγηι οὗ [Π6 ραββαρα ἴῃ {Π]18 

Μ8., δῃηᾶ δ8 [πΠ6 οοηίγβοίθα ττϊτηρ 18 ποὶ ΘΑΒΙΥ τοδὰ Ὀγ (ποθ τ 8Ὸ 
816 πού ἈΠΉ1Π1Ὰ 7 ὙΠῸ πιοάϊναὶ ατοοκ ΜΆ585., ([Π6 ραββασο οοπίαϊποα 
1η. {πῸ ἔλοβίπ}}}6 18 δ Β] οἰ π6α ἴῃ ΟΥΙΠΑΓΥ οΠαγδούατβ. 



218 Τοχέιαϊ (γἰξοίξΉι. 

Ουΐδ ἰγοβ βαηΐ Ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
αυΐϊ ἐοβεπηοηΐατηῃ ἀδηΐ ἴῃ οἷ μαρτυροῦντες ἀπὸ τοῦ 
ΟΟ10, Ῥϑίδγ, νουθαχῃ, οὐ Βρ᾽ ΓΙ [8 δα πηοἴμ8 οὐρανοῦ " πατὴρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἁγιὸν 
οὗ ἢϊ γ08 ἀπὰπὶ διηῖϊ. Εἰ καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν εἰσι" καὶ 
ἴτ68 δια ηΐ αὶ Γοβυ πχοηΐυτη τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες 
ἀδηὶ ἴῃ ἴοστα, ρι γα8 ααπ8 οἱ ἀπὸ τῆς γῆς. τὸ πνεῦμα τὸ ὕδωρ καὶ 
Βδησ 8. Κ᾽ ὑοβ τ ΟΣ Τὴ τὸ αἷμα" εἰ τὴν μαρτυρίαν 

ΤῸ ατροκ Ἰοὐξουβ δϑύνγαθῃ {86 ὕνσχο ΘΟ] τ. }Β ἈΡΡΘΑΓ ἴο 6 ΡδγΙν 
[λα οα οὐ βοϑὶ ϑα οἵ, βο ὑμαῦ θυΐ ἃ ρογοη οὗἁ ἐβϑῖῃ βϑϑηβ ἰο αν θθθῇ 
ἰγασθὰ Ὀγ Ὁγ. ὙἸΒαπιδῃ : ῬΟσΠΔΡ8 ὑΠ6Υ σου] ποῖ θ6 οχρ]αϊποα τ 10} 
οογίαϊ εὐ νι μουῦ Βα] οοἴηρ' {86 ΜΆ. 1861} ἴο ἃ ὙΘΥΥῪ ο]086 ᾿πβρθοίϊοῃ ; 
{μου ἰοοῖ, Ὠονγθυοῦ, {6 ραγύ οὗἩἨ 4. βομ οι στο αὐϊηρ το 1Π6 ραββᾶρβ 
1661} τ ΒΙΟΒ 888 ὑππ8 Ῥ6θη ᾿Ἰπ γοάμποθα 8ὸ ρου αν ἱπίο ἐμ6 ατσθθκ. 
ΘοθοΙ]Ζ, τ ῆῸ ἢγθί ἄγον αἰϊθηθοῃ 0 (818 βίπρυϊαν ΜΆ.;, ἄοθβ ποῖ 
ἈΡΡΘΔΣ ἴο ΣΟ ΠΈΟΣ ΔΎ ΒΙηρ' γοβρθοίηρ; [Π6 ΒΟ ἢ 0118 Ἰ αγροβοα μούνθθῃ 
1Π6 σο]αηη8. Οτ ἐλὲβ δοοουαῦ {16 ΜΆ, ἄδβοῦνθθ ἃ σι πβρθοίϊοῃ, 
ΥΠΙΟὮ 186 ὙΥΙΟΥ γ8 ποὺ δῦ ]6 ἴο ρον; [ὉΓ ὙἘ8116 6 νγαβ 'ἴπ ΒΤ. 
(1846-6) {18 οοάθχ τγὰβ σοπηουθα ἔγοτῃ 118 ῃΪδοθ ἴῃ 186 αίζοδῃ Τ[ῸΓ 
{π6 υαδ6 (1 γα8 υπάογβίοοαλ) οὗ 6 ]Ἰαίθ (ὐὑδγαϊπαὶ Μαὶ ἴῃ ἐμπὸ ΑἸ οσὶ 
Ῥαΐδοο. 

Οἰὐλογ Οτεολ Μ᾽ 5. εαἰαά ἐο σοπέαϊπ 1 “ολη ν. Ἴ.--- ΤΠ οἴμοσ Μ55. 
ΤΩΘΠ ΠΟΘ ὈΥ͂ ΔΩΥ ὙΓΙΓΟΥΒ 88 ΘΟμ δ ηρ {Π18 ῬΑΒΒαρΘ ΙὩΏΔΥ 6 ραββοά 
ὉΥ νΘΙῪ Ὀγϊοῆῖγ. Νοηδ ταῦτα απ πούϊοθ Ὀαῦ (Πο86 ψ ΠΙΟἢ οδη Ὀ6 
Ρτοαυορά ; ἔου Μϑ 5. {86 οχϊβίβποο οὐ ὙΏ1ΟΒ 18 ΤΏΘΓΘΙῪ γμηιομγεαῖ, ἈΤΘ 
Του αἰπγοβῦ ᾿πνΑ Δ Ό]Υ ο Ὀ6 πορ-οτίϑἐοηΐ. 

ἼΠ6 Οὐάος Παυίαπι αὐ ΒοΥ πη οοΥίδ! Π]Υ οοπέαϊηα [Π18 ραββαρο; Ὀαΐ 
ἴπ6 ΜΆ. 1861} 19 ποίμιησ ψμαΐθνοσ Ὀὰΐ ἃ τποάθγῃ ἰγϑηβοσιρύ ἰδίκθη 
ΔΙπηοϑὺ δα ΓΟ ἴτοα 86 (ὐΟΠρ] υὐδηβίδη ῬοΪγρὶοῦῦ ἢ 84 ἴον 
ΤΟΔαΙΠΡΒ 1ηἰγοάπσοα ἔγοιῃ {πῸ ἰαχί οὗ Εγαϑῶυθβ. ΤΏ ψεῪ Παπάᾶ- 
ὙΥΓΠΠΩρΡ 18 8 ᾿ηϊ δ οπ οὗ {ῃ6 (ὐΟΠπΙρ] υὐαπβίδη σθοὶς ἔγροα, ΤΠΘ 
Τ6 8] ομαγδοῖοσ οὗ [18 Μ8., τυ] Βοπα ἴῃ {π6 ἰαϑῦ σϑηΐυσυ ΘΓ 80 
Ἰποδαῦοιϑ 88 [0 αυοΐθ 88 ὑμοισῇ 10 ρΡοββαββοα δ ΠΟΥ, τγᾶ8 ὙΘΥῪ 
ΤᾺ] βῆονῃ ὉῪ (ὑτιοβῦδομ δπὰ Ῥδρροὶθαιη..32 ΤὨϊ8 Μῶ. 18 πον 
ῬΓΘΒοΥυ α αὐ Βϑυ η ΒΙΡΙΥ 88 ἃ ΠΠΟΥΆΓΥ ΓΌΓΡΟΥΥ, 8Πα πού 88 {86 
Ῥτγθοϊουβ τιοηυτηθηΐ οὗ [Π6 βδογϑα ἰαχὺ τ θοἢ 1᾿Ὁ γᾶ8 οποθ ἀθβουιθοά 
88 βοῖηρ. [Ὁ 18 υποογίδ!η τσλο [οττηθα {η18 ΜΆ., ἀπά ψῃοίπον να 
ΠΙτΩΒ61Ε ἴΟΟΚ 8 ρματύ ἴῃ {πΠ6 ἔγαυα, οΥὁἩΥ̓́Ν ΒΟΙΠ6Γ π6 νν88 Π1π]861} (μ6 ἀπ ρ6 
οἔ οἴμοῖβι ΑΔ Ἰθασῃθα τϑῃ ψῸ Παᾶ πού τχδάθ ΜΆ. ἢ15 βίυαγ 
τρηῦ 6 {πὰ8 ταϊβί βα. 

Οὐάρε Ἠεφίι8 ΙΝεαροϊϊξαπλιε.---- ΤῊ. ΜΆ. (178. ἴῃ. οῃο] ΖΒ 180) 
ΤΟΟΌΪΓΘΒ [0 6 πηΘῃΠΠΟΠ64 Π6ΓΟ, ἴῃ Θοηβοαθθηοα οὗ {μαΐ οδαϊΐοῦ πανΐηρ 
ἴῃ ἢ18 ἀστοὶ Τοϑίβπηοηΐ οἰοα 10 8ἃ8 σοπέαϊπίπρ [6 ραββαρθ ἴὴ απδϑίϊοῃ, 
Τπουρἢ ἴακοη (ἢ. 6 Β8Υ8) ἔγοτα {86 1,αἴϊη, [0 18, [μογοΐογθ, οὗ βουηδ 1η}- 

1 4 ΒΙΒ]150Π.- Κα! ἴβομο Ἐλοὶδο ἴῃ ΕΤΔΌΚΤΟΙΟ,, ἄογ ᾿ΘοδινοῖΖ, Πα] οη, Ῥαϊββιϊπα πἀπὰ ἱπὶ 
ΑΥ̓ΟΒΙΡΕΙ, ἴῃ ἄση Φδῃτγοη 1818, 1819, 1820, 1821, ποῦεὶ οἶποῦ (οβοίοπίο 469 ΤΟΧῖοΒ ἀ69 
Ν. Τ΄ νοη Ὦγ. Φοὴ. Μαγί. Αὐραβιῖη 5. η01Ζ. 1οἰρζὶρ αηα ὅόγαυ. 1828. ρΡ. 105. 

5. 8566 ΟΥ̓ ΒΌΔ 0 ἢ 8 Κι υτηθοὶα Οὐ σεο, 1, Ῥ. οἸχχχὶ. 564... δηἃ 186 εχίταςιβ ἔγοπὶ Ῥδρροϊ- 
ὕδαπι, σίνγοη ΒΥ ΒΡ. Μαγβῆ, ἴῃ Π18 “ 1μοι 618 το Τταν 8" (ΔΡροηάίχ), ΡὈ. 341--252., ΠΟ ΓΟ 
ἢ βῆονβ δὶ Τ͵ΑΥΒ μά, ΟΥ̓ ῬΑΓΕΪΔΙ οχίγαοῖβ, Γοργοβοηί οἱ ῬΔΡΡΘΙ θθαπὶ 88 Ὀθδυίηρ 8 ἰο8ι1- 
ΤΩΟΠΥ͂ [ἢ ὙΟΥΥ͂ ΤΟΥΘΓΒΘ οὗἩἨ [δὲ ΜΒ ἢ ΤΟΔΙῪ 8ἀ σίνθῃ. 
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Ροτγίδῃοο ἰο ποίϊοα ἤοιο [86 ραββᾶρθ ΔρρθδΥθΒ ἴῃ (Π18 ΘΟΩΘΧ ; πα {Π]18 
γγ6 ΔΓγ6 80]6 ἰο 40 ἴτοιῃ [π6 Θχδοί βίδίοιηθῃΐ οὐ Βιγοῖ. 

Ιῃ Οοάϊοαο Νοδροϊιίαπο Βορὶο ἰσχία } 8 ΟΟΙΏΤΩΔΙ8. ΟἸΠῚ 
Δ αι δι η 18, γεσοηΐὶ σἠαγασίογο ἴηι πιαγσῖπθ ΒΟΥΙΡΙ18, Βα ΘηἿΙ τη060 
ΤΟΡουυγ: 

ἜΤ ὅτι τρεις εἰ 
σιν οἷ μαρτυρουντες ὃ Τὸ Φ ἐν τῳ οὐυρανῳ, ὃ 
“να και το ὕδωρ, και το πτρ καὶ ὃ λογος 
αἷμα, και οἷ τρεις εἰς τὸ και τὸ ἅγιον πνα. 

ἐν εἰσι, και οὗτοι οἱ τρεις ἕν 
εἰσι. Και τρέεις εἰσι 

οἱ μαρτυρουντεξ εν 

ΤΏ ὙΠ 

Οὐδον ΜΘ, τσ μιοῖ 6 γ6 ΤΟΥΙΊΟΥΙΥ τοίογγθα 48 ὑπο ρ ἢ ὉΠΟῪ ταϊρηΐ Ρ6 
ΔΙ ΠοΥ [165 ἴον [18 οἴδιιβα, βιιοἢ 828 ὁμα οἵ {8οβα αὖ Ὑγ) θη 6], ἀΓ6 
ἴῃ ἔπεϊ ΟὨΪΥῪ ἰγϑηβοσὶρίθ οὗ βοηθ ργίπέορα ἀτϑθκ ᾿δϑίαπχθηῦ ; ἱμουρἢ 
δχϑουϊοά, ργόράῦὶν, ψιμουῦ ἀπ ἀϊδῃοποβῦ ᾿ηὐθηνοη. ΤΉΘΥ ΤΟ ΪγΘ 
ΠΟ βΡΘΟΙΗ͂Ο ποί!οθ. 

ΤΠ [Ο]]οσιπρ [Δο81π}}16 οὗ {π6ὸ ΟΟΡΕΧ ΕἸΒΝΕΕΙΑΝυΒ (10ὅ. ἴῃ {Π6 
(σοΒρο18 οὗ ὙΥ͂ δβίβι μ᾿ Β ποίδ!!οη) ρῖνεβ ἃ ροοά 1468 οὗ ατϑοὶς Τα ]Πστὰ- 
ΡὮΥ οὔτδ6 ὑπο ἢ δοπίυγυ. ΤὨῖ8 ΜΆ. 18 φιαγίο ἔοστῃ, οἡ υβί σα: 1Ὁ 
οοηϑίϑίβ οὗ 425 ἰϑᾶνϑβ, 1 ἢ οοπίδιη {86 ΠΏΟ]6 οὗ {8 Νὸν Τορβία- 
τηϑηῦ σὴ Π6 ὁχοορίϊοῃ οὗ {π6 ὈοοΚ οὗ Πονοϊαίίοη. 10 νγγαβ ἔουτηουὶν 
[Π6 ΡΥΟΡΟΙ͂ οὗ Ηἰοσοηγίλιβ ΕἸ ΠΟΥ νοὰ Εὐβομθη θοῦ οὗ ΝΙΓΘΙΏΡοτρ 
(ἔσοτα σσβοπὶ 1Ὁ (4 Κα68 118 Π81Π16), 8Πη4 10 ΠΟῪ ὈδΙοηρΒ ἰο {πὸ Βοά]οίδῃ 
Πρτατγ. ὙΠογο μᾶνο Ῥ66η Δα] 46α ὈΥ ἃ ἰαΐογ" Βουὶδ6, ἐ οαβαρἢ, ἃ 68}}1}- 
συαρ δ, Δ 0165 οὗὨἨ Ἰθββοὴβ δῃἃ ἃ τῃθῃοΪ ΟΟῪ ΟΥ̓ΟΤΊΘΟΪΚ ΘΑ] ΠΔΓ. 
ΤῊΘ τυ οὗὁ {Ππ686 ρογίϊομβ 88 ρίνσϑῃ {πΠ6 ἀαΐθ Α. μ. 6999; σ]οὶι, 
ΔΟσοΥ] Ιηρ το ὑμπ6 σοιηραίαίίοπ οὗ ἴπ6 (ἀγθοῖκϑ, ΔΉ ΟΥΒ [0 {16 Α. Ὁ. 
1391. Τῇ νοϊυτμθ 18 θοιπά 1 ΠΠΑΒΒΥῪ ΒΙΥΘΥ͂ ΘΟΥΟΥΒ, ἴῃ {Π6 σροηίγο οὗ 
σγ]0} ΟἾσΙϑὲ 18 τοργοβοηίθα βοαίθα οἡ ἃ [Πσοηθ δηᾶ 1 (Π6 δοί οὗ 
ῬΙΟΠου ΠοΙηρ᾽ ἃ Ὀ]οβϑίησ, Αονθ ἢ18 μοδά βίδῃηαβ {Π6 0] ουσιησ 1η- 
ΒΟΙΡΏΟΣ ἢ ΒΑΌΔΓΘ Θ 6 18 ἰῃ [ἢ6 Βᾶτη6 Β(Υ]6 88 ἴΠ6 οἀριί88 οὗ πὸ ΜΆ. : 
- Δέσποτα ευὐλογησον τον δουλον σου ἔλαχιστον ἵερονυμον Ἰουλιελμον 
καὶ τον οἰκίαν αὐτου. “Ἰ,οτά, Ὀ]688 {π6 ἰδαϑὺ οὔ {Ὡγ βογνδηίβ, 
Ἡ]οτομυσηὰβ ΟἼ]16Ἰτηι8, πα 18 μουβοῃο ]α,᾽" 

ι Ψατῖ 1,οἰΐοηοΒ δὰ Αοὶ, ΑΡρ. ΕΡΡ. Οδιῃο]οασυτα οἱ Ῥαι], Ρ. 10θ. 
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ζ» 
γῶν 

»" 
᾿ χὰ Ἂ 

---.» “.- ᾿ 
ϊ ι] 

ΠΡ αν τς σ᾽ συ υστσπασο 72 
ὶ Ἴ( ΕΞ 

ΠΕΞ 

ἜΙΡΕΝ τς 

» ΤΣ αὶ σ-πππ ῶ --οοὖῦ Ξαι σὰ τω «5-ὦ 
- ἀν τ διε, ν» 

Ξμ ἀρ γχ" ἂν ὁμ καιρῶν, γεν ἐμ πε βεθνοῦ 

γε ις αὶ θ σ᾽ ὁμὸγψ ὦ ου7οσ. ἦν δὴ αρρχϑὶ πρσ- 

ὑγπθεςι ῳ -ὐπῇ Γαν σιαὑτοῦ Εἰ γόν 1ο σ»καο εἰὲ 

δ ἃ Τοῦ 4,6 οϑυ δὲ εἰ, ὁτετομεμοόμαιτ 
ν ζωὺ ἐμ ᾿[(αὲ ἡὶ ξαοὴ ἢμ Η}, δῴωςς “μα μ -5μῷ 

4. τς 5 Φ.ερεἐρ τῆ σίι οττα Φ αἵ 4’ 'κ αὰ ἡ σίιο 
Δ τω ἀυτῷὸ »ιαωτόλοβόμο, ὄψδυ (το μος 

τσε χα, εμος στιρὰ ΘΟ, ὄβο “αὐ ἄντ ἰε 

δὲένμκσ ὁ οὐ Του" Ἀθεμέις καρτυρίαμ, ἱω ὃς 

Δ αρτο ρον τυσεοὶ τὸυ φΦοτος ́ .ἰβαπαῦ 

τσ 2 τσι ά- στοσια ἄν τό αὶ ὑπ δ ἐκεῖν οσ΄ 
3 «ὅδ 

ὃ Φοϑς. δόδαῖ ΡΜ α.«αρτυρή σε πιρρῖ του φω 

Τό ςο Ἣν ὦ φαύός δάμη θιμὸμ, ὁ φωτί “24 
9 

πσττα αἷβομ ιυχόμορ ᾽άς Ὁ μοσμομν ψ 

5 1 ὅσμο ἐμ, [-«αὰ ὁϊΐε ο΄ ομ- Θ ἡ τοῦ έ: 

ἡ εν, ϊ. δὲ ὁ ἰν.ο΄ σμοσ αν “τὸμ κά οοὸ 

ΤῊϊΒ ρϑββαρα (88 071}} Ῥ6 Βθθπ ΟΥ̓ ὕΠο88 Ὑ0 δὲ 811] Κποὺῦ {πὸ ]Ἰοἰίουβ 
υϑοα τὼ ατϑοὶς ουγδῖνα ΜΡ.) 18 ἴδίκοη ἔγτοτῃ {π6 Ῥαριπηϊηρ οὗ δῖ, 
ΟΠ πη Οσο8ροὶ. 
ὙΒΟΟρΡᾺ {818 ΜΆ. 18 ποῖ ὁῃ6 Ροββοββϑᾶ οὗ ΔΗΥ͂ ρδγ  ΟΌΪΑΥ ᾿πηροτίδῃος, 

δ Τὔοα δοαυϊμγχζοᾶ ἃ ἄορσγοα οἵ αἰοῃθοη ἴῃ οοπηθοῦου ψ 1 186 
αἸβουββιοὴβ οἢ [ἢ 6 Δα μ πιο (ν οὗ {6 ἢγβὺ ομαρίος οὗ δι. ΜΙ αΠον 8. 
(οεροὶ. Ὑμοβθ τΠ0 πηρυρσποῦ {Ππαὺ ρΡογίϊοι Δ] οσϑα {μαῦ ἐπ ἐλὶ6 Μ, 
10 τγᾶ8 ἀεἴβοίϊνο, δῃά {πὰ 10 Βοοπηοα 10 ρῖνο [πο ππ ΒΟΙῚΘ ΘΌΪΠΟΥΙΥ [ῸΓ 
186. ορίπίοη Ποῖ ὑΠποῪ τον μα ἰοττιηθα οη ἀορταδίῖο ΡΥΟΌΠαΒ. 
Τὸ {118 1Ὁ τῦδβϑ δηβινογοα {Παῦ, ἃ8 ΟΠΔΡ. 11. ΘΟΤ 6 ΏΠ6Β ὙΠ τοῦ δὲ Ἰησοῦ 

ὃς 

ε 



488. εοπέαϊηπῖης 1, οοἰϊοπατγῖο8. 22] 

γεννηθέντος, ἰὺ 188 οοτίαϊα (παῦ Βοπλοί ίηρ' τησδύ παν ρχθοθαθα, δπὰ 
1μ8 (86 ΔΡδθῆοθ οἵὨ οῃ8ρ. 1. ἔγοτῃ ἃ βίηρ]8 Μῶ. ργονϑᾶ ποίβιηρ ἴο {86 
Ραχροβθ. Βαυΐύ {Π6 βυρροβαά ἀεΐεοῦ 1ῃ {Π18 σοοθχ νὰβ δῇ ορίπῖοπ 
τ ΒΙΟἢ Βα 118 ΟΥρΡῚ ἴῃ ἃ ταϊβαμαογβίοοα βίαίθιηθηί οὐὗὁἨ ϑοβοθῃ θη, 
ὙΠῸ ἀοβοσῖθοα {μ6 ΜΆ. ἴῃ 1738, Ἠδ βαϊά, “ Ῥυώυση οαρμξέ Α. ἢ 18 
ψοΥθ 8 ἱποῖρῖς : Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος." ΟἾΠΘΓΕ, 80 αἰ ποῦ ὑπάογ- 
βίδμα {86 θοῦ ΔΓ Δυγαηρσοιηθηΐ οὗ [86 ποίδίϊοη οὗὨ ἰμ6 τέτλοι, γγχε το 
ταἰθ]6 ἃ ὈΥ {86 τοπιατὶς οἵ βοβοθηιθῦθα (ὙΠῸ Πἰπη861} Βθοπὶβ ἴὸ μᾶνοὸ 
μαᾶ Ὀυΐ ἃ ἀἴτὰ ποίΐοῃ τ μαῦ {86 αἰ βιοπ τιθϑηῦ), πα {πυ8 ΤΠΟΥ οοη- 
οἸυδοᾶ ἐπα (86 χβί ομδρίοσ τγὰβ οὐατὑθ, ὅ.66 δρονυβ, ρ. 31, 82., [ὁ σ 
Οὐἱοβδο μ Β οἷθαγ δοοουηΐ οὗ ἰδ6 δηοϊθπί τίτλοι, τ ιοἢ ἢ ᾿πἰγοάιϊιοαϑ 
ἴῃ οομπδούϊοι τῖΐῃ (18 γε ΜΩ. Τὺ ΟὨΪΥ͂ Τοιμδίηβ ἰο0 δα ἐμαὶ {Π18 
ΜΆ. ἀοα8 ποὲ ογαῖῦ {π6 ἔγϑ᾽ ομδρύοσ, 8ὸ ἰμαῦ 41] ἐῃμθουῖθβ δῃᾶ Ἀγρυχαθηςβ 
θαβεά οὔ βυοἢ Βιιρροβϑα ομπηββιοι ζ4}1 ἰο {86 στοιμπά. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ, 4 

λ158. ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΓΤΕΟΤΙΟΝΑΒΙΕΒ. 

ΑΒ {π6 Νον Τοβίαηθηῦ Ὀθοδπη8 ΤλΟΥΘ Δηα ΤΟΥ δρρτορτίαἰοα ἐσ 
{τυτρῖοα] α80, ΔΙ 5.5. οσοπίαϊπίηρ; Β0}} ΡΟΥΓΟΠΒ 88 Ὑ6ΓΘ Θηρ]ογοᾶ ἰπ 
ΡΟΌ]ΙΟ βουνίοθβ, πα 1 ὙΒΙΟΝ ΤΠῸῪ ΤΟΥ͂Θ Δυγδησοα 1 {86 ΟΥΩΘΙ ἴῃ 
ὙΠΟ ΠΟΥ σοῖο 6 γοδα, τυ] 10]164 ἔγοια 6 μαμαβ οὔ {116 
ΘΟΡΥ ᾿Β(8. 

Α Ιβο ΟΠ ΥῪ οοπίδι πἰηρ' ΒΘΟΙΙΟῺ8 ἔγοπλ {πΠ6 (108ρ6]8 [88 θ66ῃ οΔ]]οα 
Ἐνυαηρεϊϊατίμπι (οΥ ὈΥ ΥΥ̓ οἰδίβϊῃ δῃᾷά οἴμοῦβ Εὐυαησοίϊβἐαγίμπι), απὰ [86 
ΠΆΙῺ6 []ραξαπόστολος ἢδΒ Ὀ66Π ΔΡΡ]16 ἴο ομβ οοπίαϊηϊηρ ρογ ϊοη8 
ἔτοια (86 Αοίβ ἀπά Ἐρ᾽βί]68 : (86 πὴ ἀπόστολος ἢ48 Ὀδθῃ οὔίβη 
ΘΙΩΡ]ογοά ἴο ἀοβισηδίθ ἰβββοηβ ἔγοτα ἴῃς Τὺ ρ᾽δι168 οὐ δι. Ῥδὰ] δ]οπϑ. 

[018 ποῦ ΘΑΒΥ [0 ἔοστη ἃ ἀθβηϊία Ἰυαρτηθηΐ 88 ὅο 86 {ἰπ|6 χγῆδῃ 
Το οπασῖο8 γϑῦ οδπλ6 Ἰηΐο 086, ΟΥἹ ΒΘ 1 τγᾶβ ἱπουρἢξ ογα οοηνο- 
πἰθηῦ ἴο βυϊδϑίιιθ (86 οχίγαοίθα ρδβϑᾶσθ σοδα οὐ {π6 ἔδδάναὶ οὐ 
Το ἀΔΥ ἴοσ [Π6 τ ῆ0]6 νοϊυπηθ, τ 1 δὴ ᾿πᾶσχ οὗ {Π6 Ἰ6ββοῃβ ἴο μ6ὸ 
ΘΙΆΡΙοΟΥΘα ἴῃ ΡΌΡ]]Ο Ἡνουβῃρ οα ΡΑγ ΟΟΪΑΥ Οσοαβϑίοηβ. ὙΤΠ6 δα ἰϑϑί 
Θδχιβίθποθ Οὗ βιοι θοοΪκΒ ὑμαὺ 'ν6 σδῃ ἀθβη ον ᾿γουδ Βθθηβ ἴο θ6 {86 
τ 144]6 οὗὨ {86 ΒΗ οθῃίυσυ, Ὑ ΒΘ το Κη ὑπαῦ {ΠΟῪ Ὑγ 6 ἐογπηϑάᾶ 
Ὁγ ΟἸδυάϊαβ Μαιηθγοιβ οὗ ὙΊθημο πὶ δα], αηὰ Μιυβωυβ οὔ Μαγ- 
Β61}168] : {π686,. ΒΟΥΤΘΥΘΙ, ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 ΟἾΪΥ {μ6 ἰπίγοίυοοιβ οὐ βυοὴ 
Ἰ ροὐϊοπαγῖ68 ᾿ηἴο (μδὲ ραγίουαν ἀἸϑίσιοῖ, ὍΤΠ6 τιθῇ Θαγ 16 οσιηδίϊοῃ 
δη 86 οὗ [π6 2)έα 7 8δαγόη οἵ Ταίίδῃ 18 ἃ μ]αίη ῥγοοῦ ἐμαὶ 1 16 μαά 
Ὀδδῃ ὑμουρι ἀθβίγα]α {Π6 ΟἸ τ βάδη δοσημιαη 168 του] ἤανα ξοσιηοά 
βεἰεοίϊοης ἔτοτα [86 Ν ιν Τ᾿ δβίαπηθηϊ [Ὁ γαδάϊηρ' οῃ ραγεϊοαϊαν σοι βιοη8. 
Τὺ βϑθῆηβ, ΒΟ Εν ΘΓ, ΥΘΥΥ͂ ἀου (] ἩΒΘΙΒΘΙ ΔΩΥ ΙΟΟ ΟΠΑΓΥ οχἰβίβ {παΐ 
ὁδη Οἰδῖπλ ἃ ΕΙΡΉΘΙ δη α Ἱ Υ (Π8ῃ βοιηθ οὗἩ {86 πποῖα]β οὐ ἐμ6 βοοοπάᾶ 

᾿ “ Ὠϊς ἀἰξοδίοη. ὈοΚαπηΐοη ϑαπητα]πηροπ πγογάθη ἀθη ΟΔ]]ΠἸοτη ΟἸδι πα 5 Μαπιογοιις νοηῃ 
Ψψιεηπα, ὑπὰ Μυβᾶσβ ν. Μαββί!α (δες. ν. Με.) τι ροβοηγίουοπ, Οεππαάϊια ἀθ ϑογὶ,. 
Ἐοεί. ς. 19. δαρὶ νοῃ Ἰείζοστη : ἐσοεγμεὶξ ἀε 5. 8. ἰδοίίονιθα ἰοἰζμια αππὶ {εδίυὶς ἀἰεδιια αρίι5." 
-- Ιἰει55, Οὐδοϊςτο ἀον ΠΟΙ ρθη Βοιγίίοι ἀθ5 Νοιοη Τοβίδιμοη8, καὶ 384. 



922 Τοχίιαὶ (Ογιίοΐβηι. 

ΟἾἶαθθ; ΠΟΩΘ ὈΓΟΌΔΟΪ ἃγ6 οἱ δθσ πὴ {π6 οἰσί ὁομτΥ ", ἀπ ΤῸ 
διηοηρσδύ ὑπ 6 πὶ Δ Οἰαῖτπι ἀηνίβιησ Κ ονθπ {παῦ δηϊὶαυϊγ. ΤΠὰ8 
ΠΟΥ ἀο ποῦ ροββεββ, θυύθὴ οἢ Π6 ΒΟΟΥΘῈ οὗ ἀφο, ΔΗΥ͂ Οἰαῖτα ἤο {ῃ 6 Βδ8 
αἰ θη 0. 88 ὑμπαὺ νΒΙΟἢ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ΨΟΥῪ τδηΥ οἴμοῦ ἀοουμηθηΐθ. ΟἿ6 
ΤΘΙΩΔΥΪΚ ΤΑΥ͂ 6 Ποῦ πϑϑαρά: (Π6 υυϊηρ οὗ 1ωΘοἴλομΑΥ168 τιϊρῦ οὔθη 
ΤἸ8]6 Δα {Πο86 ὙΠῸ ἃτ6 υπαοαπδϊηΐοα τὰ} ἘΠΟῚΓ ΡΘΟΌ]ΙΑΥ 168: [ῸΓ ἴῃ 
[π666 ἀοσαμηδηΐβ πποῖδ] ἰού υβ ΤῈ Γ6 χοίδι πο ἐγ Ιση σον ἰμ8ῃ ἴῃ ΟἾΠΟΥΒ, 
Θηα Π6Γ6 18 ὨΔΌΙ Δ] ἃ Κιπά οὗὁἨ απίϊαιιο βίυ]6 δαορίοα; ---- ρα 
γοῦν ἔτοῃ ὦ ποίϊοῃ οὗἨ θοοϊοβιβίιοαὶ Ῥγορυοῖυ, δηα ραγῦν, χἱ 
ΤΩΔΥ Ὀ6, ἴτοια [Π6 πθ64 οὗ ἰαγσό ἰφέζογ δ ἴθι ὈοΟΪτα τ ΒΙΟἢ ϑᾷ ἴο 6 τοδὰ 
οἱουα ὈΥ {1086 ΠΏΟΒΘ ἐγ68 νγου]α οἴθῃ Ὀ6 ᾿ραΓοα ὈΥ͂ ἃρθ. 

ΤΙδ ναΐϊπο οὗ 1.θο. ΠΑ 1168 18 ΔΓ 1688 [ὉΓ ΟΥΤ [108] ΡΌΓΡΟΒΘΒ ἔΠ8Π ΒΟΙῚΘ 
ΟΥΓΔΘΙΥ ΒαρΡροΒβοα. ΕῸΣ 1π ροϊηΐ οὗὨἨ αφ6 ἸΘῪ ἀο ποῖ ᾿οδα οὔγ 
ἸπαυϊΙ6Β δος ὩΘΑΥΪΥ ἃ8 (ὯΓ 88 ΠΟῪ δῖ οομάμποίοα ὈΥ͂ Βοὴθ οἴποσ 
ἀοουϊηθηΐβ;: ΔπΠα 8ἃ8 ἴο ἐθχέ ΠΟΥ ΘΟΠΊΙΩΟΠΙΥ Δαῃογα ὙΠῸ 4 Κιηάᾶ οὗ 
φομογαὶϊ δοτθοιηθηῦ ἰο {π6 Ἰαΐίασ σπου ὑπαη [Π6 ΘΑ] ΟῚ τ δα ΡΒ. 
ΤΠΘΓΘ 18. αἶδὸ ἃ στθαῦ 468] οὗ ᾿ῃσο βιβύθ μου Ἀπ ὑποογίβι ΠΟΥ ἴῃ {86 
ΤΟΔ ηρ8 τ᾽ ιοῖ (μον σοπίδιῃ; [ῸΓΣ {Π6 βᾶτηθ 1ΘΟἰἸΟΠΑΥΎ 1011} ἢανθ, ποΐ 
ὉΠ ΓΘαΌΘΏΠΥ, Π6 βᾶπηθ ΘΟΥΡύαγΘ ΡΟΣ ΤΊΟΓΘ ἔμδη οπο6; 8δπά ἴῃ 
ΒΟΝ ΤΟ ΡΟ ΓΙΟη8 {Π6γ6 18 ΠῸ σογίδιπίυ (παὺ {Π6 Βαμα ἰοχί Μ01}} ἀραΐη 
Ὀ6 ἴουαπὰ. ὅοπῃηβ, ἱπἀ 666, ἀϊα ἀχροοῦ {πὲ ἴπ ἀοοσυμπηθηίβ οὗ (Πϊ8 Κιπὰ 
1886 τϑοοϊνϑά γϑδαϊηρ οὗ (86 ατοοκ Ομυγοῖ νου] μ6 ἰγδῃβηγ 6 Δηἀ 
ΡΓαϑουνθα τ ἃ ὑο γα ]Β ἄσρτθθ οὗ δοοῦγδου, ἀηᾶ ἃ ργίοσὲ {18 
ΟΡΙΠΙΟΝ ν78 Ρ]ΔΌΒΔΌΪΘ6. 

“«ὍΤἘα ποίϊοῃ ἰῃπαῦ ἃ ρυγα δῃα ρυϊταϊτνο ταχύ τοῖσι ῦ 6 ἐοαμᾷ ἴῃ (ἢ 6 
Ἰοο ΟΠ ΔΓ168 ΔπΠα βου 106 -θο0 18 οὗ {π6 Εἰδδίθσῃ ΟΒΌγο 18 ᾿ῃ 1086] Ὀθο(ἢ 
Ῥίδυβι}]6 δηα ρογίθοι υ ταύϊομαὶ. [10 πδα ογοββθα {86 τηϊπᾶ οὗ ομοὸ ἴπ 
ὙΠοΙᾺ {86 ἰονα οὗὨ (Π686 Βίι 4168 διηοιηϊθα ἴο ἃ ραβϑίοῃ ---- [Π6 πηδβίοσ 
ῬΔΒΒΙΟη οὗ δπ ὈΠΏΘΡΡΥ 116. Αὖὐ ῃ6 οροπιηρ οὗ Β18 Ἰοηρ᾽ ΟΆΓΘΟΥ 88 ἃ 
οΟἸ]αΐοῦ οὗἨ ϑογιρίαγα μηδ πΒοσρίβ, ΥὟ οἰβίθιη Θαρ Υ]Υ 86]Ζραᾶ {6 ἢγϑί 
᾿ὐνδηρο]βίοσι σα ἴῃ {86 ΟΟΙΡοτὶ ΤΑΌΓΑΓΥ ὅ, “ΒΡΟΙΔΉ8,᾽ Βαγ8 ἢδ, “ Π16 
1ἸηνΘηΓ ΓΙ σοπδίδηΐοιῃ οὐ Ῥαθ]166 σταοορίδιῃ ἴῃ ΕὔςοΙοδία Οὐθοξ 
Τ,φουοποηλ.᾽ ΥὙοῦ πρδὶ 88 ἴΠ6 γσϑϑ] Ὁ “ Αἵ ονοπίιιβ Ἔχροοίαμοηὶ 
τ) ΠΟ ΤΟΒΡΟΠΟΙ, παηὶ δὲ ἵρ8085 ἐπίον' 86, οἴ ἃ ἨΟΒΙΓΙΒ ΘΠ ΠἸΟΏΙΡῚΒ ΠΟῊ 
ΤἈΙῸ αἰββοητγα ἀθργθ θη! (Υ οἰϑί. Ῥσοϊορ. Ν, Τὶ Ρ. 81. 6α. 1,οΖ6.) 
Ηον πίαγαὶ 1Π6 ῥγοϑυσηρίίοη, γοὺ ΒΟΥ σοιηρ]οίθ {π6 ΦΆΠῸγο 13 
ΤἼΟ Θοποϊαδβίοη ἴο )6 ἀγαν 18, (Παΐ {Π6ΥῸ νγαβ πὸ γϑοαϊνϑα οὐ δυ που βοα 
τοδαϊπρ ἴῃ {86 σθοκ ΟΒυγοΝ ΜΠΙΟΝ 80 σοΠΘΓΑΙΠΥ γοναὶ] 848 ἴο οχ- 
οἶπάθ ναγδίο8 : 80 {πα {818 ο1488 οὗἩἁ ἀοουπχοηίβ δβογα ν γῪ βίγοηρ 
οὐ ΔΘ μο6 ἀρδὶηδβύ [Π6 ὙΠΘΟΥΥ οὗἨ ὅ'οῇο1Ζ; ἔογ 1, ἴῃ {Π6 ραϊγϊδγομαία οὗ 
Οὐοπδίβ ΠΟ 0}]6, πού {π6 Ἰοδδβῦ νδγϊαύϊομ ννα8 ρου 64 ἴῃ βαογθὰ θοοΚβ 
ΟΥ β88ογοα γτΐθβ, {Π6 1,ΘοἴομΑ 68 ργαραγοά Ὁ} ῬΡαὈ]1ς σοδάϊηρ νου] 
οὗἩ δου 06 {π6 τηοϑύ ργϑοίβοὶν αηϊοσὰ, Τὴ βυρροβαᾶ ἔμοι {παΐ 
ΤΠ6Υ πιιδέ Ὧ6 80, 15 ἀϊβρτογνοά ὈῪ {86 βίτπιρίὶθ οἰγουπιθίδποα ἐμαὶ {Π 6 Ὺ 
476 ποέ ΒΟ. 

ἯΙ Απὰ {}18 μ88 θοθη βαϊὰ ἴο θὸ (Π6 θυ] οϑὲ ἀδίθ δὖ πο (ΒΟΥ σογα ἰπἰγοάυσοὰ ἀηιοηρϑθὶ 
ἴῃς ατοοῖκϑ, 

2. ὦ Οὐπὶ ὈΓίπιιπι τη]α Εὐνδηρο βίατία ΑΘ, 171δ, ἰπ ΒΝ] οἴμοι (ο] Βογεϊπα υἱά ββοιη 
ανϊᾶο δὰ 16 σαπὶ δα 5 σοπέογοπαα πιθ ἈςοἰΧὶ, ΒΡΟΓΔΏΒ πιὸ ἱμνοῃίασαπι," ὅζο. κί δαργα. --- 
ὙΝ οἰδίοιη Ῥσοϊον. Ρ. 62. 

8. ΒΟΙΥΟΙΟΓΒ “ ΟΟ]]ατίοη,᾽" ΤηἰΓοά, Ρ. χυ 



4185. εοπέαϊπέπο ]ιοοἐϊοπατγίε8. 228 

1,οοὐομαυῖθ8 δῦ 8 1ΠΡΟΥΐίϑπο ἴῃ Ροϊηϊησ οὐδ ὙΒΘΓῈ {16 
ΔΡΡοϊπίβα ἰβββοηβ θδθρϑηῃ δηὰ δῃάρα ; δπᾶ 88 {π686 ρουοηβ μδα θθθῃ 
118 ΔρΡτορσγίδίθα, δὖ ἰθαϑὲ ὈῪ σοπημοη οἰιϑίομ, Ὀοίογο {Π6Ὺ ὙΟΓΘ 
τι τθῃ ουαὖ ἰῃ βαραγαΐθ ῬΟΟΚΒ, τὖ 18 Οὐ] ΟΌΒ]Υ ργόθά0]6 {παῦ (Π6 τοδᾶ- 
Ἰηρ8 ἴῃ ΒΌ0}} Ρ͵δοθ8 βῃου]Ἱά ὃδ6 βοιιδυνμαῦ αἴἴδοῖθα, ἀπά {Πῖ8 σγε μπᾶ 
ἴο θὲ 186 6886; [Ὁ ἴῃ Βοιηθ οὗ {86 ἰδΐθυ. πο 1418. {Π6 ᾿πἰσοαυσίογυ 
ψοτᾶβ οὗ {86 Ἰοβθοὴ ἤδνα ουηα 8. υἷδοθ ἴπ {Π6 ἰοχί, δηὰ α͵8δο ἰῃοβο 
ΜΒΙΟἢ 6Γα δὖ {ἰπη68 Δα ἀ64 1 οὐ ὺ ἴο δνοϊα ἴοο βργυρί ἃ οἷοβα: απᾷ 
{118 (ἔγοσι (86 οαθδα αν Τα αδ, ΙΏΔΥ 8180 δ6 ἴουπαᾶ 1ῃ Βοχηβ ἀοσυμηθηίδ 
οἷον {π8π| 8}Ὺ οχιβηρ 1μδοῦοπασθθ, Α ροϊπί οὗ οοπηθούϊοι βοένγθοῃ 
Τ,οοἰλομδυ68 δηὰ βαρ ΜΌΝ. οὗἨ [Π6 βδογοὰ ὈόΌκα, 18 ἔουπά ἴῃ {86 
πα ]οαύϊοπϑ σίνϑη [ἢ Βοιμα οὗἉ {π6 ἰαίΐον, ὙΠ ΘΓ ἸΘΒΒΟῺΒ ΘΟΙ 6 ΠΟ64, ἀπ 
ΜΒ6γα {Π6Υ σομοϊ ρα; ἰοσοίμοσ τ] Ἰπ γοαποίοσυ πνοσ8 μ]αοοα 1η 
1Π6 τρλυρὶη ΟΥ δὖ {ῃ6 ἴον οὗ {π6 ρᾶρξ: ΟΘΟΑΒΙΟΏΔΙΥ, ἱπαοοά, {Π6 
Ἰηἰχοάυοίουυ ΟΣ 8 80 Ρ]δοθα οομπίδιη Τα ΡΒ τυ δα Ὀο]οησοα 
τὸ ἴ.6 οΪάον ἰοχὺ, δῃα ψ ϊο πα ὈΘοη ῥγθβογνοα ἴῃ 1 γρὶσαὶ 156. 
Τλῖ8 ἴῃ Οοἄ. Ῥαββιομοὶ ({]. ἴπ δὲ. Ῥα} 8 ΕρΊβ0168, α. πη (Π6 Α.οἴ8), 
π Αοἵβ νἱῖ. 18., {86 τοϑάϊησ ἴῃ {Π6 ἐστέ βίαη4ἀ8β Θεασάμενος δὲ ὁ 
Σίμων ὅτι διὰ, δῃᾷ 48 [818 185. {86 ὈαρΊηπὶπρ οὗ ἃ 6β8οη, {Π6Γ6 βίη ϑ 
Ῥοΐοτα ὅτι διὰ ἃ τηϑῦκ οὗ γοίθσθηοα ἴο ἴπ6 ὌΡΡΘΥ τρδγσίη, ὙΒΠΟΓΘ 16 
δΒηά ᾿Ιδὼν ὁ Σίμων, δῃά [Π686 ὙΥΟΓΩΒ Ὑγ6Γ6 ἴῃ Τοδαϊηρ ἴο Ὀ6 δι 0801- 
τυϊοα ἴογ θεασάμενος δὲ ὁ Σίμων. Τἢδ γοδαϊπηρ οὗἉ [Π6 πιδυρίη 18 Π6ΤΘ 
1π6 μοβὲ αἰξζθδίβα 48 δησϊθηΐ: δηᾷ 10 ΤΑΥ͂ 6 ἰδίκθῃ 8ἃ8 ἃ ῥγοοῦ {πα΄ {116 
ἐετί οἵ βυοἢ ἃ Μ8. δηά (86 ᾿Στυγρσαὶ ταῦθ δηα τ ίθγθποθϑ 6 γα ποῦ 
ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ οοπηροίθα ἰοροῦμου : [16 ὁη6 Ὀθ]οηρδ ΠΟΙ ἴο ὑΠ 6 Βαη6 
Ο488 88 4ο 1,6 ΟΕ] ΟΠ 8168. 

ΤΊΏΟΥΘ 8.6 4180 ραββϑᾶσϑδ ἸὙΒ1Οἢ γογο τγοδαὰ ἴῃ Οἴμο Σ᾽ σΟΠ ΘΟ Οἢ8 ἴῃ 
ῬΟΌΙΙΟ ΒΟΣΥΊΟΘΒ, ΟΥ Ὑ Ποῖ ὙΟΓΘ ὙΠΟΙΠῪ οπχιθα ; ἀηα δὖ {1π|68 ἃ 6880} 
Μ͵ἃ8 [Οὐτηθα ουὐ οὗὨ ΒΕΥ θυ] ραββαρῈ8: ἔγϑοοβ οὗ βοπηο οὗ {π686 {ΠῚηΡΒ 
ΤΩΔΥ 6 Τουπα 4180 ἴῃ οοηηυουβ ΜΩΘ., ἀΥιβιηρ, 88. 10 ΔρΡΡΘΆΥΒ, ἔγοια 
186 δποϊθηΐ ουϑίομθ. ΤῸ {Π|18 ἸΏΔΥ ποῖ ἱπιργο Δ Ὁ]ν 6 ἱγβορα 1868 
οἸα βϑίοῃ ἴῃ βοῖηθ δποϊθηὺ ἀοουμηθηίβ οὗ ἐπ Πρ οϑὶ οἶδββ οἵ {πΠ6 ὕπνο 
νοῖβοθ, [16 χα. 43, 44. (ἸΥ ΙΟμ το, Ἰη4664, «αἰϊοϑίοα ὈΥ «Γυδέϊπ 
Μαγίγσ, δηα οὐμοὺ Θχ γ᾽ Υ ΘΑΙῪ τ τι6 78). [ἢ (ἢς 1, ΘΟὐΟΠΔΙΊ6Β [8686 
ΨΟΥΒΩΒ ΔΓ ποί τοϑα ἴῃ {πο ὶγ οὐ μ]δοο, θα 1ῃ ἃ [6ββοη ἔγοιῃ Μαίί. 
χχυ]. Τῇ ρογίϊοηβ δρροϊηἰοα ἔογ 86 δὖ ραγί οι αν ἔθϑίνα!β ἀγα οἴνθη 
αἰ ΘΠ] σοι δ᾽ π6α; 1π6 θορΙ πηΐηρ' πα μα ποῦ Ὀοΐηρ' [86 βαηγ6; δπά 
αὖ ἔἰτηθβ τ μαΐ τγαβ οπαιοα ἔγομι (86 μ1 6416 οΥἌ ἃ ἰΙ68801} ΟἹ ΟΠ6 ΟΟΟΆΒΙΟῊ 
τλϑ γϑα σοη ΠΟΙ ΒΙΥ ΟΠ. ΔηΟίΠΟΓ. 

Εσοτ {8686 τολαγ 8 ἰ ψ1{1}} θ6. δθθὴ ἐμπαὺ ὕΠ6Γ6 18 ἃ ἀθρίϑδ οὗ ὑη- 
σογίαϊ πίν ἀδουί {π6 ἰοχί οὗ Ἰμϑούϊομδγιθβ, ἢ ἀρίγαοίβ σγθδῦν ἔγοιῃ 
{Ποἷν θθιηρ; δβυϊπιαί θα ὁπ {16 Β8π16 ΣΆ ΠΚ 8ἃ8 οοπίϊηθουβ ΜΘ. οὗ {1 
ΒΆΙΩΘ ἃσθ. 10 18 δἰπηοβί οοσίδιῃ {Ππαῦ ὈΥ͂ ἃ [Ὁ}} δῃα βϑαγοβῖηρ Θχδτλη- 
αἴΐοη οὔ ἴπο66 ἀοσαπχοηΐβ ΘηουρὮ ἀδία οου]Ἱὰ ΡῈ ἔουπά ἰο ἀἰἸβουιαϊηαΐα 
[Πο86 ἀιηοηρδὺ {Ποῖ {μαῦ Ἀγ6 ΟΥΠΥ οὗ ποίϊοα : θυ 88 10 15, 10 15 γν 0] 
ἴο ΓοΙΔΘΙΏΒΟΥ {πα ͵ὸ ΔΓ ὉΠΟΥ͂ ΩῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥ (0 ταϑοτύ [0 {π6886 ΜΙ 55. 
88 ὙΠΓΠ65565 οὗ {πὸ ἰοχί, Β'πο6 γγῦ6 ὍΔ ι156 {πο86 σοπίαϊπἰηρ {Π6 βαοιθ 
Ῥθοοῖκα σομ  μο ΒΙῪ πυυϊτίθη πο ἀγὸ Ὀούδ δηΐογιον ἴῃ ροϊηῦ οὗ ἀαίθ 
δια οὗἩἨἁ ρῥτγονοᾶ οἱιαγαοίοσ, ὙΠῸ ταοϑὺ ἱπιρογίδηῦ ἰδοῦ ἴο ψ ποῖ {ΠῸ 
δἰϊοῃύϊοη οὗ {μ6 βιυάοης οὗ Τοχίυαὶ Οὐ (1οΐβι 18 αἰγθοίθα 1} τοραγὰ 
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ἰο 1ωθοὐ]ο Πα τῖ68 18 [86 οοπέεπέβ οὗἨ ἁ {86 ἸΘΕΒΟΏΒ; βίποθ ὑπ Ῥθρίππίηρβ, 
ἅς., ταὶρὶιῦ αἴδοί τ μαὺ τὸ ἡπὰ 1ῃ ΟἿΟΣ ἀοουχηθηίβ. Μαρβαὶ, ἴῃ ἨΪΒ 
ἰατροῦ τθοὶς Τοβϑίδιηθμηί, πα ργθῆχϑα ἴο {Π6 σϑβρβοῖγθ ψο]υπιββ ἃ 
πϑοία] ᾿πάοχ οὗ {πὸ βοούλουϑ ἔοιιμά 1 [ΘΟΕ ΟΠ ΔΥ165, δῃα οὗ (Π6 ἀδγθηύ 
ἀντδηρθηχθηῦ οὗὁ [86 ρογίϊοπθ ἴῃ {Πποὶγ '88 οῃ ἀΠθγαμΐῦ ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ: ἴῃ 
ΠἷβΒ ΒΔ} ΘαΙ θη Ὠ6 ΟἾΥΟΒ ἴῃ {Π6 τρλγρὶπ {Π6 πα ϊοδίοηβ οὗ {6 
ΒΘοίΟΩΒ δηά οἵ [86 ΡΟΓΓΟΠΒ ραββϑα ὮὈΥ ; αἰδο βοῦν {16 ραγῖϑ γσϑδᾶ 6 Υ6 
Ἰηϊγοάμπορά, τπχὰοἢ τη {16 ΒᾶΠ.Θ ΤΔΆΠΠΘΙ ἃ8 18 ἑουμηά τη ΜΙ 5.5. ργδραγοά 
ἴον γί α] 186, ΟΥὨ ὕο ὙὙ816]} [686 ΥΓΑΠρ ΘΙ Ὠ 8 Βα Ὀ6 6 δἰζουγαγβ 
Δ 46. 
Το μοβύ Κπονῃ 16οὐ] ΠΑ. 16Β 85 ἰο0 {Π6 Ὁ σοραϊησβ ὅγο ὑνχὸ Ενδη- 

δο Ἰαγῖα αὖ ΜΟΒΟΟΥ͂ ὙΓῖοἢ Ἰγ το οΟ]]αὐοα Ὀγ Μαύίμωὶ (οα]]6 ἃ ὈΥ Βΐπὶ 
ὁ. ἀπά ἢ.), δπα γγμο88 γοδαϊπρΒ ἃγθ ρίνϑῃ 1π ΒΒ ἰῦρογ ἀσθὶς Τοβία- 
πιϑηΐ : Βοίἢ οὗἨ 686 γα 'ἴπ πηοΐα] ἰοϊίοτβι Ὑῦύγο ΟΥΠΘΓΒ, [Π6 ΤΌΣΟΥ 
αἶϑο π᾿ ἀποῖα] Ἰθίθσθ, ἃγθ ἱποϊυάοα διχοηρσδί (86 Μ55. σμιοὰ Μτ. 
ΒΟΥ ΘΠΘΥ [88 00]]α6α ἢ Βυ 0} οαγο (ς 416 ἃ ὈΥ δἰπὶ 2. δηᾶ ψ.) ; δὰ 
ἔγοια 8686 ἃ ὁΟῃΒΙἀοΥ 016 δοαυαϊηΐαποθ ΠῚ (μ6 οἰαγδοίοσ οὗ βυοῃ 
ἀοουπλθῃ 8 τᾶ  δ6 ἔοστηεα, 
ΤῊ οπέϊγα πυροῦ οὗ Εἰγδησο]αγία Θπυμηογαίθα ὈῪ 500.0]Ζ 18 178 ; 

οὗ ἐμ688 121 τγϑγθ ἢγθὶ δχαπηϊποᾶ ἔἕοσ οὐ ἰοαὶ ΡΌΓΡΟΒΟΒ ὈΥ τὰ: πῃ 
186 Αςἰϑ δηα ΕΡρ 30168 ἢ6 Βρθοὶῆββ ὅ8 [θοῦ] Γ168, οὗ τ πο 88 μιδά 
ποῦ 66} ΡΥΘΨΙΟΥΒΙΥ τι86(, 
ΤΟ βι)οϊ θα βοβίμ}]8 18 ἔτοτα [86 Οοάοχ Ἡδεθίδηυβ Νο. δὅδ98. 

(ἴῃ οὶ ΖΒ οαἰαίοσιβ οα]]θα Νο. 1683.): 1Ὁ 18 ἃ Ὀδοδυθ α] βρθοϊπχθῃ οὗ 
186 Θτοοῖς οοϊϑεϊαϑείοαὶ νει ἴηρ οὗ (86 θη οομΐασγ. ὍΤμ6 βὺ}- 
ΒουΊρ Οη Οἡ {π6 ἰαϑύ ρᾶρθ βίαίεβ ἰμαὺ 1Ὁ γὰ8 τσ ίθη Α. ἢ. 99ὅ ὈΥ 
Οὐοπβίδηςιπο ἃ ρσγοβυγίοσ. Τὰ ΜΆ. 18 οὗ οουγβα οἡ σϑ]υτὰ : οἢ 
{η6 ἢγδβί Ἰθδῖ ὑΠ6 Ἰοὐύο ΓΒ ἃγο ρἹ] θα, δα ἐπγουρμοαυῦ ὑΠ6Υ ἀγα οο]ουγοά 
δηα οΥὐπδιηλθηΐαα, 

ΝΟ γλοϊοδῷ 
ῥλικίπψπρτί: 
Κι ΝΈΜΕΙ 
ΜΝ ΤΙΝΙΚΙΑ 
Ἰνπ πρρήκῇ 
ΜΖΗΓΠ λτΟ Ὁ 
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Τὴ ογάϊπασυ ασϑεῖ ἐγροδ, ΣΝ ἃ ᾿ἰοταὶ ἘΗΡΉΒΗ. γεγβίομ ἱπ ραγα]] 6] 
ΟΟΪΏΠ2ΠΒ, 10 18 85 [0]1]0Ὺ8 :-- 

ΘΝΟΥΔΕΙΞΈΩ ΟΟΝΟΜΑΝΉΛΤΗΞΕ,; 
ῬΑΚΕΠΩΠΟΤΕῈ:. ΕΝΑΤΑΝΥΤΙΜῈ» 
ΟΜΟΝΟΓΕΝΗΣΥΞ ΤΗΞΟΝΙΥΒΕΘΟΥΤΕΝΟΝ 
ΟΩΝΕΙΞΤΟΝΚΟΛ ὙΗΟΙΒΙΝΤΗΕΒΟ 
ΠΟΝΤΟΥΠΡΣΕΚΕΙ͂ οτος ΘΟΜΟΕΤΗΒΕΉΝΗ 
ΝΟΞΕΞΗΓΉΣΞΑΤΟ: ἙἘἙΗΠΑΤΗΜΑΘΕΗΙΜΚΝΟΥ͂Ν: 

ΟΉΗΑΡ. ΧΧΙ. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ΑΝΟΙΕΝῚ ὙΕΕΒΊΙΟΝΗΒ ΙΝ ΟΕΝΈΞΒΑΙ, ΑΒ5 ΒΟΌΒΟΞΚΒ ΟΡ ΤΕΈΧΤΌΟΑΙ, 

᾿ ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ 

ΤῊΣΞ δηοίοηξ νογϑΐοθ Βαγο ἰο θ6 ΘΟμΒΙ ἀογο ΒΘΙῸ ΒΙΡΙΥ ἴῃ ὁπό οἵ (ἢ 
δδροοίβ 'ἱπ Βοῖ ΠΟῪ Τὺ ΡῈ νἱονο ; 18, ἱπ4666, 845. [ο ΜΌΝ. 
αν θθθη ἐγθαϊθα, ποῦ ἴῃ δοῃηθοῦου πιδ [Π0 δα ΟΥ̓ ΒΙΟΝ ΤΠ6Υ 
θ68γ ἴο ἐπ6 αἰβπδιου οὗ ΟἸγιβ δ δηα ὑπ ΘΑΥΪΥ 86 οὗὨ {86 Βαδογοα 
ῬοΟΚθ, θα ΒΙΠΆΡΙῪ 88 τιΐηοβϑοθ ἴο {56 πΟΤὰβ δῃα βυ]] 40 ]68 τ Β1Οἢ 
ΘΟΡΥ βίβ ἤανο ὑγδηδιηϊ 64. Απάᾶ [πὲ ἴῃ ὑπ6 538Π16 ΤΏΔΠΏΘΥ ανα ἯΘ 
ΠΟῪ ἰο ἀο τι {μ6 ΒΙΒίΟΥΥ οὗἨ [6 ΨΘΥΒΙΟΏΒ : [1116 88 {818 18 Κπόνγῃ 
ἸΏ ΤΩΔΩΥ͂ ᾿ηδίδῃοοθ, {μα 110010Ὸ 18 ΠΕ οὗ ἱπιρογίβῃοθ ἴῃ 18. Οὐ 166] 

᾿ Βϑδγῖηρ οὨ ἐπ ἐοχέ οὗἉ βδουρίαγα; Βυΐ ουθὰ ἴῃ {Π]18 ἀϑρϑοῦ 10 18 ΘΙ Γ ΠΟΥ 
ῬΟΒΒΙΌΪ]6 ΠΟΥ ἀδδῖγα]ο ἴο Κοορ ουΐ οὗ β'σῃῦ {π6 ΕΙΣ ΠΟΥ ἱπίογοαίθ οοη- 
προοϊοα ψ ἘΠ ἰδ6 ἔλοίβ βίαϊθα. Ὅλο ὨἰδίοῦΥ οὗ [Π6 ψΟΥΒΊΟΏΘ, ΠΟΎΤΘΥΟΥ 
(ο]4, ἰ8 δῃ ουὐϊάθῃοθ οὗ {μ6 ἀἰβυβίοη οὗ 86 του δίοῃ γίνου Ὁγ αοά 
{χουν {86 δροβίΐοβ οἵ ΟἸ γῖβὲ, ανὰ {μ8 1 18 βο ἴδ ἃ πατεῖν μον 
[π6 ῥτγοίδεϑδίοῃ οὗ ἴδ ἀοοίσίμο οὗ ΟγἸβυ ΔΉ ΠΥ τγὰβ ἀἸβιιθοα ἴῃ οαυὶν 
ὔταϑϑ, ποῦ ΟἹΪΣ διποηρβί [86 το κ-ϑρϑακίηρ' ρορυϊδίίοι οὗ {86 Εαϑβί, 
οΥ [Π6 το κ- ϑδϊηρ ρογίοη οὗ [Π6 τοογο οἀὐποδίοα ἴῃ {μ6 ΥΥ οδὲ, θυΐ 
ἷδὸ διηοηρβὺ ἔϊοβο 0 τοίδι πο {Π|6ῚῚ ΘΓ ΠΔΟΌΪΑΥ ᾿ΟΩρΡΊ68, ἀπ 80 
υιδοα ἴῃ {ποτὰ [Π6 τονϑαὶϑα ποσὰ οὗ (ἀοὰ ἰπ 8 ὑγδῃβἰδοη, 

ΤΠο σα] οὗὨ [πὸ ὑδβι ΠΟΩΥ ΟΥὦὨἨ ΨΘΥΒΙΟΠΒ (0 {π6 σϑηιηθ δηοὶθηϊ 
[αχὺ ἰβ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΆ Ὁ] ; ῸΣ δ μβουρὴ Π6Υ μάνα Ὀθοπ δβυβ᾽]θοϊοα ἰο ἐδ6 
ΒΆΙΏΘ6 ΟΔΒ118168 οὗ δ η βου ρου. ἃ8 μ88 186 ἰοχί οὗ (π6 οτρίηαὶ ατϑοκ, 
δα ΓΠΟῸΡὮ δ ὕϊμηθϑ ὑπο Ὺ πάνθ Ὀθθη σοι 6 ]]6α ἴῃ βοιὴα βοσὺ οὗ οοῃ- 
ἔοστηῖ ἴὸ [86 Οατϑοῖκ οορὶθδ ὑΠ6η ουτγτοηΐ, γοῦ ἢ ζ,ΘΏΘΙΆΙ ΠΟῪ 8ΓΘῸ 
ΤΟργοβθηίανοβ οὗ {86 ατοοῖκ ἰόχί ἔτοσὰ σπβϊοῖ ΤΠΘῪ ὑγογο ἐοστηοᾶ. 
ἼΠ6 ΘΑϑΌ Δ 168 οὗ ὑγδηβτηϊββίοι ψου]ὰ σγοΐυ, 16 ονοσ, δἴεοῖ ἀοουτηθηΐβ 
ἴῃ ἀἰἴογοπί Ἰαπρσυᾶροβ 'ἴὰ ἃ ὙΔΥ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ Βα] ν, απ ͵7ὸὁ ΠΠΔῪ ἴῃ 
[Π18 ΤΊΔΏΠΟΥ ΘΟΟΟΙΩ [ῸΓ ποῦ ἃ ἔδονν ἀἰνουρθῃοῖαβ ἴῃ {6 ΨΘΥΒΙΟΏΒ 88 
ΤΠ6Υ πάνθ οομλθ ἀονῃ ἴο τ: γοῦ τ θη τὸ πα δὴ δυονθαϊγ δηοϊθης 
ἘΓΔΏΒΙ ΔΙΊ ΒΟΟΟΓ πρ ἴπ ὈΘΟΌΠΑΡ Το ηρθ τ ἰ Βόϊηθ οὗἁὨ [86 ΠΊΟΥΘ 
δηοϊθηῦ δηα γα} 0 ]6 οὗ [86 δποίθηῦ ΜΆ5, 10 18 δὴ πηρογίδηί ῥγοοῦ οὗ 
186 ἀαπέϊφμϊέν αἱ Ἰοδϑῦ οὗ βυο ΤοΔαΐηρ; δηᾶὰ {μὺ8 1ἢ Π6Ὺ ἃγὸ ποῖ 
θβοηαϊπθ, ἴπ6 »γΟΟΓ ταυβὺ θ6 βουρμύ ἴῃ ὑπὸ οουπίον ουϊάθποα {Ππδ8ῦ ΤΩΔΥ 
6 δϑάιπορα, 

ΥΟΙ,. ΙΥ͂. ᾳ 



“226. . ᾿ς ρχέμαϊ Οὐ ϊοΐδη,. 

 δοῖηθ, Ἰπάθοα ἢν ἀδουϊθα {π6 86 οὗὨ νϑιβίοῃθ 88 ἱβουρᾷ {86 γ 
᾿ οου]ᾷ πού Ρ6 ὑγιιϑύβα ἴῃ ρα υ Αγ οὗ αἰγθοῦ δυϊάθῃοο, θά ἴῃ βυρροτί οὗ 
{818 ΤΠ6Υ ᾶνθ ροϊηύΐθα ο ΘΥΤΌΣΒ Ἡ ΒΙΟΝ (ΠΟΥ οοπίαϊη, πᾶ ἰο ῥτοοίβ 
οὗ [Π6 ᾿ποοχηροίθμοΥ οὗ ἰγϑηβίδίοσβ. ἀπά γοῖ δατηϊῦ 411 ἐμαὺ Ἵδῃ ἐδιυὶν 
6 βδϊἃ οὰ {818 684, δηὰ τιῇμαῦ Τϑιμδῖηβὴ ΘΌΓΟΙΥ {8185, ἐπαὶ ᾿πᾶο- 
βηϊύθμθθβ οὗ τη ουϊηρ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ ἰουπά, δ οὐγπθα τηϊβίαϊκοβ ἴῃ 
ΡΑΥΠΙΘΌΪΑΥ ραββαροθ, (ὁ ποῦ ἱηναι δία {86 ρ,ΘΠΟΓΆΙ Ομδγαοίοσ οὐ βιοι 
8 ὑγϑη δ] οη, ΠΟΥ γού [Π6 ΟΟΥΔΙΠΙΥ Οὗ 108 σΘΏΘΙΆΙ ὑρβ πον. 
να τον ἔοστα ἃ ὙΘΙῪΥ͂ δύ ΔρΡΥΘΒΘΠΒΊοη᾽ οὗἩ (8 ΕΥ̓͂ ἃ. οι ραυίβοη 

ὙΠ Τοάοσπ ΨΘΥΒΙΟΩΒ: ΠῸ ΟΠ6, ὈΓΟΌΔΌΪΝ, του] δββοσί 88 ἴο {8686 
{μαὖ ΔΏΥ ὁπ6 οὗ ἵβεοτα 18 ὉΠΗ ΌΥΤΩΪΥ ἃπα ὈΥΘΟΙΒΘΙΥ δχϑοί ἴῃ [Π 6 ΓΘ ΟΣ ΡΒ 
{παὺ Ὁ ρσῖνοβ; δῃὰ γοὺ ἴῃ 0Π6 σὺν ροϊηΐβ ἴῃ ὙΓΙΟΒ [86 ἰΘΒ ΠΤ ΟηΥ οὗ 
Δηοϊθηΐ Ὑουβίουβ 88 θ6θὴ ἀθοχὶθα, 18 {ποῦ ΟΠ6 τροάσγῃ ὑγβηβίδίίοη, 
ὙΟΥΓΩΥ οὗ (16 πδῖλθ, ὑπαὺ 18 πού ἀθοϊαοᾶ, --- (μαῇ ἀο68 ποὺ ββον 
ὙΠοΐμου ἐμ6 ασθοκ ἔτοτα τ Βιοὰ 1 νγὰ8 Τκθὴ ἄοαδβ ΟΥὁ ἀοαβ ποὶ σϑδά 
ΒΌΘὮ ΟΥ̓ ΒΌΟΝ ἩΟΓΩΒ ΟΥ Βϑηΐθῃοθθ" ΕὟΡ {818 18 {Π6 τηοᾶδ ἴῃ ψΉΙΘΝ 
186 υρδίζοῃ οὗὨ {μ6 γα] οὐὁἨ γϑσβίοῃβ 18 τοραγαθᾶ : ψβθῃ [86 6886 18 
ο.6 οὗἩἨ [86 ὀπϊββίοῃ οὗ δα ἀϊοη οὗ στ ἢο]6 οἰδυάθβ, ἀπ θη δβοϊοηξ 
ΨΘΥΒΙΟΠΒ ΓΘ {Ὁ]]Υ βυρροτίοα ὈΥ δῃοϊθδΐ ΜΆ Ν. οὗ (86 ἰρμαϑὶ οδδ- 
τοίου, Ὁ 888 Ῥθθῃ ββϑια, “1 18 ἐπ ήρυε μον ἴο αἷαϊμα ἔοσ ὑγδηβίαὐϊοηβ 
80 Βὶρῇ δυϊδογιίγυ, [μαὺ ὕμ6ν ϑμου]ὰ 6 Π6]4 οοτηρείθπὺ ἰο ονθυίῆσον 
186 ροβίἅνο ἰδβύϊμμοηυ οὐ Μϑῶ, οὗ {16 ογρῖῃα).} ὙΤΒδ βυθή]θοὶ 
πᾶν ἀἰβουββίοη ἴῃ ΘΟπηθοῦϊο ὙΠῸ τ ὨΙοΐ (18 ΣΘΙΔΑΥΪ 18 τηϑάθ, 18 
ἩΒΟΙΠΟΣ (86 τψογάβ καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι 
οὐρῶΐ οὐ ουσμῦ ποὺ ἴο δβίδῃα δϑ ραγί οὗ [86 ἰοχὺ ἴὰ Μαίί. χχ. 22. [18 
1ι ποῦ οογίδια ἰμαὺ (π6 οσουτγομοο οἵ {818 οἶδιιβοὸ 'π (86 τηοάθσγῃ 
ὙΘΣΒΙΟΙΒ 18 8 8 Πο᾽ πὶ ῥγοοῦ (δύ [ΠΥ 6 γ6 τηδάθ ἔγοια 4 ἀτοοῖὶς ἰοχί 
τ ΉΟΒ οοηίαϊποα ἔμθ ἢ Απα βὸ {ποῖν ἀῦθθποο ἴσοι δὲς (ἃ ὑνοίο! 
ΓΔ] ΟΣ Υ) οὗ [86 Ῥεβὲ οὗ [Π6 διοιθῃῦ γ υβίοπθ ἱβ ἀτηρὶο ὑχοοῦ οὗἁ {δμ68 
ἴβοῦ ἴῃ ἔανου οὗ Βὶοὰ 1ὖ 18 δαἀπορα ; πδιηοὶν, (μαὺ (6 ατοϑοῖκ ἰοχὺ 
τοῖα. το βο ὙΘΥΒΙΟῺΒ ΘΓ ΣηΔ66 αἀἰὰ πο οοῃίΐαϊη {μϑῖὰ ; δηά 
188 ἴῃ αἰβογοηῦ ρμαγίθ οὗ ὅγεια, Ερσυρί, ΖΕ ορια, Νογ ΑἸτοα, 
δηά Τίαϊγ, [86 ραββαᾶρο ψγϑ ποὺ ἔουμα ἴῃ (ἢρ στοαῖς οορὶθβ ΒΊΟΝ 
ψογ ἀἰπυδβοα, [6 δοοογάδμοα οὗ βυο} νογβῖοπβ τι ροοὰ Μ5 5. 
θὲ ποῦ δο]α 848 βυβοϊοης (ο οοιμίου θαίδηοο [86 ὑδθ πο ΠΥ οὗ οογέαΐπ 
“155. οὗ 186 οτὶρ!παὶ," (Βϑπ νὰ τοῖρῦ γ76}1 δϑὶς ἔου. ΠΘῊ γῸ]68 οὗ 
ἀοοσιυμηη ΑΓῪ ΘΥΙάΘΠΟΘ ἴο ΔΡΡΪΥ ἴῃ ΟΥΔΙΠΒΣΥ ΟΒ86Β. 

Τ0 868 ἱπάθοα ὕθϑῃ οὐδ]θοίθα [παΐ ὙθβΊ 088 ἃγὸ ποὺ β οἰ ΘηΕ]ν ἐίέσταῖ 
ὕο ΘΏΔΌ]Θ 018 ὕο ΔΡΡΙΥ {μοὶν ὑδβί μου Ὑ 1 σογέαϊηῖν ἴῃ νϑυϊοιβ 68868 : 
ἰῃ8 ἴῃ Μαίξ, χνῖ, 8. {μ6 οοτηαομ ἰοχὲὶ δος καρδιῶν ὑμῶν ᾿ια8 
{π6 ψοχὰβ τὰ παρωπτώματα αὐτῶν, ὙΓΊΟΝ ἀγὸ οπιϊτεα πῃ βοτὶς ρσοοᾶ 
Μ55. δπᾶ ἴῃ εἰχ οἵ ἴδ βαϑὺ οἹὰ νϑγβιὴβ: 8116 ἴο (86 ἰαἰοσ οἶδβδ 
οἵ ἰοϑ ΠΟ ΠΥ 1 ἤὰ8 θ6θῃ οΟδ]θοθα (πρὶ “8. γϑυβιοῦ ποθ 6 νΟΎῪ 
᾿ὕο τ] ἱπα 66 ἴο ὈΘ τα ]16α οἱ ἴἢ ἃ. 686 ϊκὸ {π6 ργοβϑηί." 52 υΐ που]ὰ 
{118 Ὀ6 ϑαται(ὑ6α 1 ταραγὰ ἴο ΔΩΥ ταοάθσῃ νοσϑίοη ἢ μου τὸ 
πού {μἰπὶς 10 ἃ τοβϑοϊϊοῃ οὨ 8}Υ ὑγδηβίαίοσ ἴῃ {818 ἄδυ, 1 ἢ βμονρᾶ 
Βιοἢ οοπδίδαῦ ᾿παχδοίηθϑθα ἱμαῦ ψγ͵ὸ 614 1ὖ 88 ποογίδϊῃ Ἡ βοίμον ἴῃ 

αἰ Χτ, Θουίνθηεσ Β “ ϑαγρίοτροπὶ," ηοίθ ὁπ Δἴαις. χχ. 92. 
3 Τοϊά,, ποῖδ οὐ {86 ῬΆββδρΟ. 
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(8 οαϑο δ6 μαᾷ [Ὁ] ονοᾶ ἐδ6 Θίθρβαπῖο πα ΕἸ] Ζουῖν τοδάϊηρ; γοίαἰποᾶ 
Όγ ϑοποῖς, οὐ ἐδαῦ ἀρργονοὰ ὈΥ͂ (ὐὐθβθϑθι, 1δο,γηβηη, ΤΊΒοΠοπἀοτῇ, 
διὰ ΤγΟρ61168 ὃ --- τ μοῖμοσ, ἴὰ δεῖ, μὸ ἀϊ]α οὐ αἸὰ ποῖ ρὶνα δὖ {86 
οἷοθα οὗ ἴδ γϑσβθ {6 ᾿τοχβ ““ ἐλεὶν ἔγεϑραϑεει ἢ." [{ ἀοθ8 πού ποοὰ 
τυ ἀΡχιμθηΐ ἰο ἀΐδουβα ἃ μοϊπῦ ἴκ [η6 Ῥγϑϑθηΐ : δῃα τῃοάθγῃ 
σοσβίουϑ οδηποῦ οἰαίπι, οα ἰδ στουμπα οὗ ἐποὶγ ἀθβη!θηθ85 οἡ βυοῇ 
Ροϊπίθ, {π6 ῥγβῖϑο οὗ Ὀοΐπρ' ροομίἑαγίῳ Ἰιΐοταὶ. ὙΤῺὴ6 οΘοτ!ποα ἰδείῖ- 
ΙΠΩΟΠΥ͂ Οὗ ΨΟΥΒΙΟΏΒ 1 ΔΌΟΝ ἃ 0856 88 {18,18 δρουύ {Π6 Βιτρ]θϑὺ ΌΓΠὶ 
οὗ δεῖς ΔΡΡΙΙοδοη ἐμπαῦ οδη ΡῈ οοποοῖνοᾶ, ὙΤΏΘΥ ΒΒΟῪ ψμαὺ {86 
τοῖς βομίθηοο οοπίαϊποα, οὐ (86 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, ἔγοσα ΜΒΙΟΒ (ΠΟῪ Ὑγ6 γα 
ΤΩΒΙΘ. 
ΤΟ τοδν 6 ΘΕΕΥ ἴο ρμοϊπὸ ἴο ρβββασθθ ἴῃ ὙΠΟ ἢ ὙΘΓΒΙΟΩΒ αἰ 6. ἔγοτα 

ΘΥ̓ΟΣῪ ᾿ὐβίοι τοοκ ααϊμόσπος Ὀαΐ ουθῃ 16 νοῦ ἐδιηνρ οὗ {δε πὰ 
{παῖ οουἹά δὲ οοἸ]θοιρα ἴο ἐδ 418 διηδηΐ οὗ ΟΥ̓ΘΥῪ δηοίθῃῦ ψουβίοῃ 
ΟΣ οὗ 4}1 υπἱιράϊγ, ββου]ά "6 ρει μογοα ἰορμοίμοτ, ἢ του] ΟὨΪ]Υ Ῥτουθ 
106 ααἀνοϊεθα ἐγχυτ ἰπαὲ δηοιθηΐ ἰγϑηβίδύουθ ὙῸΣΘ ποῦ ΤΊΟΓΘ 1η{8]}}0]0 
ἐπαῃ (ποθ6 ᾿π τιοάογῃ Επ168 ; 8δηἀ {86 δρρ)]οδίδοπ οὗ [818 ΘΟΠΒΙ ἀΘΥϑΟη. 
που]ὰ μῸ τιοὐἀϊῆοα Ὦγ ὕτο δοῖβ ; "γϑέ, (μδὺ ἰγδηβδίδίοσβ, θύδῃ 18 {Π6ῚΥ 
τηξϑίαϊκο δηὰ ἔμ͵δο σοπαἀϑείηρ, οἴβῃ δον εολαΐ {867 ταυϑύ πᾶν γϑηβ- 
Ιαϊοά ἔοι δπὰ λοεῦ (88 ΘΥΤῸΣ ΦΓΟΘΟ ; 8πη0,, ἐοσοπαϊΐν, Ὁ ΟἿν πον] αρ6 
ἐπδύ σουβίουβ βανα Ῥ6θη 78 86 οδῃοχίουβ ἴο τα ϊβίδιθ οὗ ΘοΟρΥ ἰδίβ ἃ8 
μανα 86 ΜΒ. οὗἉ 116 ΟΥΙρΊΠΑ], 

Ιπ ΗΘ». χ. 28. νὸ πα ἴῃ ΟἿΣ δοιήχηοι ΕρΡ]6ἢ γϑρβίοη, “ 1,6ὐ 8 
Βοϊά με 186 φῬγοΐοβϑβίοῃ οὗ ΟἿΣ ἙΑΊΤῊ πιδουΐ αν ουῖηρ : [ῸΓ ἢ6 18 
ἐμ] (παῦ ρῥτοπιϊθοα, Ὁ 68 ποῦ {Π18 ἸοοἹΚ 88 ὑποιρ 10 τοῦ ἑοσυλοὰ 
ἴτομα ἃ ἀτοοὶς ἑοχύ ἴῃ τ Βιοἢ τῆν πίστεως ἡμῶν τηυδὲ Βαγα Ὀ68ῃ τοδα ἢ 
Αμὰ γοῖ πυοὰ ΟΡΒ ἃΣῸ ποὺ ἱπ ἴθ σομημλοῃ ἰδχί, {Π6Ὺ ἅγα οἰΐρα 
ἔσομαι πὸ οοἸ]αίρα Μ8., δπὴ οὐ οοῦγθο, {πυθίοσθ, ἴθ Υ μαγνα ποὺ ουπά 
ὃ ΟΪΔΟΘ 1 ΔΗΥ͂ ΟΥΟΔ] ΘΟ ΠΟ; : ἴῃ ΟἿΓ ὙΘΓΒΙΟΙ ΠΟῪ ΔΥῸ ΒΙΠΏΡΙΥ ἃ 
ταἰβίακ : τῆς ἐλπίδον ἰ8 [86 τοδαϊηρ οὗ [86 ατοοκ. [Ι͂ῃ Αοἰβ χυ. 22. 
25 ΟἿΣ ἐγαηβί αι Μγ͵ὁ ΓΕΛΩ͂ “΄ ἴὸ βοῃὰ ΟΗΟΒῈΝ πιθη." ΤΖ|18 οὗἩἉ δου 86 
βυρχοδίβ ἴμ6 ποίϊομ ἰμαὺ {Β6 τα νγδβ ἱη {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] ἃ ραδϑῖνθ ρδγιῖο}}0]6 
δρτοοῖηρ τι} “ἸΔΘᾺ : "ἢ Δ ηα γοὺ {Π6 76 158 ποίμησ οὗὨ (88 Κ)βΒά ; ΟὟΓ 
ἰγαπδαΐοσβ μδα] Ὀϑίοσο ἰμοαϊ ἐκλεξαμένου» ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι, 
δηὰ (ΠΥ ΤΘΠαΕΓΘΩ͂ ἃ8 ἰδουρῇ (Π6Υ μ8α ἐκλεχθένταορ. ΤὮῺΘ γ 86 ΓΘΆΠ]Υ 
βίδῃ 8, “10 ρ]οαβοὰ {86 βροβί]θβ βηᾶ οἰἄθσβ, νη ἐη6 τ͵8016 σδυτοῦ, 
ταῦ ΠΟΥ διουϊά οἤόοοδα πλθη ἔγοεη διηοηρ ἔμδπὶ δπαὰ βομὰ ἤθη (0 
Απίορὴ 7 ον, 1 τὸ 6 ποορᾶξϊ ἰο τοίβιῃ ἐπ σοῖς οοπϑίγιοί οι 
ΒΟΙΩΘΥ δὲ 68 ἃ ΒΟΒΟΟΙΡΟΥ πγου]ὰ ἀο, “(εξ ἴῃ γ [ἱ. 6, ἀροθί169, ὅζο.7, 
Βαυϊηρ' οἤοβθῃ τηθη, Βῃου]α βαπα (μθηλ ἴο Απῇοοὶ.Ἶ 

Ὑγουϊα τμθ86 ᾿πβέδμοθα ἔγοζῃ ΟἿΣ οοϊηπιοὴ Ψψογβῖοα ΒΟΥ {παΐ [Ὁ 18 
ποῦ ἴῃ ΖΘΠΘΙΑΙ ἃ σοοά πλίηθβα ἰὸ (6 ατθοκ ἰοχὺ ἔγοτῃ ᾿ν 1 ἢ 1ὑ νγ88 
(Κο 7 Ηδφχσϑ 18 ἃ 6888 οὗ ἀϊβότγοδβορ οὗ τοϑαϊΐϊηρ', δπα ὁη6 ἴῃ τ οἢ ἃ 

᾿ Ἔα," ἰὰ (815 ῬΆδδαρο οὗἨἩ οὐ ἘΏρΙ ἢ ΒΙΌΪ]68, ΒΘΟτ 8 ἴὸ ἢν ὈΘΘῊ ΤΠΘΓΟΪΥ δὴ ὀργαΐιοη 
οὗ 180 ἤσβι οαἰιίοι, ἑοττωθά ΟΥ̓ [}:6 6γ6 οὗἁ [δ σοπιροσίζον σοδιίης οὐ “ 7εἰ λα] ἰχγτλο- 
ἀἰαίοῖν αἴοσ. Ῥ.θδθι οΥθοίοσβ ἃΣῸ ΤΆΤ τ που ἢ ἢ ἰΐ8 οΔΏ86 ΟΥἨ ΟΥΤῸΤ. Α ποσὰ, ΟΥ 
Ῥαγί οἵ ἃ νογά, σεῖίϑ ρὲ ἰπίο ἴὯ6 πτοηρ οἶδοθ; {π|8 ΘΟΙΩΤΏΟΏΪΝ Ῥτγοάυοοθβ ΠΟΙ Β6η86, δηὰ 
ἐμδη ἱξ σδίοοβ τῃ6 διϊοπίϊοη οὗὨ [π6 δουτεοῖου ; Ὀαΐ ὙΒΘῺ (85 ἰπ [8 Ῥθβ88 9.6) ἰΐ πηαῖκοβ 
Β6Ώ86, ἰξ ΤΟ] ΪΓΟΒ (88 ΤΏΔΩΥ ΟΔΏ (6817) ἃ (ᾺΣ οἴοϑοῦ αἰϊθπιίοη, πὰ 8 ζτοδίονῦ Ἵχϑοϊαάο οἵ 
ΕΥ̓ δἃπὰ πιϊηά, ἴῃ οΥγοΣ ἴ0 οχίγπα ἀθ ἴΠ6 ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ ὙῸΓ 

ᾳ 2 



228. Τοχίμαϊ ΟΥγἰἐοΐθηι. 

ἀπεγοηί οοπδίσυοίίου 18 δυσροδίοα ; δηᾶ γοῖ ἐμοβα δατ θα ἔμβοίβ ἃγο 
ὯΟ Ῥτοοίβ {μαῦ 186 το γϑδαϊηρβ [0] οοα ὈΥ 186 ἐγαπδϊδίοσβ οαπποῖ 
6 ἸἀοπΗρα πὰ αἰπιοδὺ ΟΥ̓ΘΥῪ οδθ6: ὙὍ6 ΚΗΟῪ ὙΠδὺ οἶδυδβοβ {πον 
ΤοΟΟρ Βθα 88 ραγῦ οὗ {86 ἰεχ, δῃὰ {8Π6γα οδῃ ΒΑΡΪγ Ὀ6 ἃ τοϑαϊπρ' 
δρουΐ τ] οἢ τ Θϑ Ὀ6 ἴῃ ΔῺΥ ἀουβύ, --- αἰὰ ποῦ ἴο0 ἴῃ ραββαρθδ ἴῃ 
ΜΙ Οἢ 1π6 ὁχδοίλι δ οὗ Το ουῖηρ' 18 [86 ᾿οδϑί, 
ΒΘ 8, ὑγαηβί δου σαἱβία κθϑ βία αν ΟΣ8, 18 ψ βου βἤονγβ ὙδΒδὶ 

186 ΟΥ̓ΤΟΥ͂ γγὲ 8 ἐδαῦ 6 τηδᾶρ, δηα ἰδ 1 18 84 τϊΐηθϑθθ ἴο {πΠ6 ἰοχὶ 1ἢ 
Βριΐ6 οὗ [86 ταϊβίακθ. Μοάθση ψΘΥΒΊ 0 8 ἔγθαι ὨΕΥ Ἰπίσοάυοα Ζ ας 
διιρρίεπιοηΐβ : (86 διλοϊθπίθ μ8α πο βιιοῖ ἄθυϊοο, δη {ποζοίοσο δ 1018 
οὗ {Π18 Κη, ΟΥ̓ ῬΑΓΑΡ γΓαβίϊο οἰγουτ]οου ο "8, Γουπά ἴῃ ἴΠπ6 Ο]ἃ νΘΓΒΊΟΉΒ, 
ταῦιδί ποῦ Ὀ6 Τεραζαβά 88 ὙΠ0ῸΣ ἀορασίυγοϑ ἔγτοση {Π6 ΟΥΡΊΠΑ] {Π8η ΟἿΥ 
1τΑ]16 ΒΡ] μλθηΐ8, 

Βυΐ 1 πιοάσετι {ΓΔ} 8] Δ 1 0}}8 Ἀγ δυ ΠΟΙ ΘΏΕΥ ᾿ΣΘσαὶ ἰο Ὧ6 Βθ0 ἢ οΪοβ6 
ἩΥ ΓΠ68868 ἴο ἴΠ6 ἰαχὺ ἔγοτα ψΐοἢ ΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ ἔοστηθα, {818 16 77 πιοτὲ 
[86 οΑ86 τι 1Π6 Δηοϊθηῦ ὙΘΥΒΊΟΠΒ 1π σΌΠΘΙΆΙ: (ΠΥ (0]]ον (86 ατεεὶς 
ἔτοσαη ΔΘ ἢ ἘΠΘΥ͂ 6 ͵ 6 ἴθ ἩΠῸῈ δῃ δἰπηοδὺ Βογσιαρυϊουβ δχδοί ας, 
πὰ {ΠΥ 80 οὗὔνϑη Ῥγϑδβεῦνθ θύϑθῃ [06 ΟΥΟΣ οὗ {Π6 πογαβ ὑδδὺ {π6 Υ 
οδῃ Ὀ6 αποίρα 848 Δι οΥ 168 Οἢ δυο ρΡοϊπίβΌ. Αἱ Εἶπηθβ, οὗἁ δΟΌΓΒΘΟ, 
[886 ἰγαμβίδίου ΤΥ μανθ [1116 ἴῃ ὙἹρηαηοα, Β6 σιαν Βανθ ρβββοά ὮγῪ 
τοσὰβ ἩΒΙΘὮ ἀγὸ οὐϊίζοά ἱπ 0 ΟὝΘΟΚ ΟΟΡΥ, 8δπα [6 ΣΔῪ δανα 00}- 
ῥαβοα {86 ἰοχύ ἔτοτα ὑοῦ ἢ6 8 το πα θσϊηρ,, ᾽8ὲ ἴῃ ([ΠΠ6 ΒΆΣΏΘ ΤΙΒΉΤΙΟΥ 
88 Ἧ88 ἀοπο ΟΥ̓ Οατθοὶς οοργίδίθβΌ Βαυΐῦ [ἢ6 δΔατηϊβδίοη οὗ 411} (18 1 {ῃ6 
ἔ]]68ὺ τηβηῃοῦ ἀ068 ποὺ Δῇο τα ΔΩΥ ρστουπα [ογ {Π6 Ββίαϊοιηθηΐ δαὶ {86 
ὑΘΒΟΙΣΔΟΣΥ͂ ΟὐὗὁἨ ὙΘΥΒΙΟΠΒ 18 οὗ 11{{16 τηοτηθπΐ ἴῃ 8 αποϑοι οὗ ἔπ6 ἱπβοῦ- 
ΟΠ ΟΥ̓ ΟΤΩϊΒδίοῃ οὗ ἃ Μ80]6 οἶδυβα, ΟΥ ἰδιδὲ ““ 8. γοσβίοῃ πϑϑᾶ Ὀ6 ΨϑῪ 
᾿ἴογαὶ ἢ ΣΓ 10 16 ἴο βον τ δμοίδμον ἱτηροσίδπξς οσὰβ ΟΣΘ ΟΥ ΘΓΘ ποΐ 
ΤΘΟΟσΪΘΘα ὈΥ 1Π6 ατορῖὶς ἑοχὺ ἔγοσα ἩΜῖοὶ 1Ὁ τγαβ (6 ΚΘ η. 

ΑἸΙυδίοι 88 θθδη δἰ γοδαυ τηδάθ ἰο {86 Θομαϊ οι ἴῃ Βοἢ αι ογοης 
ὙΘΥΒΙΟΩΒ ἤανο ὈΘΘῺ ἰγδηβιηϊ θα ἴο 8: {118 ΤΏΔΥ ββονν (86 Κὶπα ΟΥ̓: 
οδιοη (μαΐ 16 ποοάθα 1ῃ αι ρ]ουτηρ ἔμθτα οὐ] αγ. Α οοργῖδὺ οὗ 
8 νογβίοῃ, 1 Β6 ροββθϑαθα ΔὴΥ δοαυδιπίβηοο ὙΠῚ} πο ΟΥ̓Δ], νγ88 ἴῃ 
ἀἄληρον οὗ σογγεοίίησ ὈῚ ἴμ6 ατϑοῖκ ἰοχὺ τ  ΠΙοῖ μ6 88 ΤΆΣ] ΑΓ ; 
δηα {δ08 ἢθ τιρῦ ᾿πίγοάποθ ταϊχοὰ σϑϑάϊηρβ: {18 18 8ῃ δα ἀ!Ποπ 
ἴο {86 808] οϑιιθοβ οὐὗὁἨ ἐγδηβοσιρύιγαὶ σηϊδίαϊκο; δῃα ῸΣ 411 {π6866 
8] Οσ8Π 06 τί 6 πηδᾶ06. γε αἴο, μβονγχονοῦ, οἴὔθη δΪο ἴο σονϑτὺ ἴο 
ὑεγῳ ἀποΐεπέ ΘΟΡΊΘ6Β ΟὗὨ ΨΘΥΒΙΟΏΒ, δηα {Π θη, υδὺ 88 18 (16 6886 Ὑ1 βυ οἢ 
Μέδ. οὗ {μ6 οΥἹρίπα]β, γγθ ᾶτ Ὀγουρμῦ Ὀ8ὸῖκ ἴο {86 οοπάϊξίου οὗ {86 
ἰοχί ΠΡΛῚΥ ΟΣ αυϊ8 ἰἀθηίῖοαὶ τὰ ἐμαῦ τὰ πιο {86 ἰσαπβἸδίίοη ῃγϑί 
ΔΡροδγοά. 

80 οΥ 164] π86 οὗἨἁ γαγβῖοπΒ οοτησηθηοοα τ1 {86 ἢτϑί ρυ]οαοι 
οὗ (Π6 ατϑοὶς ἰδχί ἱπ ῥγῖπῦ. [Ι͂π 186 οὐϊομθ οὗ Εγβαβπιυβ δηὰ {86 
Βοβ Αγ οὗ Οομρ] υὔυπι τ86 νγ88 τηδά6 οὗ {π6 [αἴ ψυϊραία 88 ἃ οὐ]- 
Ἰαῦθγαὶ τυὶίποβα ἕο {παῖ οὗ ατοοῖς ΜΆ8. ; δπὰ {818 τδδ [}]Υ Ὀσγουρπΐ 
ουὖὖ 1 [86 δηποίδίϊοιβ οὗ Εγαϑιαιβ, πα {π6 οΘοπέσχουθσβιδὶ ρυ] οδοη8 
οὗ Πῖβ τῖναὶ οἀϊΐοσβυ [ἢ {Π6 βδιιθ οοβίυσυ [80 Ῥοβμο ϑυσῖδο γϑυβίοα 
ΔΡΡΘΑΓΘα ἴῃ ᾿τὶπΐ, δηα Ὀγ {Π6 1,Δ01} ὑγαηβί ἴοι οὗ 10 τ ΒΙΟἢ 188 τηβὰθ 
ὈΥ Ττριλ6]]18, 10 τγα8 ἢ ἃ ΤΘΑΒΌΓΟ ΔΥΘΙ 8016 ἕο Β6Ζα: {μπαΐ οδἀϊίοσ, 
ΒονοΥοῦ, 8 ποὺ ΟὯ6 1 ὙΏΟΒ6 Ἰη6 ἰδ γα ἴο 0.86 Βυ 0} τηδίοσῖα]5 [0 
ΒΥ οχίρηϊ ΟΥἩἨ ΤΠ ΔΏΥ ΡΟ ὰ66. 
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Βγ [86 ρΡυδ]τοδοῃ οὗ ΥΥ̓ δ᾽ ἴοῃ ̓Β ϑον ρα ΤΩ ΟὮ τγ88 ἀ0π6 [0 ΟΥ̓ΑΥ 
αἰἰοπέίοῃ ἴο ἰπ6 σοί ποα ουὐἹάθηοθ οὐ γΘΥΒΊΟΩΒ; [ῸΣ ἴποσο, ᾿ὰ {86 
Νεον Τοβίδιηοηΐ, ἴ86 το 186 δοοοίηρδηϊοα Ὀγ [π6 [δ γυ]ραῖθ, Ὁ 
(86. ϑ'γεῖδο, δπὰ ὃ. 1π6 ΖΕ ορῖο, [Π6 Αταθῖο, δηα (1πὰ 016 (Δο8ρ6]8) 
186 Ῥογεῖς,---- 4}1} οὗ τ 10} δὰ ὈΘΘῃ ὈΥΘΥΙΟΌΒΙΥ ΡῈ ΠΒμ6α ΒΟραγαίοὶυ : 
αη 48 ἴο {Π6 οΥὐἱθηίδὶ γϑσβῖοηβ γ6Γ6 8664 Δ 01 ὑγβηβ δ! οη8, {Π6Ὺ 
ὙΘΓΘ ἰπ 8 ΤΩΘΆΘΌΥΘ 8ΥΒ81140]6 ῸΣ Τὴν ὙΠῸ οοὐ]ὰ πού οΟἴοῦ 186 Βαγθ 
υϑοα {Π 6. : 
ΜΙ ἴῃ μῖ5 το Τοείδιοηὶ (1707) Θμαἀθανουγοα βυβέθιηδ αν 

ἴο 86 [86 δποϊδης γουβίοΒ 80 οο]] οι θα; θαΐ 48 ἢ δᾶ οὔἱγ (86 1 αἰϊπ 
το ἀογίηρ οὗ πιοβί οὗἉ ἴδδῖα ἴο σὰ δῖπὶ σὶρ ῦ, μ6 νγᾶϑ τη 18]64 τ ῃθη- 
δνονῦ ἰδδὶ τγαβ οσσοπθοῦβ. Ηδ Μγ͵ὰ8 αἷβο ἔυσηιβηθα 1 το ϊηρβ ἔγοσα 
[80 Μοιαρμιῖο νοσϑΐοη, τ ΒΟ μα Ὀδθη οΟἸ]θοίοα το ΜΟΘ. ὈῪ 
οἴμοσβ. ΥὙΥΒαΐδυοσ στοϊδίβ κοβ οσὰ ϑά6 Ὁγ Μ|ΠΠ, Ὁ 19 ἀὰθ ἴο Ὠΐτη ἰο 
ΒΑΥ, ἴδῇ 6 1ὸ γ88 Ὑδὸ ρυῦ ἴΠ6 ὙΘΙΒΊΟΏΒ 88 8. Οἶδδδ 'π {Π6}Ὶ ὈΓΟΡΟΥ 
Οἶδοθ ἴῃ {86 βίαἰδιηθηΐ οὗ ουάθηοθ Αδογῦνθ ἃ8 τἪὸ8 (Π6 αἰϊϑπιρύ οὗ 
ΒΟΡΈΟΥ ἴο ΡΓΟΡασο ἃ ασθκ Τοϑίαπηθπξ, ἢ6 Το πἀοσθα ροοά Βοσυ]οα ἴο 
16 τὴρμέ 86 οὗ γϑύβίοῃβ ΕΥ̓ ροϊηηρ ουὖΐ ΠΟῪ [86 σοπησηοῃ (]6- 
το πα Ὑυϊραία τῖρμῦ 6 ΓΟΠἀοΓΘα τροσΘ ΘΟΠ ὈΤΤΩΔ0]6 ἴο {Π6 ΥΘΓΒΙΟΝ 
88 10 οἷ (86 Βαπάδβ οὗ “ότοιη ; 8π6, ἴῃ ΘΟ ρ] 6 πὸ6 1 (818, ΒΕηροὶ 
δηᾶ ΥΥ οἰδίοϊῃ αὐυοίοα δἱ πηο8 ,2,715.δ. οὗ 1π6 Ὑυϊραίο: {118 18 (6 
ΤΏΟΓΟ ἔγοαυθηΐ ὙΠ (Π6 ἸαίοΥ οὗἨ {{|680 ΟΥ̓ΤΔ68 ; δηα Β6, ἴοο, ὨΠἰπαβο] 
οΟἸ]αίοα ((δουρ ἴοο Βαβι!) {μ6 ΜΆ. οὗἩ 186 αἴον οὐ Ἠδγοΐίϑθδαῃ ϑ'γυῖδο. 
Α 16 οΐογο {86 δρρδᾶγάποθ οὐ ἢ οἰβίοϊπΒ ατϑοῖκ Ταβίαμηθηῦ, 
ΘΑ δον, [τ|οῖ, απὰ ΒΙ πο μῖπὶ ἀἸα πιυοῖ ἰο Ὀγῖπρ ἱπίο Πἰρδὺ ἰοχίϑ δπὰ 
οοἸἸδἰΐοπα οὗ {πὸ οἷά 1,αἴη ᾿π 18 ναυΐουιβ ἔΌΣΤΩΒ ; δηὰ οὗ ἴμοβο ατὶοβ- 
Κδο ὈδΌΓΘ ΤΊΔΩΥ ὙΘΔΓΒ ΔΥδ1]6α δἰπιβο. ΤῊΘ οὐ τοὶ πον ]θᾶρα οὗ 
ΨΘΙΒΙΟῺΒ γΜ8 Ἰπογϑδδϑα δΥ [86 ρυ δ] δου οὗἨ [86 Ἡδγοίθδῃ ϑγτῖδο, ΌῪ 
ἴπ6 ἀἸβοουθσυ οὗ [86 “Θγτιβαίθπι ϑυσῖδο ᾿θο πᾶσ ὈΥ Αάϊοσ, Ὁ. {πα 
οοἸἸδου οὗ ΤΒοραὶς ΜΆ. ὃὈγ ΥΥ οἱάο, Μύηίον, δὰ ΟἸοσρῖ, δὰ Όγ 
186 Ρυδ]ολοη οὗὨ τοῦθ οὗὨ {δα νοσβίοῃ, ἀπά γῪ {86 οαϊίοη οὗ 
1Π6 ΘΔ} ϑοσὶ ρίυσοθ ἔγοση 8 οο]δίϊοη οὔ Μ55. Ὀγ Ζοῦγαρ". Τἢθ 
1.86 οὗὁ [Π6 δοίαδνοηϊο, δῃὰ [86 ἀΙΒΟΟΥΘΣῪ ἔτοτα {1πη6 ἴο {1π|6 οὗἩ νγγίηρ, 
Αὐαρῖο ἰοχίβ, ἀϊὰ 11{{16 ΟΥὁ ποίδιηρ ἕο ᾿πόγεαϑθ (86 ϑυιάθποα οὗ {818 
ΟἾ88 88 ἴο [λ6 φαγζογ το! Πρ. 

ΤΒ686 γΘΥΒΊΟΙΒ, ΘΟ] ]αἴοα ὈΥ͂ νδτῖοιθ ῬΘΥΒΟΏΒ, ΓΟΙῸ ΤΟΒΕΪΥ οτηρ]ογοά 
ἴῃ Οὐ οβθδο Β βοοουα οαϊίίου, δηα ἤθηοα ὈΘΟΒΙΏ6 ἴΠ6 ΘΟΙ ΤΟΝ Τηδίο 188 
οὗ βυθβθαιθηῦ οὐ 08] οἀϊίοσβ, βυοῖ 88 ϑοΠ01Ζ δμὰ Τιβοβοπάοσῦ (1,60}}-- 
ΤΉΔΠΠΒ ᾿ΐδη δχοϊυαϑᾶ 41] ὀδχοαρί ἴμ6 1.8}: ψῆμδὺ οδοῖ ὁπ ἀϊά 1π 
πον οοἸἸδοη, οσ ψγιο οοπ τ ρυΐοα ἰο (π6 Κποπ]οᾶρο οὗὨ οδοῖ, ψ1}} "6 
βίαἰοα ἤθη ΠΟΥ Δ’Ὸ σοβροοίνο υ ἀθθοσὶ θοα, 
Ομ οὗ [π᾿ Ἰαἰδϑὲ 88 γ7}} 3 (ἢ6 τηοδύ ἱτηρογίαπῦ δα οηβ ἰὸ 186 

δ ἄθηοθ οὐὗἩ {818 Κἰπᾶ ἰβ (86 ϑ'γτῖδο νοσείου πούϊοθα διπιοηρδὺ [δ6 
Νιῖδη ΜΆ. τὰ ἴ86 Βτιβη Μύδβουτα Ὁγ ἐδα ον. ὙΥ. Ουγοίοη, δπά 
ὙΠΟ Βτουρἢ ἢ18 Κιπάπμοδθ 888 θθθὴ σοπἀογοᾶ ἀν] δα ἔὸσ Ὦγ. 
Ὑτορο 1688 ασθοκ Ταβίδιηθηΐ, ἰπ Μϊοῖ 4. οΟἸ]αου οὗἉ 18 τϑδάϊηρβ 18 
Εἶνθα, 8 τπι ὙΏΘΓΘ ῦ Βίδ 48 88 ὁπ6 Οὗ {Π6 τηοϑῦ ᾿πιρογίδηϊ τϊΠΘΕΒΘ6Β οὗ 
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2380 ΖΤοχίμαϊ (γι οΐδηι. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙ, 

ΤΠΕῈ ΑΝΟΙΕΝῚ ΤΑΤΙΝ ὙΕΚΒΙΟΝΒ ῬΕΙΟΡ Τό ΤῊΣ ΥὙΌΓΘΑΤΕ ΟΥ σΘΈΒΟΜΕ. 

ΟΧΕ οὗ ἴδε γαρίομβ ἴῃ ὙΠ1ῸΒ ἃ ὙΘΥΠΔΟΌΪΑΡ ἰσαηβ]αοη οὗὨἩ (86 ΝΟΥ 
Γεβίδιηοπὺ γγὰ8 ἄγ ποοᾶάρα νγἂὰβ ἰῃδὺ μαζί οὐὗἁἩ [86 ὙΠ δὲ ἴῃ πο ὶ 
Οτοοκ νγὰ8 Ὀυὺ 1016 Κπόντῃ ; δηα ἴπ8, Ὁ Δρροᾶγβ, οσὶσὶ παϊθα {86 
οἰάοδὲ 1,δἰϊπ γοσβίοη; ποῦ ἴῃ Τα ]γ, ραγῦ οἵ το γᾶ τ ρ]οΐθ ἢ 
ατοοῖὶς οοϊοηϊοβ, Ὑβοσο {μ6 Κπαον]οάρα οὗ ασθοκ ν8 βο οχίδηβῖνο 
ϑιιοηρϑὺ 41} [86 οἀπιοαίοα οἾ48868, Ὀαῦ τὰ Νοτῖῃ Αἴτῖοα, σμοτο Βοιηδη 
ΘΟΪΟΠΙΘΒ δηἃ Βοπλδη ᾿πῆποησα πα οδιιβοα 118 δἀορίϊοῃ. 

Τὸ {Π18 τηοϑὺ δποϊϑηῦ δ νουβίοη οἰ μοΣ {Π6 πϑῖη6 οὗ “πέε- 
Ἡἱεγοπιψηιΐαθ ΤΑΔῚ Ὀ6 ρίνθῃ, 8ἃ8 ὁοπίγαδίθδα ψὰῦ ἰπ6 τουϊβίοι οὗ 
Φογοιηθ, οὐ {86 Οἱά ἸΤ,αἰϊπ, ἴῃ ορροβιζοη ἰο (86 Ὑυϊρεῖε οὗἨ δαὶ 
ἔα μον, Ὑ ΒΙΟἢ δοοὴ ψγὰϑ Ὑ]άΟΪν υδοᾶ, δηα ὈΘΟΔΠΩ6 1ῃ ἃ 6 ΘΟ ΌΓΣΙΘΒ 
διὸ νουβίοῃ οὗ {86 ΥΥ εβίθσῃ λυσοῦ. ὉὨ18 ποιηθποϊαίασ Ὑ1}} δνοϊά 
ΔΒΒΌΤΑ ὑΟῺ8 τ ΙΟὮ ἤανα θθοη τηδ4θ πιπουῦ ἃ στουπάπουκ οὗ ἐδοί, 
δ Ὑ Ώ1Οἢ ἤᾶνθ τλ18]6ἃ τ 6 γΒ ποῦ ἃ ἔδυ. 

Βγ συ πομὰ 1815 ἐγαπβίαιοη νγαβ σοδᾶθ 15 Ὑ ΒΟΪΥ͂ ἀπκηόνῃ ; {86 ἀαία 
18 αὐ ποογίδιη ; Μὲ ΟΠ ΟΠ]Υ͂ ΒΑΥῪ {πᾶ 10 γε ὁοιηθ ἰηΐο οχϊβίθῃοθ 
Ὀοΐογο μα οἷοβα οὗἩἨ [86 βοοοπᾷ οδῃΐυσυ. [0 18 δἰγοδαγ ἰουμὰ ἴῃ (6 
οἰ δ[]οπ8 αἴνθῃ ἴῃ [Π6 Ὑτιθηρθ οὗ ΤοΡ 1 δη, βοπιο οὐ ΒΊΟΝ ἃτο δῃ- 
ΤΟΥΙΟΥ ἴο {πὶ ὮΠ6: 4180 ἃ8 Το γί 8 βοϑβ, Στ ουῦ ΓΟΑΒΟΠΔΌΪ6 
ἀουρί, ἴο αν υδβοὰ [ἴΠ6 1,01 ἰγδηβἸ δου οὗ Ισϑῆϑοιιβ ὙΠΙοΐ τὸ 5111} 
ῬΟΒΒ688, ἱπ ὙΒΙΟΝ ἴπ6 οἷα 1,δὕϊη νογβίοῃ 888. 6 Εν υἹ81}}]6 ἔγαθθθ, τγϑ 
Ιη δύ ΒΥ (Παΐ 1Ὁ οχὶδίθα δ8 ἐΐο 7Ζαξη υεγείοπ οὗ τἰμαῦ ἀρθ, δηᾷ {πα 10 
γγὰ8 Ὑ7611 Κπόνγη ἴο ὉΠδῦ ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΑΓΥ Οὗ Ιγχϑηθοῦβ ὍΠ5Ὸ ἰγδηβαἰθὰ 18 
ὙΠ σα τοὶ {86 αὙοοκ. 

Τὶ ᾶβ Ῥ6θὴ δγοδγ βαϊα [μαὲ [818 νϑυβίοη οὐἱριπαϊθα ἴῃ (6 Ἐοιηδῃ 
Ρτονίηοα οὗ διογέλ Ασα. ΤῊ οριηΐοῃ 8 δχργθδβοα Ὀγν ὟΥ οὐ- 
Βίθιη 86 τηδὶπίφ!ποα Ὀγ ΕἸΟΏΠΒΟΤΉ  ἀπᾶὰ οἴμουβ, οὐ [86 στουπάὰ οὗ 
116 σδμαγδοίον οὗ {86 1,δὐπῖν Τουπᾶ ἴῃ ἰΐ, δηὰ ἴῃ 1886 νογβίοη οὗ {86 
ΟΙά Τοβίαπιθπῦ ἔχου (86 ΓΧ Χ,, (ο πο (018 Ἰγδ:β᾽δῦοι ὈΘΙΟΠρΡΒ ἃ8 
8 Ῥατύ οὗἩ {86 βαηθ ΜΌΥΚ, 

᾿ Ἧδ βαγυϑ οἵ ΜΙ], “ ΤΑ}. δ γουβῖουὶ Ὁ, 8. Ἰη ἀοσεῖβ, Ἀθβοῖο συζθα8 ᾿Π οΥΡγ θα 8, οεγίε Τα ϊοῖἑα 
Αὐτὶε, Ρ]ὺβ ττίδυεσει,᾽ ἄς. (Ρτο]ας. 176.) Ηον ἴδ Ῥοίμθ Ζιαίέκα νγ88 ἰὩπ ἀοδὶχιαιοὰ ὈΥ 
ὙΓΠΘΥΒ ΟἹ ΟΥ̓Ε64] 8 )οο8 γὉὶ}} Ὀ6 Ἔχρϊαἰποᾶ δοΐον. 

3 866 ΠΪ5 “ ΕΪΠΙοπηρ ἱπ ἀ88 ΑἸνα Τοβίδιηθηι," 1]. 406. οα. 1828, απὰ ᾿ΐβ “ ΕΣἰη]οϊϊπης ἴῃ 
ἂδα Νευθ Τοδίδιηδηϊ," ἵν, 855, 83566., τγυῆοτο 86 Το] οοῖβ βοὴ οὗἩ [π6 Βγοηρ; ΓΟ ΔΌΣ 168 
ὙΒΙΟΒ ΙΏΔΥ 6 τροὰ ἴῃ ἕδνουῦσ οὗ Αὐτίοδ. Οδνυάϊηδὶ ΥΥ ἰβογδῃ βάγα (Ε284γ8, ἱ. ᾿. 42.) διαὶ 
ΠΟΙ Βοστι γγα8 [86 ἤγδὶ δαῖθοῦ ᾿ΔΟ Ἀδὰ σηδὰς βαοὶ αὶ σοῃήθοίαχο ; Ὀαΐ ᾿ξ νγχᾶϑ 186 ορί πίοι οἵ 
ὙΥ οἰδιοΐῃ δηὰ οἴποσβ ἱῃ ᾿ἷβ ἄγ. ὙΝΊΒΟ Δ 8180 Βαγ8 ἴῃδὲ ἘΦΟΒΏΟΓῊ “ διίθρίβ πὸ ἀδιποῦ- 
δίσδιοη οὗ Ηὲ8 στοῦ; Ὀτιὺ (18 ἱβ ΠΔΓΪῪ δὴ οχδοῖ βιδιθιηθηῖ, ἴοσ ἴ6 Οοττηδη οὐίεὶς 
παπιέβ ἴῃ6 ΒΆΙΩ6 Βοδ(δ οὗἩ ΔυρΌΩΘΩϊ 88 ἴΠ0586 ὙΠΟ ἢ ΠΑΥΘ θΘΘῺ 80 {ἘΠ} οἰδθοσαίοὰ ὈΥ ὙΥ186- 
ΤΏΔῃ Ὠἰπλδ ἢ, ΕἸΘΏΒΟσῃ (ἢ τη6 ἴογτηοῦ οὗ (δ6 ραδβαρζϑα δθονο τοΐίοστοα [0) βαϊὰ, “ Ἐπα] οι, 
ΒΟΏΓΙΘΌ ὙΟΒ] 6 οἷῃ χΟΌΟΥΠΟΥ ΠΟ Ιὅποῦ γομ ἘΚ οπιηΐββεη αηὰ ΒΙπΩρ ἴῃ ἀθη ογϑίθη ζϑἢγο 
Βυηάοτγίθη Ὡ8οῸ ἢ ΟἸγτδίυϑ 5ὸ Το] Βα α πηὰ ὈΑΥθΑΓβο 68 Ταϊοίη, α15 ἀον ὙΟΓΙΆΔΒΟΣ ἀΐθδοῦ 
υἱδεγϑοίσαηρ ὃ" ΟἿ 1μΐ6, ὙΥθοτδη ΤΟΙ Υδ, “ Αχαίηβε τθ6 ἴοστῃ ὈΔΥδατίδαι τγθ τδὲ 
Ῥτοῖοδὲ ; δῃὰ ψγ δὺθ [86 δι ῆτγαρο [ὉΓ 80 ἀοϊπηρ οὗ ἴδ6 οοἸο ταῖθα Ἰοχοορταρδος αἰθδηθῦ, 
ΠΟ υδοὰ ἴο ΒΑῪ [πδῖ Πα οοπδίἀογεὰ {μ6 αϊραίθ 88 ἃ 9] 851081 δΈΣΒοΥ, βίποο ἢ Θμδο]οὰ Ὠἷαὶ 
ἴο ΒΌΓΣΥΟΥ 86 1μΔιΐη Ἰδηραδρο ἴῃ 18. (1}} αχίθης." ϑεὰ ὑ8οθ Οδγάϊπα]β ἀοοιβϑιπιὶ, ἀὰθ γοσ- 
Βίοηβ ὑείεγε 1,αἰϊηὰ Ἰοου τ 6δὲ ΕΠΟΠΒοτγαΐα5, ἀο ΤΠ: γοπυπιαπά Οἰεπεγι. 



1 αὐ ῬογςίοΉ 8 ῬΥΊΟΥ ἴο ἰδ γιμϊχαέο 9 “εγοπιθ. 28] 

Τῆς Φ]Π]οδὺ ἰηνεβυσαϊοη οὐὗἨ {818 βυδήοοί ἴθ ἐμαῦ οὐ Οὐαγάϊμηδὶ 
ὙΜΙβοσθδη ἴῃ “Ὑπὸ 1,οἰΐοτβ ἢ ἢγθὺ Ῥυ ]Βη6α ἴῃ 1832-3', ὅπ ΠΟῪ 
οοιρτῖβοα 1ῃ μ18 οοἸ]οοίοα Εἰββαγβ (υ0]. 1.). 

6 ἢγβί ροϊηΐβ ουῦ {πα΄ [86 ΘΑΥΙΥ ΟἸΥΙΒΏΔΗΙΟΥ ΟΥ Τ{ΑΪΥ ͵88 ταῦθ ΟΣ 
τρεῖς ἴῃ ἰδπρσυᾶσο [Β8η 1,δϊη ; [Π6 πᾶηλθδ οὗ {116 ὈΙΒΠΟΡ 8 Ὕ ΘΓ ΤΩΟΒΕΪΥ 
Οτεεΐ, Βμῃοσπὶηρ (πδὺ 1Ὁ τγαβ ἴο ἰμαύ πδέοη μον Ὀοϊοηροά, ἀπά {μδΐ 
188 [86 το] σίου οὗἨ Ομ γιθὺ πυυβὲ ἴῃ ομιθ μανθ Ἰοηρ ὈΘΘῺ ἃ ἴογοῖρῃ 
τπΐηρσ. Απᾶ 8βο ἴοο ἴ86 ΟΠ γβδη ὙΥτΙῦογ8 οὗ [86 ΘΑΥῪ σοηίΣ 68 ΘΓΘ 
ἴη Παὶγ ποὺ 1,δὅπ Ὀαΐ ατρακ. 

ΤΏο (Ο] ον πσ 18 {π6 οἶθαν δπα 1πο61α βίαϊοτηοηΐ οὗ Μτ. ΥΥ οϑίδοιι, ἱπ 
Υ ΒΙΟἢ Βα δἀορίθ δα τγεβίδίθα (ὐασαϊηαὶ ΥΥ Ἰβουλδῃ Β ΔΥσ τα ἢ Ϊ8 : ---- 

ὡ οι 186] 7 Ὁπάον [Π6 ΘΙΏΡΟΙΟΙΒ τγ8Α8 Μ06}} ἀδβου θα 88 "8 
Οτοοκ οἷτγ ;᾽ δρᾷ Οὐϑοῖκ τγᾶβ 18 βοοοῃπὰ ἰδηριαρθ. ἊἈ18 [ᾺΣ 89 γὸ Ἕδῃ 
Ιθασγῃ 86 τηδβϑβ οἵ [86 ῬοΟσΘῚ ΡΟΡΌΪΔΙΙΟῊ ---- ΘΥΘΣΥ ὙΒΟσΟ 1[Π6 στοαὺ 0} 
οὗἩἨ [6 οαυὶν ΟὨ ΓΒΔ ----σαθ ἀὐὐϑοὶς οἰ ΠΟΥ τη ἀσοβοθπύ ΟΥ 1ῃ ΒΡΘΘΟὮ. 
Απποηρβί [86 παπηοβ οὗ [μ6 ἤξβοῃ Ὀίβῃορβ οἵ Ἐλοπιθ ἀρ ἰο {86 οἷοβο οὗἁ 
[Π6 βεοομα ΘΘηΓΣΥ, ΤΟῸΣ ΟΠ] ἃ Τῳδῦη; Ὀυΐ ἴῃ {η6 ποχύ δϑηΐυσΥ 
186 ῬΓΟΡΟΥΠΟΩ 18 ὨΘΑΓΪΥ͂ τονοσβοα. Βθη δ. Ῥδὺ! πχοίθ ἰοὸ {86 
Ἐοιδη ΟΠΌγοΙ πα ττοῖθ 'π Οαὐσϑοῖ ; δηᾶ ἴῃ {δα Ἰοπρ 1180 οὗ βα] ἰδίου 8 
ἴο 1:8 χηοτ θ6 ΓΒ τὴ ἩΒΙΟἢ (86 ΕἸ ΡΙΒ016 18 σομοϊ πα θα, ΟὨΪΥ ἴουν 1, π 
ΠΔΙΏ68 ΟΟΟΌΣ. ΘΒΟΓΟΥ δἴοστγασαβ ΟἹοαθπί πτοίθ ἴο ἔμ6 ον Β18}8 
πη ατοοκ ἴῃ {Π6 παῖὴθ οὗὨ {86 (μυχοῦ οὗ Βοπιο ; δπά δ ἃ ἰδίοσ ἀαΐθ 
ψο πᾷ [π6 ΒΙΒποΡ οὗ Οονητ τυιηρ τὰ ατϑοῖ ἰο βοίοσ, [86 πιπτμ 
1π ΒΙΘΟΟΒΒΙ ἢ ἔτοτα (Ἰδοῦ. «(υδη, Ηοττηδδ, απ Ταῦδη ρυ 1864 
(πεῖν ατθοῖς ἰγθδῦβοβ δὖ ἄομιθ. Τὴ δροϊορίοβ ἰο {86 Βοιμδῃ 
ΘΙΆΡΘΓΟΣΒ ὙΟΤΟ ἴῃ ἀτοοῖκ. Μοάεβίυβ, (ὐαῖυβ, δὰ Αβίοσίυβ Ὁ σθδπυβ 
θοῦ [Δ πϑῖηθβ, δῃὰ γϑῦ {πεῖν ὙΣΙΡΒ ογ Οτθοῖκ. Εν 
ἤασῖμον τοϑῦ το ῖκ τψγὰ8 {86 σοτησοῃ ἰδηρπθαρο οὗ ΟἸχιβίίδηθ. ΤΠ6 
ΟὨυσομοβ οὗ Ὑιθηπμθ πὰ Τγοηβ υδορα 1ξ ἴῃ {86 ἰδίου οἱὐὨἨ ἁ ςΒοὶν 
ΡΟΙΒΘΟ ΗΒ ; δηα Ιγϑηθ8, Τπουσῇ Πα Ἰ᾿γοα διιοηρδβί Ὀαγραγίδηβ, δπὰ 
οοηξοββοά (πδ΄ Β6 πδά ργόνσῃ ὉΠΙΆΙ ΠΑΥ τ] ἢἷθ πδῦνο Ἰάϊομι, τηδαθ 
10 (860 γϑῇϊοϊ οὗ ἢ͵18 ἰτοϑῖίθο δραϊηβὲ μογθβϑῖθα, Τὴ6 ἢσγθὺ ΒΟΥΙΏΟΏΒ 
ὙΠΟ ΟΥ6 ρσοδο;οα αὖ Βοτηθ γΟΓΟ ἴῃ Οατροῖϊο ; δηά 1ὖ ἢδ88 Ὀ6 6 Θ0η- 
ἡοοίυγοά νι ροοα τϑάβοι ἰπαῦ αἀὑσθοκ γψὰϑ αὖ ἤτβέ {86 1ττυγρίοαὶ 
ἰδησυδρα οὗ [86 Ομυτοῖι οὗ Βοιμο."3 

518 ῬΓΟΌΘΌΙΥ ἴῃ ἔδνουν οὗἨ Αἴτίοα, ὙΊβοιηδη οοπῆττηβ ὈΥ ΡὈΧΟΟΙα 
ἄταν ἔγοτα {Π6 ομαγδοίου οὗ {μ6 Ἰαπριιᾶρθ, τ ΒΟ ροϊπίβ ἰο {παΐ 
οουπίζγ, δη4 ἔσουῃ {86 ΔΌΒοΙΪ υἷα οογίδιπν (παῦ συ ἢ 8. ἰσαηβ δου τγα8 
ΤοΟΟρῃΙΒοα ΟΥ̓ ΤΟΣ ]Π δ 88 ουστοηΐ ἴῃ ἰμαῦ τορίομ, δπα νγαβ υδοα Ὁ 
μῖ, ὙΠὸ Αἰτίοδη Πἰηρουϊδίῖϊο ρθου τὶ (168 οὗἁἉ {818 014 γογβῖοῃ ἃ ΓΘ Ὑϑ 

1 “ΤῸ Τϑεοτβ οὐ δόῖθ ρατί οὗ (86 ΟὈΠΙΣΌΥΘΤΕΥ ΘΟΠΟΟΓΏΣΙ» ἰδ Οομυΐπθηθεθ οὗ 
1 Φοδη υ. 7. : οοηϊδίηἷηρ 8180 δὲ Ιπαπίτ ἰηῖο ἴ86 Οτίρίη οὗἩ 186 ἢχϑί 1,δεΐη ογβίοη οὔ 
ΘΟ ΡΌΙΣΟ, ΘΟΓΩΣΩΟΠΙΥ ο8|1οὦ ὁ18ὸ 1516." ἘΤοθ “ 1,οὐίοῦβ γοῦθ ἢγδὲ ΡῈ ΒΟ ἐπ [Π6 
“Οδίπος Μαραζίης,᾽ ἴῃ 1882-8, ΤΟΥ ΕΓΘ Σορυ δ ἑδμοὰ ἴῃ Βοχηθ ἰῃ 1835, τ ῖ ϑοῖηο 
δαάϊτοηα." “1 ἃ ἴδυν υουραὶ ΟΠ ΔΏΡΒ, ΠΟΥ ἀἴὸ Ἰοῖδ ἴῃ [86 δϑῖηθ ἔοιτω." Ἂἀἀγοσχίδβο- 
τηοηΐ ῥγεῆχοα ὃο ἴ8680 1,οἴ6 18 88 τορυ δηθὰ ἴῃ [Π6 ἢγσί νοϊσσαθ οἵ “ Εδβαγϑ οὔ γαζίουβ 
ϑυ δ) οςΐδ, ὮΥ Πα Επιΐποηοο Οδσάϊπδὶ Υ Ἰδοιηδη," 1858.ἁ ὙΤΏοδα “ 1,οἰἴο γ8᾽ ἃζὸ οἰϊθὰ δβῆονυο, 
ἔγοτῃ ἴπα οὐξοη οὗ [16 ἘπάθΑΥΒ, 
Ξ(Α Οσποσαὶ ΒΌΓΥΟΥ οὗ [ἢ6 ΗδίΟΤΥ οὗ 1π6 δποη οὗ {80 Νεοῖν Τοδίδιηοπι ἀυσίηρ [86 

ἢγϑί ἴον Οδηϊασοθ. ΒῪ Βτόοκο ΕῸ88 Ἦ εδίοοί!, Μ, Α., Ἰαΐθ Β ον οὐ ΤΠ Οσΐϊεκο, 
Οαηιρτί ἀρε." Οαεπιρδτάξε : Μδοιδη ὃς (ο. 1858. (Ὁ. 269, 270.) 

ᾳαέ 
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ΠΌΣΙΘΤΟΙΒ, 8Π4 ἀγὸ οΟἸ]οοίοα τΠΠ τσοῖ ολγο (ρΡ. 47---68.). ὙΠῸ 
σοι δ ηθα ονἱάθποο οὗ 4}1] {86 Θμασδοίοσιβίοθ οὗ Ἰδηρτιρ ----ἰῃ 81} (Π6Ὶγ 
νασι οἴϊθβ οὐ ρϑου]ασιτ168 ΟΥὗὈ τόοσάβ, Θομβίγι 0Π8, απὰ 1 β6 οἴ! 0}6 --- 
ΨΕΙῪ δίγζοηρ ἴο ΔΠΥ ὙΠῸ ΤΟΥ ΔΡρΡΥΘ θη ἦβ ὑπΠ6 1 Ῥοδγίηρ : ἴο τρδῖη- 
{81 [06 ΘΟ ἜΤΥ σου]ά τπνοΐγνα ἴῃ αἰ ΟΌ] 168 ΣΩΣΤΆ ΘΙΆΡ]6.} 

Βυΐ ἴο ῥγουβ [86 Αἰγίοαη οτρίη οὗ 4 1ω811π νοσϑίοῃ δορὰ ἴῃ (86 
ΘΑΣΙΥ ἀρο8 σου]Ἱὰ μα οὗ Ραὶὺ 10{16 γαῖα 88 ἴο ἴ86 σ'θηθσαὶ αυδβίϊοη, 1 
186γ Πθη οχϊβίοθα γιοῦ ἐδαπ ὁπό ἰγδ Β᾽ [09 1, ΓῸΣΥ Σπδίδῃσο, οϑ ἢ 
ΘΟΙΠΙΣΥ ΜΒΟγο [δ γα8 δἱ 411 υβοᾶ, μδὰ πρεέμον 15 οσῃ [1μαἰπ 
ἰοχύ; δηά ἴπ6 γτγοοῖ οἵ Αὐγίοδῃ οὐ μ᾽ 18. ὁ ἜΠΡΟΓΑΡΟΕ 88 ΟΠ6 Βίδρ 
ἰοναγαβ ἃ ἀδιιοπδίσαϊίοη οὗ [Π6 «ηΐζν οὗ (πο οἷά οἴη νοσγβίου. ΤῈδ 
εν άθησα οἢ {818 ροϊπῦ 18 θβρθοῖδ! γ οοῃποοίθα τι ἐΠ6 ἔδοὶ ἰδαὲ {86 
οδαγδοίοσιβεοβ οὗ ἴπ6 Αἰγίοδη Ὑ ΓΒ ἈΓῸ ἔου πα ἴῃ [86 οΟἱζαΙΟ.8 τη8646 
Ὀγ 1,αὐΐη ντλίοσβ, ὙΠῸ 4}1 υδὸ [06 Ῥϑοῦλαν ἰθστηθ οὗ [818 ὑγαῃβιδίζοῃ, 
“Τῃ {ῃ6 αυοίαίϊομδ οὗ 4]1 (π6 δίμοσγα, Ὑποίμοσ [ἰδ] 4η, (δυ 88, ΟΣ 
ρδηβῃ, τὸ Βηαᾷ [686 Ἔχ ΓΒΟΓΟΪΠΑΓΥ ποσάβ. [7 6δοὴὶ οβυσοι πδοὰ 8 
αἰ ογοαΐ γοσϑίομ, 801} τοσο 1 ΘΥΟΥΥ ΟὯ6 ὙΠῸ ἱδουρσμὺ Βπιβο 1 Ὁ 
4.8}18.64 ρτοδυμοά ἰο ἰγαῃβίαίβ, 18 ἐὺ Ὁγθά 1 0]6, ΠΑΥ, 18 10 ροββι0]6, ἐμαὶ 
811, οὗ τ βδίθυοσ οουηίσυ, οὗ Ὑμδίθυου ΔὈ1]10168 ΟΥ οἀυοαίοι, που]Ἱὰ 
Βαγθ δρᾶ {Π6 βαιθ ψΟΣά8, απ δἀορίοα δίποδα ἔοστηδ, δ πα [Πι686 τηοβί 
υπυδυαΐὶ, ἔουα ΟὨ]Υ ἷπ τ οΥΒ Οὗ 016 ῬΓΟΥΊΠΟΘ, ΒΟΙΠΘ ἰῇ ΠῸ ἩΣΊΓΟΥ 
δχοθρῦ {8686 ΒΈύ σα] σουβίουθῦ (ὐὑδῃ ΔΩΥ ΟἿΘ Ὀ6Ι16Υ6, [ῸΣ ᾿πβίβῃορ, 
τὲ (Π6 νοῦθβ, φίογοο, οἷαγίζοο, βαϊυϊῆοο, πιασηΐῆοο, 7μδέϊοο, πιοτ- 
ἐΐῆοο, υἱυϊῆοο, βου] ἀ μανθ Ὀθ6 πῃ ̓ηνοηίθα οὐ δαἀορίοα ὈΥ͂ ἃ νασϑίυ οὗ 
ΔΆ ΒΟΥα ὑγϑ δ] αῦϊηρ᾽ Ἰπαοροη θη ]γ, ΒΘ Ἧ͵ὸ ΘΟΠΒΙΘΔΟΣ ἰπδὶ ΠΟΥ 8ΓΘ 
ἴο 6 ἔουπᾶᾷ ἱπ πο [ιἰαϊΐδη δυΐδποῦ Ὀεοΐοσα [86 Ὑυϊραΐθ οᾶπηθ ἱπῦο 
ΒΠΘΠΘΙΑΙ π86} ὙΥΩΥ αἸά ὩΟῸ οπμα διροηρ {π6 Βρροβϑα ᾿πηυτΊ ΓΑ 8 
ΤΓΔΗΒΙΑἴΟΥΒ ΒΔῪ ἡιεδέκηε τεάάεγο, υἱέαπι ἀἄαγο, ΟΥ 86 ΒΥ ΟἾΠΟΥ ΒΆΘΟΣ 
ῬὮγαβο ὃ ΟἾΪΥ οΠ6 80] 09] ΟΠ, 10 ΒΟΘΙΏΒ, ὁ8Π 6 ρίνϑῃ ἴο 686 αὐ 61168,--- 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ [Π6 νϑγβίομ ἰο πᾶν θθϑη ἐδθ ργοἀποίζοῃ οὗ 056 τη, οὐ οὗ 
ΒΟΥΘΓΑΪ οὗ [86 βδπιὶ6 ΘΟΙΠΕΤΥ δηᾶ ἀρθ, ὙΠῸ μάνα ἴο Σὺ {δμαΐ ἀπιΐοστα 
Ομαγδοίοσ ΒΟ ἢ 1 [88 1ῃ 411 [86 ἔγαρτησμπίθ [Ππαὺ γγχὰ Ῥοββθβδβ οὗ 1.ἢ 

ΤῊϊΒ, (μθ ἢ, ἸλΔΥ Ὀ6 οοπδιἀογο 88 86 τϑβ] οὗἩ ᾿παυ ΤΥ δπὰ ἴηνθ8- 
ὑἰρσαῦοπ; ὑπδῦ ἴῃ [86 δοοοπα οοπίυσΥ ἔπ γα οχϊβίθα ἃ [ἴῃ νϑσυβίοι οὗ 
186 ον Τοβίδιηθηξς Ὀοοῖκθ, ταδᾶθ ἴῃ Αἴνῖοα, δηα υϑ6α Ὀγ [μ6 Αὐτϊοδῃ 
ἔα 6 Υ8, --- ἃ ΨΟΣΒΙΟΩ ΧΙ  πρ [86 ομαγδοίοσιϑιῖοβ οὗ (86 1,Δ ἢ 

"ΤῸ [8 σουηδυϊκδοΐο (πδὲ, τ (π8 ονὐϊάοποο Ὀοίογο πἰπι, ΜΥ. βουνοῦ βου ἃ ο8}1 16 
ΛΗήποδη οτίρίη οὗ ἴθ οἱὰ 1,αεη γογβίοη, “ ΤΡ βοιηδη 8 οοηλοοίμγε." ΗΘ Βα γ5 (“ ϑΌΡΡΙ6- 
τοι," Ρ. 26. ποίδλ, “ ὙὨΐ8 18 ποῖ (ἴθ οἷδοα 0 ἱπϑοϑιγαῦθ (6 {τ οὗὨ Ὁγ. Υ ἸΘΟΙΏΔῈ 8 
(ΟΠ )οοῖαΓα, τὶς ἢ ΤΔΟΒ δ πη ἱσαρ οἰ γ δἀορία, πὲ 1[Π0 θγαὶ Ιδεΐῃ γυοσβίοη 88 τηδὰθ ἰῃ 
ΑΠῆςδ." Α τεδάοῦ ταϊσεὶ {πη κ (δὲ ΥΥ ἰϑοσαδη δᾶ τπγονγῃ οὔ 6 οομοοίαγο δηὰ σἾΎΘΠ ΠΟ 
ΞΌΔΒΟΠΒ, δπὰ ἰδὲ ΓΔοβιηδηη ᾿δὰ δ ἀοα ποίησ. Με. Ὑ εβδίοοῦι οἰθασὶν δηὰ ΘΧΘΟΩΥ Βα Ύ8, 
“ Ἰοδταδησν ἮΔ5 στοργοἀποθὰ κ16 (ΥΥ Ἰϑοτλ8 Β) δυζυσησπίθ, ὙΠ θοζα πον 118 γι. 1088," 
Ῥ. 269. ποίξ. 

5. ὙΥΪΒΟΙΏΔΗἢΞ Ἐδβαυα, ', 65. ΙΣ ἰδ ῬΤΌΡΟΥ ἴ0 δά ἃ, ἰδδὶ διιπουρσὴ [86 11δὲ οὗ ῬΘΟΌΣΙΑΣ πογὰβ 
Ῥγοῦρηϊ Ομ ῖμοΣ ὉΥ ὟΥ ἰδοτῦδῃ 18 αφαϊο 50 ΠΟ ΘΠΕΥ οοηνϊποίπρ, οἱ πο Βυ δ ]εοῖ ἴοσ ὙΠ οἢ (ΠΟῪ 
ΔΙῸ (οΟἸ]οοίοα, γοῖ Β18 απιοδείοη ΜΕΥ ΠΟΠο οὗὨ [06 ἐΓδη9Ἰδίοσβ δῃοιἹᾶὰ ανς πϑδοὰ ἡμδέμρ χεάάεγοε, 
ἷ8 οἵὗἩ υϊΐθ 8 ἀϊδεγοης Ἵπαγϑοῖοσ. Ἧὔ7ὸ ταῖρδς αδκ, ὙΥῈ ἀϊὰ ποπὸ οἵ βοτὰ 86 δῃοῖθοῦ 
Ὑοσὰ ΟΥ̓ ΘΧΡΤοδδίου ἢ Βυϊ 88 ἴ0 "σέων χεάάεγε, ἰὰ οομ]ὰ ποῖ πᾶγθ Ὀθθη οχροοῖθα {πδὲ ΔΩΥ 
οπ6 ψοῦ]ὰ ΘΙΏΡΙΟΥ ἴδ6 ἴοττα γἢοὸ μδὰ ποῖ Β ρβοτ θὰ “ οπιπὶα οἱ δίῃροϊα, 425 ἀ6 ρΡοσοδῖο 
ΟΥ̓ ΠΑ] οἱ ἀθ ᾿πδιβοδώοῃθ, ἴῃ βδογοαδηοῖβ Ὑγϊἀοπίίια βγποὰο ἀοσβηΐϊβ οἱ ἀθοϊασαΐβ 
ἔιογαηΐ διηρ θοίοῦ οἱ σοοὶρίο. [Ιἐ 18 ἴοο πιο ἴο ὀχροοὶ ἔζομι ἰγδηβίδίογβ οὗ ἴῃ βοοοῃὰ 
ἐαΠ τ, 1δδῖὶ [Π0} Βου]ὰ δὰδρὶ ἐμβοιηϑοῖνοδ (0 (80 ἀορτηδδ μαΐ ἔοτί ἢ ἰῃ [0 δ χίθο ἢ δὲ 
ΤΟ, 
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ἀϊα]οοῖ οὗ 180 Τὐργαῃ ὑσουΐποο ; δῃα ΒΊΟΝ, τ ΒΘῺ ἃ 1,δ(ΐη ἐγαηβ δ οι 
Ὑ͵Α8 Ὡοοαοα ὈΥ ΟἾΒΟΥ ΤΟΡΊΟΙΒ, ὙΩΔ)Θ ΤΟγῸ ὙΠῸ ΘΙγ αἰ πβοὰ δηαὰ υὑβοά. 
Το Βιδίογγ οὗ ἴ86 νοσβίου οὗ {86 ΟἹ Τοβίδιμδπί πο 1, ἔγοσα [86 
1 ΧΧ, ἀοδθ ποὺ βρϑο ολ! ῦ Ὀαϊοπρ, ΠΟΣΘ; θυὺ 1π [86 αἰδουδδβίοῃ οὗ 
186 ϑυδ)οοῦ ἴπ6 ΘΘΏΘΙΑΙ ὑπ οὗ [86 οἷά [1,Αὐΐῃ γοσβίοη ἔσομαι {Π6 
ΠΧ Χ, οἵδ ΟΙἹά, δὰ [δ 6 οτἱρῖμαὶ οὗ [6 Νενν, τουϑῦ ποῖ θα Ἰοβὲ εἱσᾷΐ 
οὗ οΥ ἰοσροίίζη. ΕῸΣ 1ὖ 18 ἴῃ ρασγὺ ἔγομλ [06 Πρ 016 Ομαγδοίοσι βίι68 
οὗ ἴδ ΟΙΪα Ἰοδίαπαθηςξ ἴῃ {18 [δίῃ σοσβίου ὑπδὺ 108 οΟΥἱρῖη δηὰ υ86 
ἈΠ Ὀ6 ΟἸΘΑΣΙΥ δηα ἀοΗ ΠΟΥ ἰσαοοά ουἵ, ὃ 

ΑἾΪδ8ο, 88 ἴο Ἐμ86 υ τυ οὗ (86 οΪά Τα νογϑίοι, [86 Ὄχργθδβίομβ οὗ 
Τοχί πη μαγθ θ6θὴ ΥἸΡΒΕΪΥ γοϑίθα οἱ 88 ββονγιηρ ὑπαῦ 6 ΚΗΘῪ δηά 
Τοσορπθοα οὁη6 ἐγαπείαξίοη, ἀπὰ τμπαὺ [818 Ὑ Υϑῖο ἢ. 788 10 ΒΟΥΘΙΆΪ ὈΪδοαΒ 
(ἴῃ ᾿ἷ8 ορ' πο) ΟΡ ἴο ΜΔ νγὰ8 ἔουπα “1π ἀτῶοο δυϊμοηίιοο.᾽" 
ΤῊ νοσβίοη τηῦδῦ παν 66 τη846 ἃ Β. ΕΠ ΟΙ ΘΩΕῪ Ἰοηρ ἐἰπηα Ὀαΐοτο [86 
δσο ὙΠ 6Ὲ Τοχ Ἰδη πτοΐθ, δῃα Ὀοίοσο (86 ἀδίθ οὗ {16 1.6 ταπ5- 
Ἰαΐοσς οὗ ᾿γθηθιβ, ἴῸγ τ ἴο δδνθ μοῦ ᾿πίο0 β,ΘΏΘΙΑΙ οἰγουϊδίίοη. ΤῊΪ8 
Ἰθδαβ τ ὕδοὸκ ἐσισαγαάς [86 τη144]6 οὗ {πΠ6 Βθοοπα οΘη ΤΥ αὖ {86 Ἰαὐαδι : 
ΒΟῪ ταποῖ ἐαγἧοῦ ἰῃ6 ὙΘΥΒΙΟῚ ΤΊΔῪ Πᾶνα ὈΘ6Ὼ ὙΟῸ ΠᾶΥΘ πὸ Ῥτοοῖ; [ὉΓ 
6 ΔΙῸ ΔΙΧο υ 16 ὕδοκ ἱπίο [86 ἔτη μθ ΠΟ τϑοογὰθ (611 18 δῃγ- 
τηϊηρ τοϑροοῦμρ {[Π6 ΝοΣίδ Αἰγίσδῃ ομυτοῆ. 

ὙΒοῖδοσ 815 νοσβίοῃ οοπίδι πο 411 [16 θοΟΚθ οὗ {86 Νὸυν Ταβία- 
Ἰηθηΐ ΟΥἹ ποῦ ΤΩΔΥ 06 ΓΟΘΒΟΠΔΌΪΥ αποδοποά, ΔΙ Πουρσῇ ὑπὸ ΕὉ]] ἀϊδουβ- 
βίοι οὗ {86 δβυδ)]οού Ὀ6ΙοπρΒ ταῖποσ ἰο (86 ΕΙΒίΟΥΥ οὗ ἴπ6 σδῆοη ἤδη ἴο 
{ἷ8 υἷδοο. Βυΐ 1 βοσὴθ οὗ (19 αϊδβρυϊοα ορὶβίϊθβ ογὸ ποῦ δἱ ἢσγδβί 
σΟμ ΔΙ Π6α ἴῃ 1Ὁ (884 [πὸ ναγϊοίυ οὗ σομαθσϊηρ τηδίζοθ [Π18 νΟΥῪ ῥσο- 
ἡπὰρν 16 ῃ γγ16 ῬΟββθθβ ἃ βζοηρ δυριυτηθηύ ἴοσ [Π9 Βῖσῃ δοθαυυ οὗ 
{πὸ οἷα 1,δὔπῃ νογβίοη. 

Τὸ γγονα ἴδδὺ [89 ϑϑσ]γ 1,δὕη ΟἸΙβῦδμβ πδοᾶ πιαπν ὙΘΥβΊ 98 δηὰ 
ποῦ ΤΩΘΡΟΙΪΥ 056, ΤΘΟΟΌΣΒΘ 68 ὈΘΘῺ πὰ ἴο 0 διρυπιθηίθ: βχεί, βὰρ- 
Ῥοβϑά δλοΐβ ; βοοοπά, βυρροβοα Γϑβϑ τ ΠΥ. 
ΤΠ βυρροδοᾶ ἔδοίβ 86, [86 ἀἰβογορδηοῖθα θούνγοοῃ ἀϊβογοης οἱΐα- 

058 οὗ Π6 βϑπιθ ΟὨ ἴδο ρατὶ οὗ ἔδίμοιβ γὸ ϑοὰ ὁπ6 ΟΣ 
ΤΊΟΣΤΘ δη 6- ΗἸΘΓΟΣΥΙΩΪΔη [,δ(ϊπ ὑοσίδ. ὅϑ'υομ γναυδο ἢ ΤΩΔῪ 6 ΘΔΒΙΪΥ 
οΟ]]θοὐθα, δηᾶὰ {πον βθϑῖῃ δὖ ἤγβὲ ἴο ργδθβοπΐ 8 σΌΟΑΙΥ ἈΥΤΑΥ οὗὨ ουϑῖ- 
ὙΠΟ] πη σ αοία. Βυΐ ἴο πμδὺ ἀο68 ΑΙΠῚ 1818 ναστδοι διαουηΐ  Οϊγν ἰο 
818, {παὺ ἀἸ δ γθηοοθ μΒαα ογορὺ ᾿ἱπΐο 86 1,αὐλπ νϑσβίοη ; δπᾶ {μδῖ ἰμ8 
ὙὮ116 6111} οπδ ἴῃ 18 σοηθγαὶ ἰοχίυγο, ἴΠ6γῸ ΘΓΘ Ροϊηίβ οὗ ἀἰδσγθηοθ 
ἴῃ ἀἸβογθηῦ οΟΡ 68. ἕρ 1818 τηοάθ οὗ δυρυμλθηιδ οι 6 Τα ἰορΊ ἰπλαΐθ 
Δη4 σον οἷηρ,, γ͵16 τσ ῦ ΒΠΟΥ {δαὶ ἀπῆρτοιι οχιβηρ ΟὝΘΘΚ ΟΟΡΙ6Β 
οομά ποῦ πᾶν Βργυηρ ἔγοιῃ [Π6 βϑῖμθ ΟΥἹΡΊΠδὶ ; 811}} 1688 (ου βυοα 
ῬΓΙΠΟΙΡ] 68) οου]ὰ (18 ξς ἴΠ6 ο8890 1 {16 οἰϊαίλοπβ οὗ ατοοῖκ ἔμ οσϑ "6 
ἔλθῃ ἱπίο οοῃδιἀθσαξίου, ὙΥ ὑβθὴ ταυδὺ γ͵ὸ ΔΡΡΙΥ 80 ἀϊπϑογοηϊ 8 
Γ]6 δηᾷ τηθϑετισο ἴο δ οἱδοπ8 2, σδπποῦ ὃδ6 δυγο {πα΄ [ΠΟῪ 
ἀϊά ποὺ δχρύθδβ ϑογιρίυσο 14688 ἴῃ ΤΠΘΙΣ ΟΥ̓ ὙΟΥΒ 88 οἴϊθῃ 88 {86 
ασθοῖκθ ἀϊὰ: νγγὸ δ 6 οογίδίη ὑπδὺ Ὑαγουβ τοδϊηρβ που]ὰ δπὰ 
ὙΠΟῸΙΣ ὙΑΥ ἰηΐο 1,δἰλπ ΘΟΡΙ68, ουθὴ ἰδουρῇ 411 βρυϊησιηρ ἔγοσα ΟὯ6 
οὐρα] ΜΙ, οβρομθ ὙΘΣΒΊΟΩ. 

1 Αἀν. Ῥ͵Αχ. ο. δ.; δὲ Μοπορ. σ. 11. Τὴ Ῥϑδδαρθα δΓῸ δι δὲς 60} οἰϊοά, τυ ἀρρτοὸ- 
Ῥγΐδιο σοπιδσίκα, ἰῃ Ἧ οδίοοίδ οὐ [180 δου, ὑρ. 378--ὅ. 

“; 



254. μ Τεχέμαϊ ΟΥγτέϊοίβηη. 

ΤῊ βυρροβοϑα ἐδβεϊ π οΩΥ 18 ἐσ πὰ ἴπ ΒοΙη6 βίβίθσαθηίβ οὗ Αὐρυδίηθ 
δῃᾶὰ Φοζοθθ. ΤῊ ΤΌΣΟΥ οὗὁἨ δι686 δδυβ, “ΟἿΣ βουιρίυταβ οὁχ ΗἊ- 
Ῥγϑὰ ᾿ἴηρυδ ἴῃ ατϑοδπι γουίοσιηῦ, Πυτη ΓΑΙ ροβϑαπῦ: [,81π| δυο πὰ 
᾿Ἰητογργθίθθ Ὡ0]10 τοάο. [00 δῃϊτα οαἑν18 ρυΐταῖθ Π 66] ὑδιροσιθιι8 ἴῃ 
ΤΉ8 11 γοηΐϊῦ οοοχ τοῦδ, οὐ δἰ αυδηϊαϊατα Του 818 5101 αἰτίυΒαὰ6 
᾿ἰησιαθο μαῦοτα Ὑἱάθ δία, δυδυδ δῦ ᾿η ουρσοίασι.  Απά ἔΑγίμου ὁα 
Ὧ6 βαυ8, “1}1}π 1ρ8ὶ8 διιΐδθηιχ 1πίθγῃγοίδιλοπθα8Β 7έαϊα οεούθυβ ὑγῶ- 
ἔογαΐασ, ἤθτὰ δύ γ θοσυσα ὑθηβοῖοῦ σΌπὶ ΡΟΥΒΡΙ ουΣ δύο δϑηύθη166.3 
ΤΏ ἀοάυοσοξοηβ ἀσανῃ ἔγοτῃ {8686 Ῥαββαρθθ ἤᾶῦθ θδθῃ, 1, {μα 

ἴθοτο τδϑ δοΐυδ! νυ ἴῃ 086 ΘΑΓΙΥ ἀδγ8 οἵ ΥΥ οβίθσῃ Ομ σ β  δηϊΥ ἢῸ ὁπ 6 
δοϊκπονιεαροα 1,δμ σογβίο, θὰΐ ἐμαΐ ΘΥΘΤΥ 0Π6 ὙΠῸ Βαὰ δὴν σϑα] 
ΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟα ΟΟΙΡΘίΘΠΟΥ (ΟΥ δὖ ἰθαβί, πιαὴψ δος ῬΘΓΒΟΠΒ) τηδαθ 
ΨΘΥΒΙΟῺΒ [Ὁ {Πποιηθοῖνοβ, δπὰ ὑμπαὺ ἴπ 6860 ὝΘΣΘ ὈΓΟΟΥ ΟΧ δ νΟ]Υ πιδοά. 

94. ἸΤμαΐ διροηρεὺ 6 οομἤιδίοη οὗ 1,δ ἢ ὙΘΙΒΊΟΏΒ ἴποῦθ Ὑ7Ὰ8 
οὴ6 Κπόν δηά τοοορτιθοα ὈΥ͂ {86 Ὡδῖμθ οὗ 186 Παΐζα, ἀπά {πᾶ {18 
Ῥοβϑβββϑᾶ βοὴ ομιδγβούθσ:β! 6 ΘΧ Θ ]θΠ06. 

ΑἸβο ὅσά, 1ὖ ἢ88 θθϑῃ οοποϊυαοα (ονθὴ ἐπουρἢ 1 18 χαϊία ἱποοη- 
δἰϑίθηῦ τὴ ἴ86 οἴμον ἀοαυοίλοιβ) παὺ (6 ἀἰβδσγοηῦ ἔσσιηβ ἰπ τ ΒΙΟΒ 
[16 οά 1, ᾿88 σοῖο ἀονῃ [0 8 τηϊρῃῦ ὈΓΟΡΘΟΙΪΥ 6 οΔ]16α [}6 
Ππαΐα, απ τ [8.18 πδιηθ6, ΟΥἩ 106 Κεξιι5 7Ζέαΐα, ὈδΘῃ [ῸΣ ἃ σδῃΌΥΥ 
δη ἃ 410 Δ] ουγϑα ἴο ΟΟΟΌΡΥ 8 0Ϊδ66 ἴῃ οσιίῖσα] ποιηθποϊδίυσο ἢ, δια ἰο 
1 αν {86 αὐεγεπέ Ἰ,αλα ἰοχίβ Ὀθοη τοΐοσγοα ὑμαΐ μανα θθϑῃ ἀϊ8- 
οονογρά οὐ ρυρ ϑηθα. Απά {818 Βαρροβοά βρθοῖδὶ γϑυβίοῃ τγχα8 ὁ0η-- 
βἀογοὰ ὈΥ ϑαθαῦλου δηὰ οἵ βοτΒ ὑὸ ἕδνθ Ῥθθὴ ρϑου]δῦν [6 ο]ἀ ἰτϑη8- 
Ἰδιΐοη υϑοα δηά βαποιϊομϑα δ οσοσ. 

ΤΆοβ6 ἀοἀυσίοιβ ἔτομι {π6 τόοσάβ οὗ Αυρτιδεϊπο τοϑῦ, Βουγθυοσ, Ὀ6 
80 τηδῦ 88 ἴο βου {μαῦ 6 1ηὐοπαδα ποίδιηρ Ὀογοπᾶ τὙΜμδΐ 18 νγασταηϊοα 
ΌΥ {π6 Κπονγῃ ἔδοίβ οὗ [π6 οδδθὲ. Ἐδ ᾿ϊνϑὰ δῃα τχοίθ δὲ {πμ6 οἷοβα οὗ 
1μ6 ἔουσι σοπίυτΥ ; δπα ὙΠ6Πη ΒΘ ΒΡΟΚΟ οὗ [89 στοδί νατγίοιυ οὗ 1.δἴτῃ 
ΘΟΡΙ68 πὰ [1,αὐϊῃ ΤΟΔΟΙΏΡΒ, Ἀ18 ὑΘΒΌΩΟΗΥ ΟὗἨ ΘΟΌΣΒΟ ταϊαίθα ἴο ἢὶβ 
ΟΥ̓ ἔΐη6, 0 ἐμαὺ ψΒΟΝ γα ἴμ6ῃ 4 ρϑίοηϊς ἴδοι. Ηον ἰδοη Πμιδὰ 
1{Π185 146 ψϑυϊδίο ΟΥἨ ΟΟΡῚ6Β ἀὐίϑοῃ ἢ Νοῦ ἔγτοῃῃη ἐμ6 ἐγαηπδίαξϊοπς 
Βανὶπρ Ὀ6ΘῺ ὉΒΟΙΉΒ6Ϊν 68 βοραγαίθ δὰ αἰδίϊποί, θυὺ ἔγοπι ἐπ6 οἰγοῦπι- 
βίδῃοα οὗ {μοὶν μανηρ ὈΘΘη 80 αἰέοεγεα ὈΥ ΘΟργιίδίβ δια ΟΥ̓ ΧΤΟΥΊΒΟΣΒ 
ὙΠῸ Ῥοββοββϑα βοῖὴθ {160 Κηοπίθᾶρο οὗ ατϑοῖκ, ἐπαῦ ἔθ γα τγδ8 πὸ 
τὶ Ἰοὕν διλοηρδὲ ἴμοτα ἴῃ {ΠΟΙ͂Σ σοδάϊησ. Απὰ {818 νασι δου ΘΘΘ ΙΒ 
ἴο βανθ Ὀδθῃ ἱπογθϑβϑα ὈΥ βοπιθ οὗ ἴδοβο σψῆο βουρμῦ ἴο τοιμοαν {86 
οοΟμ βίοι ; 0 Π6Υ τευΐδεά [86 ο]4 1,Α{τη ΒΥ τοὶ δορὶ δ οὗ ἃ ταυς ἢ 
ΤΟΥ τϑοθηῦ ἀδβ ἴδῃ ἴθοβο τ ΒΙΟἢ δα ὈΘθῃ δ ἢγεί οτωρὶογοὰ θα 
[0.6 ΤΥΔΗΒΙΑΌΛΟΠ νγὰ8 δχθουΐοα; δὰ (δπ8 ἃ τοϊχοα ἰδχί τγ88 ὑγοάἀποσά. 
Ιῃ βΒοῃ16 σϑϑρθοῖβ ΘΟ} 168 {Ππ18 ΟΣ θα ΤΩΔῪ μαννα Ὀθθ Ῥχϑίδσα θα; ἴοσ 
ἴῃοτα ταῖρι 6 ἃ ρυϑδίοσ οχδοϊζ πιά 1 ἐμ6 1,δϑπ ῬΕΓδδθοϊορυ ; θυΐ 
(818 μαδὰ Ὀθθῃ οδίδίποαά ὈΥ 6 στοϑαῖΐ ἀδρασίυτα ἔγοτα (86 οτὶρίπαὶ 
σμδγδοο οὐ [16 ψυβῖ οι, 88 ρἼΥΘΩ ἴῃ 1, Αἰ] τΤοϑϊηρθ ροββοββθα οὗ 
υετῃ θαγίν τρεῖς δυυποΥΥ, δηᾶ ὈῪ 186 οὈβουσίηρ οὗ Τδὴγ οὗ 118 
ΑΠίσαπ ἴδαΐασοβ, ἩΙΟὮ, ἴῃ Βρ16 ΟὗἩἨἍ ΒΏΥ Βυρροβρά βδγθαγίβση, ροβ- 

1 Ὧο Ὠοοίτίπα ΑἸ τὶ βιϊδηδ, 1. 11. 2. ΤΌ. οδΡ. 15. 
8 Τὶ 88 ὈΓΘΟΥΪΟΌΒΙΥ ΓΠῸ8 τοοορηϊθοα ἰῃ 180 Ῥτγοΐδοθ ἴο ἴπ6 Ῥμραὶ Υ υἱχαῖθ, ἔπτο οουζαγί 8 

δΔηὰ 8 [4] ἀφρὸ. ες 



1ιαἰΐπ Ῥογδίοηβ Ὀυου ἰο ἐλ γεῖίσαίε ὁ “εγοπιε. 28 

Βεββοα (86 ρῥγοβζο οὗ ἃ τωορυμηθηΐ οὗἩἉ [86 Θαυν ΟΕ ΥΙβυ δ Υ οὗἁὨ 86 
Δ} 1:5 

Αμπὰ {118 18 ̓ αδὺ ψΒδὺ ψγὸ πᾶ ἴῃ Ἵχιϑύίηρ Μ585. οὗἩ {π6 (ἀοβροῖβ. 
ΕῸΣ 8119 ἴῃ οογίβδεῃ σοϑρϑοίβ {μ6γῈ 18 δ 1ἀθηνγ οὗὨ ΓΘ θὴρ 80 88 
ἴο ΒΒΟΥ͂ 4 ΘΟΙΉΤΊΟΠ ΟΥΡΊΏ, ἔπογο 18 ἴῃ ϑοῖὰθ ἃ Κὶπά οὗ βυβίδῃαϊο 
ἀδρατίατο ἴγομπι {86 Οἷον σϑδαϊηρθ δῃα ἔγομι βοῖὴθ οὔ [16 οἱάδσ 
ΤΟ Πἀθυηρα. ΤἬΘΒΘ ΘΟρΡΊ68 Ὀοϊοηρ τη ἰδοὺ ἴο (6 ἄτα θη ἴῃς ασοοκ 
ἰοχέῦ, ἔγοται Βοὶηρ τ ιά θυ τυ 1 ρ116ἀ πῃ Θομβοαῦθῃοθ οὗ ΠΘῪ ἀδτηδηάβ, 
Ὑγ88 ρϑβϑίηρ 1πἴο 18 ἐγαπδίξιοη δέαΐε; διὰ ΘῈ [δύῃ ΒΟΥῚΡ6Β, αἸΤΑΓα οὗ 
ἀποουχθοίῃθθθ ἴῃ {16 1.αἴλη ΟΟΡΙ68 Ὀθίογο ἰμδπι, βουραὺ ἴο ΓΕ αΥ [86 
611, ποῦ ὈΥ̓͂ ΡΓΟΟΌΣΙΩΡ ΙΠΟΤ6 ϑοσυχαίθ [Δ ΘΧΘΙΉΡ Αγ, Ὀαῦ ὈΥ 
δἀὐδρίληρ ψιδὺ 88 Ὀοίογο ποῖ το {86 {86 τηοάδσῃῃ ὐὐθοὶκ οΟρὶθ8: 
1π (818 (μον στοσὸ Ῥγοῦαρὶν 110{16 ἀσσασο ΠΟῪ ταυοῖ {Π6Υ Τοτα ἀθραγίπρ 
ἴγοτα δ ὑοχί οὗ [μοδο δῃοιθπῦ ΟἼΘΘΚΚ ΘΟρΊο68 ἔγοια ΒΊΟΒ {π6 [δ μαὰ 

ἀρ τουῤῤέθι Ρἱογοᾶ ὃγ αὶ 6 ἐβουρὰ 6 16 Θ οι ρ!ογοα ὈΥ̓͂ Αυσυδβίπο 6 ἐδουρδῦύ ἴοο βζΌηρ ἰὸ 
6 (ὰυ8 ἐπρνλνηινε ἢ τ ἐᾷ ΒβοΘ [0 ΤΟΙΔΑΣΪΚ, ἴῃ ΕἸ δ ἴο δυοι 8 
Βυρσχοδβίοι, {μα 10 16 ποὺ δ 411 βίσοῃρον μδὴ {ποβο οὗ Οσίζϑῃ δᾶ 
οἰβοσβ ΒΘ δροακίηρ οὗ [86 ΟὙΘΘΚΚ ΘΟρ θ8 ὑπϑηιβθὶνϑβ. 

ΤὴΘ θυρροθοα ὑβδϑίῃ ον οὗὨ «6γόιμθ ἰο (πὸ δχιβίθῃοθ οὗ βϑϑϑταὶ 
1,αῃι γοΥβῖ 9.5 16 Του πα ἴῃ μ18 ργϑίβοθα ἴο (86 ἔθ (ἀοθρ618, ὙΠΟ Π6 
ΒΑΥ͂8, “δ᾽ 1. ηΐδ Θχθρ]αυθ8 ἤἀ65 οεὺ δά βίρθμάβ, σοϑρομπαδδηΐ, 
ψφαθὰβ 2 ἰοὺ δηλ δυηξ Θχθιρ δῖα απού οοὐτοθβ. ἢ Βυῦύ (818, 1 (Δ Κοη 
ἴῃ 18 Θοῃπϑοίίοῃ, βαρρογίβ ἴπ6 ορὶ πίοι ἰμαὺ [6 γ0 γγ1ϑ Ὀυῦ ΟἿ6 Ὀεγδέοη, 
Βουουοῦ δἰ ασοᾶ ; δηᾶ (λυ 1ὑ δῇἴοταθ ἃ ρμοοα ᾿ἰρσθΐ δ8 ἴο (86 τηρδῃϊηρ 
οὗ ΔῺΥ {πῖπρ; βισϊον ἰὼ Δυρτιδίπηα. 

ΤΒυΒ ἰλθη {Δ οαυὶΥ οἰϊδιοΏ8, ΘΑΣΪΥ ὑρδύϊτομῖο8, δῃ οχὶθίϊηρ 
ΜΘΆ., νβϑθῃ σὶρ γ οοπβιἀογθᾶ, ΘΟΏΒΡΙΓα ἴῃ Ῥχουΐηρ {πὶ {Π6,Ὸ γ88 
οἿ6 ΘΑΙΪΥ 1, οἰλῃ γϑγβίοι, θα οΩ0 ΟὨΪΥ; ἐμαὺ [818 τγϑ8 δἰϊεγθὰ ὈῪ βοῖῃθ 
π ὕνο Ὑ4Υ58---- ὈΥ ἰγϑῃηβοσιρίυσαὶ νατιδίάοῃ, δπα ΌΥ ἀοίοθοςνθ σϑυϊβῖομ 
ὙΠῚ ασϑοῖὶς σορῖθβ. 
Τὴ ποσὰ [ΤΑ1,.Δ δδ8 Ὀθθὴ σωυθῃςομοα 88 ΟΟΟΌΓΙΙΩΡ 1η 8 αυοίδίϊοι 

ἴγοω Αυριβῶηθ. Νοῦν 10 ΟἿἹΥ ποϑάβ ὑμαὺ [86 ρββδβαρο ἴῃ {πδὺ ἐΔΊΒΟΥ 
6 οΑΣΟΙΆΠ]Υ σοϑα ἴο βλον μαῦ {818 πᾶτηθ οαπηποΐ Ὀ6 ΔΡΡ]16α, 88 1Ὁ [88 
ἴοΥ Βο ἰοῃρ᾽ ὈΥ Βοζηβ, δἰΐδμοσ ἴο (89 δρϑοϊδὶ οἱ 1,αὐἴη ἰσπηδβἰαίιομ, ΟΣ ἴὸ 
186 νϑγῖοιβ ἔοστηβ ἰὼ ΜΒΙΟΣ ἰμδὺῦ ὙΘΥΒΊΟΙ ΙΔ ΠΟῪ 6 ἔουπμα, [1 

. ψου]ὰ θ6 π6ρ6α 688 ἴο 1:πβὶβὺ οἡ {ι18, ΤΌΣ 16 ποΐ μαῦ {ΠΟΣΘ 18 81}}} ἃ 
Κιηά οὗ ᾿πνοίογαῦο ἰσϑα ΟΣ Βαριὺ 10} 688 ϑοόπθ ἴο βρϑὰκ οὗ 
{(η6 7Π͵αἴὶο σούβῖου, ΟΣ οὗ νδσίουθ [1{4116 νϑυβίοωθ, θη 8411 {μπαὺ 18 
Ἰη απ θα 18 016 ΟΥ̓́ΤΩΟΤΟ 1,Δἴῃ ΘΧΘΙΡ]ΑΙΒ αἰ βοσιηρ' ἔσο δῃὰ δῃΐοσῖοσ 
ἴο [δὶ οὗ Ψοτομλο. 

Αἰρομρεῦ οοτηροίοπς οΥο8 (ποτα 18 ΠΟῪ δυΐ {16 ἀἰϊβδγοποθ οὗ 
ἡυαρτηθηῦ δ8 ο τδῦ 1818 Ζέαϊα ταῦσπῦ Β6. Αὐρσυδάποβ ΟἘγιβδη 
ἰγδϊῃϊηρ ᾿δα τηῦσο} ἰο ὧἀο τ Ὀρροσ Τίαὶγ, [16 τορίοι οὐὗἨ πο ἢ 
Μιίαη, τ βοσο δ6 δὰ 80 Ἰοῃρ, σϑβι θα, νγὰβ [16 δεύηαῖ: δηᾶ ἰῆυ8 1 
οοῃίγαδε ἴο (6 Ομ ιβοα σατο οὗ Αἰγίοδη δχορίατβ, τ ΒΊΟἢ. Πα 
ΒΡΓΌΘΩΟ ὍὋΡ σιϊπουῦ ΔῺΥ ϑυδέοηιαζίς ΥΟΥϊΒο ὙΠῸ [ῃ6 ατσθοκ, Πα 
τοίοστϑα ἴο ὅπ τόσα ᾿ἰθαυπθα δηα οχδοῦ σθοθ βοὴ οὗ (86 Τμαἴλῃ ἰοχί 
ἴο ψΨΈΣΟΒ δ6 μδά θόϑὴ βοουδίοιῃθα οἱ Μηδ, δα το Πα οοπ πυρὰ 
ἴο αυοΐα ἀπά 086. ὅϑοπιθ βρϑοίγαθῃβ οὗ Αὐυριιβῦπο᾽β νϑυϊδίο ἴῃ 
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τοϑηρ ἔσοτα ἴπ6 ΑἸτγοδ ἐΑΊΠΟΣΒ, δηα ἢδῖθ δάμογοποθ ἰοὸ {μοβα οὗ 
ὍὌρροεν Τἰαἰγ, μανα θθομ οΟἸ]θοῖθα Ὀγ ΝΠ Ἰβθομδπ. Ηδ βαυβ, “ [ἡ {86 
Ρογιϊοῃ θχϑιηϊηϑα, 1 ἀουδί σμθίμοσ 8 β'ῃρ]6 Ἰῃβίδπος οδῃ Β6 ργοἀυοοῦ, 
ΜΠογα (86 Αὐτίοδῃ πχιύοσβ βίαπα ἴῃ πηϊίοα ορροβίϊίοῃ ἰο ἐβοβ οὗ 
Τία]γ, πιϊδουΐ δὲ, Αὐραδίπο βιαϊηρ' συ {π6 Ἰαίίοσ. . . . Ια ἐπ6 
ἔλίμουβ οἵ αἰβδγθηῦ οουπίσιθθ αρτθα βυ βηοΙ θα ]ν ἴοὸ ῥσοόνο ἐμαὶ {μον 
411 υδοᾶ {16 βαπηθ Ὑθσβίοῃ, ὑπμ6 } ΟΟΟΑΒΊΟΏ4] βαρασγαϊοη ᾿πΐο πϑίοπαὶ 
οἶαββθθ Ῥσόυθβ {πὸ δχιβίθῃοα οὗ ἀϊβπου ρϑορυαρ ῖοαὶ το βί 8. 
Απά 86 ἤδοὶ {μὲ δῦ. Αὐρυδίπο ΑἸ τσαγβ ἀρτοοβ ΠΕ [86 1 4] 16η6, 
αὐδοὰ ἰο {π6 Ὠϊδίου 8] ῥσοοῖβ δ γδαν σίνθῃ, ἀθιηοπβίσζαϊθθ ὑμπαῦ ἢθ 
υϑοά [Π6 [1180 ΤΘΟΘΘΏΒΙΟΩ δπά ποῦ (86 Αἰτιοαη.Ἶ 

Τῃ δαάϊίοι ἴο {π686 8 οηΐβ οὗ Ὑβοῦδῃ, 1, ΔοΒτηδ πη ΒΒΟΥΒ ΒΚΥ͂ 
σοΙρασῖθοι, ἰμαΐὺ ὙΘΣῪ ΒΔΟΌΙΌΔΙΪΥ ΤΠΘΓΘ 18 δὴ ἀρτοοιηδπΐ Ὀούπθθῃ (86 
τοδάϊηρδ οὗ (6 Οοάοχ Βυϊχίδπυβ οὗ [86 (ἀοβραῖβ, α ἀοουτηοηῦ θ6- 
Ἰοηρίπρ ἰο ὈΡΡΕΣ Τα], δπὰ (μόδα οὗ Αυρυδίϊηθ θη δοίς αἰ τ 
ἔτοσα [86 σοπηηοι θοῦ οὗ {86 οΪὰ 1,.Δη.2 ΤῊΪΒ ΘΏΔΌΪ68 α5 ἴο Βρϑακ 
Μ20} ἃ οογίαϊπ ἄσρτοο οὗ ἀ6Ηηϊ θη 688 88 ἕο {86 οἾ488 οὔ ἰαχί ἰο ὑιοἢ 
{86 Ἰοηρ-τηϊδυβοα πδπι6 οὗ Ζαία οὐυρᾷί ἰο 6 τοβίσιοίθα, 

Τὶ τηυδὺ ποὺ Ὀ6 Βυρροθοά {μαῦ ἴπ6 οχιϑηρ 1,6 οοὐΐοθθ, ψ ποῖ 
οοηίδϊῃ γΑΥΙΟΌ ΒΥ ΔΙ ογθα ἰαχίβ, ἃΣ6 οὗ ποοθβϑι Υ δου] γευϊδίοπα οὗ (δ 6 
οἰα Αἰτίσδῃ γουβίοῦ, δην οὗ ἴδια αν βργιηρ; ἔγοτῃ πὸ δαἀμιϊχίαγο 
οἵ ψμδῦ δα Ὀ66Ὼ ΓΘΔΙ]Ὺ γευΐδοά, ὶς ἢ βοσαθ οὗἩ [86 ργθυϊοι θυ οχἰβϑίϊην 
ἔοττωβ οὗ ἑοχῦ; δηα βοῖηδ ἔγοτη {86 ᾿πβαθηος τ Β1οῖ, δου {86 Ἰδυου 
Ραγί οὗ {86 Τουγ οολίΥ, γὰ8 Ἔχογοῖθοα Ὀγ 186 ψυϊραία οὗ “6 τόση, 
ΒΊΟΝ γ88 ρτυϑάι4}}}γ7 Βπάϊηρ 108 ὙΑΥ͂ ᾿ηΐο σΘΏΘΓΙΑΙ Ὧ86. 

ΑΙ8ο ἰδ τουϊβίοι οὗ [με οἱὰ ,δὔπι τι ΟὙΘΟΙς ΘΟρΙ68 ἴῃ ἐμ6 Τουτὶ 
ΘΙ ΤΥ τῦδβ ποῦ δἰ υδ ἀ0η6 ΟἹ {86 ΒδΔ116 ἈΥΪΠΟΙ͂ΡΙΘ οὐ ἢ ΜΗ͂Ν. οὗ 
16 βαπ|6 Οἶδβθδ (ἐ. 6. τι {πο86 τραυκίηρσ (π6 ἐγαπδίέίοπ βἰαΐε) ; ἴον 
ΤΏΘΓΘ Δ.Υ6 τη οϑ ἔγαθθβ οὗ ὑπὸ ἱπποηοοῦ οὗ ταὶς Θορὶθ8 τ ΒΟ ἢ ἸΤΘΓΘ 
ΙΔΟΤΘ “«οσαπάγίαπ (0 180 [86 ποιημϑποϊδίυσο οὗ (τ βθ8 0 }}) {μδῃ (6 
4518 οὗ [86 ο]α 1,Αἰη 1166] δα Ὀ66:. 

ΤΒ6 1,δἰϊῃ ἰοχί ἩΒΙΘὮ ϑοσοτηρϑηῖθθ βοηθ ατοοὶς ΜΆ. ἴθ δὖ ἴπμθϑ 
ῬΘΟΌΪΙΑΥ 1π 118 ΟΠ Οίοσ ἢ [ῸΣ ᾿ἰπβίθδα οὗ Ὀοὶηρ (μ6 ο]4 1,ζδη ρμ]δορᾶ ἴῃ 
)υχίαροκίου τὴ (86 ατϑοῖ,, Ὁ 18. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΙΥ ἃ ψοσβίοη τ ΒΙΘὮ 88 
Ὀδ66ῃ δοοοτησηοάαϊρα ἴο [Π6 δοδοιαρδηγίησ ΟὝὑθοὶς ΣΟΔα ΏρΡΒ, δηα {δαΐ, 
ἴοο, νὴ {86 Βδοσιῆσο ἱῃ 4668 οἵ 811] 1.δ01η ἰάΐοχῃ. 

Τη {860 ΤΟ]Ποτῖηρ 1180 οὗὨ {86 τπιογο ἱπηροτγίδην οὐ Βοίίο πόσα ΜΚ. 
οὗ {π6 οἷά 7, αἴἕπι τὰ 1τζ8 νασίουβ ἔοστωδ, [86 ηοίδίοη οὗ Σϑίθσθῃσθ 18 θυ- 
ΡΙογοά νιοὶ 88 Θοτηηθηοοα ὈΥ 1 ΒοΠυηδηη απὰ [88 Ὀθθη δἀορίοα 
Εν αχίθπαρα Ὁγ Τἰβοβοηαοσῦ δπα Τσορο]]68. 

1 Ἔβ86γΆ, 1. Ὁ. 33. Τηῃ οοπποοδοη σι (π6 τΒοΪο δυδ)οςοῖ, {ΠΟΓῸ 18 τους ἰδὲ ἴ8 ἰηϊογοδβί- 
ἱηρ ἴῃ [Π0 ῥγοοδάϊηρ . 1 ἰδ βου ΒΟΥ ΟΡ] οἴ δηὰ ᾿ΠΟΓΟΌΡὮΪ τὸ τοἰὶπὰ δηὰ 
“πεπιογῳ οὗ Απρτιβίηο, ῦο, ἰὰ ἈΪ5 ΘΑΣῚΥ ἀδΥ8 ἰπ Αὐτίοα, μαὰ ἀοβρίϑοὰ (Π6 ϑογρίΣοΘ ὈΘΟΔΌΒΟ 
οὗἩ [86 τυάοποβ οὗ τποὶγ βίγ]6, δὰ Ὀθοοῆο ἱπρυοᾶ τῖϊῃ ἴποτὶ Ὀοΐοσο Β6 αὐυἱιοὰ ὈΡΡοΥ 
Τιαῖγ. ἘΗο διαᾶ, ἴῃ ἔδοῖ, Ἰοασπιοὰ Τποῖὰ ἴῃ 8. ἔοστω ὙΠΟ του] δἰπιοδῖ οὐὗὨ ὨθοθδδιῪ ταπηδίῃ 
ἤχοὰ ἴῃ [Π6 τηϊπὰ ἴον 1ἰἴο ς ἱπιδῖ, ᾿πάοοᾶ, 88 ουσ Απιβοτίδοὰ Ὑογβίοη ἰδ δι1}} ἱπὰ 6 Ὁ] ἱπὶ- 
Ῥγαβϑοὰ οὐ 76 ΓΘ ΘΠ ΌΓΔΏΟΘ ΟὗὨ ΠΊΘΩΥ͂, ΟΥ̓ΘΏ διηοηρδὶ Π066 ὙΠΟ ΠΑΥΘ 60 (ἈΓ τοὐθοίθὰ ἰξ 88 
16 ὙΟΓΏΒΟΌΪΑΣ ὑθϑοθοῦ ἴῃ [18 ΘΟ ΣΎ, 88 ἴο Βανὸ βΌΠΟ ΟΥΟΥ ἴο ἴπ6 ἘΟΣΩΪΒῊ ΟΑΙΏΡ. 

3. δθ0 [Δοδιηδηη ατ. Τοδῖ. νοὶ]. 1, Ῥγεῖ. ὑ. χὶνγ. [πὸ 8]}} [δὲ (ο]]ονγβ ἔποσα ἱβ τηυοῦ (δδὲ 
δ γα Δ 016, 865 δοίης [Π6 δγδιοτηδες ἱπίσοἀποιοι οἵὨ δἰ θσδίϊοη8 ἱπίο 1.δεη ΟΟΡΪΘ8. 
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᾿α. Οοἄοχ Ὑ το} θη βὶβ.--- ἃ ΜΑ. οὗὨ [86 ἐουτίδ οοηξγΥ, 8818 ἰο 
μαν θδθθῃ τϊτίθη ὈΥ [π6 μαπὰ οὗἨἩ Ἐμιβοῦϊαβ ΒΙβμορ οὐ Ὑοτς6]]1, 
Μ ΒΟΤΟ πα οοὗδχ 18 ΠΟῪ ργεβοσυθᾶ. ὙὍῆα ἰοχὺ 18 ἀοίδβοϊζυβ ἴῃ βδθνογαὶ 
ῬΪδοθθ, 88 ταῖρΐ θ6 βιρροβοα ἔτοπι 118 ὙϑῪ στοαὶ 86. [Ὁ νγδβ ἰγϑη- 
Βουὶ θοα δηὰ θυ] ϑῃοα ἐν Τγϊοὶ αἱ Μιίδη, ἴῃ 1748, δηά 1 γγ8β α͵80 
ἰηβοσίθα ὈΥ ΒΙδπομῖηϊ, 88 ὁοσυρΥΐηρ ἰδ6 τοὺ ρίδοθ ἴπ μἷβ Ενδη- 
δοϊατίατα Θυδάτυρ!οχ.; ΤῊΘ  ΟσΤΊΟΥ ϑαϊθίοη 18, ΒΟΥΤΘΥΘΓ, [86 ΤΩΟΓΘ 
ΒΑ ΟΙΒ δοίΟΥΥ οὗ [μ6 ἔνγο, δηᾶ 1 οἴνϑῃ ἔπγηῖθθδ {π6 ἔστι τοϑαϊηρ' οὗ {88 
ὍΜ.., Ἔβρθοίδ!!υ ἴῃ Ῥ]δοαβ Βοτα {86 Ἰοανοδ ΓΘ ἴοση δηα τηυ ]αίοα, 
8.6 {86 ΣΟΙΩΔΙΠΙΠρΡ; [πιὸ ΔΙῸ ΓΑΊΠΘΥ ἸΠΔοΟΌΓΑοΙΥ ρίνϑη ὈῪ ΒΙΔΠΟΒΊηὶ. 
Τῆῖθ ΜΆ. 18 ῬΡΣΟΌΔΡΙΥ [86 ταοϑὺ γαῖ δ}]9 δσθιαρίαγ οὗ ἐμ6 οΪὰ 1, οἴῃ ἴπ 
1:8 Ὁπα] τοτοα βἰαΐα. 

δ. Οοάοχ Ὑ᾽  γομθῃβ13.--- Τῆϊ8Β ΜΏ., Ῥγαβοσυοα ἴῃ [86 ΟἿΤΥ ἔτοτι 
ὙΓΠΙΟΙ Ὁ ΤΔΙΚ68 118 ΠδΠγ6, 18 ῬΓΟΡΔΌΪΥ Βοτῃθῦγμαί τοτΘ τϑοθηῦ ἰῃδη α. 
Τὸ μαθ βουθῦγαὶ οβδβίηβι Τὸ ἰαχύ γγαὰβ ρυ ] 8Βῃ6α Ὀγ Β]ΔΠΟΆΪΩΙ ; 10 18 ἃ 
δοοά Θχϑιρίαγ οὗ {Πα ο]α 1,Δ 1}. 

ο. Οοάοχ ΟοἹθογίϊηι8.---- ΤῊΙΒ 1858. ἃ ΜΆ. οὗὨ δρουὺῦ [26 οἰθνοπὶῃ 
ΘΘΠ ΌΓΣΥ, Ργοβοσυθα διηοηρεῦ {Π6 οἴμοῦ (ΟἹ οτὶ ΜΆ. ἴῃ {π6 ΒΙὈ]1ο- 
τόθ ᾿πηρότία]6 αἱ Ῥασιβ. [Ὁ 18 ΟὨἹΥ ἴῃ [80 Οοερεῖς ἰμαῦ νγθ ἃ. 
ΘσΟμοογηθα ὙΠῸ ἴδ ἴῃ {818 Ρ]466; ἔου 1ἴὰ ὑδαῦ Ῥουίϊοη 1ῦ σομ δ ηΒ 8 
ΤΟΙΠΑΓΕΑΡΙΥ͂ ρατο Αἰτίοδη ἰοχί : 186 τεεέ οὗ ἴ86 Νονν Τϑβίδιηθπι μα5 
66 η δἀ ρα 1ῃ [6 ΜΗ. ἔγομι “ δγοϊηϑθ νοσβίοῃυ. 786 ραγί οοηίδὶπίηρ; 
1τη6 Οἴοθροὶβ (ΒΟ ἢ. ἃγο θη [1 γ6) τγ88 ΡΌὈΠΒημοα ὈΥ ϑαρδαῦογ ἢ, σμὸ παὰ 
{π6 ἀἰδοοσηχαθηῦ 0 Ῥγϑίου 195 ΜΆ. 88 δῇ δοχϑιιρίδρ οὗὨ 186 ο]α 1,αἴλη 
ἴο ΒΟΥ ΘΓ] οὗ σαυοἢ στοαῦοσ ργθῦθ 08 δηᾶ ΒΙΡΉΘΥ δηαυϊο ΒΟ Β ἢ6 
δα Βἴγηβο}  Ἔχδιϊποα δηᾶ Το] ] αἰοα, 

ΤΏοβο ἴσο ΜΆΜ., α. δ. 5.5 816 76 ΟὨΪΥ οορΐδβ οὗ {86 οἷά 1,αἰλῃ 
864 ὈΥ 1ῳΔομτθδηπ 88 αμέλογίξίος ἴῃ ἴ86 Οἀοδροὶβ ἴῃ δῖ8 ατϑοῖκ 
Ταβίδιηθηί. 

ὦ. Τηὸ 1,δὕη ρατὶ οὗ [86 Οοἄοχ Βοζῷ, οὐ (ὐδηίδ σὶρ θη δὶθ (866 Ῥ. 
169.).--- Τα ἰεχύ οὗἁὨ [818 ΘΟΡΥ 18 δἰ πιοβὲ ΘΠ ΤΟΙ δἀδρίοα ἴο {6 ατοοὶς 
ὈΥ τΒΙΟΒ [Ὁ 18 Δοδοιαρβηιθα, [{ 18 οὗ ψοσὺ [1016 ἱτηρογίδποα ἴῃ 
οὙ Ποΐβσα, οχοορῦ ἴῃ ἰδοθο ῥίδοοβ ἴπ σοῦ 186 ΟὝθοκ 18 ἀοίδοῦνα. 
10 18 αἷἰδο στ όγίδγ οὗ οἰϊαίίοπ πβοη {π6 1,8 δηα ασθοκ σοδαϊηρδ 
ἀμἶἕου. ΤΠ 1 ,δὔπ ἰοχὺὶ οὗ 818 ΜΗ. ναβ Ῥυ] θηοα ὈΥ ΚΊΡ] ηρ 
ἰοροίδον 1 (86 ΟὙΘΕΚ, 

4. Οοάοχ Ῥα]δίπυ.---- Α ΜΆ. δὲ Ὑ᾽θηπα, ροσθδρ8 οὗ [86 ΠΝ σοη- 
. 1018 τειτῖθῃ Οἢ Ῥυγρ]6 υθ] ] Τὰ ; ΤΔΠΥ ῬΟΥΏΟΠΒ ἃ ἀοἤοϊοηΐ. 

10 νῶϑ ρυ)θμοα ὈῪ Τιθοδβοηάοσα,͵ [Ὁ Θοπίβιηβ ἃ ταϊχοὰ ἰδχύ, ἴῃ 
ὙΓΒΙΟΙ (86 1 Α]18η ΤΟΥ ΒΊΟΩΒ ΤΊΔῪ 6 ἐγδοοά, Ἰδουρἢ 10 οὔθ δοοοσγαβ 
Ὑ1} [16 Ὀ6δὲ οορὶθ8 οὗ 186 οἹὰ 1,απ, 

1 Βεαοιθεδηοιπϑ Εὐδηροϊ ότι Οὐοχ 8, ἘΒΟΟΪ Μαρτιὶ . .. . ΟΣ δαϊοφυδρθο Βαβι] ἰοθ 
Ψσοο θη δἰ δὰ πηρποτὰ ἀχἰδἰϊα8 πθπς Ὀχίπαῦτω ἰῃ Ἰποθῖι ῥγοᾶϊ Ορογὰ οἱ δι ἀΐο ΦΟΑΝΝΙΒ 
ἈΝΌΒΙΕΩΣ [5101, Μοαϊοϊδηΐ, ευοσχι, ΙΠ. 

2 Ἐγρηροϊϊατίητα Ουδάγαρίεχ 1,Δεἴπεθ γογβί οὐδ δηια 120 θοτι γοΐοσίϑ 1Π18]16 66, Ὡπης Ῥυίπηιπὶ 
ἰπ Ἰποοῖι οἀϊξαπλ οχ οοἀϊοϊδαδ Μία υδογρεῖβ, δυΓοὶβ, Δ  πΕ18, ῬαΤΡυΓοίβ, δἰϊΐδαθο..... ὃ 
ΦόΌΒΚΡΗΟ ΒΙΆΝΟΕΙΝΟ ὙΟΣοποηδί, ΒοΠδο, ΟἸΟΡΟΟΧΙΥΊΣΠ. 

8. ΒΙΡ]]Ἰ᾿οταπι ϑ'δοτογυπι ΓΔ] 9 ὙΘΥΒΊΟἢ 68 ΔΓ 40 86 Ὑϑίτιβ ΠΑ] 68... . . ΟΡΟΙδ οἱ ϑἐπαϊο 
Ὦ. ῬΕΤΕΙ ΒΑΒΑΤΙΕΕ. ΟΣΐδ, ΜΟΡΟΟΟ ΧΙ ΤΙΣ, 

4 Ἐνδηροϊίαπι Ῥαϊδιϊηθππι [ηραἀϊαπι . . . . ὩΌΠΟ Ῥγϊσηστ οζαὶϊ δίηπο οὐϊὰϊ᾽ ΟΟΝΒΤΑΚ- 
Τιχυβ ΤΊΒΟΠΕΝΌΟΕΡ. 1ιραϊα, 1847. 
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 Οοᾶοχ Βευϊχίδπυβ.-- ὦ ΜΗ, οὗ δρουῦ (86 εδἰχίϊ οθπίυγυ, οοπ- 
ΤΙ ηἸηρ᾽ ἃ ἰαχὺ ὑμδὖ 18 ηρογίδηῦ 88 ἃ τηοπυμηθπΐ οὗἉ [Π6 Λέδέογψ οὗ 116 
οἱὰ [μη τη 18 ναυουβ βίαρθε. 18α ἰαχί, τ ΒΙΟΝ 18 ἀοίδοίι γα τὰ Ὀαΐ 
ἔονν Ὁ] 068, βίβ 8 88 οὗ ΒΙΑπ τη Β Εἰνδηρο] σαι Θυδάτγαρϊοχ. 
ΤῊ ΪΒ ̓β {Π6 ΘΟΡΥ͂ ἴο ΜὨΙΟἢ τϑίρσθηοθ γγ8ἃ8 τΏ816 αῦου6 88 δοπίαϊ πἰηρ ἃ 
ἰοχί οὗ [89 δὴ Κιπά 848 ὑμαῦ ὙΠΟ 8 ὑδοα ὈΥῚ Αὐυρυδβέπο; δηᾶ 
[8υ8, ἐπουρὰ [16 ΜΆ. 1066] 18 τῆοχθ σϑοοθηΐ ἰμδη {116 ἀσὸ οὗ (μαΐ ἐδίδου, 
δηὰ {πουρὰ [86 ἰοχὺ γγαὰβ ῬσΟΡΘΡΌΙΥ βοιμοῦμαῦ ἔἈγΊ ΠῈΣ ομδηροα δά 
ΤΩ ΟΠ 64, ἰδ τροσθ ΓΟβΟΙΔ]68 τ ρδὲ ἢ ἀοδισπαίοα ΙΤΑΙᾺ ἰπδη ΔΩΥ 
οἴου ΜΆ. πμιοῖ τγθ ρόβϑβθθβ. [8 ζζεσαγῳ ναῖὰθ 18 ὑπ 8 τηοὶ στοαΐογ 
(Πδῃ 18. ΟΥΙ108]. 

3... Οοάαχ Οοτθοϊθμβὶβ 1.-- ΜΆ, ὙΒιολ ἰοττηουϊν Ὀεϊοηροᾶ ἰο 
186 αποϊθηῦ δῃὰ ϑπλουβ ΔΌΘΘΥ͂ οὗ (ΟΥ̓ΘΟΥ 'π Ῥιοαγάϊθ. ΜαυθδηδΥ 
εἀϊίοα ἔγοτα (818 Μ΄. [86 (ἀὐοβροὶ οὗ 8ι. Μαιίίδον, πιο γα (Βς ἢσϑὺ 
της (πὲ οὐ οαὶ αὐὐοηαίίοι 88 (δὰ αἰγροιθα ἴο [16 Νοιν Τοδίασηθηΐ 
Ρογίΐζοῃ οὗ {86 οὰ 1,μαἰ1π.}ΐ Τῖ8Β νγϑϑ αἰϑὸ ἱπβογίβα ἰπ ΒΔ ΠμΟἢ 1 Β 
Εὐνδηρο!ἰασίατα Θυδαταρ]οχ, δπὰ {μ6 ναγίουβ τθϑαϊηρβ τεσ ρίνϑῃ ΠΥ 
ΘΑθδῦοσ. ΑΒ 10 18 ἀδβουι θα δ ΟὨΪΥ οοπίδιπιηρ δὲ. Μααν, 1 18 
ταῖμου οοῃξιδίηρ {παὺ Βα ΔΙ͂ΟΣ ΒΟ ἃ αἶβὸ ἈρΡραγΘηΟΥ οἷΐθ ἰὑ πὰ 1860 
οἴδον (ὐοΒρ6 19; ῬγΟΌΘΔΌΪΙΥ βοῖηθ οὐδε ΘΟΡΥ͂ 18 Ἰη θη θα,᾿ 

ο ΚΓ. Οοὐοχ Οοεροϊοηβίδ 2.---- ᾳ ΜΡ, ἀοβοοθνο ἴῃ πο ἤγβί εἰθνθη 
ομαρίοτβ οὗ δι. Μαίμον. 1086 τϑβαϊηρβ ἃγὸ οὐϊθα ἴῃ 180 ἴἴγθ6 οἰδιος 
(ἄοβρο]8 ΕΥ̓͂ ΒΙδηοιΐηὶ δηα ἐπγουρσμουῦ Ὀγ δ θυ. 
Το ἰοχὺ οὗ 27} απὰ 773 18 1ῃ 680} οϑ80 στηϊχϑαᾶ: {Π6}0 ΟΟΟΒΒΙΟΠΔΙΥ 

Ῥύθβογνθ ροοᾶ γχραάϊηρβ, Ὀαΐ αὖ {86 βϑῃηθ ὑϊπλθ {Π671Ὸ 18 οἴϊθῃ ἃ ρτγοδί 
ἀ64] οὗ τϑνυϊβίοῃῃ ἡ Βιο ταπδύ θανο ργοοθθαρα ἔτοτῃ ἃ σγαίδμου οὔοίοιιβ 
ΒΟΣΌΘ. 

φ' απὰ ἡ. Τὸ Οοὐϊοοθ β'δῃ- ΥΩ ΔΏΘΗΒ6Β ({ΟΣΤΩΘΥΪΥ 1 {ἢ 6 ΠΙΡΥΑΥΥῪ 
οὗ [16 Βεμϑαϊοϊμθ ταοπαβίοσυ οἵ ὥ. (ἀϑυτωδίηῃ 498 ῬσθΖ αἱ Ῥα.γ]8β).---- 
ΤΟ γϑδάϊηρβ οὗ σ'ὶ σσϑῦο οἱϊδὰ ἴῃ {86 ΟοΒροὶ οὗ δι, Μαίίμον ὈὉγ Μαγ- 
ληαΥ, δηᾶ δον εἴτα ὈῚ Β͵δμοιῖη,. Βοίδ 6 γ6 ΘΟ] αἰθα Ὀγ βαθδίον 
{πγουρδουῦῦ [6 ΟοΒρο]9; ἐμπουσᾷ ἢ 18 οἶΐθῃ β]θηΐ 88 ἴο {86 Το ϊηρῈ 
οὗ σ᾿ : ρουβδρδ 18 18 ἐπ ΡΙΔ668 1ῃ ἩΒΙΟΣ 1ὖ 18 ἀοἔδοῦνο, βίο 10 18 ἢ]8 
ουδίοπι ἰο οἷα {86 1,αη ΜΆ. οί 3ῶγ δῃα αἀσαΐπδὲ ἴ1}6 τοδάϊηρϑ 
ἀϊβουββοᾶ. ὙΠ ἰοχί οὗ θοΐΒ ἴ[πο86 ΜΉ. 18 τιϊχϑα, 

ἢ. Οοάοσ ΟἸασγοιιοηίβδῃνβ, πον ἰπ (86 αὔοδῃ [1] ΌΓΑΓΥ. --- [ἢ {ἢ18 
ΜΆ. το αοβροὶ οὗ δι. Μαίμον δἱομθ 18 δῃίθ- ΗἸθγουυ δ; (6 
οἴμοῦ (ὐοβρϑὶβ ἀγϑ ὑπὸ ἰοχὺ οὔ ἐμ γ υἱραίθ Τῆΐδ οΘοάοχ νγ88 ὀχϑιηϊηθα 
Ὀγ Υειθίοῖη, οοἸ]]αιοα Ὁ ϑδαθδίϊοσ, δμὰ ρυθ]δμθα (88 [ᾺΓ δ {Π6 
διηοιθηΐ ἰδχί 18 Θομοογηθα) ὈγῪ Μαὶ.,2 Αδοιΐ βῖχ ομδρίθιβ ἃ70 ἀ6- 
δοῦν; 1 σοίβίῃϑ τουοῇ οὗ (ἢ 6 υπα]ίογοα 1δὕη νογείοη, ἱπουρἢ ἰὴ 
ΒΟΙΔΘ ΤΩΘΑΒΌΓΘ ἸΠ ΟΥΤΩΪΧΘΩ͂ ; ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΧΟθρΘοΐδ 10 ἀβ Ῥϑοῦ αν ἴῃ {86 οἢ8- 
τοῖοι οὗ [86 σχουϊβίου ΒΙΟΒ 1ὺ ἢ88 ὑπ ἀοΥροῃ6. ἣ 

ἡ, οαοχ ὙΙΔἀοθομθηβιβ, 4 Μ. αὖ Ια οοπίαϊπιης ἔχαρτηθηΐθ 
οὗ [6 ἀοδροῖθϑ οὗ 1ὺκ6 δπὰ Μασῖ. 10 ἀρρϑασθ ἴο βεϊοπρ ἰο {μὲ δέῃ 
σοηΐυτΥ, 8πἃ ἴῃ ἰαχύ 10 15 ὁ56 Οὗ [Π6 ΨΘΥῪ Ὀαβῦ τηοηυτηδηΐδ οὗ {86 ο]4 
Τ1,Δῦπ ἴῃ 108 υπμδ] ογθα βίδίθ. ΟβαΪΏρΒ ἔγοτα {8189 ΜΙ. οσο ρίνοῃ 

" Ψυϊραία Απίίᾳυδ Γιαἰΐπα οἱ Πἰαἴα νϑγεῖο Ευδηρο  δοοσππάμππι Μαιοραχη . . .. δία ϊο 
οἱ Ἰαῦογα Ὁ. ΦΟΡΆ ΝΝΙ8 ΜΑΆΤΊΑΝΔΥ. ῬΑΓΙΒΙΪ8, ΜΟΌΟΧΟΥ͂. 

3. 800 ἢἰ8 βογίρίοτιιπι Ὑ οἰογαπι (ΟἸ]οοῖίο Ὑ αἰἰσδηα, γοἱ. {1ϊ. Ρ. 357. δεῳ. 1828. 
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ΌΥ ΒΙΑαμοδίηι, δηα {86 οηγο ἰόχὺ τγαθ ρυθ] 8864 Ὀγ ΑἸΓῸΣ δηὰᾶ 
Ῥαδυΐαβ; δυΐ δ {π15 σγὰ8β ἄοῃο ἴῃ οογίδιη (ὑθύταδῃ ῬΘΙΊΟΘ 6418, [ἢ6 
ἰοχί οὗ {818 ΜΩ͂. μαδ8 ποῖ Ὀδθὴ 1 ρΘΏΘΓΑΙ Ὀγδοί δ γ δυδ1180]6 [ὉΤ 
οὐ 68] ρυσροβοβ. [Ὁ βϑοϑῖὴβ (0 δομῆσιῃ ᾿80.8}}γ [86 Τοδαϊηρβ οὗ α. ὁ. ς. 

ἃ. Οοάοχ ΒορθιοπδΙβ. --- ΤᾺ 18 ΜΌ. κὸ 186 ΟΥΒΘΥ ΠΙΘΓΆΓΥ {γθαθΌ ΓΟ 8 
οὔδ6 εὐ Βοθῦῖο, αβ θθϑῃ στοιηουθα ἴγοσα ἐπθ τῃοπαδίθσυ ἔγοτη Ὑ Β1Οἢ 
1ῦ {8 68 118 παᾶτηθ: 1Ὁ 185 ΠΟῪ δ΄ ΤΌση. [18 ἀδία 18 σοῃβιἀογϑα ἴο Ὀ6 
[86 ἢ οομυσγ. ὙΒ6 οχίδηϊ ρογίζουι σομίδι:ηβ ρασζίδ οἵ {πὸ (ἀοδροὶβ οὗ 
Μαίδιον απ Μίαυκ, Το ἰοχῦ Πδα Ὀθϑῃ οορ!θα δηά οαϊθα Ὀγ ΕἼΘοΚ 
τ ἢ18 δοουδίογηθα ΣΠΔΟΘΌΓΘΔΟΥ : 10 γ7ϑ ΤΟ ΓΔ ΒΟΥθ6α Υ ΤΊΒομοηάοτγί, 
ὙΠῸ ρυΠ δμθα ἃ ροσῦοῃ πὶ 186 ὙΥΊΘΣΟΣ τ άομον. ἢ ΤΙΒΟμοηαοσῖ 
ΒΡΘδΚ8 οἵ [86 ἰεχὺ οὗ (8195 ΜΚ. 48 ὑβουρῃ 10 Ὀο]οηροα ἰο {πΠ6 “1414; 
τὸ ουριιν τδίμον ἴο θ6 δοῃδιἀογθα 848 σϑργοβοηςπρ 8 ῬΘΟΌΠΔΥ ΤΟΥΙΒΊΟἢ 
οὗ [δι οἰὰ 1,Δἴη, ἴῃ ὙΠ ΙΟΣ {δοτο 18 83ὲ ουἹἀθη τθ86 οὗ ἃ ασθοκ ἰοχί 
ΤΔΟΤα ΑἸοχδπάσιδη ἴμδὴ {πὶ τ ΒΙΟἢ 8α Ὀδοη (6 οΥρΊΠΑ4] 4518 οὗ [86 
Ταῦ νοσϑῖοῦ [Ὁ μαβ Ὀθβδίοβ ἸΏΔΗΥ͂ ΡΘΟΌΪΙ ΣΙ 66. αδδβαᾶρθδ ΔΓΘ 
ΔΟτἀροα 1π 8 ΤΩΔΏΏΘΥ ὙὮΪΟΝ ΒΘΘΤΩΒ ΔΥὈΙΓΓΑΤΥ. [}ἢ ΡΪδοθβ, [6 οοη- 
οἰυδίοα οὗ δι. Μαυκϑ ἀὐοδροὶ ἴοσ ϑχδσαρὶθ, ἃ. Ῥγόθουνοθ πὰ [,δίϊη 
ΤΟΔηρ8 ὙΒ1Οἢ τὸ ΚΠΟῊῪ ἱΠαἀορΟἀΘΏΠῪ ἴο μανο Ὀθθη ὙΟΣῪ δηοιθηῦ: 
1 ΣΩΑΥ͂ ἔδπ8 06 ΤΟρΈΣ θα 88 ἃ {γρ6 οὗ ἃ ἰοχύ ὙΒΊΟΒ σοῦ ὰ πᾶνα Ὀδθη 
οὗ γϑ ΣῪ ρατοδὲ ναΐπο 1ἢ 1ὖ δδα οοσὴϑ ἄονγιι ο 18 ΙΏοσο ἔγθα ἔγοτα {Π6 
οδδῆρσθοα ταϑδ ὈΥ ΘΟΡΥ]δίΘ; θυΐ Θνθῃ 88 10 18, δα τι 41] 18 ᾿πιροῦ- 
ἔοοομδ, [ὃ ἢδϑ στοδὺ νδ]τιθ, ββρβϑοὶδὶν 1η ρΪδοθδ ἴῃ οἷ 1ἴ Βαρροτία 
186 τοδαϊπρ οὗ 8 ἴδ ν οὐ {μπ6 θεδῦ δπὰ οἰἄδδὶ αἀτεοκ ΜΒ. [0 18 ἴο Ὀ6 
τορτοι θα δαὶ 1ΔΟΒΙΑπἢ ΟὨΪΥῪ ΚΏΘῪ [86 τοδαϊηρδ οὗ ἃ. ἔσομι ΕἼΘ  Ἐ 
ταοϑύ Ἰπορσγϑοῦ δα! το π, 

ἰ, Οοάοχ ΒΒοαϊ ροσϊδηυθ. ---- Α ΜΆ. δὖ Βγϑβῖδα : [Ὁ μ48 ΤζδηΥ ΟΠ ΑΒΠ18. 
ΤΠ οοάοχ τῦδϑ ἀθβοσὶ θα Ὀγ 19. βοδ]Ζ ᾿π ἃ Ῥσορταϊσαθ ρα] 186 α ἴῃ 
1814 3, το ἴβδὴ οσίσδοϊθα σοδάϊηρβ, βῃα σοσγϑοῖθα οστοῦβ ὙΔιοδ μα 
Ὀδθα οοπίδιηοα ἱπ 8 δοοοιηῦ ὈΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ΡῸΡ]Π]δηοᾶ, Αἴἴογπασγαε, 
ἴῃ 1827, Ὁ. οί] αἶδο ἰηβοσίβα ἴπθ σοδάϊηρβ [Ὡγουρσδοῦῦ ἴῃ τῃς 
οαϊοι οὗ {86 ὅτϑε νοϊυμηθ οὗ Οὐσοθθδοῖθ ατοοὶς Τοδίδιαθηϊ, τ ὨΙοἢ 
ΒΡΡοαγοᾶ δἱ Βευὶϊ πῃ ὉΠΟΘΥ ᾿ΐ8 ΟΑΓΘ δῃα βυροσυϊβίοῃ, 16 ἰοχῦὺ 18 
ΤΪΧΘα 1ῃ οδδυδούοσ, 

τη. Τ8ο 1,δἴάπ στο ησΒ οοπίδϊποα ἴη ἃ ΜΆ. ““ ϑρθουζυχα ἢ ὈΘ]οηρίηρ, 
ἰο {πα ἸΙΡΤΑΤΎ οὗἩ 186 Μομῃδδβίοσυ οὗ βαηία σοοθ ἴῃ (ἀθγυβαίθιωμμα δ 
ΒομιθΑ Τὶ ΜΩ, τῶὰϑ ἀοϑοσι θα ὈγΥ ὙΥΙδουῦδῃ ἴῃ [18 ““ 1,οἴί6ΧΒ,Ἶ 

Σ Ὑδοβιωδηη Τρ 8αγ8 ἰδὲ 8 'Ῥοχῖ 80 ᾿Ν ἴοτ ττῶϑ Ὠἰᾷὰ σαῖβοῦ Ὦδη ΡΟΝ] Βῃοά. 
“Τααϊς τὴθ οοὐϊοῖθ ουδηροϊ οστιπὶ ῬσρΡατοὶ ἰἰρύοσίθ δυροηῦθὶβ βου ΡΟ Ρ6Γ8 ποὴ ὀχίρυδ 
Νοδροὶὶ οἱἶπὶ ὶπἀοδοηδηι δανθεΐδ, 68} δΟΙΥΡΟῺ Πὰ ὑδεο ρογδσβ αἱ δαδάδη 110 6]115 οσου]- 
ἰδίπτα ροϊλυ8 φυδῖλ τυ]χαίαπλ ασαοὰ πυηαύδτη υἱάσγδι, Ἰοσπρ]οιογ θι.8 ἰῃηὐδηϊυδ ὩΣ οΧὶ.᾽ 
πε τῶρτε οι Ν. Τὸ 1. Ρ. χὶ, Οὐλογβ ματα ὈΘΘῺ δ᾽ ΠΆ  ΠΑΥΪΥ Ὠἰπάογοά ἴζοπὶ πϑδίηρ [μὸ ἴοχὺ οὗ 

ΠῚ 
5 ΤῊ γλ8 ἰῃ 1847. Ὗδε δοοοπτ οὗ ΤΊρεβαπάοτε ἸΠΕΓΑΣΥ ἸΔθοσ ΓΒ γὸλ8 οοπίίηποὰ ἰῃ 

ἴι6 Αηξίοροῦϊαις οὗἩὨ ἐπδὲ ρεγοαϊοδὶ ἴοῦ δουεσαὶ οἵ [6 ἀΠΆΣΙΟΥΪΥ ΠΟΙΏΡΟΤ; Ὀΐ ὙΠΟ ἢ6 
δὰ θεραῃ ἴο ἱπροσί ἴ86 ἰαχὶ οὗ (πΠ6 (οὐ, Βουἱοπείδ, λ6 Ῥοτίοάϊοδὶ ϑοοτὴς ἴο βανὸ Ὀθθῃ ἀϊ8- 
Ἄοοπεηποά, ἰεατὶπρ ἴΠ6 Ἰαχὲ οὗ ἰδὲ ΜΆ. ἱποοιηρίοίθ. ΑἹ 84}} δυοπίδ, [πδὲ ἀπδυιο εν ἸΟΌΣΗΔΙ 
ΜᾺ ποῖ, δος ἰπδὶ πη6, οὈἰΔΙ ΠΔΌΪο ἰη Επρίδηα Γ[πγουρἢ 186 πδυδὶ ἐβαπηοὶδ. 

Ις ἰδ τοῦδ ἰο 6 τορτοιεοὰ τὲ 186 Ἰαχὶ οὗ ἃ. δΔηὰ αδἰϑο οὗ ἑ. ἱδ ποῖ ρυν]δῃοαὰ δοσυγαίοὶυ 
ἴῃ βόζθ δοοεϑυὶῦ]6 δϑὰ μαγε 856 ΔΌΪ6 ἤοστη. 

8. Αἱ Βγοδβίδι, Ὑΐοτο δομη ψὰδ [60 δ Ὀγοίοϑβοσς. 
4 Τπίβ ΠΙΌΓΑΣΥ 6 βοπιοϊίπηος Κποῦγῃ δ [π6 Βι ἰἰοίποοα βεδβθοείδπα, [6 Οπαγοῖ οὗ ὅ'κηΐα 

Οτοοο μανΐπρ Ὀοοη Ὀυΐϊε, ἰς 18 δαὶ, ὈῪ Οὐμαίαππο ἀπὰ Ἠοίδηα οἱ ἴδ δἰΐδ οἵ ἔμ0 ϑ' ββουιδῃ 



240 τς Τρχίμαϊ Ογ ἰοίδηι. 

[ο ψ ΪΟΒ τοίδσθηοθ 888 Ῥθ6ῃ τηδᾶθ δῦονο:; δῃᾷ δ δηϑδεοανουγοᾶ ἰὸ 
ϑυιϑίδηςαῦθ 8. οἰδίτη οπ 118 ὈΘθδΙΥ (Παὺ 1Ὁ 18 δὴ δοίιαὶ σοσκ οὗ 8. 
Αὐυρπυδίϊπθ. ΟΑγάϊπαὶ Μαὶ ρυθ]!βῃοα οχίγαοίβ ΤΌ {π|8 ΜΆ. ἴῃ Ἠ18 
ϑρο]ορίυτα Ποιηδηυμι, γο]. 1χ. (1848), ἀπὰ δἱ Ἰθηρίῃ μ6 δαἀϊοὰ {Π6 
ὙΠ016 οὗ {π6 ἰοχὲ ἴῃ μἷβ Ῥαίσυμῃ Νουα (ο]]θοῖιο, νοὶ]. 1. ραγὺ 2. 
(1862). Υ̓Ἰβοπιδῃ αἰἰγὶ αΐοά {86 ΜΆ. ο (μ6 εἰχίβμβ οὐ βϑυθῃί 6θῃ- 

Ο δυγ, δηα Βα τἱρθγ Ἰυάροα μα [86 δογιρίατο ααοίδίϊομβ Ὀθ]οηρ, 
ταῖμον ἴο {π6 Αὐγίοδη (μδη ἰο {86 104116 οἶαββ. Μαὶ, ου 186 ΘοπΈΓΑΥ, 
Ἱρποχΐηρ, 1Ὁ σου] βθθηὶ, 411 ἰμαὺ ἱπυοβρδοη μα8 086 ἴο αὐ σι θαΐθ 
[86 πᾶτη “ 1048. ἢ {Π6 ΟὨΪῪ 6488 ὑο ΜΕΙΟΩ 10 Θου]ά ργοροεῖν θϑοπρ, 
ΒΡ 8 οὐ ἐμ18 ϑροουϊυτα 88 ἰδουρ 10 σου] Β6 οὗ εἱ ΒΟΥΎ]ΟΘ [ἢ 
{86 τοβίοσαϊζοη οὗ {86 γείυβ 114]1Δ(. ὙΤῊΒ οσΚ οοπίδϊῃβ ἃ ἰασρα 
πυθοῦ οὗ μοδᾶβ οὗ ΟΜ γιβῦύδη ἀοοίσίηθ δυταηροᾶ ἴἢ ομαρίοτθ, δηᾶ 
ππᾶοσ οδοῖ ἃ πυ οΡ οὗ οαοπΒ ἔγομπι (Π6 ΟἹα δπὰ Νον 1 δβίδιηθη δ 
ΔΥῸ δΒίτυηρ ἰοροίμον, τὴ μβουῦ ΔΏΥ ΤΘΠΙΔΤΕΒ οὐ ΔἸ οηβ. [Τὺ 8 ἐμ 
648] αἰταοβί, 1 ποί αυϊΐθ, ἰο 4 ΜΗ. οὗ δε οἱά 1,δλη 1186] οὗὨἨ {86 
ΒδΙῺ6 856. 7186 οἰϊδί 0:8 8.6 βΘΏΘΓΑΙΙΥ Ασαπ (Ἰπ οοπ σα δ ποίου 
ἰο ΠΖιαἴϊαπ) ἴὰ {μοὶ ομαγδούδσ, δπα ἴμυ8 ΒΠ6Ὺ βίαμπα ορροϑεά ἴο {ποδ6 
οοῃίαϊποα ἰπ [86 δοϊζηον οροα τόσ οὗ Αὐυρπυβέπο. ΤΗῖθ ΜΆ. 48 
186 ῬΘΟυ ΠΑΥΥ (μαὺ 1 Φ08η ν. 7. 18 οἰἱθα 1ῃ 11 ὑψ106,---- ἃ ὑγοοῦ {δα 
1 τηυϑὲ αν ἔουπά 118 ὙΑΥ ᾿ῃΐο ΒΟ ΟΟΡῚ68 88 ΘΑΥΪΥ 88 {Π6 ἀδία οὗ 
(818 ΘΟΡΥ. Τ86 οἰξαϊζοηβ ἴῃ {818 ϑρθουϊατα πᾶν ποὺ Ὅθθῃ υδρα 88 
γοῦ 1 ΒΩΥ͂ ΟΥ ΐοδ] δα! οη οὗὨἩ {80 ατοοῖς Νὸνν Τοϑίδπιθηϊ ; (Π6Υ γα, 
Βονγουοῦ, ἱπίτοαποορα, Ὡπμοσ (86 ποίβειοη ἤι., ρίνθη δῦογο, 1ηΐο {δεῖ 
ὙΠΟ ΤΎΘρ61168 μα8 ΠΟῪ ἴπ (86 ῥγθθθ. Τμὶ ΜΆ. ὈοΙοΩρΒ ἴο {86 
οἶβοσ ρασίβ οὔ {8ὸ Νὸν Τοβίδτηθηϊ 88 1,61] 48 ἐο [86 (ἀοβρϑῖβ. 

ΜΒΒ. ΟΕ ΤῊ ΑΟΤΕ. 

ἄ. Οοάοχ ΒοζΖθ οὐ (δι δ σι ΊΘΏ 818, 88 πὶ [86 ΟΒροΪδ. 
6. Οοάοχ 1,δυάϊδηυθ. --- ΤῊΪΒ 18 186 1.8 πη ἰοχὺ οὔ (86 ατοοῖκ ΜΆ. οὗ 

[Π6 βαπ6 ΠΆ͵Δ6 Οἰΐοα 88 Εἰ. ἴπ {86 Αοίδβ (866 Ρ. 186.) [10 18 ποῦ βο 
ΤΩΠΟΝ 8 [ΔῈ] συογϑίοπ 88 8. ᾿ἰἰΐογαὶ ἱπίοσργοίδίίου οὗ [86 ατϑοῖς τ Β]οἢ 
βίαπαβ Ὁ. {86 5166. 

ἀ. Α Οοάοχ ΒοΡΡ᾿ΘΏΒῖ8, ΠΟῪ δὖ Ἴθημβ. [0 18 βαρὶν ἃ ἔθ ρα- 
Ἰπηρβοδῦ ἔγαρτοθηῖβ οὗ ἋἪ86 Αοίβ δπᾶ (δίβοϊ ὁ Εἰρίβί]θβ, πο Τι8- 
οἰοηάοτέ οορϊοά, δῃᾶ οἀϊ ρα ἴῃ {86 ὙΊΘ ΠΟΥ ΔΕ γ ΠΟ Γ. 

1η [86 ΟΑΤΉΟΙΙΟ ΕΣΡΙΒΤΙ,ΕΒ 86 ΟὨΪΥ ΜΆ. οὗἉ [Π6 ο]4 1,αἰλπ ψΒοΣ 
οδῃ δ6 οἱΐεα, Ὀαδβιά68 ἃ. 7ι8ὺ τηοη Ομ 64, 18 ---- 
1 Οοάοχ ΟοΥθοιθηβὶβ, ἔγομι 1 ο ΜΑυ ΔηδΥ ρυ]1Βιοα [δ ΕἸ ̓θ116 

οὗ δι. Ψδπι68. 

Ῥαΐδοο. Ὑῶμο οδίδίοριο οἵ ἴπ6 Οοάϊοεθ ϑοδϑοσίδηὶ ἱα σίνοη ὉῚ Μαὶΐ, ἱπ μἷ8 “ βρίο σία 
Ἐοϊηδηῦπι,᾽ νοὶ], ν᾿ ἢ. 337. δε. ( 1.),ὄ 1841. ΤῊ ΜΒ. ἱβ Νο. δ8. 

1 ΤΙῃ 184] Μαὶ πὰ δαϊὰ (βρίο:1. Εοπι. ν. Ὁ. 939.) “" Οοὰἁ. δ8. ἰδηροῦ. 88θο. 'χ., Βα] θη ἰχ., 
8. Αὐρυπιΐηὶ βροοῦ]υμ,," [ἢ ἴΠ6 γοδγ 1848 (βρίςϊ!. ἤοπι. νο]. ν᾿ ρασὶ 2. Ρ. 111.),ὄ 6 οοϊτοςῖβ 
ἘΠ --- “5 αθθτῃ Οἰΐτὰ 8161 οδίδιοσὶ ϑοηϊθηϊδ νοὶ ροϊϑ οοηϊθοξατα ἔγεῖυδ, Ἰοημοδδσγάϊουχῃ 
Αἰχὶ, βροοι]ὶ ἔοστηθ ποηὶ, βοὰ ἀοϊπὰθ ἱπδροοΐατῃ αὐδάγειὶθ ἔσστηθ ᾿ το τῖδ δοσὶ ρίυτη δρπονὶ, οἱ 
Βαχῖο ροϊϊπδ γεὶ οοσίθ βαρ πηο δβοι]ο δἀαϊοοηᾶυμ ἡπἀϊοο. ΤῬὍὈα ἐδοδίγη! 68 ῥα] δοὰ ὈΥ͂ 
Μαὶ διὰ ὙΥ Ἰβοσηδῃ βϑοῖ ἴο 86 ττὶϊοσ ἴο σίνο ἴ ΜΆ. ἃ τῆοσο δηϊΐαπθ οἤδυδοίου ἴδῃ ἴῃ 6 
Μ8. 1ἰ861{ Ἔχ 118, ΒῸ ΤᾺΣ 88 ΤΏΔΥ Ὀ6 μαϊδογοά [1ῸΠ| ἃ ὙΘΥΥ Ὀγίοῦ ᾿μβροοϊοη το Οασά πὶ 
Μαὶ δονσοὰ πἰπ ἤο βδνθ ὙἘ110 6 δὰ [86 Ὀοοΐ ἰῃ ᾿ιἰ8 πδηά. τ 
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58. ΟΕ 571. ΡΑΌΙ, Ὦ ΕΡΙΒΤΙ,Ε8. 

ἀ. Οοἄοχ ΟἸατζοταομίδπυβ, [86 Τα ἰαχὶ οἵ Ὠ. (866 Ρ. 190.). ΤῊ8 
18 ΤᾺΣ τοοσα οὗ 8 ἐγαπείαξίοη ἴδῃ 18 (μ6 1,δπ ἰοχύ ἸΏ σΘΏΘΓΆ] οὗ οοἄ δ᾽ α8 
ατοο- [ζ801π|:; ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΟ Βρθοίβ 10 ἢ88 ΘΟΠΒΙ ἀογΆ 16 να]πο ἴῃ οὐ  (1οἾβῃ. 

6. Οὐάθχ βϑῃη-ρ υπιδηθηβῖ8, {86 [δίῃ ἰοχὺ οὐ Εἰ. (ρ. 193.); Ροβ- 
Β68864 οὗἁὨ 0 ἱπάοροπάθδηϊ γαΐτ, 88 Ὀαϊηρ Ὀυΐ ἃ ἰγδηβοσιρί οἵ α. 

φ. Οοᾶοχ Βοοσυπογίδῃυβ, {86 Ἰη ου]ποα 1,Αἴη ἰαχύ οὗ α. (Ρ. 199.): 
1018 θαγΡαγοὰβ ἴῃ {86 Οχίγοσῃθ, δηα 10 18 ΟὨΪΥ ΟΟΟΆΒΊΟΠΔΙΥ ἰμδὺ ᾽ὐ 
ῬΟΒΒ6Β868 ΒΗΥ͂ Οὔ [108] ναὶ. 

Ἐὸγν [86 ΑΡοοδΙυΡρβ6 ἴποῦθ οχὶβϑίβ πο ΜΆ. βΠΡΙΥ οοπίδιπῖπρ [ἢ 6 
οἷά 1,αὔῃ νϑυβίοῃ : 86 οἰϊαϊ!οηβ οὗἩ ῬΥΪΤΊΔΒΙῸΒ Ἰἢ ἃ. ρτιθδῦ ΤΩΘΑΒΌΓΘ 
ΒΌΡΡΙΥ 116 ταμῦ οὗ βυοῖ ἃ ΘΟΡΥ͂, 88 [Π6Ὺ ΘΟΙΡΓΙΒ6 {86 σταδίου ρατί οὗ 
1παῦ ὈοΟΚ. 
Το Μ55. τ δῖοι μανο ὈδΘη ἀσβουθοα ΑἸΗ͂ΘΥ ρ͵ ΘΑΌΥ 1π ναϊαθ, δπὰ 

ΒΟΠ16 οὗ {βοὴ δῖ ΚΟ Γ(ᾺΥ 688 {Π83η οἴμοσβ.Ό Ιπαροᾶ, πο {86 
ἰοχί οὗ ἃ οοάδχ μ88 ποὺ θδθὴ ρῃ]18Π66, ΟἿΓ Τ68}8 ἔῸΣ Θβ πη ηρ 108 
ψαϊὰθ δ΄6 δοῃῆηρα ἰὼ {π6 δοιαὶ οἰΐδθοηβ ὑπαὶ ἤδνθ Ὀθθὴ ρίνθη. 
ἼΠΟΓΟ ΔΓ 8180 οἵμον ΜΆ. οὗ ρογίϊομβ οὗ [86 Νὸνν Τοβίδαηθηϊ, ψ οὶ 
ἃγ6 Ὀυΐ Π1{{}6 οΤ, δηα {πὸ προσίδηοθ οὐὁ ὙὩΙΟΝ 18 ΘΟΙΩΡΑΓ ΓΙΟΥ͂ 
8118] : 10 18 Ὠ66 1688 ὕο ΒΡΘΟΙῪ [Β6υλ Π6ΓΘ. 

ΑΒ Πϊπῦ ἰουγα γα ἃ οἰδβϑι οδίϊοη οὗἩ [ῃ6 1,δ 1 ΘΟρΊ68, αἰ ουῖηρ ἔγοστω 
1μαῦ οὗ δτγοότηο, 10 νγδβ ροϊῃιθα ουἱΐ ΕΥ̓͂ [ζΔοβτηδηη ὑμδ8ῦ (ΒΟΥ ταϊσμῦ δ6 
Τεραγαβα 88 Ὀοϊηρ, 18{, 47 γίσαπ ἴῃ ἰοχὺ (ἰμπδῦ 18, (μ6 ο]Ϊα γϑγϑίοη τ ἢ- 
ουῖ ἀεείσπεα αἰ τ ῦλο 8), δυο ἃ8 α. ὃ. ς. ἴ. ; οὐ, 2η6, Ζ7͵αἴΐαπ, {παῖ 18, 
{Ππ|6 σΑΥΟ ΠΥ τουϊϑοα ἰοχὶ οὗ ΤΠρρογ 1ἰα]ν, σοροΐθ στ γτοδαϊηρβ οὗ 
πὸ Τουσίμ σομζαγΥ, δ ἢ 88 ΔΓ δἰβὸ ἑουπα ἴῃ ἴ86 ἀοἴβδὶς Ἄχθουίϊδα ἴῃ 
τπδῦ ἀρὸ ; οὗἩ [118 ΚΧ ΤΩΔῪ 6 [ΔΚΘΩ 88 8 βρβοϊμηθῃ; οἵ, 3τά, Οοάϊοθβ 
1 ογροΪαῖθα ὈΥ ῥγῖναΐα οορυἑβίβ, [Παὐ 18, ὈῪ {πὸ δαἀπλϊχίαγο οἵ ἀἸ τθηΐῖ 
Κιηαϑ οὗ ἰοχῦ: ἰὸ [18 οἶδββ τηοβὲ οὗ (890 Μϑ δ. δπηυϊηογαῖθα ἀρονθ 
ἈΡΡΘΑΣ ἴῃ ρατί [ο θοϊοῃσ. Τὸ [8686 τηᾶὺ θ6 δαἀοα δηούδογ οἶδβ8, δι ἢ 
88 {Π6 ἰοχὺ οἵ ἀ., (86 ομαγδοῖον οὗ πῃ οὶ ἢδ8 Ὀθθη ἀθβογι θα δθονα. 

ΕῸΓ 8}} ογίοαὶ ῬυγΡοβοβ (86 .,γϑέ οαδ8 18 ᾿μἀθβου ὈΔΌΪΥ οὗὨ [86 τηοϑῦ 
ψϑ 6 ; (88 δεοοηά 18 α|80 οἵ ᾿πῃηρογίϑποθ 88 Βῃονηρ δῦ νγᾶ8 γαδα ἴῃ 
186 ἔουγίἢ οοηΐυσΥ, δηᾶ (86 Κὶπά οὗ τοῖς Μ55. υδεοᾶ 1 ἴρρος [(Ὰ]Ὺ 
Ὁ Ρυγσροβοβ οὔ τονϊϑίοῃ. ΤὨῖ8 ρῖνθθ [86 Οοάοχ Βυϊχιδηιβ 108 γα]ὰθ 
1η οοῃῃθοίλοη ὙΣί (Π6 λέδέογψ οὗ 186 ἰαχί, δηα {18 τηϑῖζοϑ τ.ι8 τορταῖ 
ὑπαὺ γα ἀο ποῖ ροββθδ8 βανϑῖῦαὶ Ἰηομυτηθηΐβ οὗ {π6 118]10 ΤΕΥ ΒΊΟΠ ΡΌΓΘ 
8Π4 πηταϊχοά. ΤῊ τηϊχϑα οὐ Ἰπ ογρο]αἰθα ἰοσὺβ ἀγα σοπιραταξϊοείψ νοϊὰ 
οὗ ᾿Ἱπιρογίδῃοα ; {Π6Υ ἀδιηδπά ποίϊοθ, μούσουοῦ, θθοδαθο {ΠΟΥ πιαν (Δπ 
ΤΒ6Υ οἴϊθῃ 40) δομίδιπ τοδαϊηρβ Ἡ ΒΙΟΒ ΒΡγδηρ; ἔγοστα 108] 18} στ νυ], η. 

10 18 ὈΥ ἰακίηρ 41}1 {π6 ρυ ] Βῃ 64 ΟΥ̓ ΘΑΥΟΙ ΠΥ οΟἸ]αίοα 1,αἴ]η ἰοχίβ 
τοροίμον, {πῇ γ͵Δ σΔῃ ἔγϑθθ ΟἿΣΓ ΨΑΥ Ὀδοκναγα, 80 88 ἴοὸ ἢπα νι ἢ 
ΤΟΪΘΓΆ]6 οογίδι τυ ψμδὺ τγὰϑ ἴπΠ6 Δἴ γογβίομ (οἵ [86 Οοϑρεῖς δἱ 
ἐν, 88 τη8616 ἴῃ [Π6 Βοσοῃά σοηΐυγΥ. 

ὙΠΕ͵Ο τηυϑὲ πᾶνα Ὀθ6θη ἴῃ Αἰτῖοα 8. 68] ΟΌΒΥ οὗ 411 σουϊβίοι οὗ. (π6 
ΘΟΠΊΓΊΟΗΪΥ σϑοοϊνοα 1,11 ἰσαηϑἰδιίοηυ. ΤῊ]8 τηΔῪ ὃ6 ἴῃ ρατύ δοοουηίοα 
ον ἔτοτα {86 οβαγομοβ ποτα μαυΐηρ θθθῃ δοουδίοτηοα ἴο 1,611π ἀηὰ 
ἴο 1μαϊπ οαἶγ. ὙΥΆ116 ἴῃ Πα]γ, ασθοῖκ 88 8ὸ ψ6}} πόση, ὑμπαῦ (ἴα 

ΥΟΙ, 1Υ. ΒΕ 



242 Τοχίμιαϊ (γἰξοϊβΉι. 

ποίϊοῃ οὗἁ τον βίο ὈΥ τηθ8η8 οὗ ατθοὶς οορίθβ, ἡ] ἢ πγ ΓΘ Ἰοηρ τοδᾶ 
1 ΒΟΠλ6 ΘΠ ΓΟΠ 68 (88 δ 6 ΡΓΟΡΔΌΪΥ }υαρ64), γγὰ8 Οη6 ΘΟΙΩΙΡΑΓΔΌΥΘΙΥ 
ἔτ" ΠΡ (0 [Π6 πιϊπα 8 οὔ Π6 ΟἸγβάδη Ῥθορὶβ. 

ΤῊΙΒ 186 Βῃουγῃ ὈΥ͂ ἃ ν06}}] ον ἔδοὺ, ψ ϊοῖ, ἐπουρἢ 10 ὈΘαΓΘ βοτμθ- 
ὙΠαῦὺ ἹΠΟΙΓΘΟΌΥ οἡ ἔπ αποβίϊοη οὗ {π6 δειο Τ᾽ δβίδιηθηϊ ἴῃ 1,8[1π, 
τηϑὺ 6 σοῃβι ἀογρα δαυδ]]ν οοροηῦ ; ἔοσ {μ6 ΟἹ δῃὰ Ναὸν Τ οβίδπγχθηςθ 
ξογῃμθᾶ 1 {π6 οΪα Ἰμαἴη οπε ἰτϑηβ δου. Τα ἔδοῦ ἐμ Δ4]1υἀρα ἰο 
18. ὑπαᾶῦ τηθηθ!ομθα ὈΥ Αὐυρτιδίϊηθ, σΠοτο, τυ ηρ ἤο «Ψογοσηθ, ἢ6 
ἀεμογίθα ἶσα ἔγοτα σοῃηυληρ; Π18 σογϑίοῃ ἴῃ [,δἴ]η ἴτοσα [ἢ Ηοῦτον. 
ὕρ ἴο {818 {πιὸ {π6 1, 1π-βροακῖηρ ΟἸ γι δη8 πα [86 1, αὕ]π- τ δα ϊης 
ΟΠ ΤΟΙ ΘΒ ἨΔ οιρ]ουϑᾶ 8 γοσβίοι τηϑᾶθ ἴγοτη {μ6 ατοοκ ΧΧ, Βυΐ 
ὍΘ Π ΦΘΙΌΤΩΘ γἅ8 ργοποῖηρ,, ΒΟΟΙΚ ὈΥ ὈοΟΪΚ, Ὠ1Β ΨΘΥΣΥ͂ ΒΌΡΟΙΙΟΣ ὙΘΥΒΊΟΙ 
ἔγοτη 86 ἩΘΌΓΤΟΥ ἰοχὺ 1861, {86 ἴδ οὗὨἨ ᾿πηουδίϊοη ῬΟΒΒΟβΘΘα ΤΩΔΗΥ 
τη Ὧ8, δα δαγοηρδί Οἴ6ΥΒ {μαΐ οὗἨ Αὐυρπβίηα Εἰτηβοῆ, 1 οτάοσ ἴο 
ΒΠΟῪ «ἤΘγοόσηθ ὑπ6 6Υ]]} ΒΊΟΝ ταῖρι Δγῖβ6 ἔγοσα ἢΪ8 Ἰπῃονδίίοη, πο (6118 
Ἀπ ταῦ μα Βαρροῃθα ἴῃ 4 οογίδϊη Οἱ ποτ (86 Οἴβμορ Πδὰ 1π- 
ἰτοἀιυσοα ΠῚΒ ὩΘῪ γϑυΒΊοη οὗ Φοηδῃ. ““Α οογίδιῃ σοῖο ΟΊβῆορ οὗ 
Οοὐ8, θη πα Ἰπἰτοἀπορα [μ6 τοδάϊηρ' οὗ [ΠΥ νϑγβιοι ἱῃ {π6 σμυτοῖι 
ΟΥ̓́ΘΡ ΏΙΟΝ ἢ6 ὈΓ6Β1468, βοιῃϑίπιηρ αἰϊγαοίθα ποῖϊσο 1ῃ {π6 ῥσορμοῦ 
δ) οπἢ, τ ΙΟὮ ἰΠοὰ μαάβί Το ογοα 1ῃ ἃ ἸΏΔΠΏΘΥ ὙΘΙῪ ΑἸ ΘΥΘΏΓΥ ἔγοτα 
ὑπαῦ ψ ΠΟΙ νγα8 ΠΑὈΣ ΠΥ απ] ταν ἴο [86 Τα] Π5 Δη 4 ΤΠΘΙΩΟΥΊ6Β οὗ 8]], 
86 ΜΕΙΟῊ τγ88 οοηβθογαίθα ΟΥ̓ π186 {πγουρὮ ΒΟ ἃ ΒΟ ΒΒ: 00 οὗ ἀρ68. 
ϑοἢ 4 ὕσπλ]δ Δ’ΌΒα διηοηρσδί {π6 Ῥ6ΟΡΪΘ6, δϑρθοΐδ!]ν ἔσοσῃ {π6 Θοῃ- 
ἰδηδοη οὗ {π6 ατσθαῖβ, δᾶ ἔγομῃ {πεῖν νου θυ πρ' ἃ μάτρα οὗ [Ἀ]81Ε- 
οδομ, ἐπαὸ (Π6 ὈΙΒΠΟΡ νγᾶϑ οοιαρο]οᾶ (10 οσουστοα ἴῃ 8 οἱΐγ}) ἴο 
Τοαυϊγο {Π6 (ΒΟ ΠΟΩΥ͂ οὗ [Π|Ὲὸ 6ν]χ8. Βαυΐ, τι βοίθοῦ ἔγοσα ἸρΤΟσΆ ΠΟΘ ΟΥ 
ταΆ] 166, {Π6Υ Τρ] 1οα {παΐ ἰὴ (π6 ΗΘ Όγονγ ΘΟΡΙ68 {Π6γῈ ψγ1ἃ8 Το πα {Π6 
ΒΆΠ16 {Παὺ [6 τοοῖκα απ 1, αὐΐη8 μδα δηᾶ υβοὰά, Βα παχὶ ἢ ὙὟΕΥ 
{Π.6 ΡΟΟΙ πῃ νγὰἃ8 ἔοτοϑά, δέγοσ τηυοῖ ἀδηροτ, [ο θ6 ὙΜΠ1ηρ ἴο οοττοοῦ 
818 28 πουρὮ 1 μαᾶ Ῥθοπ ἔαϊβα ἴπ ογᾶθγ ποὺ ἴο τοπλαῖῃ πουῦῦ (δ6 
ΡΘορ]6.᾽"" 

γγε μὰ {παὶ {π6 ραβϑαρθ ἴῃ Φοπα πγαὰϑ {παῦ Ποῖ τοϊαιθα ἴὸ 
τ αὐ ἴῃ ΟΌΣΥ νϑγβίοι 18 ἑθυτη θα {πὸ “ ρουγα; ᾽" δηᾷ ἐπα {π6 ο]ά 1,αἴη 
ἤγουι {πὸ ΠΩ. Χ Χ. μεᾶ τοηαογοα {818 ΟΥ̓ ομομγδίία, θὰὺ ἩΒΙΟΝ «Φογοιηθ 
παᾶ ἰταμβ]αἰθα, ποῦ ΥΘΥΥ͂ ΠΆΡΡΙΪΥ, λεάεσα. Τῆΐβ 18 βῃονσῃ ΠΥ͂ Βοη6 οὗ 
[Ὧ6 Ἰαΐοσ οογγθβρομάθησα δούνθοη ὑπ ΒΙβῃορ οὗ ΗΙΡΡοΟ απὰ {πὸ 
ΤΘοΪ86 Ὀγοβῦγίοῦ δὲ Βου] μοι. 

ΤῊϊ8 τϑίοσθμοθ ἴο {86 ἀτγοδᾶ οὗἨ ἱππουδίϊοῃ 80 βχοῃρῚΥ [6] ἴῃ ἐΠ6 

1 Νὰ) αυϊάδπι ΓΓαίοσ ποβίοῦ ορίϑοοραϑ οὨπὶ Ἰοο Αγ] ἱπϑιϊτπ1856ὲ ἴῃ ΘΟΟ] 6518, Οἱ Ὀγδοθβὲ, 
1: 1ΟΥ ΓΘ ΔΙ οηοΤὰ ἴπδπ), τονὲ ααϊἀάδτῃ Ἰοηρο Δ] ἰἴοσ, αδ8 [6 Ροβίζαση ρα ἃ ΦοΏΔΠ Ῥστορθίδῃ, 
φύσα ογαξ ΟΥΠ ἢ ΠῚ ΒΘΏΒΙ 018 ΤΠ ΘΠ ΟΣ 6.116 ἰηγοίογαίθμ, οἱ ἰοὺ εοἰδίατη ᾿πΠορβδίοη Όὰ8 ἀθοβη- 
ταϊαπι. ἘδοΐαΒ οδδί ἰδηΐτ5 ἔπτη αἰ 8 ἴῃ Ρ]6Ό6, τηαχίτης τος ὶβ Ρρπ ΟὨἸ θ8 οἱ ἱπο]ατη δ θ0}8 
ΟΔΙΠηΐδτη [Δ]51Δ 118, αὐ σΟρ ΤΟΙΣ Θρίβοοραβ (68 αιΐρρο εἰν ῖα8 ογαῖ), δπάφογαπι [οδῖϊ- 
τπιοηϊατῃ Παρίϊαγο. ΠΠσασα δαΐοιῃ 1ΠΠ1 ἱτι ρου οἷα Δ τΑ}1|ὰ, Πος 6586 πη ΗδΌτγεἶ8 οοαϊοϊ θυ 8 
Τοβροηάδογιηΐ, αυοὰ οἱ ατεροὶ οὐ 1,.Διἱπὶ Βα οΡδης δίαυθο ἀϊσοῦαης, ΘΟυϊὰ ρῥ᾽υγΑ ἢ Οὐοδοῖαδ 
εϑὲ ἢόπηο υϑὶυΐ τηρῃ ἀοβὶϊδίθμη οΟΥσΊ ρ ΓΟ γ 6 Ώ8, ροβῦ δ σηυτα ῬΟΥΟΌ] πὴ, ΠΟῚ ΓΕΙΏΒΏΘΓΟ δῖ 0 
Ῥίοθα." --- Αἱ. δὰ Ηἰἴογοη. Ἐρ. ᾿Ἰχχχί. (εα. Βαββϑῃΐ, 11, 60]. 218). ΑἼπο 408. 

3 866 Φογοϊωηοβ 1 οἰΐζοῖβ ἴο Αὐραβίίηθ, ΕΡ. ΙΧΧΥ-., ἰπ ἴΠ6 ΟΤΚΒ οὗἁὨ [16 ᾿διοσ (ἃ. Β48- 
ΒΔ, 1:. 00]. 236.), δηὰ Απροβιηο᾽Β ΓΣΟΡΙΥ : “ ΠΙυαὰ ἀρπὰ Φοπδιῃ υἱγροϊππὶ δὶ ἰη Η Όγεθο 
πος Βοάθσα οδὲ πος σπουτθίία, Ββοα ποβοῖο αυἱὰ αἰϊυ ἃ, ασαοά ΤΌΠΟΟ 8800 πὲχαπι, βυδίοη δηυ Τὴ 
δαταϊη σι] 8 ογ ζαῖαγ, ΤᾺ 8116 πὶ ̓ ᾶπι ἴῃ ΟἸμηΐθ8 1,118 σπου ϊαπὶ Ἰορὶ.᾽ --- ΕΒ, Ιχχχίϊ. 
(ϊ. 268.). : 
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Ῥτουίηοα οὗ Νογίμβ Αὐτίοα παϑὺ ΒΔ Ό]Υ οἷοβα {Π6 δοοουπΐ οὗὨ {Π6 ο]ἀ 
Ια νοσβίοι οὗ πὸ Νοὸνν Τοβίαπχθῃϊ ; [ὉΓ 10 Πδ8 δὴ ἱπιροτίδηϊ Ὀθδυηρ 
Οἢ ὕγγο φυθσϑίϊοηβ ὑμδὺ ἤᾶνθ 66 ΘΟΠΒΙἀΟΓΙΘΩ͂, [Ππ6 ΟΥἸρΊπαὶ μηὲέψ οὗἩ (Π6 
οΪά 1,δὕη νογβϑίοῃ, ἃ. ροϊῃξ δαυδ  Υ αβδοίπο {μ6 ΟἹ Ταβίδτηθηϊ δπᾶ 
{π6 Ναῖνν ; δῃὰ {Π6 ἀαίορα γοϊθηθϊοη οὗ {ῃ6 οΥἱρίηδὶ σγοδαϊηρθ. [1Ὲ 
πιαην νουβίουδ 84 Ὀ66ῃ ἴῃ 086, ἀἸΟΓΘΠΟΘ ἃ8 ἴ0 ἃ σποτγὰ δου] ἤαΥυβ 
ΒΌΓΡΓΙΒοα πὸ ΟΠ τ βδη δυάϊθηοο ; 1 ΠΙοθηοα οὗ Του] ΒΟ πα ΘΟ οί ο ἢ 
δά Ὀδθὴ ἱπίσοάυοοα Ἰηΐο Αἰγοα 848 10 πδὰ Ὀθϑὴ ἴῃ [08], 4}1 θδγβ 
σου αν Ὀ6θη δοουδβίοτηθα ἴο ἸΏΔΩΥ͂ Θἤδησοθ. 1718 δοῃβ τιϊριΐ 
ἀιγοοῦ ὰ8 ἴἤο {86 τορίοῃ ἱπ Μ ΒΙΟΝ ΓΟΥΙΒΊΟΙ. τ 88 ΟΑΥΤ]Θα οἢ, δῃά τηϊσῇΐῦ 
ΘΟΠΠγτΩ 118 10 τϑηϊκίηρ; (86 ΜΘ. οὗἨ {Ππ6 ο]α 1,αἴη σΠΙΟΝ σομία!η δὴ 
μπαϊίογοαά ἐοχέ (π ΒΘτΟυοΥ ΤΙ [6 88 Ῥατί οὗ ἴῃ6 Αὐτιοδῃ ἔδμ]γ." 

Αἴἶον Π6 τον βίοι οὗ Ψϑγοσηθ ἢ88 Ὀ6θῃ ἀθβοσι 64, ἃ ὈοΓΟΓ δβϑιτηδίθ 
ΤΩΔΥ͂ 6 ἔοχτηοα οὗἩ {86 ογέξίσαϊ να]πθ οὗἩ {86 οἱά 1,αὔλῃ ἴῃ 118 γϑγουβ 
ἴΌσΤΩΒ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΠΙ. 

ΤῊΒ ἘΒΨΙΒΙΟΝ ΟΡ ΤῊΕΒ ΓΑΤῚΝ ΒΥ 9ἜΠΟΜῈ --- ΤΗΕ γΌ ΘΑΤΕ. 

ΤῊΣ Ῥγβδοίϊοα οὗ σουϊβίηρ π6 1,6] Ὑουβϑίοη τγαϑ ὑπὺ8 ἱπ [Ὁ]] νἱσοὺῦ 
ἴῃ. Τἰαὶγ Βοΐοσθ {π6 148 χυαγίοσ οὗ {86 ἔουσ ἢ οοπίασγ. ΤᾺ ΐδ ρσόρδ 0 }Υ 
ρα Τλαπιδβϑυβ, Ὀίβῆορ οὗ Βοπιθ, ἰο ἀδθβῖίγα (μαῦ βοιωθίηρ' ΤΏΟΓα 8γ8- 
ἰουλδῦο βΒῃου]α Ὀ6 Ἔχθουίαα, βοταθίιηρ (μα΄ Βμῃου]ὰ θ6 ἃ σοι αν [ῸΓ 
[6 οχίϑεπρ σΟΠ ΠΒΊοη, δπα ποῦ ὑπαὺ τ μι ἢ ταῖρξ ἱπόγθαβα 1, 88 (6 
]εαϊὶς ΥΘΥΒΊΟΙ. ἈΡΡΘΑΣΒ ἴο αν 016 1 ΒΟΙῚ6 Τηθαβα 6. ΑἾδ8ο, 88 [86 
Τιαὶ)ο τουϊβδίου μδα 1πἰστοαποοα 8ὸ ἀἔοσοηΐ ἃ Κὶπα οὗὨ ἰοχὶ ἔγοση {πδ 
ὙὮΙΟ μα ὈΘΘῺ π᾿ 186 ὈΓΘΥΙΟΊΒΙΥ, 1Ὁ ΤΩΔΥ δᾶγο Ὀ6θη ἱβμουρδὺ ἀ6- 
ΒΙΓΆΌ]6 (0 τουΐβα ἴῃ {π6 ορροβὶίθ αἰγθοίϊοῃ, ἐ, 6. ὈῪ Φ0]]οννπηρ᾽ ΘΟΡΙ 68 οὗ 
8. ΒΙΤΏΣΑΥ Κιπα ἰοὸ (ποβ6 σι οἢ Βαᾶ Ὀθθη {86 οτίσϊπαὶ Ὀδβὶβ οὗ [16 
Ι,αἴλῃ ἰοχὶ ΠΟῪ 80 τη υοἢ ΟΠ ΙΒοα : αὖ 41} ουθηΐβ, {818 γγαβ {πΠ6 αἸγ66- 
Ὀοη ὑπαῦ {πϊηρβ ἰοοϊ. [Τὺ 18 γ ΥῪ ΠΠἸκοὶν ἐπαὺ Τατηᾶβιιβ Δ Πᾶν 
]ΒΠῃ6α {παὺ ΒοταΘ βμου]α ἔβα ἃ ποσὰ ἱπαθροηάθηΐ ροβι [0 88 ἰὸ 18 
ἸΙΠΟΓΑΥΎ ὑΠπΘΟΪΟΡῪ μδη δα Ῥ6θὴ Ῥγθνι ουβΥ {μ6 6486, ὑπαῦ 10 βου] 
ποὺ Ὀ6 ΔΩΥ͂ ἸΟΠΡῸΓ ἀοροΒα ηρ᾽ 1ῃ ΒΌΟΙ ταϑρϑοΐβ οῇ ΜΊδη οὐ (ὐδυίμαρο. 
Τὰ ἔλοῖ, [μ6 οἰγουτηδίδποαβ οὗἉ {π6 Ῥξοπιδη ΟΠ ΓΟΝ ἡγοσα αὐΐουυ σπαηρσοά 
ἴτοια αΐ ὑπ Ὺ μδα θθῃ ἴῃ {Π6 Βοοοῃμα δηα {πἰγὰ σθη ΏΣΙ68; 10 τγ88 
ΠΟ ΙΟΏροΣ ἃ Οτοεὰ ΟἸυσοι ἴῃ {Π6 οαριί4] οὗὨἉ {π6 ὙΥ̓ εβί, Ὀθαὺ 1 Παά 
Ὀθοοαα ἴμ6 οαπίγα οὗ {πΠ6 1,401 }.-ϑροαϊκῖηρ ΟἸὨσιβύϊδῃ ΘοτημηηΥ. 
1 ἀρΡρϑδγβ ὑπαὺ {86 ΥΘΥΙΒΙΟΠΒ οὗ {π6 014 Ἰ,αἰ!η νογβίοη μδα οχίθηδοάᾶ 

ἴο [6 ΟΙα Τδδβίδιμθηϊ 88 γγ8]} δθ ἰο {6 Νϑνν, δῃά πβὺ δ σι ο]γ [Π6ῃ 
414 Τϑατηδβιιϑ ἀδβίσο ἴο ἈΡΡΙΥ [18 τοϊηθαυ δραϊηβὺ Θομ βοη οὗ ἰαχύ ὈΥ͂ 
ὃ ΤΟΙ Βυβίθιηδιο πΟΥΚ. 

)όγοσαθ, [86 Ῥγοβουίοσ ἔγσοση 1 )αἰπιδί δ, τγα8 {π6ὴ αὖ Βοιηθ, μανὶηρ 
τοί θα ἴῸΓ ἃ ψ 8116 ἔγοτῃ 818 [6 οὗ βίπαυ δηά γθοϊυβίοη ἴῃ {Π6 Εὐαδῦ 
ἴο {π6 ΟἿἿΥ οὗἨ 818 Θαυν ἰσαϊηϊηρ. Πδιηδβιβ ΔρΡ δα ἴο Ἀπ 85 Ὀοὶηρ; 
Ο0Π6 ὙἼ.Ο ροββοββϑα {86 οοπιροίθῃϊ ΘΓ ηρ,, 8001}10168, ἀπ ΔΡΡΙΟΔΙΙΟΙ : 

λ Τὴ βρεακίηρ οὗἩ Λυρτιβέϊπο᾽ Β π86 οἵ ἴπ0 ποτὰ 7ίαΐα, πο ποιῖςθ τνδ8 ἑδίκοῃ οὔ (ῃς σογγδοίίομα 
ὙΓΠΪΟἢ ΒΟΙΩΘ ΒΟΌΣ ΐ [0 ἰηἰγούποθ, -- ίαία, οΥ ἐἰΐα : ἴὉΥ 411 σδηρο ἰθ ποϑά 688. 

Ἐ2 
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181 νγὰ8 δϑουῦ {86 γᾶν Α.Ὁ. 382; δηῃᾷ ἴπ ἔγχο γϑᾶτβ Π6 ργοβοηϊοα 
(86 ὈΙΒῃοΡ τι {π6 ἢγδϑὺ ραγί οὗ {86 ψοῦκ νοι Βα μαὰ ἔπυ8 ὑηᾶοχ- 
ἰΔ θη 88 ἴὸ {86 Νὸνν Τεβίδμηθην, [Π6 ἔοαΓ (αοΒροῖβ. 

πῃ (86 6ρ᾽816 τ τ ἩΒΙΟᾺ {πὲ8 τουϊβοᾶ οαΐξίοπ (1π ἐπ6 δῃοῖθηΐς βθῆβθ 
οὗ {π6 τσ ογα) τῦᾶϑ ΘΟΘΟΙΩΡΔΗΙΘ(, γ)18 ἸΘΆΓΏ ΒΟΙῚ6 ΡΑΓΡΟΌ]ΑΓΒ 48 ἴο {86 
τοπαξίοι οὗ τῃ6 1601 ἰοχί αἵ Εοτηθ, δηπα {π6 ΤδηποΥ ἴῃ ἩΠΙοῖ {ῃ6 
άοΒρε]β δα θθϑῃ γϑυϊϑθά. Ηθ βρϑδῖβ οὗ {86 δοιηρυ βίοι τ μοὶ Π 8 
Ὀδ6οη ἰαἰὰ οἡ πὶ ἴο υπαοσίδκα [86 στ οσΐ, δηα δον ἢ [610 ἐδμαΐ ὃ νγαϑ 
{|κ6 ἰακίησ [86 ρἶδος οὗ 6 ἡυᾶρε ἴο ἀδῆῃε, πὶ τοραγὰ ὕο [Π6 Θορίδβ 
οὗ τὰ6 ϑδογιρίυγχοβ αἰορογβοα τγουρα {86 ᾿πτοΥ]ά, τ δὺ 88 δοοοσγάδπὶ 
1 (86 “ΟὙτόθὶς νου Υ ἢ ἀμ τ μδὺ γὰϑ ποῖ; ἃ ρίουθ [01] ᾿πάοοᾷ, 
Βυῦ δὴ δηίογρσίδθ οὗ Ρ611}, ο πάρ οἴμοσβ, δῃὰ γαῖ ἴο βχροβα Εἰπιβο 
ἴο Ὀ6 ᾿υαροα ὈΥ 4]]; ἰο οδηρα [86 Ἰδηρταρα οὗ ΟὯΘ ΠΟΥ͂ στόν οἷά, 
δηα ἴο Ὀχιηρ μδοὶς [Π6 ὙγΟΣ]α τὰ 109 ΒΟΔΤῪ ΠΑΙΧΒ ὅο (86 Ετβὺ συαϊπγθηΐϑ 
οὗ οἰ] άσγοη. ΕῸΓ 0, ὙΠΘΙΠΟΣ ᾿ἸΘΑγμΘα ΟΥ̓ υὑπῃ]θαγηθᾶ, 80 βμῃουυ 
ἰαἶκα {π6 Ὀοοΐκ Ἰηΐο 818 Βαηά, δῃηά βηὰ τμδὺ δ6 χοδὰ αἰἶἴδὺ ἔσο {μαι 
ἴο [86 ἰαδία οὗ νυ ϊοῖ μ6 μδα Ῥ6 θῇ δοουδβίοτηθάα, ψου]ὰ ποῖ ἱπηπλοά αἴθ] ν 
ΟΥΥ ουὖ ἀραϊηδβὺ “Ψ6τοπιθ, οδ]]ληρ' Πἴτα ἃ ἔἈ]Β1 θυ ἀπα ρον οὐ βδου]θρα, 
Ὀδοϑαδβα οἵ 818 ἀδυίηρ ἴο 8Δ44, οἤδηρθ, δῃα οοστϑοῦ δηγτθιηρ ᾿Πῃ δποϊθηΐ 
Ὀοοῖκβῦὴ Ὑπο {πΐῃρδ σομβο] θα ἢϊπὶ ἀπάον {Π18 ΔΗ ΠΟΙ ΡΠ, ---- [πα 6 
γγ88 ΘΟΙΩΩΔη θα ἴο υπάογίακο 1 ὈῪ ]λατηδβαβ, σοτὰ ἢ6 ἰθυτηβ “ Βι1πλ- 
ΤῊ}3 βοτὰ β,᾽ δηὰ αἷβδὸ μα {86 οορίθβϑ οὗ ὑποϑδ σῆὸ σταϊρῦ Ὀ]Δπι6 
Εἴπι αἰά ποῖ {βοιθβοὶνθθ ἀρτθο ἴῃ μδὺ (ΠΟΥ τοϑᾶ, ““ΕἘῸΣ 1 τ  δηοθ 
Ὅδ ῥΪαοοα οὐ 1μδ01π ΘΟ00168, [οὐ ὕπθ πὶ δΏβυγοσ, Οἢ ΜΠΙΟΝ ἢ ῸΥ {Π6ΓῈ ἅΓῸ 
7 δὲ 48 ΤΥ ΘΧΘΙΩΡΪΔΓΒ 8ἃ8 ΘΟΘΊΟ6Β, δηα 16 (86 γυτῃ Ὀ6 δουρῇύ οη {86 
στοιπά οὗἩ Ὠυμθο 8, ΨΥ βῃου ἃ γγὸ ποῦ ἔσῃ ἴο {86 ατϑοκ οτῖρίηαὶ, 
δηὰ οογγοοὺ δῦ τγᾶϑ ΣΟ Πογοα 81}188 ΟΥ̓ νἹοουΒ Ἰηξαγργοίοσβ, τ δαὶ 
8 ΤΏΟΓΘ ῬΟΓΨΘΓΒΘΙΥῪ διλθηἀθα ΟΥ̓ ὉΠΒΚΙΠΘα ὈΥΘΒΌΤΊΘΙΒ, ΟΣ ψΠδὲ τῦδ8 
Δα ἀοα οΥΣ ομβδηροα Υ ἀγΟΎΒΥ οοργὶβίβῦ" ΤΠθη, δου βαυϊηρ {Παὺ ΒΘ 
ἄοαβ ποῖ ποῖο τϑίεσ ἰο {86 ΟἹά Τοβίδιηθηῦ, ὅτο., δῃα {δαῦ 6 γταοΪ]ϑοῖϑ 
οογίδϊη ΜΆ58., ἀοίοπαρα τπουρἢ ΤΠ6Υ 6 γ6 ὈΥ [86 Ρούνθσβα δοη θη οι 
οὗ ἃ ἔδν ρϑυβοῃβ,--- “ἢ 6 {Π6 ΘΟ ΡῦαΓΘ ὈΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ὑγδηβἰαὐθα ᾿ηΐο [86 
ΤΟΙ ΡΊΙ68Β ΟὗὨ ΤΩΔΗΥ͂ Πα [Ζ0Π8 Βῃονγθα {Ππ|0 Δα ἀ 08 ΒΊΟΝ μδα Ῥθθὴ τηδάθ 
ἴο ὃ6 186. ““ΤῊϊ8 ργοδβοηΐ ργοῖαοθα ΡΥΌΤΩΙΒ6Β ΒΙΏΡΙΥ [Π6 ἴΟαΣ (Ο5Ρ618, 
{86 ογάοσ οὗ σὮΊΟΣ 16 Μαείμον, Μαγῖς, ΠὺυΚο, ον ἡ 6. ἴμο6 Οτοεκ 
ΟΥάοΣ, 1 Ορροδι οι ἴο {πΠ6 1μ801π8, γο ῥἰδοθα ἔμοπι, Μαίίμον, οἢη, 
Κορ, μαέτι ΔΙΔΘΠαρ6α ὈΥ͂ 8 οοἸ]δοη οὗ ἀσθοῖκ Μ55., θυῦ δποϊθηΐ 
Ομ68. Αμπά ΪἸοβὲ {π6 ὺ βῃου]α αὐἶον τηυοῖ ἔγοσα {86 δοουδίοτηοα 1,δ01η 
ΤΟΔΙηρ, 171α ΒᾶνΘ 80 ρυάρα {86 ρῬθη ὑδαῖ {πο86 {πὶπρθ ΟὨ]Υ Ὀοὶηρ 
οοστθοῖθα ψΒΣΟΠἢ βθοιηθα ἴο δδοῦ {Π6 βθῆ86, γα δυο βιιξοσοα {6 γαβὶ 
ἴο ΤΟΙ δῖη 88 ΠΟΥ ψογΩ.ἦ 
1 Ψ11 σρϑα!ν Ὀ6 δαπι το ὑπαῦ Φογοταθ βμονγθᾶ ποῦ ΟΠΙΥ στθαὶ 

αΙβοθσητηθηῦ ἴῃ 18 ΔΡργΘμθηβιοη οὗ [86 οοπαϊίοῃ οὗὨ ἰμο 1.δ1η τοχί, 
Βυΐ δ'βδο 1 {86 τπηοᾶθ οὗ δρριυἱηρ ἃ τοηθαγ. ὙγΆ116 οἰμοῦθ Ὑγ6γΘ 
ΤΟΥ Β1ηρ [86 Ταῦ ὈΥ πὴ διιοῦ ΟΟρΙ68 88 ὙΠΟΥ ΟΓ6 {Π 6} ΧΘΟΘΙ Ωρ 
(ὰ ἐμπαῖ αρὸ οὗ τυ ρι γὴν ΜΆ. οὗ [86 ϑουρύῃγοθ) ἔγοπῃ ατσϑθοα, 
ΑἸοχδηάσια, οσ Απίϊοοῦ, “Φογοιηθ ἢ8α χϑοουσβο ἰο ἰἴοθβ οὗ Κπονῃ 
ΔΗΛ ΟΣ, ϑυοἢ πο ἀουδὺ 88 μδα ἰοηρ Ὀ6θὴ ἴῃ οἰγου]δῦοη 'ῃ {π6 ΥΥ εβί; 
Ἀπ {Πὺ8 ἢϊ8 τον βίο οὗ ἴπ6 (ἀοΒρο]β αἸα ποῦ ἀδρεμῃμά οἡ {μ6 σοῃῇλιοίησ 
ΣΟΔΙηρ9 Οὗ {π6 ἔουγΒ οοηίυγυ, θαῦ οἡ Βοπιδίπιηρ τ Οἢ ΘΑΓΙ ΘΙ, ΟὨ 
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ΜΩ͂9. τ ϑ οὶ ἐπ λίπα, αἱ Ἰοαβῦ, τϑβϑια ] 6 α ἴμοβα υδρἃ Ἰοηρ Ὀοἴογ, τ Πθῃ 

(6 γούβίοη γγχἃ8 ἢγδβὺ τηϑαᾶθ. 
Τὴ ἐμ6 σϑιλαυβ ργθῆχαϑα ΒΥ “΄6γοόιηο ἴο [π|6 ΕἸ ΒΘ ἴδῃ οΆΠΟΠ8, Πα ρῖνοϑ 

βοῦλθ ἔασί μου δοοουπΐ οΟΥὨ {86 πιοᾶθ ἴπ οι [86 (ἀοΒρ6]8 δὰ Ὀθθῃ 
οογγυρίοα, ““ [π ΟἿ οορῖθ8 θυθγυ ῖπρ' 18 ταϊχοα ; ἴῃ Μαγκ δ ἔουμπὰ 
ἸΩΒΗΥ [Ὠΐηρβ Βοϊοηρίπρ ἰο 16 δπὰ Μαδίμον ; δρδῖη, ἴῃ Μδιμον 
ΤΩΒΩΥ ΤΠϊπρΒ ὈΘ]οηρίηρ' (0 Φομπ δπᾶ Μαυκ; ἀπά 8οὸ οἡ ἴῃ {πὸ τεβῦ 8.6 
1Βοβα {μῖηρβ τ βὶοἢ ἀγα ρθοῦ αγ τὼ (π6 οἴμοτβ,ἢ ὙΒ18Β που] (ἢ6 
1πουρῦ) ἕοσ ἰμ6 δυΐασο θ6 τειηβαϊθα ὈΥ {π6 Εαβοθῖδῃ ΟΘΠΟΠΒ, 
ΒΠΟΥΊΩΡ; 88 ΠΥ ἀο τ μδὺ 18 ρεσμίαν ὕο Θδοῖ οΒρεὶ, πα τ μαῦ 18 ἔα πα 
ἴῃ ΔΩΥ ἴπγ66 Οὗ ὕνο οὗ ἴμϑω, δᾶ, ἴῃ βυομ σαδθ, ἴῃ τολίοῖ [ἈΓΘΘ, ΟΥ 
ιολϊοἢ, ὕτο. ᾿ 

ΤῊ6 οπροῖβ, τμθη, Ῥεΐπρ ἴμ8 σοτηρ]οἰθα ἴῃ 384, [Π6 ποχὺ σσοσκ 
οα ὙΈΙΟΝ Φογοπιθ νγὰβ οηραροά 18 βαϊ4 ἴο αν Ὀ6θὴ {Π6 σομσὴ γϑυ βίοι 
οὗ ἴπε 1,αἰἴη Ῥβαϊίον ψῖῖὰ τπ6 Οτεοῖκ ἩΜΙΟΝ 18 81}}} οχίδηϊ 88 {ῃ6 
Ῥβαϊιοσυῖυπη Βοιπδηυτη ; δηᾶ ἔππ8 οὔ. οοουραίοιβ Η]]6εα ἃ ροοά ρατὺ 
οὗ Ε18 {πὲ ἀυγίησ [π6 ἔδνγ γϑαγβ ὑπαῦ ραβϑϑὰ Ὀϑίοσο 6 σιπασγον ἰο 
818 αν δῇ Βδϑίῃι δ. Βυῦ ἴῃ (818 ἐἶπηθ 6 βθϑῆγβ ἴο ἢᾶνϑ οοτηρἰοἰδά 
818 γσονϊβίοη οὗ {ῃ6 γϑιγασηᾶσσ οὗ {86 Νὸνν Τοδίδιηθηΐ; ἃ ΓΟ ΒΙΟῺ 1688 
σοι ρ]οίθ δη πηϊΐοστη ἔθη {πδ8ΐ οὗ {π6 (οΕρ6]8, δῃὰ ἴπ ἩΙΟἢ ΤΊΔΗΥ͂ 
Ρασίβ βθϑῖῃ ἴο αν τϑοοϊνα ΒΑΡΪΥ ΔῺΥ δ] ἰογα οη8 ἔγομι 18. Βαπᾶ, 
ΤῊΪΒ ΤΙΔῪ ῬΓΟΌΔΌΪΥ Βανα δυΐβθῃ ἴγοιι ἴπ6 τοϑὺ οὐ {π6 Ὀοοῖβ πανῖηρ 
ὈδΘΘῃ 1688 αἰζογθα ὈΥ οοργιβίβ δῃὰ γϑυῖβοσβ {πῃ νγα8 ὕΠ6 οα86 ὙΠῸ {Π6 
οδροὶβ. ΤΏΡ 18 σοοά Γϑάβοη [Ὁ Βα ρροβίηρ {παΐ 1π ὈοοΪτΒ 80 τη ποῖ 
1688 ΤΆ ΓΑΙ ΠΑΥῪ γοϑα 88 ἡ ΓΟ {πῸ ΕἸΡΙ80168, {π6 ἱππσνδίϊοηβ Ἰηἰγοἀυορα 
Ὧν δοοϊάθηξ οΥὁ ἀοβίρῃ πουὰ Ὀ6 80 τωυοῦ {π6 1688. ΑΪβ8ο, ἴῃ {πὸ 
ΕΣ ̓βῖ]65 ἴη6 ατοοὶς σορὶθβ ΤΟΥ͂Θ 88 γοῦ τ οἢ τλογα ἴῃ {π6ῖῦ ΟΥἹΡΊΠΔ] 
οοπαϊθοπ, 8Βὸ {μπαῦ δὴγ οὗ {6 Ζ7Ζέαϊίε Του βου σου πᾶν ἔᾺΥ [1688 
τηοίγεα ἔον Ἰπἰσοἀποῖηρ οἤδηρα. 
ΤῊ ΟΟΙΏΠΊΘηἴΑΓΙ6Β οὗὨ «6γΌη6 ΒΟΥ ΠΟῪ 86 τοαϊσαϊ ποα ἢ18 μαπᾶ 

ἔτοτα δουτθοίηρ' 8}} {παῦ μα ἐπουρθῦ τοῖρηῦ 6 διμθπαβα ; ἔογ [Βογθ Β6 
ΤΩΘΠΠΙΟΏΒ ΤΟΒΟΙΠΡΒ ὙΔΙΟΝ [6 γγοίδσβ, ἐμβουρῆ ἴῃ .18 τονϊβεα 1,1 ἢ 
ψΟΓΒοη (Δ 6 Υ Πδα ποΐ ἔοιιπα ἃ ρῖδοθ. [1ἢ 818 σοτηγηθπίαγθθ ἢ Γοΐογβ 
δῦ Ὦπη68 0 {Π6 Οὐαϊοο8 οὗ ΟΥρϑῃ δηα οἴμοσβ, βιιοῖ 88 ῬΊΘσαΒ ἀπά 
ῬδΏρΡΒΙ]ὰ8: πο86 ΜΌΝ. ΤΥ ἤανο βυρρ]τοα Ηἰπὶ τ ἸΠΙΟΥΤΩΔΈΟΠ 
τ ΠΙΟἢ μ6 Ια ποῦ ροββθββ τ ῃθὴ ἴῃ ΘΑΣ] ΟΣ γοϑτβ ἢ6 Πα ΟΘΑΓΓΙΘα οἡ 18 
ΤΟΥ ΙΒΊΟΏ δὖ ΒΟ; ΟΥ 1 τὴν δ6 {παῦ ουθὰ {86} δ6 που]ὰ δυο 
Τοβίσγα θα ἢΠ18 ρθη ἔγοστα σοσυθοῦπρ᾽ ἴο0 τυ οἢ, 

Τι 18 ΘΥΥῪ ΡγΟΡΔ016 {παὖ ἐπα ἔοστα πὶ τ ΒΙΟᾺ ἐμ6 οἷά 1,Δ01Π νγα8 οἱτ- 
ου]αίοα αἱ οι ἴῃ {μ6 πηα οΥὗἩἨἯ ΤΠλαταδδυβ, δηα 1π ἩΔΊΟΙ 10 γαβ {πο γα 
ΡΟΘΙΙΟΙΥ τϑδᾶ ἴῃ [86 ομυχοΒ βουνῖοθθ, ἀἰδσγοα 1ἢ βοῖὴθ ἄδρτϑθ ἔτοπι 
[Π6 ΘΟΡΙ68 ιι864 τ ΠΟΙῸΣ ἴὴ ΑΥΓΙΟα ΟΥ ἴῃ ἴΠρρδὲ 1{4}γ: {818 τραν Ρὸ 
186 σϑιι86 οὗ βοιηθ οὗ με ἀἸθγθηοθθ ἴῃ Ῥῃγαβθο]ορυ, οὐμαυ 86 ἀποχ- 
Ρἰαϊπϑά, θούνγθοῃ {μ6 οἱ 1,δἰΐη 48 1 ἢ88 δόπιθ ον ἴο 8 δπὰ ἐπ 
γΟΥΒΙΟἢ ΟΥ ΤΟΥ: ΒΊΟῺ οἵ «ΘΙΥΌΤΩΘ. 

Οηδ ἔδαξυγο ἰῃ {86 ποτὶ ἐχϑουϊδα Ὁ Φ΄ 6γοπιθ τοῦδέ μοὶ Β6 ρϑβϑοᾶ 
ὉΥ 1ῃ βίθῃοθ. Ηδ υπάοσίοοκ ΤΟ ΓΟΙΥ 8 σουϊβίοη οὗ 16 τοπάεγίηφϑ, ἴὸ 
ΤΩΆΚ6 ὕπ6 πὶ σΟΠΟΥΤΏΔΒ]6 ἰο ἐπ6 σταὶς οορίθϑθ; δυῦ μΒ6 ψϑηὺ ἔαγίμοσ; 
δηα ἐρθὰς ἡ (ΘΒρϑοΐδ!]ν ἴῃ ἐμ6 ραγίβ ἰθαδβὲ γθυ θα) το τοπιδίηβ οὐ [}6 
Αἰσδῃ 1, δηᾶ ΡἢγαβθοϊορΎ, 86 οογίδ]Υ τηϑο [86 ὑγαπῃβίδίϊοη ἔὰτ 
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ΠΔΟΤῸ δοοογάδπς ΜᾺ {π6 Ρῥγορυϊο οὐ 1μαἶπ ΒρΡΘΘΟΒ ἐπαᾶη Παὰ 
Ργανϊουβῖν Ὀθ6η {π6 ο486. «΄θγοσηθ δπᾶα Αυρσυβίίηθ, αὖ {πΠ6 6ῃά οὗὨ {16 
ἔουσίῃ σϑηΐυσγυ, ΒΒΟΥ δα ΠΊΟΓΘ 81{}}} ἴῃ [Π6 Θχργβββίοῃ οὗ [μα ϊη (μη Βαᾶ 
{Π6 ἰγδηβίαίου οὗ ὕπ6 ββοοπά : δῃᾶ γοῦ ἴῃ πα ΘΑΥ] ΟΣ ἀρθ, 8 βυβηοϊοπί 
ἄερταα οὗ Θἀποδίϊομαὶ ἰχαϊπῖηρ ταϊρηῦ μβανα θθθὴ ἔουπα διηοηρβί {16 
ΟἸὨγΙβιϊαηβ ἰο πᾶν ργοάυοθα ἃ σοῦκ ψΒΙΟΝ που] μανα βίοοα ζὩΥ 
ΕἸΚῸΣ 88 ἴο 18 Τα 1 τΥ ὑΠπδῃ οἰμον {Π6 ο]αἃ νϑυβίοῃ οὐ ἐπ τον βίου οὗ 
) 6τοσηθ. []}ἢ ῥτοοῖῦ οὗ {πΠ|8 γγὸ Ὡθθᾶ ΟὔΪυ σοίδσ (0 βοῇ ἃ ὙΓΙΟΣ 88 
Μιπποῖυβ ΕΝ ΙΧ, 

ΤΠογο δὴ δ6 16 ἀουδύ ὑπαῦ [86 δυϊβουῖν οἵ Τλατηᾶϑυβ ραν ἃ 
οογίδιῃ βαποίοη δὖῦ ΟΠ06 ἴο ἴπ6 ΜΟΥ οὗ Φογομηο αὐ Ποηιθ. Τὔνθη {μοσο, 
Βονγουοῦ, ἴπ6 ο]4 γϑυβιοῃ αἰ8δο Κορ 1185 στουμα [ὉΓ ἃ {τηθ ; δηᾶ {ἢϊ15 
γγ88 {Π6 6886 4] [Π6 ΤηοΓ6, ἔσομαι {Π6 ζλοῦ {πᾶ ἴῃ [6 ὑνγθηςυ -Ὅῃ 8 γοᾶγβ 
(384---406δ) αἴνον “Θγοπηθ μα σοπιρ]οἰθα ἐλὲς σου, 6 σγᾶϑ δπραρσοα 
ἴῃ ἰγαηβασηρ [π6 1016 οὗ (π6 ΟἸ]α Τοβίδιηθηΐ ἤοπι ἐλ Ηεύτοιο ; πὰ 
88 ἢ18 8016 ἸδαθουΣ ΟΥ̓ ὑγϑηβ] δι! ο τπγ8 Ἰοοκοα οἢ. 88 ὁὴ6 ᾿ΟΥΚ, πὰ 88 
1Π6γ6 ψἯ8 8 βίγτοηρ 160] ηρ οὗὨἨ Τρροβιίίζοῃ ἴο {μ6 Ἰπποναϊΐζοῃ τ 1} 
Τοραγαὰ ἰὸ {πὸ Ο]ά Ταεβίδιμθηΐξ, (Π18 οδυβοα ἃ ρστϑαὺῦ βΒ᾽ οὐ θ 88. ἴῃ 
τοοοϊνηρ δηα υϑῖηρ {Π6 τονϊδίοη οὗ {Π6 Νον. 
ΤΠ τοίθηϊοι οὗ ἔΠ6 ο]α νϑυύβίομ αὖ ᾿ζοσηθ ἴῃ {π6 [0] οἱ ηρ σοηΐυγΥ 

18 Βῃοτνῃ ΟΥ̓ {Π6 86 τηΔ46 οὗ 1ὑ ὈΥ {1| σο] ταῦθα ὈΙΒΠΟΡ, ΟΡ 1,60 1., 
Ὑ110, ἴῃ δὴ ΕρΙΒΌ]6 το Ῥυϊοϊοῦῖα, ονθὰ ααοίθβ ἔγοτα τὖ 1ῃ6 αὐἀὐάϊίϊοπ 
ὙΜΙΟἢ 10 οοηῃΐδ!ηβ εαἴοσ Μαίί, χχ. 28, [Ι͂ἢ οοῃβοαῦθπμοα οὔ {ΠπῸ 
οο-ογαϊηδία 86 οὗὨ Ὀοΐἢ [ῃ6 οἷά δηα [16 ΠΟῪ γϑυβίοηβ, ὕΠ6γ6 18 8. οἶδββ 
οὗ δ Μ 855. 1ὰ τ ΒΊΟΝ ἃ ἰοχὺ 18 ἐουτηϑα ἴγοιη δὴ δἀμηιχίασο οὐ θοί ; 
{Ππ686 ΤΔΥ Ὀ6 ΤΟραγ ρα 88 «6ΓΟπλο ΒΒ ΟΥΚ, ἴῃ ΓΠΘΙΓ ρσΘΏΘΓΑΙ οοιῃ- 
Ρἰοχίοι, θαῦ ᾿πίογροϊαίθα Ττοπὶ ΟΥΠΘΙ ΟΟρΙ68, σαῖμοσ {Π8ῃ υἱσθ τυογδα. 
ΟἿ 411 ἐμ ἔοστηβ ἴπ ψ ϊοῖὶ δηοϊθηῦ 1 δίῃ ἰοχίβ ἤν οοτὴρ ἀἄόνγῃ (0 τ8, 
ἐλδβ6 ῬΟββ68Β ὈΥ ἔμγ ὑμ6 ᾿ϑαβὺ οὐ [168] ναΐτιο. 

[πὰ {π6 Ἰαϊίον ΒΑ] οὗὨἍ {π6 βἰχθῃ οοηΐατγ, (ὐλββιοάοσγιι οοτηραγοὰ ἴῃ 
Ῥαγύ [86 οἷον ἰαχὺ τι ἐπαὺῦ οὗὨἨ  ΘΓοῖηθ, Θοη ποῦ ΔΡΡΑΥΘΩΟΥ {πὸ 
ΤοΔαηρΒ οὗ {86 ὕνο ἱοροίμον. ΤῊΙΒ τηΔῪ Πᾶνα π ας ἐμβῚ ἴῃ 8. στοαῦ 
ΤηΘΆΒΌΓΘ ἴο ἸΤΘΥΤΩΙΣ ἰδ6 {π|0 1 ὕΠ 6 ΤΏΔΏΠΟΙ πδί το πίϊοηθα ; [ὉΓ {Π6 
ῬΓΟΡΘΏΒΙΥ ΟΥ̓ οοργ βίβ ἴο Ἰπίγοάποθ γοϑαϊηρβ ἱπίο {16 ἰαχὺ ἔγοιη {ῃ6 
ΤΩΔΙΡΊΏ, ὅζα., 18 Οὴ6 οὗ (Π6 τηοϑὺ οογίϑιη οὗ 1Π6 Ῥμθῃοσηθηα οοῃποοίρα 
τ ἢ νϑυϊουβ ΓοδαηρΒ Δ ηα {Π6 10 ἔοστηδίϊοη. 
Βγ {86 6ηᾷ οὗ [Π6 ΒΙΧ(ἢ σοπίυτυ ᾿ῦ Β66πη8 ρΡγΟΌΔΌ16 {μα [86 τον ]βῖοη 

οὗ Φοτγοτλα δα θβίδὈ]]18ῃ 64 1861 1π ([μ6 εδῖ: σῷ Κπονν {δαὶ Ῥορβ 
ΟΥ̓ΟΡΌΓΥ 1. οι] ου θα Πῖ8 νϑυβίοη οὗ {πῸὸ ΟἹά Τδβίδιηθηϊ ; δῃᾶ ἰἢθ 
ΘΘΏΘΓΙΑΙ ΤΘοοροη οὗ [16 ὕνγο βθϑὴβ ἴο αν ρΌῃα ἱοροίμοσ, ἘΕἼΟΙΩΏ 
{πα 866 {818 νϑ υύβίοῃ ὈῬθοδῦτσηθ ὈΥ͂ δαορίίοι ἐδ Ζαξΐπ Κιεϊσαίο, οοο ΡΥ Πρ; 
186 Ρίαοα δῃα δνϑῃ τϑοϑινιηρ {86 πᾶπηθ ΜΏ16. Πμδα οποα Ὀο]οηροά ἰοὸ 
{η6 Κογϑῖο Κοίι8. Τὰ 411 {86 ΝΥ δβίθσῃ ΟἸυγοῖ, πυ8, {86 ᾿οΥκ οὗ 
δ  γΌση6 νγὙβ γα νοα, δηα ἴον {π6 ποχὺ πὶπθ υπαγοα Ὑθ δῖ 10 γγ88 
ἔγοτα 18 Ἰδοῦ {πδὺ [126 παύϊοπβ στ ΠΟὮ μα Ὀοϊοηροα [0 {π6 1,αϊη 
Ρογίϊοη οὗ ἴΠ6 Ἐλοσηδῃ δα ρῖγθ, ΟΥὁἨ τ Β1Οἢ οὐποα {Π6 ΒΕ ΡΥΘΔΟΥ οὗἁὨ {ῃ6 
οι 8ἢ 866, τοοοϊν θα 4]1 {παῦ {ΠΥ Κπον οὗ ἴ[μ6 ΗοΪγ νΥοτὰ οὗ ἀοά; 
δηα 10 18 το (6 1,δη υϊραῖα, ἀθοϊαγοα δυϊπογι αἴνο ὈὉγ {πὸ Οὐυηοὶ]} 
οὗ Τγθηῦ ἴῃ 186 β᾽χύβθητἢ οομίυσΥ, δηα ΓΘΥ Βοα δηα βδηοίοπμϑα ὈΥ {Π6 

᾿ ὅθε ἘΠΟΒΒοττΒ ΕἸπ]οϊξιης ἴῃ Ν. Τὶ τοῖ, ἵν. ὃ 62. Ρ. 381., δπᾶὰ (ἢς ρβαββᾶρο ἵδοσγο οἰϊεὰ 
ἴῃ ἴῃς ποία ἔγοπι Οδδϑιοάογυδ. 



«7εγοηιο5 ᾿ἰουϊξίοπ 0 {διε 7.,αἴπι---- ἐμ Ῥωϊσαίο. 241 

Ῥορϑβ αὖ (186 οἷοβδ οὗ (16 βᾶτηβ δσθ, ὑπαὺ 41} [86 Εοπιδπ (ὐα]0 110 
ΠΆΓΙΟῊΒ 5.11] τοῖδσ δβ [86 ἔοστῃ 1π ΒΙΟΒ μον οσσῃ ΗΟΪΥ ϑογιρίαγο. 

γεγο Ὁ ποῦ ἴον ἴπ6 ᾿ψιῖᾶθ αἰγουϊαίοη οὗὨ [86 τηοάθυῃ (ΟἸ]θι ἢ Εἶπο 
γαυϊραίο, δηὰ ἴὸν (16 ἐγεαποηῦ 8]}πδῖοηθ πιδᾶθ ἴο 10, δῃα 6 γα 10 ποῦ 
ἐπαῦ [86 Θχ᾽βϑίηρ, τραίθυα β ασο Ὀ6θη Ὀαΐ 1101]6 86 ῸΓ 118 Θογτθοίίοῃ, 
[γα ταῖρσῃῦ Ὀ6 ΠΟ ΟΟΟΔΒΙΟΏ, ᾿ὰ 8 ῬΌΓΟΙΥ ΟΥ 104] σσοτκ κ6 [86 ῥγθβθηῦ, 
ἰο ἴσδοθ [86 λέδέογψ οὗ «“Θγομθ᾿ Β Σου 810, ἃ πα [0 ΒΠΟΥ͂ 108 τ δύο τὸ 
{86 Ὑυϊραῖα ΡΠ ΒΠ 64 ὑπάον Ῥαρα] βαποΐοη. Βυΐῦ {818 σου] Ὀ6 ἴῃ 
{}}8 6486 ἃ ΒΟΓΪΟῸΒ ΟἸ 8810, ΘΒΡΘΟΙΆΠῈΥ ἰπ {πῸ ἀδραγίπαθηῦ οὗ οὐ] οἴβιι, 
Ῥοσδιβο οὗ [818 νϑύβίοῃ μανίηρ 6 θὴ ἰοπρ Κπονγῃ ΟΠΪΥ 1η {Π6 ΌΓΩΣ 
ΜΈΙΟΒ 1Ὁ Δα αϑϑυμθα ἴῃ {μ6 οουγΒο οὗ ἄρθϑ. [Ὁ Μ}}} ποί, {πογοίογα, 
ΒΒ ο6, 88 1 ταὶρηῦ οἴου 186 παν ἄο0η6, ἴο τοῖο ἴο [86 Θχιβῦϊηρ ταο- 
πυχηρηΐβ ἩὙΒΊΟΝ ΡΥΘΒΟσψο ἴο 18 {Π18 Θποϊθηῦ ὙΘΓΒΊΟΠ, δἰπηοδῦ ὉΠΙΠ]υγοά, 
85 10 Ῥαββοὰ ἔγοιῃ [16 Ββαπαᾶβ οὗ δ γοσαθ ᾿Σπι86 18, 

δ υδὺ 88 Θγοπια μα ἴο σοιηρ]δίη οὗἨ [86 ΘΟμἤβΊοι. Οσοδβιοποθα ὈΥῪ 
Ἰσπογδηΐ σορυ δῖ δηα οουγθούουβ Υἱῦ σοραγα [0 [86 οΪ]α νϑυβῖοη, 50 
τηὶρηῦ [πο86 ῈΟῸ σαιηθ δου ἢἰὶπὶ ἰαπηθηῦ 88 ὑο {86 Θοπαϊ! οι οὗ δἰ8 
ΟΥ̓́Τ ΣΟΥΊΒΙΟΏ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ δέου Ὁ Ὀδοδτηα {Π6 ἰοχὺ ρἜΠΘΓΆΙΠΥ δαορίοα 
ἴῃ [86 ὙΥ βίοσῃ ΟΒυγσοῖ, τ βοὴ {μα οἱα ἰγαπϑίδίοη σου] ἤανο ὈδΟοΙ.6 
Θη ΓΟ Ιγ ορβοϊθίθ, γ γα 10 ποῦ ῸΥ ρογοηβ (δαῦ δα Ὀ66η πηροααοα 1ῃ 
ΟΒυχΟΝ βου οθ8 δηά 11 γρΊσα! ΤΌΣΤΩΒ. 

Τὴ {π6 εἰσθυμ ὀσηζυΣΎ τοὶ ΘΟὨ ΒΊοη Βα Δἰγοδαν Ὀθθη Ἰηἰσοάιορα 
ἰηΐο {Π6 1μαἴ1π ἰαχῦ πὰ ΟΟΙΏΙΩΟΠ 186; 8η4 Δ ΘΠ ἀΘΔΥΟΌΣ νγ͵ὸδϑ π846 ὈΥ 
ΑἸουΐη οὗἩ Ὑοτῖ, ἴη ἰδ6 Ἰαϊίον ρατί οὗὨ [πα΄ δρ6, (0 Τοιηθαν Π6 ἀοἔοοί. 
ΑἸουΐη Β οἴογίβ οσο δ ἀθα ποῦ 8 {016 ὈῪ ΟἸΔυ θιδρτθ, ὙΠῸ δπδοίρα 
1μαὺ “ΠΥ σα πο οὶ υϑγασο8 Βῃου]α Ὀ6 ἔουπα τη {π6 συ Γοἢ 68. ΤὨ18 
οὐϊοῦ που]ὰ παγα 118 οἴδβοῦ {πγουρμουῦ 411 [Π6 τορίοηβ οὗ {86 ΥΝΥ̓ ἐϑ 
ὑπᾶρν {π6 ΒΑ οὗ 186 Ῥονογα! ΕὙΔΗΪΚΙΒἢΏ πλόπαῦοῦῆ. ῬΟΥΠΔΡ8 
ΑἸουΐπ Β ΟὟ ῬοΥΒΟμΔ] ᾿ηἤυθησο σου ργόσαγο δοοθρίαδμοθ ἔῸΣ Π18Β 
ἸΔΌΟΌΓΣ 1π 18 ΟΠ δῦννο ΘΟ ΕΎ. 

70 ταῖρηῦ βϑοϑῖὰ ἔγοιη [Π6 τυϑῆποῦ ἴῃ ΜὨϊο, ΟΠ] τλΑρ 6 Βροα κα οὗ 
1π6 ψοσκ οὗ χονϊβίοη, ἐπαὶ π6 μεαα ᾿ἱτηβο]  αβϑιβίθα ἴῃ 1: 11 δἱ Ἰϑαβὺ 
ϑῇονβ ὑΠ6 δαυ ποϑύηθββ οὐ [Π6 τχοπάγοῦ ὑπαῦ 10 8.ου]α 6 ΔΟΘΟΙΩρ]]ΒΗ6(. 
ΘΟΙΏΘ δᾶγα ἱπηϑοϊηθα {παῦ ἃ ΠΟῪ του βίοη ὐ {Π 6 ΟΥΙΡῚΠΑΙ] τ α8 
Ἰηἰθῃα ρα ; Ραυΐ οὗ ϑι 0} δὰ υπάογίαϊκῖηρ ΤΠ6ΓΘ 15 ΠΟ ἴγδθθ : ἰῦ ὩΔΥ Ὀ6 
ΓΕρΡΆΓΣαΘα 85 οογίδι ὑπαὶ γμαῦ 838 ρσοροβοα δηὰ δχϑουίθα νγὰ8 (ἢ 6 γ6- 
ὙΙΒΊΟῚ Οὗ σογίδι ἢ ΘΟΡΙ68, 80 88 ἴο ἔοστῃ ἃ Κιπά οὗ πογιηλὶ ἰοχῦ; δηά 
{Πδὺ 4}1 ὑμαὶ νγὰϑ ᾿ηἰαπάθα, ταϑ ἴο τγτοϑίοσο {π6 ἰοχὺ ᾿ῃ ϑυοῖὶ ῬοοΪκΒ ἰο 
{π6 δᾶτμβ σοῃαϊτοη 88 ὑπαΐ ἴῃ  ΒΙΟὮ 10 Ὠδα Ὀδοα ἰοῦ ὈΥ “΄Θγοιηα. 

ὙΠΟΓΟ ἅττα νυουβ ΜΚ. οχίδηῦ τ 1 Οἢ ἀγα οἰαϊπηθα ἴο Ὀ6 {πΠ6 Β1Ρ0168 
οὗ Οδαυ]θμδστα οὐ ΑἸουΐη ; απ ἴῃ 4}1 ργορδὈ 1 Υ Βαυοσαὶ οὗ {ποτὰ ἈΤῸ 
ΤΘΔΙ]Υ͂ ΘΟΟ6 8] Ττλοπυπηθηΐ8 οὗἨ {Π18 ΓαΥ ΒΊΟΣ. ἢ ἃ πα ΒΟΙΩῈΘ ΤΏΔΥ 6 αΥ̓θη 
1886 Ὠ1Οἢ Το γα ργαραγοά ὑπάογ {π6 Ἰοϊηὐ ἀϊγοοοι οὗ {Π6 πηομάγοῖι 
δα {π6 βομβοΐασ. Οπδ οὗ {π686, ποῦν ἰὴ ἴπ6 Βυ 8} Μυβδαηι, 15 οοπλ- 
ΤΩΟΏΪΥ ΚΠΟΙΤῺ 88 “ ΟΠΒαυ]θλδρση θ᾽ Β10]6,᾽" δηὰ 10 18 ἃ ροοα ΜΕ. οὗἉ [Π6 
αἰρθί οομίαγγοὶ ὙΟΥΒ6Β δἀ64 ὈΥ {μ6 ὑγδηβοῦιθοσ ἰθϑ Ὑ {μαΐ 1 

1 ΤῊΐΒ ἰδ [86 5ΒΆ1Π|6 ΘΟΡΥῪ ἴ88ὲ νγαὰ8 ὀχδπιϊποὰ δηὰ ἀδϑοτί θὰ ὉΥ Ηπρ (Εἰηϊοϊτυς, ὃ 123.). 
Ιε νγᾶβ [θη ἴῃ [ἢ Ροδβαδβίοῃ οὐ “φεῦ γόῃ ϑρογοῦ Ῥαββαυδηΐ" οἵ Βαβὶ6. Ἀπ δοσουῃῖ οὗ 
16 ΜΒ., ἀπά πον ἰδ νγα8 οδίδίποά ὼς {πὸ Βγίθιβη Μυβοῦαι ἤτομι  ομ ϑ'ΡοΣοσ, [56 ὕθοα 
ὉΘὈΙΠϑηοἃ ὈΥ δὲν Εὐθάοσῖοκ Μαηάάρῃ, 

Ἀπ 4 
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οοηίδίηβ ΑἸουπ 5. ΤΘΟΘΏΒΙΟΏ, δηα δὴ οχατηϊηδίϊοη οὐ {π6 ἰαχὲ βῆονα 
ΠΟῪ ὙΘΙῪ οἵγθη 1Ὁ βάμδγθβ ἴο {π6 οΥἹρίπαὶ τη ουῖηρ' ΟΥ γϑϑαϊηρ οὗ 
“ Θγόσαθ ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ ΠΟ ἴο ἴπ6 τηοάοσῃ Υ υἱραΐθ. 

ΤΒοτο 18 δποίμου ΜΘ. Β1Ο. ἀσβοσνυθβίο Ὀ6 ραυ ου] ΣῪ ταθηομοᾶ 
ἤδτθ διηοηρσδὺ [086 ψΈΙΟΔΣ Οἷδῖπλ ὕο ΓΆΏΪΚ 85 ΟΥἹρΊηα]8 οὗ (86 ἰοχὶ οὗ 
ΑἸ]Ἰουϊ. Τἢ8 18. ομο οὗ [86 Οὐαϊοοβ 4] 1 6] ]θβοθ αὖ Βόμιθ, οὗ 
ὙΠΟ} ΒΙΑ ΠΟΙ πὶ σαν ἃ ἀθβου οι ἃπα 8. [Δ οβίγαἹ]6 Ββρθοϊσηθῃ, 

Ἡδὰ 10 66 ρῬοββι 0] 6 ἔογ Οβαγδιγαρηθ δηα ΑἸσαΐϊη ἰο ἢανο ἀονυϊβοᾶ 
ΔΗΥ͂ Π]ΘΔῺΒ ἴῸΓ {πΠ6 ρογροίυδίίοπ οὗ [6 ποσὶς [ῃ8 ἀπάογίαβοη, {6 
Β10]6 οὗ (86 ΥΥ οδῇ τῖρῦ μανο οομπίππθδα ἴῃ [δ6 βαιλθ οομαϊοη : Ραυΐ 
88 ΘΟΡΥ ̓ δίβ οΘου]α πουοῦ Ὀ6 Ὀτουρῃῦ ἴο 86 βοια ΜᾺ. οὗ ἀποῖσπ ΔοοΌΓΔΟΥ 
Δηα Δηϊαυγ, 88 [Π6 ἜΧθυα ρἾδν ἔγοτα 1 οἢ [Π6Υ ΟΟρΙΘά, {π6 Ταχί, ἅΡ 
ἰο (86 ἄπια οὗ {π6 ᾿ῃηνοηίίοι οὗ ῥγϊ]ηρ, τγ88 αἰ σαυβ βυδ)]εοῦ ο {ῃ68 
ΒΔΙῚ6 ν]Ἱοϊβδι 68 δα Πυοίπδϊοηβ. Τῆθθ6 οτα ΟἾΪΥ σμθοκοα οοσοᾶ- 
ΒΙΟΏΆΙΥ Ὀγ {πΠ6 Ἰπἤποποο οὗ βοῖὴα ργαϊαΐθ Οὐ Ἰθαγ θα τἤ8}), ΟΥ̓ΌΥ͂ ΒΟΠῚΘ 
δοδάργηϊο Ὀοᾶγ. ΤΉαΒ ᾿π {Π6 6] ον πῃ σοηυΣΥ Πδηΐγαπο, Αὐτό ὈΙΒῃορ 
οὗ Οδηίθγθατγυ, ομθπμαθα οορὶθβ οὗ {π6 ϑουιρύαγοβ; δηά αἷβὸ ϑίθρββῃ 
ΗἩκτάϊησ, (Π6 ΟἸδίογοιδῃ δοροῦ, {ππ8 ΟΟΟΌρΙΘα ὨἸτηΒ6] ἢ, 

Ιη 186 ὑνο [Ὁ] ηρ; σοηὐ 68 ΟὈγγοοίογία ΤΟΥ α Ῥτορασοα δπᾶ ρυΐ 
ἔουτ ὈΥ ναγιουβ ὈΟα168, βιοἢ 88 [6 {π6ο]ορίολὶ ἔοι Ὑ οὗἩ [86 [Π1]- 
ΨΕΣΒΙΥ οὗ Ῥαγὶβ, παρὸ ἀ6 δ, ΟΠοσ οα 68] οὗ {π6 Το πίοδηβ, δᾶ 
αἰεο 106 ΕὙΔΠΟΙΒΟΔΏΒ, 8δηα (ὑαγίμυβι8η8. οἢ 4 Οὐργγοοίογίμηι οου ἃ 
ΟἾΪΥ 6 δΔρΡ] 164 ἴο Ρδοθβ ἴῃ ἡ ΒΊΟἢ ΟΥΤΟΥΒ μα Ὀ6ΘῺ ΔΙΓΘΔαῪ ορβοσυϑα; 
Δηα 118 ΟΠ]Υ͂ Τ68] 86 δί [π6 [1π|6 νγ1δὲβ [0 ὑσσπ ΘΟΡΥ Βίβ ἰὸ ἀνοϊα βαοΪι 
τηϊβίαβκαβ. ΤῸ υ Π6Υ ΒΌΡΡΙΥ ποΐ 8 110{16 ΤΠ Υτ δ 0 88 ἰο {Π6 βίαία οὗ 
{π6 ἰαχὶ ΒΙΒΙΟΥΊΟΑΙΥ ; ϑηα 1 ἃ ΟὈγτγεοίογίιπι 061}18 ὯΒ ποῖ ἰο γϑϑδα 80, 
Βυΐ 50, 1 Βῆονγ8 ὑμαῦῷ 1π6 αρϑίϊοῃ ἢδα Ὀθθὴ σαϊβθοα. Τῆθβα (ὑου- 
τοοίουϊα αῇἴοτγά, δ ἔταθθ, ροοα δυϊάθηοθο αφαϊπεί [86 τιοάδγῃ γαυϊρσαίο, 
Βῃονίηρ {παΐ 1Ὁ ἜΧὨ 118 8 1,δἴλη ἰαχὺ οι μ48 ϑυβδγθα ουθῃ 51πῸ6 
{π6 {πϊτίθο ἢ σοητυγΥ. 

ὝΥΒΘη, δρουΐ {π6 τ᾿164}6 οὗὁἉ {πὸ δέ δομία οοπύατυ, {πΠ6 τύ οὗ ργϊ πο πρ; 
δᾶνα {Π6 ἢγϑι δυϊάθησα οὗ 118 οχϊβίθησα δῃα 18 ῬΡΟΎΤΟΥΒ ΟΥ̓ {π6 ρΡ00]1- 
οδίϊοη οὗ (ῃς 1, ΒΙΡ]6, οὗὨἨ δουγζβο 1ὖ νγᾶβ ὙΠΟ] Υ οαὐ οὗὨ [πΠ6 αυσδίϊοη 
ἴο ΒΌΡΡοβθ {παῦ ΔΩΥ οΥΙ [1608] σΆΓΘ ΟΣ 511}} σὰ Ὀσουρῃῦ ἴο Ὀ68Γ ΠΡΟ 
[86 ἐστὲ ὑππ8 τη] 10}|1ὁ64. ἘΕῸΓ δροαυϊ {μ6 ἢγβὺ βουθῃς γθϑγ8, ποι ιηρ’ 
ἔασίμου βθθῶβ ἴο αν βδϑῃ {πουραῦ οὗ θυὺ ἴο ταὰ] ἼΡῚῪ ΘΟρὶθ8 ἴον 
886 -- Π]688 Ἰπάθρα {Π6 1, ἰοχὺ οὗἩἨ 1(Π6 ΟΟΙρΙ υὐοπβῖαπ ῬοϊΥρ]οίῦ 
θ6 8 ραγίϊδ] αχοαροη. ὍΤἢα ἰδθουγ οὗἹὨ Εγαβίηιβ 88 ποὺ ἀϊσγθοίθα ἴο 
[πὸ τοδίοταΐξίοπ οὗ ἴπ6 Ψυϊραία, δὰ το {86 ογιιδίίοῃ οὗ 8 νϑγβίοι 
σι ]οἢ Βμου]α (Π6 ΒΟΡΘ64) ἰακα 18 ΡΪαοθι [Ιηᾶθοᾶ, ἐπαῦ ΒοΠΟΪΑΥ τῦα8 80 
ἸΩΡΓΘΒΒΘα πεῖ [Π6 ΘοΣΓαΡΌοη οὗἉ ἴπ6  υ]σαία, δμὰ παι 118 σοί γαγιοῖυ 

Σ Ἡᾷΐρ, δἴοσ πιοῃιϊοηῖηρ [6 νοΥ868 [ουπα ἱπ δὴ ΑἸουϊπίδη Οοᾶοχ αἱ Απιβίογ Ἀπ), δα Ε, 
“Απάογο, νῖο ἄρ Οοάοχ Υ 4|11 6 ]]}6π8. 61 ΒΙΔΠΟΒΪηΣ ; ἸθΠοῦ ἀογ Ὑ ἅϊογ Ὧ6θ58 Οὐδίοσ! αΠὶ8 Ζιι 
Ἐπ; οἴ γ, ἀσββθη Βαγοηῖυβ Ζῦ τη 78ἢτο 778 Οὐ ἈΠ ηΐ, ἀσβδοη ΑἸὐΐοηῖμδὶῦ ἰη ἀον ΟἸΐοβα Νυονα 
ἴδ᾽ ((Πδη οἰηρ σογίδίη [0 6 7868) ΤῸ ῥγδνοηῦ [80 ρογροίαδίίοη οὗ [δῖ ἱποοηνθηϊεπὶ 
τηϊδίακο, [86 τη] ρ]]σδιίοη ἴῃ γοΐεσθηοθ οὗ [8 δαπιθ ΜΆ., δ τηδὺ 6 γγ08}} ἴο βἰδίο τπδῖ αἱ 
{8686 ΒΟΟΙΉΪΗΡΙΥ ἰΐγεο σορίθβ ἃΓῸ οπὲ δπὰ ἴΠ6 βᾶπιΘ.0. Τὰ ΟΒυτοῖ οἵ 8ι. ῬὮΠρ Νοτὶ, δὲ 
Εοπηο, 8 τα οἵ τς ἘΔΙΠΟΓΘ οὗ [π6 Οταΐοσυ (ἰὈππάδα ὈΥ͂ Βΐπι}; ἰΐ 18 Θοτατα ΟὨΥ οΔ]]οα “ ΟἸΐοβα 
Ναονε,᾽ δηὰ ἐλόγε ἰ8 ([Π6 “ ΒΙΒΙ οἴ Ποοα Υ Δ]]1 6] 6 518.) ΤῸ τάκ {π|8 Μ8. ἱπίο ἴὮγθο, 18 γπδὺ 
Ἰῖκο [86 τηδπποῦ ἰῃ ἩΒΙΟὮ ἃ παπιο 18 Βοιμο 168 Ὁ Ιβίο ἰηῦο ΤΠΓΘΘ ΒΥΠΟΠΥΤΆΘΒ, ἴ0 ΡαΖΖ]6 ΟΥ̓ 
ὅλα86 ΟὨ]ἀΤΟΉ, 
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ἰο οἰαββίοαὶ 1,δη, (δῇ Βα ἐπουρμὲ {πΠαῦ 1Ὁ οουἹᾶὰ ποὺ ΡῈ {86 δοίυδὶ 
γΟΣΒΙΟῺ. οὗ “ ΘΣΌΤΩΒ. 

Βοβοχὺ ϑίθρῃθηβ γχαὰ8 {86 ἢγεῦ ψῆὸ οηαἀδανουγοα οὐ] 041}γ ἴο Γ6- 
βίοσθ 86 γυϊραία ἰο (86 οοπά!!]οη 1ἢ ΒΙΟΒ ἰῦ γα8 ἰοὔν ὈΥ «6 Γομ,θ. 
Η18 ἢτγβι βοὴ ΔρΡροαγοα ἴῃ 1628 ; {Π6 τιοβύ ᾿τηρογίθηϊ οὗὨ Π18 ΘΠ ]0 8 
γγ88 ἰῃδ΄ οὗ 1689-40. Βιυΐ 88 ἴῃ ἰμαῦ ἀρὸ {86 βίυαγ οὗἩ [86 ΗΘΌγον 
δηαὰ τοῖς οὐἹρΊΠ818 ἢδα χενῖνοα, οἰμοῖβ Ὀυδϑιοα ὑπαηβοῖνοθ ΜΒ 
Του ϑηρ [89 δέω χὸν τ [Π6 οΥρΊπαὶ] Ἰαηρααροθ; δηα {ππ8 6ΓΘ 
Ῥγοἀδυςαᾶ εἰἴμος Ἰμαῦη ἰαχίβ ΘΕ ΓΘΙΥ͂ ΠΟΘ, ΟΥ 6186 χϑυ βίοη8 τ ΒΙΟἢ 
αἀἰδογοά στηυοὶ ἔγοτα {86 ἰοχὺ {6 1 ΘΟΙΩΙΏΟΙ 0.86, 88 ὍὙ6]] 848 ἔγοιμῃ (ἢ 6 
ΨΘΥΒΊΟΙ 88 θεν ὈΥ “6 ΓΟτη6. 

ϑυοδ τγα5 1.6 οοπαϊ!οη οὗἩὨ [ΠΣ ΩΡΒ 88 ἰο ἃ ἰδχί οὐ {86 1,αἰΐπ βοτρ- 
ἴαγοβ θη Ρορα δὺὶ] 111]. οοῃνοηθα {86 (ὐοιη0}} οὗ Ττϑηΐ ἴῃ 1648. 
ΤῊ πϑοοβΥ οὗ ἀοἤπιηρ' Βοιμοϑί ἰηρ Γοϑροοῖΐηρ ΗΟΪγ ϑοσιρίασο γγ)ὰ8 
ΒΟΟΒ Ἀγβαββοα οἱ {86 αἰϊθηθοη οὗ {π6 δϑβϑθη Ὁ] 6 α ὈϊΒῆορθ δὰ {πθο- 
Ἰορίδῃβ ; δηά {88 'π {μοὶγ ἔουτ ἢ ϑοβδίοη (ΡΥ 8. 1646), αἴΐοσ ἴον 
Πα ἀφοϊατοα τιολαὲ ὈΟΟΪΚΒ [Π6Ὺ βαποῦϊοηθα ἃ8 οδποη 168) (Ἰπο] πατὴρ (Π6 
ΔΡοΟΣΥΡ Δ, ΤΔΟΥΘ 1Ὁ Β66Π18 ἔτοτῃ τα ϊϑία κα ἰμδῃ 1π06]]Π]ρϑηῦ ἀ6ΒΙρη). [ΠΟῪ 
Ργοσθοάρα ἴοὸ ἀθοίΐασε (86 1μδη ψυϊραίο ο ΡῈ αμέῤεπέϊς, ἴο {16 
Τα]θοίοη οὗἉ 411} οὐϑὺ νϑυβίοῃβ. “" [ὩΒΌΡΟΓ θδάθδυῃ ββογοβαποίδ ΒΥ ΠΟ ἃ 8 
ΘΟ ΒΙΠΘΥΆΠΏΒ, ΠΟῚ ῬΔΥΌΣα Οὐ} }1{8418 ΔοοθοσΘ ΡΟβΒ6 θοοϊθβϑιθ [)6], δὶ ὃχ 
οὶ θυ8 1,801}18 δα ΠἸοΠΙ θΒ αὐ8ὲ ΟἸΓΟΌΓΤΩ ΘΓ ΠΥ ΒΑΟΥΟΣΌΤΩ ᾿ΣΓΟΓΌΙΩ, 
αυθηδιη ΡγῸ αμέλμοπίϊοα ὨΔΌΘΠἄδ 811, Ἰπηούοϑβοδ : βίδίιε, οἵ ἀθοϊαγαῦ, 
αὖ 20 ᾿'ρβ8α ψοΐῃβ οἷ νυϊραία οδἀϊο, αὐ Ἰοηρὸ ἰοῦ βθουϊοσισα δὰ ἴῃ 
1ρ84 δοοίθβία ρῥγοῦαΐα οϑὺ, ἰῇ ῬῈ]1018 ᾿Θοςου8, αἰβριυ( !οη θ8, 
Ργθαιοδυοηϊθυβ, οὐ οχροβι ορῖδυβ »γοὸ αμέλοπέϊσα Ἀαθοαίυγ ; οὖ υὖ 
ΘΙΩΟ 1Π]Δγὴ ΓΘ] 6 Γ6, ἀΌΟΥῚΒ ργοίοχίι, δυάοαῦ νοὶ ργβυτσηδί." 

ὙἼῈο Ὑτϊάθηϊΐπο ἀθοτθαϑ σῸ οἱ ἴο ἔοσ θα οοτγίδιη ᾿ἸθοσΈ68 ἴῃ {86 
δχροβιίίου οὗ δουρίασο; δῃὰ θη {πον ἀϊγοοὺ μαῦ ῥυϊηΐοσθ δηά 
ῬΟΌΙΙΒΉΘΓΒ 8Π4}} ποὺ ρυΐ ἕοσί ἢ ὈΟΟΪΚΒ οὗἩἨὁ δουιρύυσο ὙΠ δηηοίδιοηβ 
τυ πουΐ ὨΑΥΙΠρ᾽ ῬΓΌΡΟΣ ΘΟΟἸ ΘΒ: ΔΒ [108] ΔΙ ΠΟΣΙΕΥ ; δηα Β6ΓΘ 118 γος 
ἴῃ ΡΑββίηρ, ““υαὐ ροδβίμδο ββόσϑ βου ρίαγα, ῥοῦ θ᾽ ΠΌΤ 6 γῸ 0 ᾿ρ8ἃ 
νοῦμβ οὐ νυ]ραίβ Θα 10 φμαπιὶ ἐπιεπιαβδῖπιθ Ἱταρτὶτηδίυγ; ἢ -- ἃ ἄθοσθο 
ΒΊΟΝ 1Ὁ ΑΒ ΤᾺΣ ΘΆΒΙΘΙ [ὉΓ ἃ ἴδ ΡὈΓΟΪαίθθ ἀββθι Ὁ] 6 αὖ ΤΊθηΐ [Ὸὸ 
Ρσοιηραίο, τμδῃ ΤῸ [Π6 ῬΟΥγ ΓΒ ΘΟ] οβιαϑίϊοδὶ ΟΥὁ ΒΘΟμΪΔ [0 Θχθουίθ. 
ῬΟΥμαρΡ8 [6 σοῦ. ἱπίθπαρα ἴο ἀπάογίακο δυο 8 ΜΟΥΚ, ΟΥ̓ ΊῸ 
ἀο]οεραῖο 10 ὕἴο ἃ ΒΟΥ οὗ ΘΟΓΣΩΓΩΒΒΙΟΏΘΓΒ. 

Τὺ νψ88 Ἰοηρ' Ὀοΐοσα {ῆ6 Βλοιδ δα ΠΟΥ [168 ρα ]18ῃ64 8ῃ Δα ϊ οσϊβοα 
εἀὐϊοη οὗ [Π6 γυϊραίο; δπα ἰδ 1π μα αἰβδγοηοθ οὐ οορίββ, 10 
γγ88 τηοβύὺ ἀουθ 1] τολαΐ δα ὈδΘοη βδηοϊ᾽ομποα 88 δυϊδμοπίϊο, ἀμα τ μαί 
οαἀτου οοὐ]Ἱα Ὀ6 οοπδιἀογρα ἰο 6 ρυ]18ῃ6α ““φύδηη Θεηθη αἰ ββίτηθ." 
Ἡδηίθηλυβ δηᾶὰ {μ6 τοϑὺ οὐ [86 {μϑοϊ]ορίδηβ οὗ Ἰψμουναῖῃ ργαραγοὰ 8 
ΤΟΥ]ΒΙΟῺ ΟὗὨ {86 ουγτοπῦ γυϊραία, Ὠ1Οἢ Δρροαγρα 1η 1647: ἔογ {118 
ΠΟΥ͂ τηδᾶδ Ῥαγ συγ 86 οὗὨἉ [Π6 Ῥτῖπ ρα] οαϊίϊοι οὗἩ Βοροσὶ ϑίθρῃοηβ. 
Τ.18 ἰαχὺ γγὙ88 ΧΓορυϊη 66, Δηα [ῸΓ 8 {1ππ|6 1 Βαριηθα ἴὺ τϑηνυ οὗ 1Π6 
ΤΏΟΓΟ Ἰοασηθα Βοιηδη (ὑδίμ 108 88 ἱπουρἢ 1 βυβῆοοα ἴῃ τηθοίϊηρ [Π6 
ΤΟαυγοθηΐβ οὗ (μ6 Οὐυηο}} οὗ Ττοηΐ. τ {||6 βυθβεαυθδπΐ, ΠΟΘ νΟσ, 
ΕΥΔΠΟΙΒΟαΒ [1088 ΒΓυρΘΏΒΙ8, 8ηα {μ6 Τωουναῖη ἰμθο]ορίαπβ, ἀραὶῃ 
τουβοα {86 [μαἴ]η ἰοχί ἔογ [Π6 Δηΐπον Ῥοϊυροίί, ἴὴ τ το, ἴὰ 1678. 
{π6 τϑϑυ]ῦ οὗ {ποῖν Ἰαθουτδ ἀρροαγαά. 
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Βαυΐ οαἀϊξϊοηϑ 80 ῬΥΘΡΑσΟά, βοσσονοῦ δῖρ] {Π61ῚὉ ΠΟΓΆΣΥ ῬΓΘίΘΏΒΙΟΠ8 
τηϊρηῦ 6, δῃὰ Ββονγουοσς στοαὺ {86 ΟΥἹὉ1041 80 1}10168, θαγηϊηρ, δηά 
1πΦυβίσυ οὗ ἴμοβο ὙΠῸ ὑπαογίοοκ {μ6π, οου]α παγαϊν θα Βιίοα με 
ο ϑυϊ [86 νίανγβ οὗ [86 Βιοοτα δῇ δυΐμουι 68. Αμπά ἴδ, Δ Σ ἐάεῖι 
Ῥτγαραγαύϊου, θὰ {Π6 ροπθποαλία οὗ διχίυαβ Υ., 1689, δὴ οἀϊίίοη 
ΔΡροασρᾶ ρυϊηΐδα ἴῃ [86 Υ αἰϊοδῃ δηά [ὈΣΠ]8Πη6α τυ 411 [Ππ6 οὐ ἀθη [145 
οὗ Ῥᾶδραὶ βαποίΐοῃ. [0 18 βίδίβα {μαὺ Ριυβ 1Υ. (1δ89---1666) «πὰ 
Ρῖυβ Υ. (1666---1672) μαᾶ Δρροϊπίθα Ῥθῦβοηβ ο οδυτΎ οὐδ ώἠ 18 
σοῦκ; Ρυΐ Βιχίυβ Υ., Ἰὼ δ18 βῃοτί ροπθδολία (1δ86---1 590), τη 118 
88 Ὑ6]1 48 10 ΟΥΠΟΥ τηδίζογβ, ὁσθομέοα ἴᾺΥ ΤΩΟΓῸ ὑΠ8 ῬΟΡΘΒ ἴῃ ὍΘ ΠΟΓΑΪ 
σου] αν ἀομθ ἴῃ 8 οομίασυ. [}ἢ ἃ Ρὺ]} ἀαίοα Ματοῦ 1. 1689, 
ἐλὶα οαἀϊξίοτπ 16 ΔΌΒΟΙ αἴθ βαποίϊοποα ', δηά ἴπ6 ῬΟΡα δυθὴ βοίβ ἔσσῃ 
1μαῦ Ὠ6 Βαᾶ δἰμηβ6}} οογγθοίθα [16 ργοοῖῦ βμϑοίβ; ““δδᾷδ τὸϑ 00 
ΠΤ, 018 ἸΠΟΟΥΤΡίΘ ΡΟ βοογοῖαγ, ποβῦσα ὯῸΒ 181 ΙΔ ΠῸ ΘΟΥΤΟΧΊΤΩΙΙΒ, 8] 
48 Ῥγ6]ο νἱα ΟὈγαρθοσαμῖ. ὙΠῸ ἐΐέίδερασο 18 ἀαιοα 1590, ΔηᾺ ἴῃ 
10 1818 οαἸδοη οἰαΐμηβ ο Ὀ6 {μαὶ τ ΒΙΟΒ τοῦ ὑπὸ σοαυϊγοιηθηΐ οὗ {86 
Οουμοὶ] οὗ Ττδηΐ. 
ΤῊ ἄθογθα οὗ διχίυβ ἰδ] ἃ ἄονγῃ ὑπαὺ 811 οορὶθβ οὗ {[π6 1μαπ ΒΙΡ]Ὸ 

ΒΘΠΘΘοσ τ ρυϊηἰθα βῃου]α ᾿αρ] 1 οἸ ΠΥ ἘΌ]]ΟΥ 818 Θ Χορ] ασ, ἀπὰ ἐμπδὺ 
411} σορίθβ ἴπ 86 βου! ἃ 6 αἰϊοσθα δα ὁὔῃοα 1ηο Ῥγθοῖθ6 σΟΠἕΟΥΤΩΥ͂ 
ὙΠ} 118 ΤΟΔαΙηρΒ ; δηα (μα΄ δυθὴ ΔὴῪ [δ ΜΆ. τ ]οἢ βου Ὀ6 
Ρτϑβοσνϑα πιπουῦ Ὀοῖηρ αἰ ογοα βμου]ὰ ποποοίοσι δι πᾶν πο δα που 
ὙΠδίονοσ. “ (ὐοίογαπι, 81 τη δβοῦρία, νοὶ Ἰργοβθα Β:Ὁ]16 Βυ]}18 
οὔδια Μυϊραίς 6 Π]0}18, ΟὟ ομδγδοίοσυμη γοπυβίδίοιω . ... . . Ὁ 
Δββουυδηΐυγ, οὐ Ἰαχία ποβίσαμη ἤοο ΘΧΘΙΏΡ]ΔΡ οἰησπαάδία Ὡοὴ {ποτ ηΐ, 
οα ἴῃ 118, αὐῷὸ μυϊσ ποϑίγοο δα ΟΠ ΟῚ ΘΟΠΒΘΏΒΟΥΪηῦ, ΠῸ]] Δ ἴῃ 
Ροβίδθσυσῃ βάθιμ, μυ]δτηαια δυοίοτιδίθση μαὈιςΓα 6886 ἀθοουῃϊτηυβ οὗ 
ἀθοϊαγαπλαβ." Απά γοῦ {8 οαἸοη αϊά ποὺ οοταα Ὀαΐογα {π6 ποτ] ἴῃ 
8 ἴοττῃ βυο ἢ 88 ψτοι]Ἱα ρῖγα ἃ Βῖσὰ 1468 οὗὨ 118 οογτθοΐῃμοθθ. Τα ἰοχί 
γγ88 1π 8668 αἰ ογοᾶ 1 ἃ ρθη; δηᾷ ἴῃ οἴ ο ΓΒ ἃ 8118] Ρΐ666 οὗ ρᾷρδσ 
γγ88 ραβίϑα οἡ 1ῃ6 ρᾶρσϑδ σοι δι ηρ᾽ 8 ΘΟΥΓΘΟΙΟῺ Οὗ δ Θγταϊ τ, ΟΥ 8 
τ ΒΟΥ αἸἴογοπὺ στοδάϊηρ. Απὰ ἔασίμογ, {6 ΘΟρ168 ἰμδῇ ἔουπα {ΠΘῚΓ 
ὙΑΥ ἰηΐο ΟἰΓουΪ]Δοη 66 ποῦ ὉΠΙ ΌστΩ ἴῃ {686 Τα ΒΡΘΟΟίΒ; 80 ἰῃαῦ 1 
ἀϊὰ ποὺ τϑαυΐγο ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΥΘΙῪ ΟΘΘΡΙΥ ψογβθᾶ 1 ΟΔΠΟῊ ἸΔῈ 0 Β66 
ἰῃαῦ [818 Ὀὺ0]1] οὗὁἩ ιχίιαβ Υ. νναβ νιδἱοαᾶ, 1κ6 βοὴ οὐὗὨἨ ἢ18 οἴδογ ἴοο 
ΒαΒΟΥ Ῥγοοθθαϊηρδ, ΟΥ̓ 118 ““ τ] ρ]6χ πυ]}}148. [ὁ βῃου]ὰ 8 
Του ΔΓ κοα {Ππαΐ ποῦ ἃ ἴον {μ᾽ ηρ8 ἅτ γὺ6}] βίαίϑα ἴῃ (π6 ρῥτγοΐδοο οὗ ῬῸΡ6 
Βιχία8, δα (πδὺ ἢ6 ΒαγΒ οἵὗὁἨἁ [Π6 νϑυιοίυ οἵ 1.81 ΤΟΔαΙΠΡΈ, 80 ΤᾺΣ 88 

1 ὡ Αὰ ᾿ἰαδιάοπι ἱρίξαγ, οἱ ρ]οτίδπη οὐπηϊροίοηἷβ οἱ, οδι μο  οθθ δοἱ σομϑογυδίίομοπι οἱ 
ἱπογθιηθηΐιζη, ἃ. ΒΔΟγοϑϑηοῖθο ὈΠΊΎΟΓΒΔΠ8 ΘΟΟΙΟβἰδα πι]αίοση, 86 Ποϑίγα ρογροΐθδ γυδ)υγα 
σοηϑεϊι οπ6, ἀθ Θογαπ) θη ὙΘΏΘΓΔΌΪ πὶ ἔγαῖσαπι ποδίσοτγυτῃ ὃ. Ε. Εἰ. οδγάϊηδ] μ ΒΌΡΟΣΥ 
ΤΥΡορταρμῖβ Υ' δἰΐσαπα ἀοραίδίοσαπι σΟΠΒ1}10 οἱ βββθηδιι, ἀΌΟΣΤΙΠ ΟΡΟΤΆ οἵ ἱπά υβίτῖα ἐπ Πᾶς 
ἷρ8α Ψψυϊκαῖξ ϑαϊοῖοπθ Θεηθηἀδίίοηθ, ἱῃ ΤΕ 8 ῥχρβουζίη σταυΐοτίὶ θη πιδὶ βασμπβ, οἱ οχ 
οογίδ ΠΟΒΙΓᾺ βοϊθηϊία, ἀραθθ ἀροβίο! οϑὺ Ῥοίοβίδιβ ρἱοηϊξι ἀϊη6 βιδιαίπηυβ δὸ ἀθοϊαγδιηιι, 
δδπὶ Ὑυϊρϑίδιῃ βδογεθ, ἴ8πὶ τούσδ αυδπὶ Νονὶ Τοϑίδιηθητ ρϑρίπε 1 αἰϊίηδπι οἰ ΟΠ ΘΠ), 
4080 ὕΓῸ δι ῃοη 168 ἃ ΟΟΠ ΟΠ ο ΤΥΔοησπο τοςορία οδὲ, βὶὺπο 114 ἀπ δείομο απῤ σοπίγο- 
ὙΘΓΒΙ8 ΟΘΘΏΒΟΠ ἀδ1η 6886 δῆς ᾿ρ88Π), ααδπὶ ππης ρτοῦῦ Ορίΐπι βοσὶ ροξυΐδ ομμοπαδίδιι, οἵ ἴῃ 
Ψαθοδηβ ΤὙΡΟΡΤΑΡΗΐα ἱπιργεββαπι ἴῃ ἀηΐνογεα Ομ χβιάδηβ σορΌ] οα δἴαθθ ἴῃ οὔλῖθυ5 
ΟἸὨ τ βιϊδηΐ οὐ δβ θοο]οδὶἰβ Ιορθμάδπι ουυ απ : ἀοοοσηθηΐθθ οδαὶ ῥτίι5 ααϊάοτα ἀμί νογβαὶὶ 
δϑηοίδο ΘΟ] 65:85 80 ΒΒ ΟΙΟΥΏΤΩ ρϑίΓπὶ ΠΟ ΒΟΉ Βίοη6, ἀοὶ πο γ γῸ ζΘΏΘΓΑ ἢ 8 ΟὐποἾ 11} ὙΤΙ ΔΘ ΠΕ ΗΣ 
ἀδογοῖο, πῆς ἀθτηπηι οἐΐαπὶ ἀροβίο! σα πορὶβ 8 Πομῖηο ἰσδάϊα δαοίοτγι δίθ οοτη το δίδιῃ, 
ῬΓῸ νογὴ ἰορΊ πα δα ποηςςδ οἱ ἱηἀυδίτδίδ, ἰῃ ομηπἰ 8 ΡῈ Ὁ] 1ς 8 ῥσγϊναιβηπο ἀἰδριιςδι οὕ, 
Ἰοοιοπίδιι8, ργ ἀϊοδιοπῖθαβ, οἱ Ἔχρ!δπδίϊοηῖθα8 τος ρἰοῃ ἄτῃ εἴ τοηθη ἄδτα 0556. 

Φ 



76 ογιο 8 Πευϊδίοπ ΟΥ ἐδ 7,αζη ---- ἐλε γγμϊσαΐξε. 2δ1 

μα δα ποϊορᾶ ἔἤθιι, “ς φυδτηνὶδβ ἴῃ 86 ἐδηΐδ ἰδοποηυτι ναγιοίαίθ π1}}1] 
Πυσυβαὰδ τορογίσχῃ 810, αποα Π646] οὖ ΤΟΥΌ τ ΘΔ 518 ΓΘ Όγα8 ΟΥ̓ ἀ6ΓΘ 
Ροϊαυοτγιῦ ; νϑσοηάμτῃ ἰδθῃ [10,7 ὅζο, 
ΤῊ οαὐδα οὗὁὨ {Π6 ἔα] υτα οὗ Ῥορο διχίυβ δῃὰ ἢ18 δοβα)υύοῦβ γγὰ8 

ΠΟΙ οαοϊγο ψδηΐ ΟἿ ΟΥΙ1681 ΔΡΡΓΘΏΘΠΒΙΟΝ 88 ἰ0 τολαὲ [ΠΥ Πεᾶ ἴο ἄο. 
ΤῊΙ8 δα οι ἰβ ἃ ΒΡ] Θπαϊα ργοοῦ {παὐ [Π6Γ6 18 ὯῸ ΤΟΥ] ΟΥ Ραρδὶ τοδὰ ἰο 
ΟΥ̓ οἴβαλ, δηα {μα το οὐ ο4] ἴδοϊβ ἃγὸ ἴῃ αυσβίίουῃ αμέλογίξῳ 
ῬΟΒΒΘθΒ6Β ὯὨῸ ΡΟΝΟΥ ἴῃ ἰοδαϊηρ 0 8 Ἃἀθοίβιοῃ ; δῃα οὐ 1 {ῃ6 
ἀοίοστηϊπαῦοι Ὅ6 νΘΥῪ δβίγοηρ ἴο οοχημ]οῖθ θοῇ ἃ ΤΟΥ 80 88 ἴο ἰθᾶνθ 
πο ἰηρ' ἀπδοοοιη } !1ΒΠ|6641, 50} 1π6 ΘοΣγθοῦ 8 βῃονν ὑμαῦ ὉΠ]688 ΤΠ6ΥΘ 
816 ἀοἤ 106 ΟΥΙ108] ὈΥΪΠΟΙΡ168 Ἰαϊα ἄοττῃ δ ἢγβί, πα σηδίοσῖδ 18 ῬΓΟΡΟΥΪΥ 
ΔΙΤΔ ρα, 0 ΘΟΠΟΙα8ῖοῃ ὁδῃ Ὀ6 τοϑομοα {μπαὺ 18 βα ]βίδοίοΥΎ ουθῃ (Ὸὸ 
(μοβ6 ψο {πιοιῆβοῖνϑβ Αστιν αὖ 10. 
1 18 βυγρυϊβίπρ ΠΟῪ ποαῦ ῬΟΡΘ διχίιβ 78 [0 8 γα] ΓΘΟΌΣΤΘΩΟΘ ἰοὸ 

186 δποϊοηί ἰοχὺ οὗ {86  αυἱραΐα 88 « δγοιμδ Ἰοἷν ᾿ὖ : 6 παδᾶ Ὀδέογο ἶπὶ 
116 Οράο Απιϊαξίπες, οπα οὗ (6 πορ]οϑὺ Μ55. οἵ ἰδαὺ νϑσβίοῃ, δπὰ 
ἡ 6 δα δαορίοα 18 εχ, ΟΥὁ υδοα 10 δ8 1π6 8818 οὗ {πδῦ σοὶ 6 
δἀορίεά, 10 νγου]α Βαγα ἔασι μογθα [16 οὐ οίβτα οὗἨ 186 1,δη νϑσβίοῃ 
ἴο ἃ ἄδορτοο {μαὺ οδῃ Παγαϊγ 6 οΥογ- ϑϑθχηδίβα. 

διχίυϑ Υ. ἀϊοα τὰ Αὐρυβὺ ἴῃ [86 Βᾶη6 γϑᾶσ, 1690; δηᾶ ὕνο Ὑ68γ8 
ΟΣ ΠΥ νγὰβ αποέλεν 1, αἴ δαϊθοη ρυὈ]ΠΒμοα αὐ Εοτμα τ ῖ {Π0 
ῬᾶΡΔ4] βαποίΐζοη οὗ ΟἸομθηΐ Υ111., πιο αἰ εγοα ἢτι ΤΩΔΩΥ τοβροοίβ 
ἴτοια ἰδμαὺ οὔ διχίαβ. [Ϊπ ἔδοῦ {86 δαϊζίοπ οὗ 1690 Πδὰ βαιβῆβα πὸ 
ΟΠ6; 84 1 νγἃ8 Τοπιπα ποσεβϑαγν ὈΥ [86 Βογαϊβ δυϊμογι 68 το ψ1}- 
ἄγαν 1Ὁ ἔτοια 186 δἷ 8]] ΣΊβΒ8, μὰ ἴο βιι δε π6 Βοτμθί ]ηρ' ποτα το [ἢ 6 
ῬυΓΡοδο. 10 ἀρρθδῖβ 88 1 μυῦ ἔδυ οορὶββ οὗ διχίαβθ᾽β Β101]6 μα Ὀθθὴ 
οἰγουϊαίθα; δηὰ 1818 του άογϑα 108 ΒΡ γ ββίοι 811 {8.6 τζοσθ ργδοῖῦοδ]ο. 

Τύῦγραη Υ11., [86 Ἰτητηραϊαία βιιοοθββοσ οὗ ϑιχίυβ Υ., ἀρὰ δε 
ῬοΡδάοτα οὗ ὕνγεϊνο ἄδυβ, δῃα ἀὲβ βυσοοββοσ, Οασοροῦυ ΧΙΥ., ψ8ὸ Π6]4 
{πῦ ΓΑᾺΪΞ ΟΣ ΒΟΠῚΘ ΤΟ (ἢ Β, 18 Βα] α ἰο ἢᾶνο βοῖ ου ἔοοΐ {86 ῃ6 Ὁ χο- 
ψΊβοη. ΟἸοιμθηῦ 111. γγᾶβ βου νυ δου Π18 ΒΟ ΘΒΒΟΥ, ---- [86 ΨΘΙῪ 
Ὀτιοῖ ροηπῆοαίθ οὗ Ἰπποοοηῦ [Χ, αἱοπθ ᾿πίοσυαπίησ. Τὰ γεΐαςε 
ἴο Ῥορδ ΟἸοπηθηίβ οἀϊίοη οὔὗὨ 1592 δβίδίβϑ, Ἰπάϑϑᾶ, {πᾶὖ διχίαβ, Βπαϊηρ 
ΠΟΥ ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ {π6 οαἀϊοη μαα ὕθθη ῥγϊηΐθα, ἀρογοθα ἰδμαὺ 10 ΒΒου ἃ 
ὈῸ ο8]164 1π, δηα δηοίμοῦ ρσοραγοα ; Ρυΐ ἐμπδὺ {18 δὰ θη ργονυδηΐοα 
ΌΥ 818 ἀθδίῃ. Υἥε πϑορᾶ ποῖ, μονουο, δοίϊευθ {818 ργοΐδοο : ἔου 1 158 
βία θα ροβι ἄγου Όγ Βουηδη (δίῃ 16 τυυὶύογβ 3 (Παὖῦ ΟΔγαϊηΑ] Β6]]Δγταϊηθ, 
186 δυΐμοσ οὐὨ (818 ἀοουτηθηί, ἀσνιβοα (18 βοβθιηθ [ὉΣ βανϊηρ {86 
ΒΟΠΟῸΣ Οὗ [Π6 Ῥᾶρα] 866, ουθὴ ἱδουρῃ {86 δαἀϊοῃ ΤΟΥ͂Θ ΒΌΡΡΓαΒβοα, 
Ὀγ {γονῖπρ; 8}1 {6 Ὀ]ατλα οἱ {π6 ῥυιηΐοῦ, απα ὈΥ βἰδπρ μαῦ διχίαβ 
ΒιτηΒ6 1} μδα ᾿π θη θα ἰο ἀο ψἢδὺ γγαβ [88 αὖ Ἰοηρίῃ οχθουίθα ππάον 
ΟἸειαοηῦ. Βυΐ 1ὖ ἰ8 οογίαϊπ ὑμαὺ ἴμ6 ΟἸοταθηΐηθ απο 788 ΠῸ 
ΔΘ ΟΟΥΤ οίϊομ ΟὗὨ ΓὙρορταρῃίοαὶ οὐτοῦθ οὗ ἴμ6 ιχίπο; ἔὸγ {μον 

1 Α ποιρογδηάασα δρροηαρα ἰο 8 ΜΆ. ἱπέοστηβ ἃ8 οὗ 1π0 ἴβοῖ. “1Δ΄ Ῥχοβοηίο Βιδία 
ἃ αἱ 12 ἀἱ 1,πρ]10᾽1587, ἔχ ροτίαίϑ 41} Π]υδυγβϑῖσαο Οδγάϊ 816 Απίοηϊο (γαῖα ῥοῦ 1 Οροτα 
ἀς}}᾽ οἰποη αζίοηο 6115 ΒΙδὶα 1αἰἰπα Υ υἱραία, Ροσ ογάϊηο αἱ 3. ϑδηια διχίο '.. ἴῃ Βοπηδ, 
6 ἔπ τοβετπϊα, 411} 19 ἀΐ Οθππδασο 1590, 411} Βονογοπάϊ Ρ. ἢ. Μάδγοθ]ο Ψδηπὶ ὁ οι 
δ θα Ῥίζζοιεὶ, ΔΙοηδοὶ ἀϊ Μομαβίοσο ἀὶ 5. βαϊναίΐοσο ἰὼ Μοηϊδιμϊαίαβι 1οὸ Ασίυσο ἀο 
᾿ΈΕΙο:." 

2. 8.9 Ηυρ᾽ 5 Εἰη]εϊναηρ, ὃ 128. 



252 ΖΤοχίμαϊ Ογἰοΐδηι. 

ΑἸ 88 [0 {Π6}Ὶ γα! πρδ 1Ππ Βα ΓΆ] Ὠυπάγοα ρ͵δοθ68: απᾶ ἰπυ8 [ἢ6 
τηθηύοη οἵ [86 πᾶπλα οὗ διχίιβ Ὑ. οα {μ6 {16 ρᾶρα γὰ8. ΟΠ]ΥῪ Ἰηϊδ8- 
Ιοδάϊπρ' ἴο {16 τϑδάθτβ. 

Β6]]αστηϊηο ΒΒ Ὀγθίδοα 18 Οϑα ΠΟΌΒΙΥ πογάθα : Β6 τηᾶῖκθβ ροοᾶ 8]1οὁνν- 
8Π66 ΤῸΓ {86 1Δ]18 {μα΄ τιϊριῦ Ὀ6 ἔουμα πὰ ὑμ6 γθοθηβίοη, ὈΥ βίδεϊηρ 
{πᾶῦ {πον Πα ποὺ οογτθοίθα 4}} ὑπαῦ ὑπὸ τηὶρσῦ πᾶν ἄοηο, δυΐ {ἐμαὶ 
(Π6Υ πιδαὰ Δανίβθα]γ Ἰϑ ϑϑονθγαὶ ὑΠΙηρΒ Ὁπομδηροα τ ΒΙΘὮ τηὶραῦ Πᾶν 
Ὀ6θη δἰἰοσγοϑα, 

ΟἸειμθῦ ΥΠΠ]. ραν 818 βαποίϊοῃ ἴο ἐδ οἀϊίοῃ 88 θοΐϊπρ ἐπέ 
αμέμογίϑοά γεμίφαίο; δρᾶ 88 Βιιοἢ, τ ἃ ἔθ Βρὲ Δ᾽ ΘΓ [0.8 τδθ 
ἴῃ ΠῚΒ ΟὟ {1π|6 8πα ὈΥ [8 Δ ΠοΥγ, 10 Π48 Ἰκορῦ 118 ρ]δοθ [Ὡχουρμουξ 
186 Εοτῖθ ΟἸυγοῆ. Τὴδ πδιηο, ᾿πἀ 664, οὗ ναι Υ. 18 σοῃ)οϊπϑα 
ψγ ἢ {μαὺ οὗ ΟἸοιμοπὺ Υ111. οα 6 016 -ραρθδ οὗ {π6 σοτημθοι [,α11ῃ 
ΒΙΊΡ]68.; Ὀαυΐῦ [Π6 ΤΌΣΤΔΘΤΙ Ὡδηγ6 ἢδ8 1688 βιρῃϊοδίζοι (μ8ῃ 88 {παῖ οὗ 
ἀρφοραβϑα οὐ ΜΙ ΒαΓΑΎ Πα ρδυύπου, ἡΥ ΠΟ ἢ 801}} ΤΩΔΥ ἴδῖκα ἴΠ6 ΘΔ ἴῃ {Π6 
ἀοβισπδοῃ οὗὨἩ ἃ του δ 116 ἤσπι; ἔοσ μ6γα ΟἸοιηθπΐ δηᾶ δἰχίαβ βίδπα 
1η αἰγθοῦ Ορροβι οῃ 88 ἴο {π6 δα! οη8 τυ 1 ἢ ΤΠ ΥῪ βδηοίοηβα, 

10 Βα8 οἴθη Ὀθθὴ βυρροβθρα {δμαὺ {Ππ686 ραρδὶ ὑϑοθῃβίοηβ ΜΟΥ ἢ 
ΒΟΠῚΘ ΤΘΆΒΕΓΟ ὈϊΔΒ86α ὈΥ̓ ἀοοίγ! 8] ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΟΩΒ; Ὀυΐ 1ὺ σου] Ὧ6 
Βαγὰ ἴο ῥσοόυβ {818; {86 ροϊηΐβ πὰ πιο {π6 Ὑυϊ]ραῦύδ 18 ἀοοίγι ΠΥ 
ὙΤΟΠΡ ΟΥΟ υδβῦὺ {86 ΒΆ116 »ηγὲο)" ἴο 81} βυοῖι γαυϊβίοῃ. ΒΘΏΓΘΥ ΒΑΆγΒ, 
ΦΡορα ϑδιχίυβ δηὰ ΟἸθίμθῃβ, δὶ 8 γαϑῦ ΘΧρθῇβθ, ἢδα δὴ ΔΒΒΘι Ὁ} Υ οὗ 
Ἰρασηθα ἀϊνίμθϑ [0 γθόθηβα δηᾶ δα)υδύ [π6 1μαἰϊη υϊραῖς, δηὰ ἰμ6 
δηδοίοα {ΠΥ π6Ὺ δαἀϊζοη δας ῃθπίιο; θὰ 1 πα, ἰπουρὴ 1 δανα ποΐ 
γοῦ ἀἸβοονογθα δΔῃγ (μπρ ἀοπο αοἷο πιαῖο, [ΠΟΥ “ποτα αὐ ἈΠΘΑ18] τ0 
{π6 αθαῖυ. ΤΏΘΥ ΓΘ Τρ6 16 {Π60]ΟρΡΊ, δα ὩῸ δχροσΐθποα ἰὴ Δῖ5.5., 
ΠΟΙ͂ τη84Ὧ6 86 οὗ ροοᾶ (ἀτδοὶς ΟΡ θβ, δῃᾶ 10] οσσθα Ὀοοῖβ οὗ ἔνθ 
Βυπαγοα γοαῦβ Ὀοίοχο (μο86 δ ἀου]6 ὑμαᾶὶ ἀσθ. Νδυ, 1 Ὀ6) ον {ΠΥ 
ἴοοῖκ [Π6886 ΠΘῊΤ ΟΠ68Β ἔῸΓ [16 οΟἷ6Γ οὗ {86 ὕννο; [ὉΓ 10 18 πο ΘΥΘσῪ ὈΟΑΥῪ 
Κπονβ 86 ρα οὗ 8 τηδηυβοσιρί." ἢ 

ΤΠο χοϊαϊου ἴῃ στ βῖο ἰδ6 1, Ὑυϊρμαῖθ, 48 βαποϊοποά δηὰ 
6 Χο  αϑίνοὶυ δορά Ὀγ (π6 Βλοιαδ ΟΒυτοῖ,, βία 8 το [Π6 Ὑθυβϑῖου. 88 10 
Ἰοῦς τ)6 μδηα8 οὗἨ “6 γοζηθ, 18 λυ [ῃ6 ΒΆΠ16 88 τἴ]χδϑ (μαύ οἵ ἰδ πη- 
οοΥγγοίθα σορὶθ8 ῥσγῖοσ ἴο μ6 δαἀϊάομβ οἵ ϑίθρμθηβ δῃὰ Ηθηίθηϊαδ ; 
βου οὗ σουγβα ΘΥΘΥῪ σου βίοη 16 ἴο [Π6 τϑιηοναὶ οὗ δοπις οὗ {6 
Ὁ] Βῆ68 οδυδοα ὈΥ ὑγδηβοσ ρίίοη. ΤῈ τποάθση γαυϊραία 18 58ὖ-- 
δέαπίϊαϊϊψ [88 νογβίου οὗὅὨἨ «ϑγοιηθ, ἱπουρσἢ [Π6 νυ] 0.8 ἔγοτα ἰῦ δγὰ 
ἔγοαυθηῦ, δηα {π6 ομδηροβ γα Δἰγαγ8 [Ὁ (πΠ6 οτΒθ. Τῆδ τηοβῦ 
ΤΟΙΔΑΥΚΔΌΪ6 ΔἸ ΠἸΟῊ 18 [Π6 ραββασα Θοπμοογπίηρ {Π6 ἈΘΑΨΘΏΪΥ νγ][Π68868, 
ὙΠΟ. ΤΩΔῪ ΒΑ Ὀ6 Ρῥγοποιυποθα ἰὸ Ὀ6 ἃ βομοϊΐοη μοῦ πα8 Τουπα 
118 ὝΑΥ ᾿ἰπίο {Ππ6 ἰαχί, 

ΑἸυδουρὶ [16 ρᾶραὶ βαποίϊοῃ 88 βοουσϑᾶ ἔου {π6 ΟἸθιηθηῦηα ἰοχῦ 
88 ΘΘΠΟΓΑΙ ἃ 086 1ῃ {6 Βλοχηϊδὰ ΟΒυγοΙ,, δ8 ὑπαῦ  ΒΊΟἢ ΟἿΓ οομητηοῃ 
ἘΡΊΒῃ ΒΙΌ]6 πα8 ὙΠΘΓΟΥΟΣΥ ΟΌΓ ἰοηρθ 18 Βροΐζθῃ, γϑὶ Ἰλομηδῃ 
Οὐδίμ 1168 μαν ἄομπο {86 ὶγ ραγῦ ἴῃ Ῥοϊπθηρ ουὗὖ [Π6 τηθ8ῃ8 οὗἉ τηλκιησ 
{118 1μαἴλη γοΥΒΊ ἢ ΤΊΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΐ ; --- Β128] 1186, Βογγανοσ, Β88 Ὀ66Ὴ μιΔ(16 
οὗ [Π6 τηθδῃβ 8 ᾿παϊοαίοα.3 

1 ΒοπΙον δ “ Οογγεβροηάοηςο,᾽ ἢ. 5606. 
3. ΤΊ 15 Ῥγόῦβθ]ς τμδὲ τὴ6 ἄθογθο οὔ ῬΟυρὸ ΟἸδπιοπὲ ἢδ8 ργονοηιοα δηγιμίηρ ΠΚαὰ 8 ἕοστηαὶ 

τουϊβίοη οἵ ἴμὸ 1.β(ῃ ἰοχὶ Ὀοΐης υπάοτγίακοη Ὁ πιοιηθοῦβ οἵ {πο οι δὰ ΟΒγοῖ ; διμοηροῖ 
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Τη [86 β᾽χίθοπι οοηΐυτυ [86 1, γυϊραΐα τγαβ θυΐ 11{{16 οηρ] ον 
88 ἃ ΒΟΌΓΟΘ Οὗ οΥἸ Ιοἴβα; {86 ἰαχὺ 1086} γγὰβ δία! ΒΙΥ ἀἸβρασασθα ὈΥ͂ 
ἘΣΓΑΒΙ 5; 8η6 ΤΔῊΥ ΟΥ̓ ΤΠ6 ΓΘ οστη  β ἱπουρῦ [πδ΄ ΘΥΘΓῪ Π]ηρ᾽ Ἰὴ ΠΟΣᾺ 
τ ἀΠοσοά ἔγοτα (86 Εἰγαϑιλδη οὐ ϑίθρμδηϊο σϑαὶς ἰαχὺ τγ88 80 [ἌΣ 
οογγαρῦ: ἐδ Ἰ86Υ ἀεργοοϊαϊοα {π6 1,αἴϊη νθσβῖοι ᾿ῃ Ομ πΘοί οι ΜΠ} 
{ποεῖν οὐπ ροβι μου ἱπ ΘΟΠΙΓΟΥΟΙΒΥ. ΑἸ [86 Δρρϑάγαποθ οὗ (6 
δαϊμογβοα ΟἸοιηθηίηο ἑοχὺ [818 [66] ρ ΘΟμ απ Θα 88 βίσοηρ ; δηᾶ 10 
γγ88 Ἰοηρ' θαΐοτο {Π6 ὑγὰθ ναπθ οὗ [Π6 γΘΥΒΙΟΝ οὗ « ΘΙΌΤ6 νγ88 δατοι 64, 
ΤῊ οοπαϊδίοπ τὰ ΜΒΙοὶ 1Ὁ γγᾶ8, ἀπα (86 ΔΌΒθμοα οὗ 8]] εβοίυε τον ΊΒΊοΠ, 
ἴη Ραγῦ οοοβδβι οηϑα (818. 
1 βου! μοσ 6 ποίίορα {μαῖ βοσμδίβιηρ γὰ8 ἄοηθ ὈΥ͂ ΜαδυυδηδΥ 

δῃὰ Ῥου͵εί, {μ6 Βοποάϊοϊπο οἀϊΐοτβ οὗ «“ ϑγοιηθ᾿β σόγκβ (1693), ἴο 
Ἔχ ΙΙῦ Πῖ8 σουβίομ 88 Τουμᾶ ἴῃ ΜΌΘ. ὙὮΙΟΝ (ΠΟΥ ΘΟΠΒΙ ἀογρα σοοά ; 
1Π6 βαπλα {πῖηρ' νγ)88 8180 ἀο0η6 ἱπ [π6 Ὑ ἀἴΌμἃ δαϊίοι οὗ Ὑ Δ|1δγ8] (1784). 
ΤῊΘ ἀοοσυτηοηΐβ υϑ6α ὈΥ ἴμ686 οαϊΐοσβ, ΒοΟΎΘΥ ρΟΟα 1ῃ ΘΟΠΊΡΑΥΊΒΟΙ 
ὙΠῸ (Βο86 δια ρὶουθα ΟΥ̓ {π6 ΡῬδᾶρ8] οθῃβουβ, σϑῃῖκ [ᾺΓ ὈΘΙΟῪ {Πο86 
ΜΓ ΠΙΟὮ ΔΓΘ ΠΟῪ 80 41180]6. 

ΜΠ] ᾿Ἰηἰτοάμορα 4 τότ οογτοοῦ Ἰυἀρτηρηῖ: δα διρὶογθα {Π6 
γυϊσαία ἴῃ οσοηποοίίοι τὰ σοοά Οὐστθοῖκ ΘΟρΊ68 ἃ8 ἃ ψιπ688 ὙΠ ΟΒΘ 
ἸΘΒΌΣΟΠΥ 7188 ἡ Οσἢ σοἢ. Βαῦ 1ὖ νγὰ8 ΒΕΝΤΙ,ΕΥ ΨἘῈ0Ὸ ΤΘΆ]}}ν ρ]δοοα 
1818 γΘΥΒΊΟῚ ἴῃ 118 ἔσθ Πρ αὐ 88 8 οὐ [108]. ]Π688:; δηα (Π18 Πα ἀϊά, 
ποῦ ΒΙΣΡΙΥ υδὶηρ' [6 σοτλ0ὴ ΡΥ] θα ΘΟΡΙ68, Ὀαΐ ὈΥ ΘΙΆΡΙΟΥΙΩΡ, ΡΓΌΡΟΓ 
ΤΉΘΔΏΒ [ῸΓ {Π6 ΟΥ̓ [1604] τον βίοι οὗ [Π6 νϑυβιοη 1186], Η8 ργθραγα 08 
ὙΟ͵ΓΘ αχίθῃδιν ; δηα (818 ρασύ οἵ Β18 υπάουίδκίηρ, Ῥγοβοηΐβ [ἌΣ ΤΟΓΘ 
1ΠαὉ 18 ναὶ] ]6 ΤῸΣ α86 ἰῃδῃ ΔΩΥ οΟἴμοΥ ρογίϊομ οὗ [86 οὐ [164] βίογϑβ 
ν᾽ ἰο ἢ Π6 Ἰοὕῦ ὈΘ Βα μὰ. ΒΘηρΘὶ ΒΙΡΆΪΥ οβίθοιμοα [86 Ν᾽ υἱραῖΐο αἰβο; 
ἁπα {μουρἢ ἴῸΓ ἃ πη (6 ἀϊοΐυχτα οὗὨ ΥΥ̓ οἰβίθιπ ποῖ ΟἹ]Ὺ ἀδιμασοα ἐμ 6 
τοραϊαοι οὗἨ {818 νογβῖοπ, Ὀαῦ 8180 οὗ 41} οἴμοὺ δυϊμου 168 αἱ 8]] τα- 
ΒΟ Ὀ]ηρ 1Ὁ ἴῃ Θμαγδοίοσ, 18 οἰδίτηθ ἕδνα οοπθπυρα ἰο Βα νἱπαϊοείοα, 
Δα 118 )86 ἢδ8 ὈΘΘῺ Θβίβ Ὁ] 18Π6α ; 8η6 {Π18 18 411 [86 τηοσα {Ὁ}]ν {86 
6,86, [Π6 Ἰογα 1ῦ 18 ΚΟΥ 88 1ὖ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ οχἰβίθα, 

ΑἸΠουρὰ [Β6γὸ μα8 ποῦ 66 Ὲ ΔΠΥ ΟΥΙ [104] 6 1101, ΡΓΟΡΟΙΪΥῪ Ββρθαῖο- 
ἴηρ, ΟΥἮἨἁ 1818 γϑύβιοῃ, γγχ8 ὍΔ 186 {86 Δυ ΒΟΥ Υ οὗ ἃ ἔνν ΜΆ55. ἴο ρἷνβ 
ἃ ἴοχὺ ΓΘΙΔΑΥΚΆΡΙΥ ΡΌΓΟ, δηα 0Π6, ἴοο, ΜΟΙ. ΔΡΡΥΟΒΟΙ6Β ἴῃ ἀφο ἴο {π6 
ἐπα οὗ δτγοτηθ, δῃα τὺ ϊοὶ ολῃ Β6 Βῃο τ ο 6 δἰπχοβύ 16 η 04] τ ἢ 
τὺ ποῖ μα Ὠϊμλβ6 1 ργθραγαά. ᾿ | 
τ [ο] νη ἀγα διμοπρ [86 τλοτὰ Ἰτηροχίϑηὐ [απ ΜΆ Ν. οὗὨ 186 

γυϊραίο: -- 
(δαοΣ “νιϊαξήπιια. ---- ΓΒ ΜΌΏ, σταθοῦν ΒοἸοπροα ἴο {Π6 πηοπδδίθσυ 

οὗ Μοηίθ Απαδϊπο ἴῃ ΤΊ ΒΟΔΗΥ : 1 18 ΠΟῪ ἴῃ 1η6 1Δυγοπίϊδη 1 ἸΌΓΤΑΓΥ 
αὖ ΕἸόοσθῆοθ. [{ νγδθ πυτιἴθη ἀρουΐ [86 γϑδσ Α. ἢ. ὅ41 ὃν 186 ΑὉδΡοῦ 
ϑοσυδηάυβ. [0 ΘοὨΓΔΙΠΒ ἢ ΟΠ6 ὙΟΣΎ ἰαγρα νοϊυσηα {π6 ΟἸΪὰ απὰ Νὸν 
Ταβίβδιηθηΐθ, σι 6} ἴῃ ροοα ὈοΪα Βαπα: 10 ̓ 88 Βαγά]γ δὴν ἀοίβοϊ: [818 
ΡΓΘΒΟΥΨΆΙΟΙ ἈΥΒ6Β 1Ὼ Ρατύ ΠΌτα 118 παυῖηρ' 66 Ἰοηρ; ΓΟρΑΓΘα 88 ἃ 
ἸΟΙΥ τοὶ] ϊο. [118 να]ὰθ ψγαϑ ροϊηὐδα ουὔὖ ἰῃ ἴΠ6 Ἰαβῦ ὁδηϊυσυ ὉΥ Βδπάϊηὶ: 
Ὀαῦ ποίδίηρ νγὰ8 ἄοῃο, Ὀοίοσα ὑμ6 οοϊδίΐου οἵ ΕἼ6οΙς ἀρροαγϑά, ἴο 

ἰδετα, Ἀουσθνοσ, ἴΠΟΓΟ ΓΘ ΔΙΏΡΪΕ ΒίοΥοΒ [ῸΓ διιο ἢ ἃ ῬΌΓΡΟΒΟ τοπηαϊ πίηρ απυαβοὰ, ΤῊΪΒ 18 ποῖ 
{6 ὈΙδος ἴο ἱπαᾳαίγο ψμδὶῖ ἴπ6 ἴογοθ οὗὐἠἨ [πὸ δηδοίιτηοηΐ οὐἩἨ ΟἸδιοπὶ ἰβ ἀπιοηρβὶ Ποπιλη 
Οατπος8 οὐ {π|5 Βυ ]6οῦ ; ΠΟΙ γαῖ 88 ἴὸ ἴῃ6 τηοάδ ἱπ ψ ῖοῖ {π6 1,κὔπ 1010 δου! ἃ Ὀ9 
τί πιοὰ, “ἴα ἰδιηθη, πὶ Ἰοοϊίομ 68 γαγίϑα δὰ τηδγρίηοπι ἱρβὶυβ ἰοχίιβ τηϊπίπις απποίοηξαγ., 
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ΤΟΠΟΥ 1Ὁ ἀνα: ]40]6 ῸΣ ΟΥ108] π866. ΕἼΘΟΙΚ, ᾿π {Π6 σουγβα οἱ ̓ 18 ΠΟ ΓΑΓΥ͂ 
γᾶν Ἶ8, οοἸ]Ἰαίθα 4. ρογίϊοῃ οὗ {56 Νοὸνν Τοβίδιηθηϊ: ἢ6 δένψγνγαγαάβ 
οδίδ᾽ηοα δ]4 ἴγοπι βοῖμθ οὗἁ ἢ]18 ἐγ 6 η 8 1π ρου ηρ [86 τοϑὺ δχϑιηϊηοα, 
ΤΠη6 τοϑὰ]ς τγ8 ρΊνθη ἴῃ 8ὴ δαϊοη ὙΠΟ 6 ΡΌ]ΠΒΠῃ6α ἴῃ 1840, 
ΑΙΕΠουρὮ {818 οΟ] αὐοη τγαϑ ΒΙμπρΊ]ΑΥΪΥ ἀείδοῦνο ἀπα ἱπαοουγαΐο, 1 
βῃοποᾶ {μαὺ Βδῃαῖπὶ πδὰ ποί ὈΘΘῺ τηϊβία θη ἴῃ {86 ΒΙρ ἢ οβυϊτηδίθ 
ΜΠΙΟἢ πο ἐογμοα οὗἩ (6 ΜΩῶ. [Ιῃπ 1848 ΤΙβομβοπάογε. οὐ] αίθα ΟΣ 
οορίοα {π6 ψΒο]6 οὗ {π6ὸ Νὸν Τοβίαμηθηῦ; δῃὰ ἴῃ 1846, ΤΊΘρο]]68, 
ὉΠΑΤΑΓΟ {παῦ {818 Βα Ὀ6θῃ ἄοπῃα, νηΐ {ΒΣΟῸΡὮ 41] οὗἁ ἐμαῦ ρογίιοη οὗ 
[6 ΜΆ., ποῦπρ' {π6 ναγιδίζοηβ, αἰ γιϑίοηβ οὗ [86 11π68, ἅς. Α} {818 
6 οοτηπιυηϊολίοα ἰο ΤΙΊΒΟΠΘ μον, θη (Π6 Ἰατίου δηπουπορα ἢ18 1η- 
τοηθϊου οὗὨ Ῥυ] Βμῖπρ [π6 οοάοχ, ἰοροίθοῦ παῖ [Π6 ἐἈοβίται]α ἰμαὺ μ6 
ἢδα τηδάδθ, τ ὨΙΟὮ γὰ8 οηρτανοα ἴον ἰμαὺ οαϊίου το Δρροαγϑά ἴῃ 
1860. ΤΏ ῥΪδοββ ἴῃ στ Βιοἢ Τγορο 1168 ἀἸδτοα ἔσομαι ΤΊβομβοηἄοτε πᾶν 
6 θῇ γϑοοιῃραγοα ἢ (86 ΜΆ. 166] [Βγτουρ {Π6 Κιπάποββ οὗ ϑιρποῦ 
46] Ευτῖα. Τδυδβ τουβοα {118 ἰοχῦ ἔοστωβ {86 Ῥαβὶϑ οὐ (86 1,αἴπ 
ΘΟ ρϑηγρ (μ6 ατοοῖς ΝΟ Ταεβίατηθης οὗἩ ΤΎορα 1168 ΠΟῪ ἴῃ {86 

ΤῊ ΜΆ. ταν Ὀ6 σομῃδιἀογοα [ἢ)6 Ὀαδβύ {Ππδΐ 18 Κπόττη οὗ {πΠ6 1,δ 1 
Μυϊραΐο, 88 νγοὶ δ ομϑ οὗ {86 οἱἀδϑδέ : 10 δαυυῖθϑ τι8 Ὅδοῖκ ἴο ἃ ἀδίθ 
ΟΠ6 δυμπαγοα δηα ἔθ ὙΘΑγΒ ΟἿΪῪ δου (Π6 ἀθαΐ οἵἁὨ [Π6 ΓΓαπβ]αἴοσ. 
Ααοοά βογνῖοο ψου]Ἱα 6 τοηογοα ἰο ΒΙ1Ρ]1οαὶ βία 168 ΟΥ̓͂ ΔΩΥ ομ6 80 
σου] δοουγαίθὶυ οαϊ {πΠ6 ΟΙα Τοβίαμχοηϊ ἔγοτα {818 Μ 8.3 

ΟάοΣ Ζιἰοηδῖ8. ---α ΤῊ18 ΔΙ 5., τ ΒΙΟἢ 18 ργθβουσϑα ἴῃ [86 ΑΌΡΟΥ οὗ 
Επ]άα, ΔρΡθαῦγβ, 1Κὸ [Πδῦ ργθν]ου 8] τη θη ]οπ6α, ἴο ὈΘ]ορ; [ο ἴΠ6 Β:Χ τἢ 
οοηΐατγ. ΤΏ οῸγ (ὐοΒρ618 ἃγ6 δυζαηρϑα ἴῃ ἃ Κιπά οὗ Μοποίδθββδσζοῃ : 
(86 οΟΥΒ6Ι ὈοΟΪκΒ οὗ 6 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ Ῥγοβοηῦ ἃ σοι ϊηυοιΒ ἰοχί. 
1ὲ νψῶϑ ἀοβογϊ δὰ ὈγῚ δοβδηηδῦ ἴῃ 1728 ὃ: δῃὰ 10 νγὰϑ ὑπογουρὮν 
δχδιηϊηρα ὈΥ 1, ΔΟΠσδηῃ δα Βυϊίχηδῃ ΤῸ {πον οαἀϊίοη οὗἩ (Π6 Νὸν 
Ταεβίδιηθηῖ. ΤΠΘΥ ΘΙ Ρ]ογοα 118 Τοϑαϊ ΡΒ 88 {Π6 φΘΠΘΓΆΙ 4818 οἡ 
ὙΠΙΟἢ {Π6ῚΓ σου ϑιο οὗὨ {86 1,δἰη νουβίοη σοβϑίβα ; δῃὰ πουρῇ ἴῃ {Π6 
Οοερεῖς τῇ 18 ποῦ αἰτγαγϑ οαγίδιη τ μδῦ ὈΘ]οπσΒ ὕο Θδοὶ ὑνδηρο]δβί, γοῖ 
{Π6 Το ηρΒ ἔπ6 6 ΔΘ ροοᾶ δηα σϑῃθγα ΠΥ αἸΒΕ Πρ ]ΒΠ80]6, τ 8116 ἴῃ 
{86 τοβύ οὗ {π6 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ 1Ὁ 18. ἃ ΟΥΠΥ ΘΟΙΏΡΘΠΙΟΙ [ὉΓ [86 
Οοάοχ Ατηϊαίπυβ. ΤΟ ἰοχύ ρσίνθῃ ὈΥ 1Δοβιηδηη ἴγοσα {Π18 δπᾶ ἃ 
ἔονν οἶμον Μ5.. 15 1)6 ποαγοβῦ Φρρυόδοῖὶ 10 ἃ ογίξέοαϊϊψ τουϊβοα 1,δ 01} 
ἰοχί οὗ ΔῃηΥ {παΐ Βαϑ Ὀ6θῃ ΡῈ] 18Πῃ6α 88 γοί. 

Οοάει Τογο)ειἐοη δὲ. ---- ΤῊΪΒ 18. ἃ νοὺῪ ροοῦ ΜΑ, οὗ ἴπ6 (ἀοΒρο18, 
186 ἰοχί οὗὨἨ τσ βιοῦ γγ͵γ8 οαϊοα ὈΥ ΒΙΔΠΟΙΩΙ 1 (6 ΑΡΡδμαΙχ ἴο 18 
Ἐνδηρο] δγῖυμα Φυδαγυρ]οχ. ΤῊϊ8 ΜΆ. 18 πον ἀοίοοῦνο ἴῃ δ. ΜατκΒ 
(ὐοϑροϊ ; ἐδαὺ ραγῦ μανιηρ θ6θῃ ουὐ ουΐ οὗ [86 γοϊυπιθ ἀπᾶ τεηονοᾶ 
1ο ἴϑῃϊοθ, ΏΟΓΘ 1 88 ΠΟΠΟΌΓΘα 848 ἴμ6 ακέοσταρὴ 90 δὲ. Ματὰ 
λίπιβεῖ, ϑθοἢ ἃ πούοῃ σου] ΟΠἩΪΥ, οὗὨ οουγΒ6, ΒΡ ΠΡ, ὌΡ ἴῃ 80 ᾶρ6 ΨΏΘΗ 
10 γγᾶ8 ῃοΐ Κπόνῃ {πα΄ὺ {818 νδηρο δῦ ττοΐθ ᾿ὰ ἀστοῖς ασγῖ οὗ [Π6 
ΒαΡροδβϑά δι ορταρἢ γ788 δέζο Αγ 8 οαστϊοα ἴο Ῥ͵ΑραΘ; δπα ἐλὲθ ρογίϊοη 

1 ΕἘῸΣ οοττοοϊίοηϑ οἵ Το πο η ἀοΥ 8 οὐ οη οὗ [6 Οοάοχ Ατιϊαιίηιιβ 860 “ Αςοςσοπηὶ οὗ 
Ῥυϊπιοὰ Τοχι," Ρ. 170., δα ἰὴ (6 “ἀάεπάα ἴο ἰδὲ νοϊαπιο (ρ]δοεὰ αἴοσ 186 “Ἰπάθχ οὗ 
ῬΆββαροϑ, {π6 τοδάϊηρ οὐὗἁἨ ὙΒΙΟἢ 18 ἀϊδουϑϑθὰ οὐ ποιϊςβὰ ᾽). 

8 ΤΊβοποπάοσγῆ σοσί δἰ ΠΥ οορίοα ἃ σοῃΒί ἀΘΥΔΌ]6 ρατὶ οὔ [86 ΟἹὰ Τοδίδσηοηϊ ; Ὀαὲ {Π||8 τγουϊὰ 
πορά ἴο ὃ6 τοοοτηραγοὰ νυ {πὸ ΜΗ, 

5. Ψίηδοταίρο 1 νοτασίος (Ο]]ΘΟΙΟ. 
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188 οαϊοα ἴῃ 1778 ὈὉγ ΠοῦτονθκΥ. Ὑπαὶ ΒΊΟΝ Το "θα δὖ Ὑ δηΐοθ 
[48 Πα ΟΡ Ὀ66ῃ ΟΥ̓ 1041} οχδηπθα, δπα {π086 7ἼΠῸ Ππανθ Β6θῃ 1ἴ βίϑὑθ 
{δ} 1{ 18 αἰταοβὺ ἀδοδυϑα. 

Τγασπιοηέα εγιιδέπα. ---- ΤΘΒ6 ΔΓΘ ΒΟΠῚ6 ὙΘΙῪ δποϊθηῦ ἔγαρτηθηίβ οὗ 
δ ΓυοΒ αΒρ6] ργοβοσυοᾶ δ Ῥοσιρῖα, ὙΏΟἢ ΟῚΘ ΡαΡΙΒΠ6α ὈΥ 
ΒΊΔΠΟΒΙη]. 

ΟὐάεΣ Τοϊοίαηιι. ---- ΓΒ 185 ἃ ΜΆ. ἴῃ {π6 Οδίμοαγαὶ ΓΑΌΓΑΙΥ αἱ 
Τοϊοάο, ἀοβουὶ μ6α 88 θοΐπρ ἴπ (ἀοίθϊο Ἰούξοσβ : 1Ὁ οοπμίαϊπβ Ὀοΐμ (ἢ 6 
ΟΙά δπᾷ Νὸν Τοδίδιηθηίβ, απᾶ 1Ὁ τγᾶ8 οο] θα ἴῃ 1688 Ὀγ ΟἸ Ἰβίορμον 
ῬΑΙΟΠΊΑΓΘΒ ([ῸΣ [Δ6 ῬδΡᾺ] τϑυ βίοι οὗ {πμ6 [αἴ Β1016). ΤᾺ]8Β οο]]δοη 
γὰ8 Ρυ ΠΒηῃ6α ὈΥ ΒΙδποῖπὶ ἴὰ Πῖ8 ὙΊηαΙοῖρρ Οδποπίοασαμλ βουῖρ- 
ἰαγαταμα (1740). 

Αποηρδὲ 186 ΜΆ55. 1ῃ 186 1 ἸΌΓΤΑΓΥ οὗἁ ΤΥΪΉΤΥ ΟΟ]]ορθ, Οδμαυϊ ρα, 
μοῦ ἃγὸ ὕγο ψΆΙΟΒ ἄθβοῦυο ΤΩ ὨΠἼΟἢ ὮΘΓΘ 88 Ομ Αἰ πἰηρ᾽ ἃ ροοά ἰοχί 
οὗ δὲ, Ῥαυ]Β ἘΡ᾿β:168. 

((.) ΟράεςΣ Διεσὶοηδί8. ---- ΤῈ Οτοοῖ ροτίϊοη οὗ {818 ΜΆ. 18 ἀββουιδοά 
δθονα (Ρ. 197.): [16 1,δπ ὈΥ [Π6 8146 οὗἩ [86 ατϑοκ 18 ἃ ροοά ΘΟΡΥῪ 
οὗ {26 Ὑυϊραίθ. 10 τγᾶϑ ὑπογουρἬ Υ Θσχδιαϊπθα δηα οο]]αϊθα ὈΥ 
Ττορο 1168 ἴῃ 1846.Ὀ. 76 ΕρΙβ616 ἰο {μ6 ἩΘΌΓΘννΒβ 18 δοπίδϊ θά ἴπ {818 
ΜΆ. ἴῃ 1,δἤπ οηἶγ: (μ6 ἰαχῦ 18 οὗ π6 βᾶπηθ ομδυδοίοσ 88 18 [86 γαβί 
οὗ {ῃ6 ὈΟΟΚ. 

(11.) Α ΜΒ. ποίεά Β. 10. ὄὅ. ἴπ 16 ΤὐργατΥ οὗἨ Ὑτιηϊ ΟΟ]]6ρα, 
Ομ τι άρσθ, Ἡ ΒΙΘἢ ΔΡΡΘδΓΒ ἴο Ὀ6 οὗἉ [86 πῖπίμ οομίασΥ. 1018 ἱταροτγίθοϊ, 
ΘΟΙΏΤΏΘΠΟΙΠΡ 1 ΟΣ. νἱῖ. 32., Δηα ΘΠ αϊηρ ΔΡΡΑΓΘΆΙΥ ἴῃ 1 ΤΉ ΘΒ8. 
οΟἸ]δου οὗ 1818 ΜΆ. νψαϑ τηδᾶβ ὈγῪ 186 δον. Ἐδηΐοῃ “. Α. Ἡογί, 
Μ. Α. δον οὗ Τυϊηῖν ΟΟ]]ορα, το ποορα {86 ρου] αγ 168 οὗ 
τι6 ΜΆ. ; δμᾷ {πγουρῇ Ὧ18 Κἰπάπμοβ8 {Π6 ΓΔ ΡΒ ΘΓΘ σοτηταπηϊοδίθα 
ἴο Ὑταρ6}168 ἴο θ6 πιϑᾶ ἴῃ δῖ οαϊίοη οὗ πὸ Νοε Τ᾽ δβδίδιηθηΐϊ διμοηρδβῦ 
{πὸ 1,8 δυνου 168 ἴῃ (86 ΕΡΙΒ|1.68. ὅϑδνθγαὶ οὗ 118 σθϑαϊηρϑ 8ΓΘ 
ΨΘΟΙΎῪ ῬΘΟΙ] ΑΓ. 

ἼΒΟτΘ οδῃ Ὀ6 πὸ ἀουδὲ {μαῦὺ {Π6γΘ δὺΘ την οἵμος ΜϑΝ., ποι 
τοῦ ]Ἱα 6 ροοᾶ δηα ποι] τηδίϑσια 8 ἴοσ {π6 οὔθ] τϑϑίοσγαϊίοη οὗ [86 
Ψυ]ραίο : σα! ηρθ ἔγοσῃ βοὴθ βιοἢ ΜΚ. ασγὸ οἱἱδα ὈΥ ϑαρδίιογ; [6 
ΜΆ. ]118Ὁ δῃὰ Το] δομβ διαοηρβὺ Βϑη 6 Υ Β ΡΆΡΟΙΒ ΒΌΡΡΙΥ ποὺ 4 {1Π||Ὸ; 
Δα διηοηρεῖ Ζεοίζίοπαγίεδ, Ομ6 ἀδβοσι θοα δηα οἱϊθβὰ ὈὉῪῚ Μαβη]οηὶ 
ΤΟΥ Β ΘΒΡΘΟἶΆ] ποξοθ. 

Τὴδ βΘΠΟΙΑΙ τοϊδίοη οὗὨ ἐμ6 Ψυϊραίθ οὐἨ Του βίο οὗἩ “δόμα ἰο (Π6 
εγεῖο Κείιι5 ὯὰΒ Ὀ6Θη βυ ποθ Πν Ροϊηίοα ουΐ; ἃ ἴδ ΟΓΒ. ΟΪΥ - 
Μ11 Ὀ6 προοαίῃ! ἱπ ἀθβουιθιηρ {μοῖν το δοι {π6 ομθ ἴο {86 οἶδμιϑὺ 
ογίἰοαϊϊψ. ΤΠ γδίο Ἰγοίιιδ, Δ8 Ὁπα]ίοσθά, σοπίδιηβ οί σα ϊηρ 8 
ΔΑ ΘΟΥΤΤΡ.ΟΠΒ ἩΠ]ΟὮ ΔΓ ΤΔΟΓΘ δηοϊθηΐ ἔπη {Π6 ὕϊη6 οὗὨ “6 τόση ; 
80 ὑμαῦ ποῦ ἈΠ ΓΟ ΘΗΕΥ 4 ομαὶη οὗ ρσοοά δ βου 168 ο]αῖ πη [86 Ὗ᾽ οἴτιβ 
88 056 Οὗ 118 11κ8, ΒΘ {Π6 Ὑυϊσαίθ ὈΘΙΟΠΡΈ [0 βουιθίμιηρ᾽ αἰ γοηῦ 
88 ἴο ἑαχί. ΑΪβο, οῃ 186 οἴδμιοσ βδῃά, [Π6γ6 ἃγὸ ποῖ ἃ [6 7 ρίδοθβ ἴῃ 
ψ ]οἢ [Π6 τοσθηβίοῃ οὗ «δ γοιμα στοπιονοᾶ ἀοίδοίβ οἵ 4 βουϊουβ Κιηά, 
ὙΥΠΟΘΊΠΟΥ που οΥἱριπαίοθα 1π [Π6 Ὑ αἴμ18 ΟΥ̓ ΥΤΘΙΘ ΤΊΘΓΟΙΥ ὑγδηβἔμβοα ᾿η0 
10 ἴτοτι ἴπ6 ΥΥ δϑίθγῃι σορίβθβ οὐ ψΒοἢ 1Ὁ γὰ8 βαβοά, ὙΒοα {π6 ὕνο 
ἰαχ β ἀρτθθ 1ῃ σοδϊηρσ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴῃ Οᾶ868 οὗὨ ροου] αν, 10 τησιβύ Ὀ6 

" Ἰαδοϊβοπασίαμι Γκιχουΐθηβο : 8006 ΜΔΌΪ]οπ, “ Ὡς Τὐτυγρία (ΔΙ Ποδη δ," 1729, Ῥτρί. ὃ. ΕΗ, 
ΔΟΓΕΟ δηᾶ Ρῃ. 471--Ἰ., ὙΒΟΙΟ ΟΧΊΓΘΟΙΒ ἀχὸ σίτο ; 8180 ῬΟΓΒΟῚ Β 1,δ(ἴ0γ8 ἴο ΤΓΑΥ 3, Ρ. 158. 



256 Τεχίμαϊ Ογἰξοίβηι, 

᾿παυϊγοα 16 116 υϊραίεα ἀοο8 {1Ποῦ6 ΟὨΪΥ τοροδὶ ταῦ {86 οί Πδᾶ 
ουταουϊν υἱξετοα, ΟΥ ὙΠΒΟΙΠΟΣ ΤΠΟΥ ΔΙῸ ἴῃ ΒΔΗΥ͂ Β6η86 ἱπαοροπάρης 
ὙΓΪΓΏΘΒΒ6Β ; [ὉΓ “ογοόσθ ἰϑδ τσοὶ υπίουσῃοα (48 ἢ85 66 ποίϊοοσα 
ΔΡΟνΘ6): δηα 4180 {π6 διδρίοσϊοτ ΤΑΥ͂ ἈΥ186 {πα΄ {86 Ν᾽ υ]ραία 88 βίποθ 
Ῥδθῃ σοηΐοττηοα ο {πΠ6 ργθυιουβὶυ υδοᾶ ἰοχῦ; ΔἰΠουρἢ, βίποθ {86 
Οοαΐοοβ Απηϊαΐϊπυβ δα ΕἸ] ἀθηβὶ8 ἤᾶνα Ὀθθὴ Ὑ76}1 δχδαιηϊηθά, {818 
ΒΙΒΡΙΟΙΟΩ 18 ἴῃ ἃ στοϑῦ ΤΩ ΘΑΒΌΓΟ ἜΘ Χο πα οα, 

Βαὶ 1 ἴῃ Ῥδουϊαγ τοδαϊηρβ [86 Υ᾽ οἴ πα {Π6 τουνϊβίοη οὗ “6 οπα 
ἀο ποί υεγδαϊϊῳ δοοογά, Αἰ Πουρ Βαρρογίηρ (6 βδῃγθ σϑαρθ 88 
Το ἀουηρθ ἔγοτα {Π6 ατροῖὶς, ἤθη 76 ΤῊΔῪ Πᾶν ἃ ροοά ἀ68] οὗ σοη- 
ἤάδποθ ᾿ἢ δ ΟΥΙπρ᾽ ΠΟΙᾺ 88 ΘΟΙΤΟΌΟΣΑΙΥΘ ἰδΒυ ΠΠΟΏ168, Δηἃ ποί ἃ8 
ΤΏΘΓΟ ΘΟἢο068 ἴΠ6 ὁπ6 οὗ {π6 οΟἴΒΕΓΣ. 

Ιῃ ομϑ τϑϑρϑοῦ {86 ἰδδυϊπηομυ οὗ {Π6 ΘαυΐΥ 1 αἴ ΘΟΟΡΙ6Β σδῃ ΒΑΓΑΪΥ͂ 
ΡῈ δϑτηδίθα ἰοο Βίρηϊγ. ὙΤμ6 ὑγϑηβιδίοσβ δαμογθα 80 οἰοβϑὶν ἴο {86 
Οτοοκ ἰαχί ἔγοτα σοὶ [Π6 γουβῖοη γ188 Τοττηθα, {πα0 (ΠΟΥ Ῥγδοί 4}}Υ 
τηλάθ 10 {Π6ῖγ σὰ] ἴο ἘὉ]]ΟΥ 88 ἴὯ 88 {ποὺ οου]Ἱὰ ὄν (86 ογάεν οὗ [ῃ68 
ατοοὶς γοτάβ. [Εἰ {πογοίοσο, τὸ Πδα [8686 ὙΘΥΒΊΟΠΒ ΟΥΓ ΤΟΥ]ΒΙΟΩΒ 1ἢ 
Ῥτγεοίβοῖν ἘἈΘῚΥ οΥ̓ρΊμα] βίαϊα {πον σου α παν Ὀθθὰ ἴοὸ υ8 ἃ Κιμά οὗ 
γοήοχίοη οὗ {π6 οτἱρὶπαὶ {μαῦὺ νγὰβ θεΐοσα ἤθη. [1ἢ 4}} φυθβίοηβ 88 
ἴο 116 ἀγτδησοιαθηῦ οὗ ἃ βοηΐθῃοο {Π6ῚΥ ὑθβΌ ΤΩ ΟΩΥ 18 οὗ ρθου αγ 
γα. ὙΠ τοραγα ἴο {86 του βίοι οὗὈ «δγοιμθ (818 γα8 ϑΘΣΎ ἐΠΥ 
ροϊηϊρα ουῦ ὈΥ ΒαηίοΥ. 
ΤῊ 86 οὗ [86 φαΥν 1μαη οἰδίάοηθ ὈΥ ἔδίμογβ, ἀπα 186 ἸἸτϊ Α Ὁ 8 

ὙΠ τ ΠΙΟἢ ἸΔΟΥ͂ οδῃ ΒΌ ΔΌΪΥ Ὀ6 ΘΙΩΡΙΟΥΘΩΑ͂, νΜ1}} θ6 ἀπ ]ῦ οἢ ἴῃ ἃ 
ἔαΐαγα Παρίου. 

Ιη σταραγάϊηρ {86 1,αἰϊη ὙΘΥΒΊΟΏΒ 88 ἃ ΜΏΟ]6, ὑπαῦ 18, 6 {861} 
ἰδΒΟ ΠΟΥ 18 ΤΟΪΘΥΔΌΪΥ ὉΠ ΌΓΙΩ, γ76 ΤΩΔΥ 6 βυγα ἰδδὺ (86 τοδαϊηρ 
ΜΠΙΟἢ ὙΠῸ Ὺ (8 Βαιρροτί 18 ἀπείοπέ; θη 1ὖ 18 Βιρροτγίθα ὈΥ δΔὴγῪ 
σοοά Οστθοῖ δυὐἱποτιῖγ, 1Ὁ 18 ψΟΥΒΥ οὗἨ ταυο ΘοΟπβιἀοσϑίοη ; δηα 
ΜΥΏΘη ἰὖ 18 4180 ἈΡΠΡΗ ὈΥ νασϊοῦδ σοοα Ὑ]ΓΏΘ6Β86Β, {Π6 ἸΠΑΌΪΓΥ τηυδῦὺ 
6 ἰπβυϊτιοα, ταῦ 18 'ῃ δυο ἢ 8 οα86 [86 ΘΟΌΠΟΥ ὑΘΒΟΣΊΟΩΥ ὃ 

710 Πδ8 θθϑὴ πράξῃ] ο γαϑὺ ἔμ Ἰοπρ οἡ {π6 1.81} ὙΘΓΥΒΙΟΠΒ, Ὀ6- 
οδιι86, ἐπουρσ [ΠΟΥ ἤανα Ὀ6θὴ {86 πιοϑὺ ρϑῃ ΓΑ ΠΥ 81] 40 ]6 οὗὨἩ ΔῊ [ῸΣ 
ῬΓΡΟΒΘΒ οὗ οὐ [108] ἰδ ΠΥ, 1Ὁ 18. ΟὨΪΥ οὗὨ ἰαΐθ {μαύ {π61]ν ἱἰπηροτύ- 
ΔΠ06 ἢ848 Ὀ66ῃ δὖ 81] σεπογαϊυ τϑοορηῖβοα, δπα μα οπάθανουσβ ἰᾶνο 
Ῥδθὴ τηϑᾶθ δοουσδίοὶυ ἰο ἀιβοσιταϊηδίθ {ΠῸὶῚ οΠαγδοίοσ ϑῖοθ. ὙΤΠ6 
ναὶαθ οὗ [,8οΒτηϑηη Β ἰΔΡΟΌΒ ἤο {818 ὁπα οδῃ ΒΑγαΪν Ὀ6 ονογ-ϑίαϊοα. 

Αὐ {πὸ 6 ψ πθὴ {π6 διχθπο απᾶ ΟἸοπχθηϊπο οαἀϊοηβ ἢσβὺ δρ- 
Ροαγοα, {Ποὶν νδυιδίϊοηϑ οὗ οουτβα αἰϊγδοίοα {Ππ6 αἰζο ποι οὗ Ῥτοίθδίδης 
ἩΓΠΟΥΒ, ΤΏΘΥ ΟΥΘ ΟΑΓΘΙΓΌΙΥ οΟἸ]οοῖοα Ὀγ ὙΒοιλδβ «΄δμα8, 1ῃ Ἠ18 
Βεϊϊμηι αραΐε, εἷυε Οὐποοτάϊα Ζ7)ίβοοτς ϑιχίὶ ν᾿ (]μοπάοῃ, 1600): 
ἔτγοιῃ ἐμαί σψουὶς (π6 ἔΟ]]ΟΥ Πρ ΒρΡΘΟΙ ἢ Β 6 γ6 Βοϊθοίβα, 

1. ΟἸαυβοβ οτωσι δα ἴῃ [ὴ6 Βχίίησ, Ὀυΐ ᾿ηβογίρα ἴῃ {π6 ΟἸοιοηϊηα ΒΙ0]6. 

Νυ). χχχ. 11. ὕὕτον ἵπ ἄοπιο υἱγὶ, το. ἴο ἴῃ φῃηᾶ οὗἉ [ἢ 6 ν6Γδ6. 
γον. χχυ. 24. Μείϊμβ εδἰ βοάογε ἵπ ἀπσιίο ἀοπιαί,8, δια. 

Ι[δν. χχ. 9. Ῥαιϊτγὶ πιαίγίφιο πιαϊεαὶκτί. 
συ, χυὶ!, 9, 8. ΠΝ εααϊαϊξ ἐγσο ἐο8 πιαίγὶ διια, δῸ. 
1 Κίῃηρβ ἷν. 21. μία εαρία ἐβὶ ατοα 7)εὶ. 
8 Κίηρβ (8Άπ16 88 οὖγ Ηγεὶ) χὶΐ. 10. δὶς ἰοᾳφμεσὶα αὐ 608. 



«7εγοηιε᾿ς Πευϊδίοπ Οὗ ἐδ 7, αἰΐπ ---- εἰ Ῥμσαίε. 

ῳ ΟἬἜ τος. 1. 10. 
Μαῖῖ. χχυὶϊ. 85. 

457: 

Εἰ υἱπὶ υἱσεπίς πιϊϊα νρείσείαδ. 
ὕλτ δκρίεγείωμν φιοα αἰσέμπι ἐδὲ ΡὲῪ Ῥτορἠείαπι αἀϊοσοπίεηι, αἀἰυϊξετιιπί αἰδὶ 
τεδπιεπία ᾿πδα, εἰ διρεῦ ὑεδίοηι τιεαπὶ τηϊβεγαπί δογίδηι. 

ΟἸδυβοβ οσ ποσάβ ἰηἰτσοαυοςσοα ἱπίο ἐπ δἰχίίηθ, θαΐϊ οἱ οα ἐμ ἐμ6 (]6- 

1 βδιῃ. χχὶῖν. 8. 

1 βαπι. χχνυ. 6. 
2 ὅδ). γἱ. 12. 
2 ὅδχῃ, Υἱῖξὶ, 8. 

 ὅ8ῃ). χίχ, 10. 
Ῥτον. χχὶν. υἱξ. 

ἩδΌ. ὶ. 8. 

Μαιὶ. χχῖίν. 41. 
Αοῖδ χὶγν. δ. 
χχῖν. 18, 19. 

τηθηςπθ Β10]6. 
Ῥιοὶ ἀοπιδιμδ, χμῖα πἰδὶ ἀοηεῖπιιδ ρεγομ 8867 1 εἰσ, αμὶ ἀἰδε ε᾽μα υεπετὶξ κί 

"πογίαίμγ, αμὲ ἀδεοεπάεπα ἵπ μγαΐδα μεγίγεί ; Ῥγορίϊωμα πιϊλὲ οτί 
ἀοπιΐίπεδ μὲ πολ πεϊίίαπι πιαπιιπε πιδαπι ἴῃ οὐγίεία 7ονιϊηϊ. 

Ἐπ πιμϊεὲς αππὶδ δϑαΐυοβ ζαοίδηδ ἔμο8 εἰ οπνία ἔμπα. 
δ ὲαίίψιο Τ)αυϊά, ἴδο εἰ γεάμοαπι ἀτοανῃ. 
πρὶ, μὰ οτα ϑαίονεο οπεπία υαφα ἀτεα ἱπ ἱεπρίο εἰ πιαγεὲ σπειων εἰ 

μπεπα εἰ αἰίατγε. 
Εἰ οοποῖϊδμγα ἰοἰϊμΒ ]εγαεὶ υεπῖί αὐ τερόηι. 
ἔϑεφιιε φιο Ρέφεν ἀογηνὶ Ὁ μδῴιδ {πὸ (66 δοπιπο σΟΉΞΏΓΟΘΕΒ. 
Φματε γεοριοἰδ οοπίενπερίογεϑ 6 ἰασεδ σοποιιοαπίε ἐπερίο ἡμδίίογεμι εε}ἢ} Εἰ 
“)μεΐεε λονεὶδέδ ψμαδὶ ρέδοε8 πιατῖδ, εἰ σμαδὶ τρίτα πον λαδεπέϊα ἀμοεηι. 

Τόμο ἐπ ἰδοίο, μῆμι8 ἀδδμπιείμγ, οἰ ὠπῶδ τε πχμείωτ. 
Εἰ οοπιπιοία 6δἰ οπιπὶα πιμἰἰμάο ἵπ ἀοοίγίπα ἐογιαι, Ῥαμίμα ἀπίεπι, δο. 
ΕἸ ἀρρτελεπάετγιπκί πιὰ οἰαπιαπίοϑ εἰ ἀϊσεπίεα, ἰοϊϊε ἐπίπιέσιονι ποείσμηι, 

8. Μαδηϊξοβὲ δοῃιγαἹοίίοσβ, οὐ αἱ γθ 8 δούνγθοῃ [μὸ οἀϊ (1008. 
ἘΧ, χχίίϊὶ, 18. 

Ναπιῦ. χχχὶν. 4. 
Ὠ οαὶ, χνὶ!. 8. 

208. 11. 18. 

χχ, 9. 
1 Είηρ υἱὶ. 9. 

ΗΔ5. ἱ. 18. 
ἩΦ}. ν. 11]. 
2 Ῥεῖ, ]. 16. 

Ἐκχ. χχν. ὅ. 
χχχιὶϊ. 28. 

2 81. ΧΥ͂. 7, 
Ἰ Κίῃρβ ἷν. 832. 

4 Εὶηρ8 χὶν. 17. 
ΧΧΥ. 19. 

2 ΟἼγσοη, χίϊ!, 17. 

1 ὅδιι. 1. 2, 8. 

1 Κίηρϑ 11. 28. 
2 Κἴηρβ χυ. 19. 

Ψυά ἢ 1. 2. 

Τυϊάοπ. 
“οὐ. χχχὶ. 7. 

ῬΑ]. χὶΐὶ 3. 
Ῥτον. χῖὶχ, 96. 

ΧΧ, 25. 

ἘΖΟΙΚ. χὶν. 92. 
ΙΓ ἢ ΧΧΧΥΪ! 95. 

χ τ, 9. 
ΑΔ χὶνΐ, 11]. 

Ζοτ, χυὶ 9. 

δίχεῖπο 7 μα, ΟἸοτ θη η6 πεα. 
5. 4ἀ πιογίάΐδηι, Ο. Α, πιονταΐε. 
5. 7πἰεν ἴερτγατι εἰ πον ἰθργαηι, Ο. Ζιίεν ἰεργαπὶ εἰ ἰεργαπι. 
5. ϑισπιρν ποπ Γμετὶϊ, Ο. ϑίσπμπι Γμοτίξ, 
5. 7εο ποείγο, Ο. Ῥεείγο. 
5. μα 5 ποὺ ἰγαάεγεῖ, Ο. μα 4ε ἰγαύεγεί. 
8. 7μο, Ο. Μεοο. 
8. ΛΝοδία, Ο. Ῥοδὲέε. 
8. 4 πε, Ὁ. Α ἰε. 
5. 7πἰγίπεοοις, Ο. Ἐπχίσίπεεοσιι. 
5. ὥκαγχε πον τερριοῖς, Ο. Πεεριοίε. 
5. 7πεεγργεοίαδιϊἐα, Ο. ]πὶπιοενρτεία ιϊ!α 
5, 7παοοίαε, ΟΟ. Ποοίαε. 

4. ὨιΙδγοησοθβ ἢ Ὡυ  ΌΘΓΙΒ. 

5. Ῥιιμῖοα ἀμοάδεεηι, Ο. Ῥτέμἶοα. 
8. 7Ττίρεπια ἰγία τεϊία, Ο. Ῥιρεπεὶϊ τεῖϊδα. 
8. Ομαίκμον, (. Ομαιγιρεπία. 
5. πίησεε πεϊπία, Ο, δι πὰ εἰ πιὶϊε. 
5. Μισὶκεὶ Φαυΐπφις, Ο. Ομίπαάεοεπε. 
5. ϑὲζχ, Ὁ. ϑεχαφεηπία.- 
3. ιπσμαφεπία, Ο. ᾿κμέπρεπία. 

δ. ΟΙΒδΓ σοιδγκδ0]6 αἱ ἜΓΘΏΟΘΘΒ. 
ϑ. Λῆεο ροίεγαϊ υἱάεγε ἱμοέγναπι Πεὶ ἀπίεφμαπι ἐτίἱπομεγεῖμν. 
Ο. Δ εο ροίεγαί οἱάετγε; ἱμσεγσπα ])εὶ ἀπίεγψμαπε ἐτίϊη σμοτείμγ. 
5. “ἀ δ ιρνώκεν, σ. “ὦ .]οαῦ. 
5. 7. ἰλόγϑαπι, Οὐ. 7 ἰετταπα. 
8. Ζεοῖ, δ)μ5 ταισὸβ ἱπ αἰπἐμάϊπειε 70 ομδίίμΒ. ΤῊΪ8 15. ὁη6 οὗἁ [ἢ 080 

Ρΐδοαβ ὙΒΟΓΟ ΡΑΡΟΥ παάὰ θδοΘη δὰ οὐ (δ τοχῖ: 86 ογὰ ἢγξι 
ῬΠηιοὰ νγ88 ἰαεέμάϊπεπι, ἀμ αἰμἐμαϊπετα 88 Ῥγηϊθὰ Οοἢ ἃ 6]}ρ οἵ 
ῬΆΡΟΥ, δπὰ ρυΐ ονοσ ἱ. Ο. Ζαδέμαϊπεηι. 

Ά, λα μαάϊπεπι, 80 σα. Ο. Αἰμἐμαϊπεμε, 80 ομδίξι. 
8, δὲ δεομέμδ εδί οσμίμδ πεεὰδ ΟΟΓ πιειῦν, Ο. ϑὲ δοομέωπι δέ ὀσμῖοα ει 

ΟΟΤ πεξιπι. 
5, Αἀ ὕευπι 7υπίεηι υἱυμηπι, Ο, Αἀ Ἰειρε γζογίεπι, υἱσκηι. 
3. Οκὲ ᾳϑησιξ ραίσενι εἰ ζωσὶϊ πιαίγεηι, Ο. Οκὶ αὐήιφαί, δο. εἰ Λισαί, δα, 
8. 2ευογαγε δαποίοα, Ο. ϑαποείοξ. 
5. Ἐστεαϊεπίωγ, Ο. 7πρνεαϊεηίμωτ. 
8. ϑαρίεπέξαπε βογίδα, Ο. δϑαρίεκέϊα δογίδα. 
5. Ααυίίεγα, Ο. Αὐἀμίϊα. 
δ. «7ωδίμηι, Ο. Αἄὐυεπι. 
5. Οὧὖν λοικίπιε, Ο. Ἡοιμείπιον.} 

1 Ιαϊτοἀποιίοη ἰο ἐμ Ηοῦγονν βοσίρίαγεα, Ὁ. ἴδιο Βεν. 660. Ἡδιδίϊίου, Μ,Α. Ρρ. 168---Τ66 
8 ΨΟΙ. ΤΥ. 
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ΟΗΑΡ, ΧΧΙΥ, 

ΤῊΞ ἘΔΈΤΥ ΒΥΒΙΑΟ ὙΕΒΒΙΟΝΒ᾿ ΤῊ ῬΈΘΗΙΤΟ, ΑΝῸ ΤΗΞ ΟΥΕΣΤΟΝΊΑΝ ΤΕΧΤ 

ΟΕ ΤῊ ΘΟΟΒΡΙΙΒ. 

11 ΔΡΡΘΑΡΒ ἰο Ὀ6 88 δα τηϊ οα ἴδοὶ ἰδμαΐ 1π [Π6 βϑοοπα οδηίυσυΥ ἐπ 616 
ὙγὙ88 ἃ γουβίοη οὗ (Π6 ῬΟΟΚΒ οὗ [86 Νονν Ἰϑαίδιμθηῦ ἱπΐο ὥὄυγτίαο Τὸ 
[818 νϑυβίοῃ Του 6 Βθοῖὴβ ἰο θ6 πιδᾶθ ὈὉγ Εὐπιδορίυβ, ἢ θῃ, ᾿ἰῃ Βροαῖκ- 
ἵηρ; οὗ Ἡδροβίρρυβ, μα βέδίϑδ (μαὺ ὑμαΐ ΘΑΥΪῪ ὙΥΙΓΟΣ “ τηδάθ αποίδ[! 08 
ἴτοια {868 δυο Δοοοσαϊηρ (0 (86 ΗΘ τονθ, πα {π6 ϑγσῖδοὔ ἢ 

Ιῃ {86 ουχίδ οθὴ 116 νυϊηρθ οὗ ΕΡῆγοαι [89 γγίδη, 8 
ἄδδοοι δἵ Εἰάδθϑϑα, σῖνα δουπάβηϊς ρσγοοῦ ὑπαὶ βιαοἢ ἃ γουβίοη τ᾿ 88 (6 ἢ 
Ἰγηοσσῃ ἕο μαᾶνθ Ὀθθῃ Ἰοηρ' ἰπ μαρϊτυδὶ 86; δπᾷ {18 ἰγαπβαύϊοη 6 
64115 οὔμὰ ΨΕΒΒΙΟΝ. [0 186 αἰὐδὸ 6 ἰδαῦ ἴῃ ποῦ ἃ ἔδν ρ]8068 1ἢ 
ὙΙΟΝ ΒΌΟΒ ΑΥ̓ΤΟ ΤΥΔΏΒΙΔΏΟΙ 18 τηϑη]οη64, [86 τοΐδγοησο παν Ὀ6 
ἴο [86 Οἱά Τοδβίδτηθηξ, δρᾶ ἰπ βοιλα 10 18 80 οογέαϊηῖν ; Ὀυΐ (818 ΒΑΓ] 
ΤΑΆΪ6Β ΔῺΥ ἱπηροτγίδηΐ αἀἸΠ ΓΘΠΟΘ ; [ῸΓ {86 ΘΑΣΙῪ ΟμΌγΟΙ δβοου Ἰθασποα 
ἴο τοραγὰ Ηοὶν ΘΟΣΙΡΓΓΘ 88 80 ΟΥ̓ΡΆΠΙΟ ὙΠ0]6; δηᾶ γ7Ὁ8 680 ΒΑΓΑΪΥ 
ΒΌΡΡοβ ΟἸ γι βέϊδῃ οοτηχου ποθ ἰῃ ΟΥΤΙΔ ΤΟΣ πύθῃ 0 Ῥοβϑϑββίῃρ' 
186 τυυιλησβ οὐ Μοβεβ δῃὰ {μ6 ῥσοόρμοίβ ἴῃ ἐμοὶς οὐσῃ ἴομριο, μη 
ἴΠο86 οὗἨ δνδηρβ]δἰ8 δη δροβεϊθβ. 

Νοῦν ἔμοτθ οχὶβίβ ἃ ϑ'υσῖδο σνοσβίοῃ οὗ δοίὰ {86 ΟἹ οδσπᾶὰ [πὸ Νὲν 
Τοβίδμηθηΐβ, ΒΟ 18 1ῃ ΜΊΔΟΥ οχίθπαθα 80 διοηρβῦ {86 ΘΒΌΓΟΙ6Β 
οὗ 186 Εϊαδί, ψῆῸ ΘΙ ΡΙΟΥ͂ ΟΥΤῖΔΟ 88 ὑποὶν Πἰταγρῖοδὶ ὑοησαθ. Απά 
818 ἀϑαρθ ταδί δ6 ἔγϑοθδῦ θ 89 ἔν Ὀδοὶς 88 (16 ΒΓ{}|Δ σοί ΌΓΥ ; ὈΘόδ86 
ἴῃ {μαῦ ἈΠΉΔΡΡΥ ἀρ6, ΠΘη ἀορτηδῦο ἀἰδραῦθθ σὰπ 80 Εἰμι, δηὰ ψΒ θη 
ΡΑΓΟΥ͂ Βρ τὶ δῃα ΤΌΣΌΊ]ΘΠΟΘ ΘΓΟ 80 ΚΤΙΘΥΟΌΒΙΥ ἱπἰτοαυσοα ᾿ηΐο 186 
αἰϑουβϑίοῃ οὐ αυδδίϊομβ οὗ βοϊϑεηπ ἱτωρογίδποο, αἰν᾽βοηθ ἰοοῖὶς ροἾδοθ 
ϑιηοησδί ἔΠ6 ϑγχίδο Ὁ γιδυϊδηβ τυ ἢ ἤανο ΠΟΘ ὈΘ 6 θα]. α, Απά 
γε 411 [8686 ραγίϑθα, ὑῃουσῃ 8ο ἐμβοτουρὮὶν αἰνιαοα 88 ἴο ομυτοΒ [6]- 
ΟΥ̓ΤΒΕΙΡ, δῃα Ἐπουρἢ ἀσίοττηϊηοα [ο ἀἰϑοουοῦ ΤΆ] ΟΥ̓ ΒΡ ΡοΒοα ΒθκεβΥ 
ἴῃ ΟΥΠΟΥΒ ὙΒΘΡΟνΟ ἐδ τρηῦ 6 ἰτδοθᾶ, δρτθθ ἴ οὔθ ἰδίην, ἴῃ 
πϑίηρ 86 βδιὴθ ϑυσῖδο ὑγδῃβ δου τὶ ἢ 88 τηυοἢ Δοοοχὰ 88 σαυυἱηρ 
Ραγίθβ ἴῃ ΕἸρ]αηα ΟΙΏΡΙΟΥ (6 ΒΆΤΠ6 ὙΘΙΓΠΔΟΌΪΑΓ σψουβῖίοη. ΤΠῈ8Β 
διηοηρβῦ Νοβίοτίδηβ, Μοπορμυβίύθβ, ἀπᾶ {μο86 ο]αϊτωϊηρ (0 Ὀ6 οτμο- 
ἄοχ, {π1|8 βϑῖβθ ϑυσίδο ψϑύβίου 18 ουὐστοηί, ΗΟῊ ἔα ἰῦ ΙΩΔΥ ὉΘ 
ομδηροά ἴῃ 1[8 ΟΠΥδοίον ΟΣ 118 Τα ΡΒ, ὈΥ ΤΟΥ ΒΊοΩΒ ἢ 86 ασθοξ, 
ΟΥ̓ ἔγοτα ουτῸσΒ οὐὗἩ οοργ ϑίβ, 18 ΠΟ] ἃ βοραγαΐθ ροϊηὐ ἴου ᾿παυΐγυ. 
ΤΒΙΒ ϑυγῖαο ψϑγβίοσι 18 βΘΠΘΡΆΙΥ Κηοντι ΟΥ̓ [86 πϑῆιθ οἵ εβλίίο, 

᾿.λ...6.9," Ὑ Β]οῖ 18 ΘΟσωη οὨ]Υ ἰηἰοσργοίοα ϑύηρίθα ΤῊ ἀοδισηδίίοι, 
ἸῺ ΒΕΥΘΙΆΙ δ ἰθαϑὲ οὗὁἩ (Π6 ρΐβδοθθ ἴ τΒΙΟΒ 1Ὁ ΟΟΟΌΥΘ, ΒΘ] ΟπρΒ ἴο {86 
Οἱά Τοδϑιδυλθιῦ ροσγύίοῃ οὐ ἴμ6 ὑγδῃβίατομ ἴπ α86, δηα 1ῦ ΘΡρθδγβ ἴο 
Βανα ΒΡΥΠΏΡ' ὌΡ ἴῃ οοηίγαϑθὺ ἕο {89 ὥγσίδο υϑγβίοῃ οὗ πόδ θοοίκβ 
ὙΠΟ. 88 δέου σαγὰβ τηδᾶθ ἔγοαι (86 ὨυΧΧ, ΑΒ δρρῆβθα ἴο {86 
Νοῦν Τορίδιηθηῦ 10 Βοοῖὴβ 0 πᾶν Ὀδθὰ δρργορσίδίδα ἴο ὑμαΐ γϑσδῖοῃ 

1 Ἔκ τε τοῦ καθ' Ἑβραίους: εὑαγγελίον καὶ τοῦ Συριακοῦ. Ἐπιδοῦ, Ἡ, Ἐ, 'ν. 22. 
3 Ἰῃ [86 ῥτοίδοθ ἴο 120 7Τλεραιγμα Αγοαπογα οὗ ΒΑς Ἡοῦχϑσιβ, ἰδ ἷδ τοσαίοη 16 οδ]] θὰ 

Ἰδδιζαθ Ἰδϑίδιό ϑικρίς αϊδο. 
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ὙΠΟ 88 1611] ΚΠΟΥΤῚ 88 δοοοιηρδηγίηρ {86 ΟἹα Τοβίδιηθαί. Απ- 
οἴ ὺ πδῃλθ οὗ {818 νϑυβίοῃ, ἰῃ {86 βουθῃίῃ οδηζυσΥ αὖ Ἰοδβί, 18 Ἰλο,Ο, 

Οἱά, Ἔταρϊογϑά ὈΥ ἸΒοπμδβ οὗ δῖα] ἱπ βροακίηρ οὗ 10 ἴῃ οοηίγαϑε 
ἴο ἴΠ6 πηογα γοδοπΐ ἐγηβίὕοη τ ἱοἢ. Πα θθοη τηβ4θ Ὀγ ῬΟΪγΟΔΓΡ δἱ 
186 ᾿Ἰηβίδηςα οὗ ΡὨΠ]Ποχθηυβ. Τμ6 οτἱρίῃ οὗ (Π6 μδη}9 ϑύρίδ ΒθϑΙῺ8β 
ἰο 6 {μῖ8: ΤΏ ἰσδηϑίβίου τοδάθ ὉῪ Ῥραὶ οὗ Το] οὗ [86 ΟΙὰ Τοεβία- 
τασϑηΐ ἔσοτη (6 Ηοχδρίαν ἰεχὺ οὗ [86 ΠΧ Χ, να τορι οἴβ νυ τ ἀρέογίδκς 
δια οδεϊϊ, ὕο Ἰμάϊοαίθ [86 σονιβίοη ὈΥ̓ Ουΐζϑῃ; αἷδο ἴῃ [6 τηδγρίη 
1Π6γ6 6 Γ6 σϑίθσθῃοαβ ἴο οΟἵμοσ υθσβίοωβ. [Ι͂ἢ ἃ ΒΊΤΏ]ΔΓ ΤΏ Π6Σ ἐδ6 
Ἡδσοίοδη σοοθηβίος, δὰ {6 ΡὮΣΟΧΘΏΣΔἢ ν βίος οὔ Νὰ Τοβίδιηθης 
(ἀοβοσιθοὰ 15 6 ποχὺ ομαρύθυ), ὕγ6 γ6 β᾽ }] συ] τοαγκοα ἴῃ (Π6 ἰοχί ; 
δηὰ ἴῃ [86 τηλγρίῃ ὑβ τ ΤΟ ΓΘ ΣΘίογθὩ ΘΒ ταϑθ ἰο βοὴ ασθοκ Μ858. 
Τῆὶς οἰδον ϑ'υσιδο νδσϑίοι ρὑγθβθηΐθα ἃ ὕᾶσο ἰοχί, ττϊπουέ δὴν οὗὨ [Π686 
τΩΆτ ΚΒ οὐ δϑὐάϊουβ; δηα {1186 Βθθῃλδ 0 Ὀ6 1π6 ογὶρίη οὗὨ 118 ἀϊδβίϊη.- 
συϊδμίηρ πδίηθ: ἴμ6 πδίυτο οὗἨ [π6 ὑγϑπβίδίοη ἄοθβ ποῦ ἀρρϑαγ ἤο ὃ 
οοππηθοίβα οἢ ΔῺΥ »γχοδαδῖε στοιπαβ πιὰ [ῃ6 Δρραοϊ]δίϊοη, 

ΤΒοΟΟΡὮ ψγ͵ὸ μδν0ὸ ΠΟ ὙΟΣῪ εαγίν δοσρουηίβ οὗ {π6 οτἱρίῃ ΟΣ Τοσιηδίϊοῃ 
οὗἩ 118 νογβέοῃ, γοῦ {π6 ϑ'υυῖδῃ8 δθθηιὶ 1 ΦΘΏΘΙΆΙ 0 αν δἰϊθυί(οὰ 
1ῦ ἐο Ε468868, 816 πιοίσο ΡΟ ΙΒ, 1π ΦΑΥΪΥ {ϊηλ65 οὗ (ΒΥ δηΣίγ, οὗ 411 ἐΠδὲ 
1πΠ6Υ στ γο παξοπαϊἧῳ, ἴῃ ὁσπ τδαϊδι!ποίίοη ἴο ἐμπαὺ ρογίζοη οὗ ἐμοῖσ σϑοθ 
Δα] ΘΟΙΠΊΓΥ Ὑ οἢ πα Ὀδοη Η 6] οηϊσοα, ΤὮιϊ8 «απηθ8 οὗ Εάοββα, ἱῃ 
{Π6 6πα οὗ {86 βανϑηίῃ οοηὔαγυ, αὐσιθυῦοβ ἴῃ 6 γψογβίοη οὗ 86 Οἱά 
Τοδίδιηϑηξ ἴο {μ6 ΕἸ ἀαΒβθὴθ ἰγαηδ᾽ αἴοσβ ἴῃ {86 {τ οὗ Κὶηρ ΑΡραγυθ ; 
Δῃα 8ο ἰοο ἀϊᾷ Βαρὺ Ηορσεθυβ ἴῃ ἃ βυ ϑοαιοοΐ ροσιοᾶ, ΤῊ δ ἰδίου υϊίοσ 
ἄοεϑ πἀοοα οἰαγδοίοσιβα {86 18 6 οὗ [6 Ῥαβμῖῦσ 48 βεΐηρ; 1η- 
οἰοεσαηξ ; δηὰ {818 γγὰϑ ῬΓΟΘΌΪΥ ἔτοσα 118 θοῖηρ ορϑοϊθίο ἰο δτῃ ; δπὰ 
88 Ἦθ. ἢδ8 αἰϑθο βρϑοιῆϑα (μαΐ ΠΟΙ ᾿͵6 ἄγε αἰαϊοοίβ οὗ ϑυσίδο, [89 
Ἐάρβθοπο [86 τοδῦ ρυτο, δῃηὰ δαὶ οὗ Ῥαδίδϑίδηθ δῃηα Το θϑπος {Π6 Ἰοαϑὺ 
8ο, ὟΝ Ιδοιρδῃ οοηεοίιτοα 3 ἰμαῦ π6 τορδγαάβα [Π6 Ῥαβμῖίο ἴο μ6 ἴὰ (18 
Ιαϊϊοσ ἀϊδ]οοῖ. Βυῦ [818 18 ποῦ 1π ἀσοογάδῃμοθ ὑγιτ ἢ Ὦ18Β οὐ δίδιθιθηςβ 
88 ἴο 119 ΕἸ ἄδαβοηθ οτρῖη, ΑἾΪδβο, 10 ΔῪ Ὀ6 ἀοιῤίοα ψΒοίΒοΣ τἢ}6 
ἰοϑοΩΥ οὗἩ Βασ Ηδοχιβ ἴο {86 Θοπατθσπ οὗἨ ὥὄγγίδο ἀξ] θοίβ ἰη (86 
ἐλὶγέοοπέδ σεπίμγῳ οαὰ ὮᾶνΘ ΘΏΥ Ὀδασίησ οἡ {ποὶν αἰδίγ υϊοη δπά 
Οδαγβοίοσ ϑίοβ ἃ ἐλοιδαπα γὙ6 ΑΓΒ ὈΘΙοχΟ ---- ῸΣ ΒΌΟΘΙ 18 1π6 Σηέοσγναὶ. 

Ὗγο Ἃο ποῖ πα ΤΔΩΥ Ποίϊοοβ οὗ {π6 ΥΣΔΟ ψουϑίοη ἴῃ δποῖοηξ 
{ἰἴθ8. (ὐὐβηηδβ 1παϊ!οορ!θιιδίεβ, ταῦ μου θοΐοσο {86 τα 416 οὗ ἐμ βἰχίῃ 
ΟΘὨΓΟΓΥ͂, ἴῃ ἀἸθοιββὶηρ ὑπ6 δας Ποσὶ τυ οὗ ἰβοϑα Οδίμοῖλο ΕρίθΈ]68 τ  ο ἢ 
ΓΟ ἀϊδραϊοα, βίαῦθβ ᾿ποι ἀθη Αγ, ἕτεροι δὰ καὶ τὴν ᾿Ιακώβου σὺν ταῖς 
δυσὶ ταύταις (1. 6. 1 Ῥεΐ. ἀρ 1 “0Ἀπ} δέχονται " ἕτεροι δὲ πάσας δέχον- 
ται" παρὰ Σύροι δὲ εἰ μὴ αἱ τρεῖς μόναο αἱ προγεγραμμέναι οὐχ εὑρίσ- 
κονται" λόγω δὴ ̓ Ιακώβου βὼ Πέτρου καὶ Ἰωάννου" αἱ ἄχλαι γὰρ 
οὔτε κεῖνται παρ᾽ αὐτοῖς. 

Τμ8 ϑυσῖδο σϑυβίοῃ ὈΘΟδτΩΘ ΚΠΟΜῚ 18 ΕΠΌΤΟΡΘ 1 Ἰοάθση {ἰπηθϑ 
ἔτοτῃ 118 πανὶηρ Ὀ6οῃ Ὀτουρῦ ἴῃ 1662 ὈΥ Μοβοθ οὗ Μαγσγάϊῃ ἔγοιη (89 
Ἐμαδὶ ἴῃ Ὁσάϑγ ἴο ὈΘ τσὶ ἴοσ ἴ.6 τδ6 οὗ ἴδιο Φδοοδιξεβ (ΟΣ Μοπο- 

: ὙΠ βοτδη  Ἠογρ ϑυγίδοδ, Ὁ. 108, 
" Ἡογῷ ϑ'υτγίδοβ, ρ. 106, 107. 
3. ΟἸ γι βείδηδ Ορίηϊο ἀα Μυμπάο, 11}. νἱ, Μοπϑδβεοου, Οοἰϊθοόο δίονα Ῥδίσιια οἱ βοσίρ- 

ἴογιπι ΟΥ̓ΘΟΟΤΌΙ, ἰοη, 2. μ. 392. 1706. 
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ΡἈγεὶΐθθ). ΤᾺ 8 Μοβοβ γγχ88 δοχωγαϊβδουϑα Ὀγ Ἰρσπαίϊιβ, {86 «ΔΟΟ 16 
ῬΑ ΆΓΟΝ, ὕο βίαια ἢ18 σ ] ρου ἰαποίβ ἰο ῬΟΡΘ “]}188 11]... 1π ογάογ ἴὸ 
εἴἴεοῦ ἃ πηϊοι τ] {π6 Ἐοιλβῃ (Ἰυτγοῖ, ἀπά ἴο ρα δῃ δα! οη οὗὨ {ῃ6 
Νεν Ταεβίδιηθηῦ Ῥσγιπίθα, Μοβθϑ οἵ Μαγάϊπ νγὰ8 ἔγιιβίγαϊθα ἴῃ Ἐ18 
Θηάρανουσβ Ὀοίῃ αἱ Εομμθ δμα  δηϊοα ἴο Βπᾶ 8Δηγ ψὸ σου] ἀηᾶογ- 
[ΔΚ ἴο ῥγϊηΐ ὥὄἴγτιδο. αὖ Ίθηπα ἢ6 48 ἸΏΟΤῸ διιοοοβδία!. «0 πη 
ΑἸΡοσὶ Ὑ)Ιἀτηδηβίδας, (Π6 οὔδη θοῦ οὗ Εδγαϊπαπα 1. (ὑσοίμοσ δηᾶ 
ΒΌΟΘΟΘΒΒΟΣ οὗ ΟἸδυ]ο8 ΄.), δὰ Ἰθασηθᾶ Κ΄ υσῖδο Βανθγαὶ ὙΘΑΥΒ Ὀοΐοσα οὗ 
Τμεβθυβ Αταθτοβῖυβ: δηα {του ρἣ δἷ8 μά δανουγβ Εἰ ὁγαϊηδηά ἀεΐγαγοα 
1Π6 ΘΧΡΘΏ86 οὗ δὴ οἀὐϊοη. ΥΥ̓Ιαἀμηδηβίδαι, ΜοΒβαβ, δα Ῥοβίβ]]} Ἰαδουγοα 
1 118 ργδραγζαϊίοῃ. [Ὁ τγᾶβ σοιηρ]ο θα ἴῃ 1δ6δδ.(Ἠὡ Τ6 αἰ δογοηῦ ραγίβ οὗ 
τ.6 νοϊυταθ αν αἴθγοηΐ ἀθαϊοδ 0:8 ὕο στηθιηθογβ οὗ (6 Αὐυδίχίδῃ 
ἸΠΩΡΘΥ͂ΔΙ ΠοῦΒΘ, 41} ἀαἰρα ἴῃ μα γοασ. Α ἰαῦρα ρογίϊου οὗἩ {86 δα οἢ 
ΒΘΟΙΩῚΒ ἰο ἢανα Ὀ66ὴ βοηΐ ἰο {16 Ἐΐροι: ὙΜΉ1]6 ΤΊΔΏΥ ΘΟΡΙ6Β Τοτ δὶ πΘα ἴῃ 
18:6 ῬοΟΒΒαββίοῃ οὗ [π6 "προ υῖαὶ Βα ΟΓ: {Π686 ἴῃ 1662 τγογα ᾿ἰββυθα 
ἴον βαῖβ ; δῃάᾶ (πθη {πδὺ ἀαἴο' πὴ [Π6 Δ’ΤῺΒ οὗ [06 ῥσϊπίου Ζ᾽ τη Γ- 
τῆδ ὝΘΓ͵ΓΟ δα αἀρα αὖ {π6 Ὀβοῖς οὗ {π6 Ἐ16-Ῥᾶρθ. 
ΤΟ ϑυγῖδο νοσβίου ΒΟ ἢ Δα {πὺ8 Δρρϑαγοὰ νγὰβ τιμουΐδ δ ο86 

δίῃ ο ΕἸ βΈ 168 86 ἀθβαεποο οὗἩ σι 66 πούϊοοα ΌΥ Οὐοβπηδϑ, 
δηά 1{ αἰδὸ νυδηΐθα (86 ΑΡόοσΆΙυρΒα δπᾶ {π6 Πιβίοσυ οὗ {π6 σοιηδῃ [ΑἸ Κθα 
πῃ ΔαΌΪΟΓΥ ἴῃ Φ08ὴ Υ]1}. : [π6 ΔΌδθοποσ οὗ (818 Ἰαβ στ ]οη θα ρῬαββαρα, 
8διηα Βοτη6 ΟΥΠΕΙ νϑυϊ 008 ἔγοσῃ {86 Γαδ! ρΒ ὑπ θη ουχτθηΐ, 66 πούϊοορα 
1 8 ᾿1δὺ οὗ ογσγαίδ, δα. 
ΤΟ ταχὺ οὗὨ {Π18 οὐ οη Βα8 Ὀθοη ΒΙΡΉΪΥ δηᾶ ΒΕ  7 να]αθαᾶ; ἴογ, 

ΔΙ ΠΟῸΡὮ 10 νγα8 ποῖ Ὀαβϑα οἡ ἴπ6 οο]]αἰοη οὗ τϑηῦ ΜΆ 5., ἔποβο στ Π]οἢ 
{π6 οαϊύοτβ δά (ἔσο οοηἰαϊπῖηρ [6 Νὸν Ταδβίδτηθηΐ ἱπ 8016 ΟΥ̓ ἴῃ 
ΡΑΓ) ΤΟΥ ΒΟΠΘΒΕΥ δηα ΘΑΥΘΙ]]Υ 864; ἀπά {Ππ8 ποίδιηρ' Βανῖηρ ὈΘΘῺ 
1ηἰγοαιιοοα ἔγομι σοη]θοΐαγα, {π6 ἑοχί οὗἩ [818 δα! ἱοη βίδπαβ ρΉΟΥ 
ἴδῃ {Πα οὗὁὨ Τηϑγ οὔδιοτβ ἴπ ΜΜΏΙΟΝ Οἤδηροβ μανο θ6Θη τηδάς, βοῖ 88 
ἴπ6 1η οτροϊδίϊοη οὗ 1 Φόδῃ ν. 7. 
ΤἸτοηθ β ἴῃ 1669 τορτιηίοα (86 ϑυτίδο Νὰ Ταβίδιηθηϊ ἴῃ 

ἩΡτον ομαγαοίογθ, ὑορϑῖμον στ ἃ Ζιαΐΐη ἐγαπεϊαίίοπ οὗἁ 1ἰἴ8 ἰαχί ; δῃά 
118 οδυθοα 10 ἴο Ὀ6 ἀν} 80 ]6 [ῸΓ ῬΌΓΡΟΒΕΒ οὗὨ οὐ οῖβηι ἕο ὕπο86 ΨῈΟ, 
Ἰ|κ Β6ζΖα, ταϊρδ θ6 οοουριοα τι {πὸ ατοοὶς ἰαχὶ θυ τῇ δουῦ ΔΩΥ͂ 
Κποσ]οᾶρα οὗ 86 ϑ'γγῖδο ἰδησιαρο. Ὑτθηλθ 8 πλδ46 βοῖλα 086 οὗ 8 
ἩΦΙαΘΙΡετς ΜΆ. ἔον μἷ8 οἀϊίοη. 

ΤῊΐ8 γογβῖοῃ νἡγ88 Ἰηβογίρα πῃ {6 Απίνογρ Ῥοϊυρίοιῦ Βοίἢ ἰπ ϑυσῖδο 
δῃα ἴῃ Ἡοῦγον Ἰοὐΐογβ; 1 τγ88 αἷδο ρῃ ]18ῃ64 ἀρουΐ {86 βαπλθ {ϊπ|6 1 
8 Βοραγαίθ ἕοστη ἴῃ ΗἩΘΡΥΟΝ οἰαγαοίοσβ, ἴοσ [86 π186, 10 18 θα], οὗὨἨ [Π086 
Ψ10Ὸ0 βουρῃῦ ἰοὸ σοηνογί ϑνγ8. ΤΆΘβ6 θα" ]0η8, ἃ8 Μὁ}} 88 ομα ἴῃ 
ΒΟ 0Π6 ὥὄὔγγῖδο ἰαχὺ Ὑγαϑ Θοοοσαρδηϊθα ὈΥ̓ δὴ ἱπύθυ ἸΠΘΑΤΥ [μαὐη 
ἘΓΔΠΒΙ ΌΙΟΠ, ἈΡΡΘΑΡ ἴο αν Ὀ6ΘῺ ἐδέθη ἔτοιῃ {πΠ6 Απίνγοσρ Ῥοϊυρ]οῦ. 
Τη 1622 Ττοϑῖ ρυ] Βῃ64 δὴ δαϊίοη δὲ Αμμα]ῦ, ἴῸΣ τ οἢ Π6 υδθα [Π086 
ὙΠΙΟΙ Βα Ῥγον!ουβὶῦ ἀρροαγαᾶ, ποίϊηρ βοηθ οὔ (86 ροϊηίβ 1 Ὑ 816} 
μὸν αἰεγρα ἔγοτα ομ6 δῃοίδοσ, 

Ιὴ {86 Ῥασγίβ Ῥοϊγυρίοιί [μ6 ὥ,γτῖδο σϑυβίοῃ ἀοθϑ ποὺ ἈρῬθδ ἴο πᾶν 
θδθῃ θοποῆϊοα ὈΥ {86 οἀϊίονῖαὶ οαγα οὗ δον! 6] Θιοηῖία ; [Ὸγ 10 18 ποί 
Κηοτγῃ οἡ ψμδὺ στουηᾶβ μ6 τηϑὰθ 1μ6 σμδηροθ ψ  οἢ Π6 18 βαϊα (Ὸ 

1 Ηθποο ἔϊι9 γοροδιϑὰ τηϊβίακο ἰδδὲ (18 οἀϊξίομ ὈΘΙοΏσΒ ἰο ἴπὸ γοδῦ 1562. 
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μαυδ ἰηἰσοάυοοά.; Τὴ Ὑ αἰύομΒ Ροϊυρίοιὶ (86 παγγδῖνθ ἴῃ Φοδη νυ]. 
1--12. 18 ἱπίτοἀποοα ἔτοῃη α Μϑ. ἴῃ (π6 ρμοββοδβίοῃ οὗ Ατομθίβῃορ 
ὕδμον, δουρὶ 1 18 161} Κπότ {παῖ 1Ὁ 18 πὸ ραγί οὗ ἐλὲβ νούβίοῃ. 

Ια 1664 αὐΐρῖος ΩΡ βμοα ομο οὗ [86 θοδὶ ὥὄγγίδο δα [1018 : [6 
υυϑοὰ ἰυὐπλθ6} δ ἔτοὸ Μέϑβ. ΤῊΐδ δαϊίοι ἔουηα βυοἢ ἕλνουΣ ἴῃ {Π6 ἜΥ68 
οὗ ϑϑγγῖδο βοβοΐδσβ, ἔγοτα 118 8Ππ18}} 81Ζ6 ἃ πα ΘΟ υ 6 ῃ66, 88 τ 6 }] 88 
Υ68] ροοάῃοδδβ, ἰμαὺ 1Ὁ τγὰϑ γαρυιηἰθα, ΟσΘ ἔμπδη ΟΠ66 ἈΡΡΑΓΘΠΙΥ, δηά 
(ὐ 18 8614) βυστερ 1 ουΒ]γ. 

ΤΒ6 ρῥτοραρϑπᾶδ αὖ Ἐοπιθ ἰβϑθα δῇ δαϊτοη τὰ 1708 ἱπ ϑυσϊδο δηὰ 
Οαγελωπὲ (ἷ. 6. Αὐϑῦϊο ἴῃ γτγῖδο Ἰε 618) ἔον (86 86 οὗ {πὸ Μαγομ ίοθβ. 
ΤΒο Ιἰαΐο Ῥσχοίθδθου [.66 δχδαιηϊηθα {π6 ἰοχί οὗ {18 οἀϊοη τῖτῃ τυ 
τηϊηυὔρηθδθ, δηᾶὰ βμονοα ὑμαῦ {π6 Ὀοδδὲ οὗ (Π6 Θχϑγοῖβα οἵ οὐ σα) οδτα 
18 80 111-ξοιιη 64, μπαὺ {μ18 φαΣ θη οου]α ποῦ Ὀ6 ἀδρθμπαθα οὴ δ μβανΐηρ' 
ΒΩΥ͂ γα ]ὰ6 [ῸΓ Βο  οἶ Ασα. Ἶ 
ΤΠ οἶδεν ϑ'γσγῖδο οὐ οηβ Β]ΟΝ ΤΘΑΌΪΓΘ ΘΒρΡΘΟΙΘΙν ἴο 6 ποίϊοοά, 

816 ἴποβο οὗ δομδδέ, [,66, δῃά ασθθῃβο]ά, 
βΟθΔΑΥ σομησηθηοοα ἢ18 δαϊίοι 1 ΘΟ) πποίοη ὙΠῸ 1,Θυβάθῃ, το 

ἀϊοα, βονόνοσ, ἀυσίηρσ (μ6 ρυϊηπρ οὗ τῃ6 (ἀοερθὶ8βΊ6 Αὐ [86 οπά οἵ 
{86 νοϊυπηο ἴπογο 18 8 δου ]αὕϊομ οὗ [6 ῬΥΘΥ ΟῚΒ 6 1018 ; δα {Π6 νον 
Ὑγ88 ΒΟΘΟΙΩΡΘΠΙΘα ΌΥ͂ 8. ΨΟΥῪ Δ ον ον ργαρασοα Ἰμοχίσου ἴο {86 ΝῸ 
Τοδίαιηθης, Τμ6 ἰοχὺ σομίδίηβ 411 (μδῦ δὰ θθθὴ ᾿ηἰτοάυσοα ἰηΐο 1ΐ 
(δυοῖν δ 1 “όβη υ. 7.} ΟΥ̓ ρσϑνίοιιβ βἀϊογβ, δηὰ ὈΥ {π6 β:46 {Ποσὸ 18 
8 πηρτονοα 1,Αἴϊ]η σΟΥΒΙΟΏ. ϑοῖηθ οὗ (Π6 ΟΟΡῚ68 ἃζ ἀδίβα 1708 : 
ΤΏΟΓΟ ἤδνα 1709; Ὑ 1116 ΟἰμΟΥΒ ἀγὸ δέγ]οα “ς ϑεουπάα εαἰίίο α πιεπαὶξ 
εγσαία " οὐ [86 Π616-ρᾶρθ, τι [λ6 ἀαΐβ 1717. ΤῊ]8 ἰαδῦ, Βονθυου, 

18 ΤΘΔΠ]Ὺ ΟὨΪΥ ἐΐθ βδῖὴθ θα! ἶοη, ὑπαϊξετοα οχοορῦ ἴῃ ἰμ6 {|| 6 Ρᾶρα; 
ἴον "ἢ οοιηραγοὰ σι} τὨοθ6 ἀαίοα 1708 οΥἦ 1709, 10 18 ἐουπα {Παΐ ἱῃ 41} 
Ῥϑου ιαγι168, ϑιοἢ 88 τοϊβρυιηΐβ, ἀοίθοῦνθ ΟΣ ταϊβρ δορα ἰοιίθυβ, ὅτο. 
Π6Υ δοοογὰ ργθοίβοὶ υ. ΜΊΟΠΔ6118 ργαϊβοά {Π18 δα! ἴοι ὙοσΎ ΠΙΡΉΪΥ, 
80 ΤΠΟἢ 80, ἴῃ δοί, 88 ἴο ρσίνα 10 8 τορυϊδίοη τὰ ΒΙΟἢ ΒΟΙ.6 811}] οἷ αὶπὰ 
ἴον 1ϊ, οὗ θεΐηρ [86 εαἰξίο ορίἱπια. Νον, πἢ1]6 ΠΥ δαταϊτηρ {Π6 
Ἰπιροτίβησα οὗἉ ἴῃ οΟἸ] αἴϊοπ Οὗ δα: οὴ 8 δηα ἴΠ6 1,6 ΧΊΘΟΏ 8.8 ΔΟΟΘΒΒΟΥΪ6Β 
ἴο 186 ἰοχῦ, Π6Υ Ἃ(ο ποῖ Ἰπνδιἀδίβ ἔΠ6 βοσίοτιβ οὐ)θούοηϑ ΒΊΟΝ τὴ 
6 τηδάθ ἰὼ {Π0 ἸΏΔΠΠΟΡ ἴῃ ὙΠΟ {86 οὐαϊίοι 1861 νγαϑ Ἡἰκεάι ταν 
ὙΥΒδη Ὀορτιη, ἴδ οἷα γδ8 ἴο ἑοΐϊου ἰὼ (86 Ῥαποίυδίοη ἃ οογίδι ἢ 
βοβθιιο οὗ 1,ουδάθπμ Β, ὈὉΥ ποῖ ἴπο ϑυσίδο σόογάβ που δα ροϊηίοά, 
ἴῃ 8 στοαῦ ΙῃηθαβΌγο, Δ’ ἃ ΟΠ άθο δηδίοσυ. Βυξ οἡ 1,οιϊθάθῃβ 
ἀρδί βοδιδαῦ [810 Ηἰπη861 δὖ ΠΟΥ ἴο ἔΌ]]ονν ΠῚΒ οὐ Ὀφίίον ἡυαρηπιοηί, 
δΔη4 ἴο δἀορί [86 υϑτι8] ϑ'υσῖδο τηοάθ οὗ γοοδ] βαύοθ. Τὴ6 Θοῃββαῦθῃοθ 
18, (μαύ 1 δὲ. Μαίμον, δι, Μαγῖ, ἀπά {Π6 ἔοσιλοῦ ρασζὺ οὔ δὲ, 1μυΚο, 
1, ουδάδθη Β τηοᾶθ 18 [Ὁ]ονοα; ψΔ116 ἴῃ ἰῃ6 Ἰαίου ρατὶ οὗ δί. 1πκ6, 
Δηα {γουρ 4}} 16 ταδί οὗ {π6 Ῥοοΐς, (Π6 νοσεα]δαύΐζοι 18 αυϊο αἴ γθηΐ, 
ΤῊΙ8 ᾿ΠΟΟ ΘΙ ΒΊ ΠΟΥ δηα ΘΟΠ 810 ἰμ [86 Β8Π16 γΟ] ΓΩ6 18 Οὗ 1186] αὐἱίο 
δου Ὦ ἴο ἱηνδἀαύθ [86 Πἰρὴ οἷἶαίτηβ δάναπορά ἔογ {πΠ6 δἀϊίίομ ὈΥῪ 
Μιοβδ61 8. Τὸ βοῖβὸ {86 1,δη νογείο ΌΥ ἰμ6 8146 στηδυ 6 οὗἉ τι6, 

1 Τὴ επῖ8 δηὰ βυθδοαθσοηξ οὐπίοηθ [86 (αἴ οἷ]. Ἐρίδ:195, νσαπεπρ ἴῃ 186 Ῥοδιὶίο, δηὰ {86 
ἈΡΟΟΔΙΥΡΘΟ, γεγο κίγϑη ἔσοτῃ ἴδ ἰοχὲ τ] ἢ μδὰ Ὀδοη ΡὈ] δὰ ὈΥ Ῥοσοοκο δηὰ Ὁ Ὀίσα. 
ΤῊ δοῖ ΟὨἹΥ τοχυΐτοθ ἴο δα ποίἰςοὰ Πεσ ; 186 ὙΘΥΒΊοἢ8 ἐδοιηθοῖνοῦ οὗἨ [056 ροτγίΐομϑβ νν]}}} 

οοπαίἀοτεὰ ἰη ἃ δα δεαποηὶ σΠδρίοσ. 
2. 860 ΡΙΟΪοροΙη πᾶ [0 Βαρϑίοτ᾽ Β Ῥοϊγρίοις ΒΙΌῖ6 Ρ. 42. (Ἔἴο οὐϊουλ, 

88 



262 Ζεσίμαί ΟΥζοέεηι. 

1πουρἢ ΠΘνοΣ οὗ ΘΟΌΓΕΘ [ῸΓ ΟΥ̓16Ά] ρῬΌΓΡΟΒΘΟΘ; ὙΠ110 ὕο ΑΥΤΊΔΟ ΒΟ οΪ ΑΓΒ, 
186 ἱποοπδίβίθης δχεσαϊοῃ οὗἨ ἴλ6 δαἀτίοι 18 ϑῃουρ ἴο πλδῖκα δἰπιοβὲ 
ΒΏΥ ΟἾΠΒΟΙ Ππιοῦθ 6818 Ὁ]6 [ῸΓ 86, ἩΒΘΊΠΟΥ 1π τοδαϊηρ ΟΥ̓ 1 βίυγ. 
Τὴ ἔδλοξς, [πὸ υρἀοθοσυθα ὑγϑῖβοθ θοβίονχοα 80 ἰαυ βη]ν οὐ βομδδ 8 ἰοχί 
αν ὑθθῃ {π6 οδυδβα οὗ τἴ8 μοῖρ υϑοα ὈΥ βαυθσαὶ, γμοθα πον] θᾶχο 
οὗ ϑ'υσίδο νοσδϊεδίοη, ὅζο. μ88 Ὀ66Π ΒΟΓΟΙΥ ἱπηροάοα ἱῃ ΘΟΠΒΟΟΈΘΠΟΒ. 
Το οἀϊάοῃ οὗ ἰμο Ἰαΐθ Ῥγοΐδεθοσ [.66 γῦδδβ ρῃ ὉΠ15Π6α πῃ 1816. ὌὮν. 

Βυοδιδηδη μα οοϊητηθηοθα δὴ δαϊου ἔος {86 Βυιδῃ δηὰ Εοτγοίσῃ 
Β1016 ϑοοϊοίγ, δηά οἱ ἢ18 ἀθδίῃι, σθθῃ [89 νοῦ γγδ8 δαναποθα 88 ἔδυ 
88 186 Αοἴβ οὗ ἴπο Αροβίϊθβ, Ὁ νὰϑ ἐπουρῦ Δαν ]8Ά}}]6 (οπ ΔΙΏΡΙΥ 
δυβοϊοῦ στουη 8) ο οαῃο6] ΨΒΟΠΥ πρδὶ δα Ὀθθαὰ ἄοπο, δηά ἴὸ 
ΘΟΙατη6Π06 δέγοθῃ, που ΔΩΥ Ἰππονυδίζουθ οὗ γοοδ  βδίοι, ὅτο. θοΐηρ 
ἱπιτοάποοα, ΤὨϊ5 τγοῦῖς ψψῶϑ {Π6ὴ σοτατοϊ [88 ἰο ἐπα στα οὗ 1.06, 80 
διρὶογοᾶ ϑομδαβ ἰοχί 88 818 θαβῖ8, υϑίηρ [86 ῬΓΌΡΟΣ ὥὺγσίδο ΒΗΘ ΟΡῪ 
οὗ νοσδδαίϊοῃ, 8η4 1ῃ ΒΕΥΘΓΆΪ ρΪδοοθ βα)θοηρ (80 ἰαχί ἴο βοιὴδ 
οὐἱτοα] ἀαθηιηθηῖ, Η18 τρδύθσι8}8 ἕοσ {118 Θῃα σγοτὸ (1.) ἴ106 Ττὰ- 
γΔΏΟΘΟΙΘ ΜΆ. ΠΟῪ 15 [86 {Ππϊγογδιυ Γἰθτατυ, δ τιάρσε; (11.) δποίμον 
ὥγτῖδο ΜΆ. αἷβο ἴπ [86 βδῖὴδ ᾿ἸΌΥΑΓΥ ; (111. οπθβ᾽᾿8 οοἰϊδίϊομβ οὗ ὕπο 
ϑγχῖας ΜΚ. ἴῃ [86 Βοα]οΐδῃ (ΡῈ 1868 1π 1806); (1ν.) 186 οἰξαίζοπϑ 
ἔουπά ἴῃ ΕΡΏγομπι [16 5 γτίδη; διὰ ιν ὃ ἸΘΟΟΠΑΤΥ Μ ΌΣΟΙ Ὀαϊοπροά 
το Ὦγ. Αάβδμι ΟἸ]Ἰασῖκου Απ οοολβιίοηδὶ Ὡοΐθ ὈΣΙΘΗ͂Υ εἰαίοϑ τθαΐ 16 
Οτεοὶκς γϑδάϊηρ 18, θη [8.6 ΘΟΣΩΤΔΟΪΥ Ὀτϊηῦθα ΘΥΣΊΔΟ γασῖθϑ ἔγοτη 1{. 
ΤΊ ἰοχί ἰ8 ἀἰν!ἀοἀ ᾿πΐο Ἰοβθοηβ, βοοοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 ογάοσ οὗ [86 ϑϑυτίδο 
Θοο] οβιϑίῖοαὶ θϑέλναιβΌ [10 ψϑ, ἱπάβθοα, βαϊα {παῦ 86 ἰοχὶ οὗ 1:18 
οαϊζοη τγὰ8 ἑοσταθὰ ἴῃ ρασγί ἔγοιη (ὐὐἹοδΌβοι ΒΒ σθοκ Τοδίδπιθηΐ : δὴ 
διόδου οη ΨΒΟΪΎ “ΥΟΌΠαΪΘΒθ; ἔον ἴμοτα 18, 1ὴ ἔδοί, ;Ὡ0 οἤδγδοίοσιβιο 
ΤοΒοι Ϊαποθ ρούψϑοῃ ἰπαὺ οαἀϊοη δρᾶ 1.668 ϑυγιδο ἰθχί. [1 Αοίβ 

χχ. 28. 1,66 ἱπίσοἀδυοοᾶ (πο τεαδίηρ Ἰσιδᾶι) σιν, Ολατοὶ 4 Οοά, 
ἰπβίοδά οὗἉ [π6 σοπιμηοι ϑγτίδο τοδάϊησ Ολκγοὶ 90 Οὐγίδέ; Ὀπὺ (ἀι18 Π6 
ἀϊὰ οη ΜΆ. δυϊδμοσιυ ἢ; ποῖ, ὄυθῃ 1 10 6 ποὺ {δουρδύ Ββυβοϊοηΐ, 
σου] βυβῆοα ἴο ὁχοποσγαΐθ αἷτὰ ἔγομι 411 οβδγρα οὐ οοῃ͵θοΐισθ 1 

δ. ἢ, 9. ἔνο οοπιταου Βγεῖδο ἰοχὺ τϑαᾷβ σι τι, Δ. Ἰδιδί κι ὰ ὅσι 
““{ογ Ηε, Οοά, ὃν Ηὰὼ σταοε, βου] ἰδδίθ ἀθαΐι,᾽ ὅθ. Τῆῖδ γϑδαϊηρ: 
μιὰθ ββθῃ οοπβιἀεγοά (0 δ6 “Μοπορλυεἶίο ; ἀπ δλοίμον, τ ἢ 18 ἑοαπα 
ἴῃ βοῖὴθ Μί5. δηὰ 'π (89 δἀϊίοη οὗ ΤΎδπι  ]Ἶπδ, ἰδ Θαπ6}}υ βαρροβοᾶ 

ἴο 6 ῥτγοξοστοα Ὀγ (86 Νοδβίουϊβῃβ, Ἰσιδα. «ο μδου, “ον μα δραγί 

ἤοτὰ αοα [οτ ὁχοορὺ 6] ββουϊὰ ἐαδίο ἀεβμ,᾽ 6.5 Βαΐ ἐδῖ8 Ἰαξίον 
Το ἰηρ 18 τυ ἢ ΤΟΥ δησιοηὺ [Π8ῃ 41} αποϑομβ δρουΐ [16 Εαϊγοδίδη 
δηα Νοδίογδη ΘΟ ΣΟΥ ΟΥΒΥ ; ἐξ ἰβ βαρ [86 τοπάογϊηρ οὗ χωρὶς θεοῦ, 

᾿ Το Μαΐδὰὺ Ττὰ . ῖ ἱ ἱ ἱ χὰ με ὑνραταὶ τ "ὰ πολέ δας ΜΒ. δὲ Οδιηντιζο, ἃ Ψαιίοδη 1.ΘΟ.]ΟΠΔΓΥῪ ἰηδροοοα ὈΥῪ 

Ξ5.Α ϑυτίδο ΜΒ. νου]ὰ δοτωϑάπιοα Βανυὸ [2 γεδάϊημβ αἰϊοσϑὰ δοοογάϊπρ; ἴο 186 ορἑηῃΐοῃ8 οὗ 
186 ΟἾΏΟΣ ἱπῖο ὙΠΟ80 μβδηπὰβ ἱξ πιρης ΒΑρρθη ἴο 1811. Τμαβ πῃ ΒΊΟΝ ΜΆ. 7157. ἴῃ {δὸ 

Βυοδα Μαϑουπι, [86 οὐ αἴηδὶ τοδάϊηρ ττδϑ ἰμ6 Νοδίοσίδιι δρΡρδγθμ (μοῦ Ὀεΐπα δἱ 180 

οηᾷ οὗ οηθ6 ]ἴηο, δη ἃ «Ὁ Ὀοΐης δὲ [Ὡς δεαςσίπηΐης οἵ (86 ποχίν; {π18 γγὰϑ δοσαβϑϑά, 80 88 ἴ9ὸ 
4 

ἰεαῦο 186 Μοπορμγυβὶίο τεδάϊηρ (οπιϊίπρ, Βονόυογ, σιξᾶα...λ.5) ; ἃ Ττοοϑθῃΐ μδηᾶ ᾽88 

γεείογοά [6 Νεβίοσχίδη τοϑάϊπρ ; 80 ΤΏΔΠΥ͂ παγς Ὀθθη ἐπο νυἱοϊβοϊἄθε οἵ τπῖδ ΘΟΡΥ. 



Τλο εαγὶν ϑγγίαο Ῥεγδίοηξ. 2θ8 

ἔουπᾷ ἴπ ΒΌΡΔΘ διξ βου εἶθ : Ν᾽ δίοσιδηβ τοῖσῃς γγεζεν ἐπῖθ, Βαὶ ἘΠΟΥ 
ἀἸὰ ποὶ ἱπνοπὶ ἰ. Τὸ οἴμοι τοϑϊμρ ἸΟΟΚΒ τηοσὸ ἶκὸ ἀθβῖρῃ : [ῸΣ 

(15, Βοχονοσ, [,66 οὐ οὰ Ἰόια. σιδὰς. δ μκᾳ ὅσι ( πιθσθ ἔσϑῃ8- 

Ῥοιση οὗὨἩ [86 ψογᾶδβ οὗ [πΠ6 σουηου ἰοχὺ οὗ {86 ΘΥΥ46); 1818 ἢθ 
ἰγδῃδίαιοὰ “ἴγρ86 δυΐει ρσταῦα οὶ, ὕγὸ οἵαηὶ δβοῃληὸ ρυβίαν!ς 
ταοσίοιη, Ὁ ΕὟΌΣ [86 τοδάϊηρ μα μδα ἴμ6 δυίμοσῖν οὗἨἩ ἴπ ΤΥΔΥΆΠΟΟΓΘ 
ΜΒ.; Βαϊ 88 ἴο 1:6 γεηπάεγίησ (πῖον δ τπσυρδῖ ᾿νου]ά ῥγθοί βου 
δοοοσὰ σῖδ (6 ὁοιμηοη ΟΥ̓ΘΟΚ ἰαχῦ) ἰῦ ΙΠΔΥ̓ Ὑ76}1 Ὀ6 αυσδίϊοποα 
ὙΠΟΙΒΟΙ 11 18 ὀογγοοῖ, δὰ Ἡδμοῖδθοῦ {86 τΟγβ, ονοη 16 ἔδυ ἱηνογίοα, 
ἀπἶον δἱ 8]1] ἴη πιεαπίπς ἔγοτῃ [δ 8ὺ τυ Β] ἢ 18 ΘΟΙΔΤΔΟΣΪΥ ἰουπά ; --- “Οοα ἢ 
Βαΐπρ᾽ ἴῃ β'υῖδο ἰῃ ΔρΡροβι οη τι “ 76,7 ἀπά ποῖ 'π (δ6 ρσοπίανο, 88 ἰὕ 
οὐρὶ ἴο ὃ ἤο 5 6 ἴο ἴπ6 Οτεοκ." 

6 οὔτοι οὗ 1.66 1ἷ1͵;ὁ.8 8ὴ αἰνδιηρὺ ἴο οἶδα {Π6 ἰοχὺ Οὗ (}18 σϑυβίοῃ 
ἢ 8 δΔηά βουπα 6518 οὗὁἨ ΜΆ. δυϊδοῦῖτῦ ; {πὸ ρΐδη δᾶ ὕδθη 
του κοα ουἱΐ ὮΥ ΒασθΔηδη ; [ῸΓ Δ᾽ ΠΟΌΡὮ 186 ραγί ὁχεομίοα ππᾶον {Π 6 
Βυροσιπἰοπάθηθο οὗ ἴπ6 ἰδϑί- θη Ποηθα βοθο] αν ἵγ88 οὗὨἨ ἁ πΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
ΘΠ ΟΟΙ δ, 1,66 ἴοΟΚ [ἷβ οΪδοθ 8ὸ {ὩΣ δϑ ἴ0 δάορί μὶβ ρἴδῃ ἴον 6 
ἕοσιηδέοη οὗ ἃ ἰαχί. [Ὁ τηὶσῃλ αν Ὀδθδη Ὀεΐίον ἰδ [Π6 οα οι οὗ 
ὙΙΟμδηβίδαϊ δα Ῥ66 1 υϑοα 868 6 [4518 ᾿πϑίθδα οὗ ἰδαὲ οὐ ϑομαδαδαῖ; 
10 που]ὰ αν θθθὴ 1Χ06}} αἷβο 1 186 γϑδάϊηρα οὗἩ 1806 ΜΆ, οοἸ]αἰοᾶ 
Ββαὰ Ὀδθῃ αἴ θρυαιι ἴο᾽ ἴπ8, δηὰ [π8 οὨΪγ, οοὐἹὰ ἐπα σοδᾶου 
ιᾶρο [ῸΣ Εἴγη86} 48 ἴο [86 401 }7 τ τ ΒΙ ἢ Τθ 6 δαά Ὀδοὴ ομρΙογεᾶ; 
δηἀ {μπ8 Β6 που] άᾶνθ Ὀδοη ΘμδὈ] θα ἴο ἔοστῃ ΒΒ ΟὟ ΟΡ ΠΟ 88 ἰὸ 
ὙΠΑϊ 88 ἴμ6 Ὀοπὲ αἰὐοϑίθα ἴῃ [86 τάηρο οὗ δά 6ἃ ον ἄθημσο. [ΓΕ τ88 
ΒΟΎΘΥΟΣ 1,οο᾽Β 1ηἰθηϊΐοηυ ἰη 18]6 ἴο ρυ] 188} (86 τἘ0]6 οὗἁὨ 18 ο01]8- 
οῃΒ : ἰΐ ἄοεδβ ποῖ εὐ ϑρς ΟἸΘΑΥΥ ΠΟῪ (818 τῦῖὰβ ὑσγανθηιθᾶ; Ὀυΐὺ {πἰγ 
Θδ΄8 δἰνουσαγβ ἴπ686 οΟἸ]αἰλοηΒ ΟγΘ ἀραῖῃ δηπουποοα 88 μανΐηρ' 
6. Θοτητη ποδί α ἴο Μτ. δουῖνθηοῦ [Ὁ {π6 ρυτσροεα οὗ ρυ] οδοη. 
Τμ6 οὐἰιίοι οὗὨἩ Μτ. ὙΠ] Οὐ θθηβο] ἃ τγαϑ ρα] 1964 ἰπ 1828 Ὁγ 

Μέδβδγβ. Βαρβίοσ. 10 δρροδγοὰ ἴῃ ἔο]ϊο, φυδγίο, δῃ δι}} οοΐανο, 80 88 
ἴο βυϊξ [π6 γΆΓΙΟῸΒ ἔοστηϑ οὐ Ῥοϊγρίοιϊξ διά οἱδογ ΒΊ0]68 Ὀγουριῦ οὐἱ 
Ὀγ [86 βαίηϑ ρυδ]ἤῃοα. [Ιὲ οὐοννα (86 ἰεχὶ οὗἩ ΥΥ̓Ιἀτηδηδβίδαίξ, Βυΐ 
Βανί ἴ86 νονοἷ-Ροϊηΐβ ΤΠ οχρυθθβοά. Μχ. ατσθθμβο]ὰ βἰδίθά ἴῃ ἃ 
ἀρ κῷ νὰ τομὴν Ὑδαὶ Βα ῥζοροβϑὰ ἴο ρῖνϑ, πδιηοῖυ, (86 ἰεχὶ οὗ Ὑ]1ὰ- 
τηδηδίδαϊ, δυῦ τὶ ἢ βΌοΒ δά δ 1018 ἔγοτη [86 ὁ Ἰοπ οὔ μ6 Β10]6 Θοοίοιγ 
([μ668) δϑ ταῖρι Ὀ6 ποοά] ἴο σοτρΙοίθ [86 β6Ώ86, ΟΥ ἴο πλδῖο [Π6 ποία- 
ὥοῃ οὗ (86 ψϑῦϑθθ οοσγοσί, ϑθσἢ βαρροιηθηΐδ αὐ ἱποοθϑα τὴ ΐη 
Ὀγδοκοῖβ, Αἴἶον (86 ἀφίῃ οὔ δαὶ Ἰοασπϑά δηὰ Ἰαδοσίουβ δἀϊύογ, ἢ18 ρίδῃ 
ὙΓῈ8 ΠΟΙ] ο᾽ 6(, ΌῪ εχίτγδοίβ βϑίηρ ταδᾶς ἔγομι τι μαὺ μα ̓ δα τηδτ]κοα ἴῃ {6 
οὐἀϊτίοη οὗἩ 1816, Ὑμοτα 1,66  ἰοχί ἀἰδογοά ἔγομι ἐμαὶ οὗἩ ΥΥ̓Ιἀτηδηϑίδαϊ. 
Ηδὰ {18 βϑθῃ ἄοπβ νυ ῖα δοσύγαου 10 πουὰ μανθ Ῥθθπ ὙΘΓῪ ἀδοξία]; 
Ὀαΐ 88 [ξ ἴδ, 10 Οδῃ τι β] 6818, 88 χὑ 848 θθϑὴ ρυϊηίοα ψΠ 80 [1016 οδτα 
88 ἴο ὍΘ ὉΠ ΟΣΙΝΥ οὗὨ ἀερθηάθηοθ. Εν {π18 186 εὐϊΐον ᾿ἰμηβο ἢ γγα8 
ποῦ ΣΟΒΡΟΙΒΊ]6. 

᾿ Βαρείοσ᾿ ΒΒ Ῥυοϊοζοϊωθῃξ, "Ὁ. 44: 

5 Το γταῆχεὰ 3 που]ά, δΑδῈσ ὁ ὑγοβοιπαὶ κυ χ, δ6 τοχαίγεὰ ἰη ϑγυῖδο ἴὸ ταδῖκο ἱξ Ῥθδσ 
Ὶ 68 τουδογίησ. ὙΤῆθ Μορορηγαῖιο τοδϊηρ ΤΑΥ͂ τηοδὲ 6 δ8 1} Βαανα δθθη ἴοσηθὰ ὉΥ͂ [ἢ:6 
ΤΏΘΤΘ Οτηΐ βίου οὗ [)6 3. δῃὰ (πο ἰδ0 ἰτκηδροαί(ίου οὗ ἐδ ποσὰϑ '0 οὶ ἔδιθσα ἰω Ο ἃ ΣΏΟΓΘ 
βτηρὶο ογάοσ που]ὰ θ6 ὙΘΥῪ πδέτγαὶ, ᾿ 

Β 



2θ4 Τετίμαϊ (Ογεξοΐθηι. 

ΑΒ {πὸ οὐἹριηδὶ οἀϊίοη οὐὗἨ ΥΥἀτηδηβίδαι 18 Ταγθ, δηα 88 1ἐ8 ἰοχὶ 18 
10 ΙΏΔΏΥ ΤΟΒρΘΟΐβ {π6 πιοδί ζϑηυΐηθ ἔοττῃ οὗ {μὶβ νϑσϑίοῃ {μδὶ [88 
ΔρΡΡαΘαγθά ἴῃ ῥγιηὐ, (ἢ δα! οη οὗἩἨ ἀτθοπῆρ ἃ μ88 {Π6 πηοσὶξ οὗ Ὀεϊηρ ἃ 
οοηψοπίθηΐ βυ Ὀϑύϊαϊα ἕο 10, ἀν 8114}6 ἔου ϑσιδο βῦπαθηΐβ ἴῃ ρϑπογαὶ. 

Ιὴ 411 οὔ 081 86 οὗὨ [818 γϑγϑίοῃ, ἔτσο {πηρδ ταῦ 06 θοΥπα ἴῃ 
τηἱηα,---Π6 βίαΐο οὐ {86 ἰοχί, δηᾶ {π6 ομδγαοίοσ οὐ {86 νϑζβίοῃ, Αβ 
ο {86 ἰοχύ, {Π6 Βκοίοῃβ. ΒΊοἢ μᾶ8 θθθὴ ρίνθη βῆονγθ (μαὺ τῦθ 88 γοῖ 
ἀερβθμῃά οὐ βμαυΐ ἃ ἔετν ΜΆ. ; δῃά 88}}} ᾽ξ τῆδυ θῈ ἀουδίεά 1 ἔΠ6 16 δγθΘ 
ΤΏΘΔΏΒ Οὗ του Ἰβῖηρ᾽ 1Ὁ ἴῃ Βοἢ ἃ ΙΏΒΏΠΘΙ 88 ἴ0 ρῥγοάιοθ 8ΗΥ͂ πιαέογίαΐ 
Ομδηρο ἴῃ 18 σΘΠΘΓΑΙ ομδγϑοίθσ. Αἄΐοσ δχαπληθαὰ βονοσαὶ ὥυσῖδο 
ΜΈ. , βοῃλδ οὔ ἴποῖὰ οὗ ρτοδῖ δη θαυ γ ; 0π68 ΡῈ] 1886 18 οοΟ]]Δ θη 
οὗ ίχσο Μ5 5. οἵ [86 (ἀοβροὶβ 'π (6 Βοάϊείδῃ ', οἴμουβ ἤανθ οοῃ- 
{ϊθυϊοα το ἴμ6 βαῖῃμθ πα ; {μῃ6 ργϑβοῃΐ Ὑσιῦοῦ οο]]αἰθά [86 ἑοχὺ οὗ ὁΠ6 
οὔ τομὴ ΜΆ. τὰ {86 Βει δὴ Μυβου (7,167.): ας {86 φσβπογαὶ 
Το Βι] 18, ὑπαὶ ὑπουρἢ Βοπια τηδίθγα]β ἀγα δοσίδιηϊυ ὑμὺ8 δοσαθα ἔοσ [Π6 
οὐἸ 108] σου βίο οὗ ἴδμ6 ἰδχί, ὈΥ ἴα (86 ρτοδίθσ. ρατίὶ οὗ 186 οβδηρϑβ 
το αίθ [0 ζτϑιητηδίοαὶ [οστηβ, ἀπά ραγίϊουΐατβ οὗἨ ἰμαΐ Κιπά, [Ιπ ἐδοῖ, 
1Π6 ΘΠ ῃοΥ οὗ 16 ΟΥΤΔΠΒ τγ859 δἰ σαυβ ἰ0 τηοάδγηϊβα τ μαὺ (Π6Ὺ 
οορὶοά. Βυΐύ τ[μουρὰ 11|16 ἔγαϊ (οοτηραγαίν ον ρακί) μ88 γοβϑυ] θᾶ 
ἔτοτῃ Β 0} ραδύ οο]]δίϊομβ, 1ΐ 18 τηυτοῖ ἰο δ6 ἀαβίγοαὰ ὑπαὺ ῬΓΟΡΟΥ '86 
Ββῃου ἃ θ6 πιδάβ οὗ (6 Νιισίδη ΜΆΒ. σι πῖον ἰπἢ6 ΒΒ. ΒᾺ 
Μυβουπα 18 ΠΟῪ Θητ Πα, Α Βοθ αν ροβϑοϑϑϑϑα οὗἩ [π6 πϑϑα ἢ] τη 
8ηα ΘΠΘΓΡῪ τοϊσἢῦ ΓΘ ΔΟΓ ἃ {γ6 ΒοΥΥ 06 ἴο βδογοὰ ]Ἰοίοσβ 16 ἢ6 Ὕ6ΓΘ 
Β0 ἴο οχϑαιηΐμο ἴῆοβα Μ 5. δ ἴο βῆονν {ποῦ να]υθ, 84 ον ἔδυ (ἢ 18 
ΨΘΥΒΙΟΙ ΤἸΏΔΥῪ θ6 ΤΊΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ οαϊξοὰ ὈΥ ἐμοῖνγ τθθδηβ. αἀἀΐ ρῥγαβοῃΐ 
6 οδη ΟὨΪΥ 86 μα ἰοχύ 88 6 πὰ 1ἴ, ομαρ]ουίηρ ὑπ6 ἔδτν οΟἰ δίογαὶ 
αἰ48. {μαῦ ΔΓ6 ἴῃ ΟἿΣ ΡΟΥΤΟΙ, 8η6 τρδἰκῖηρ᾽ ΒοΙλ6 8|1Οὑγδποα ΤῸ [πὸ ὁοη- 
ἀϊδοι ᾿πίο νι ἢ δὴ δποθηῦ γουβίοη ΤΏΔΥ ἤδνο ραββοα 1ῃ {π6 ΘουΓ86 
οὗἩὨἁ Ἰοηρ; ὑγϑῃβι! ΒΒΊ οῃ. 
ΤῈ ἢγεί ΠΟ τηδθ ΔῃΥ͂ οὐ 164] π86 οὗ (πΠ6 ὥὄγτίδο Ὑϑσδίο Ὑγ88 

Β6Ζα; δυΐ {Π18 νγα8 ποὺ ἄοῃβ 1 ὈΠΙΗΟΥΤΩΙΤΥ͂ ΟΥ ΘΟὨΒΙβίθηοΥυ. ἀπά 
1πουρῇ ἔγοπι δ18 {πὴ6 1ΐ τταϑ οἵζϑη οἱίθα, δὰ ἃ Κιπα οὗἁ τηγβίβσιοιιβ 
Δ ΠΟΙΟΥ͂ 88 Βαρροβοᾶ ἴο βἰΐδοὶ ἰο 1ΐ, 10 νγᾶϑ ποὺ {}}} {π6 φαϊίοι οὗ 
Μ|Π ἐπὶ 108 τοδάϊηρβ ψεσα αυοίοα ἰπτουρμουΐ. Τα θαϊίον, ᾿πα 66, 
γὸ8 οὕὔὔϑη ταὶ δὰ Ὀγ 18μ6 [μαἰζη ὑγαπβιαίίου ἰπ δύο Β ῬοΪγρίοῦί, 
δηα {πὺ8 Βα αυοίεβ ἴμο ϑ'γίδο ἔοσ τ μδῦ 1 ἄοδϑβ ποῖ, ΡγΟΡΟΥΪΥ ἀΣΑΉΡα 
τοδὶ. οιϑίθιῃ διὰ οὐμοῦβ ἢαγθ βίῃησο οο]]δίθδα ἐῃς ϑυσγιδο ἰδχύ 
186]; 80 Ὁπαὖ ἔδυ νϑυβίοῃβ αν Ὀθθῃ 50 τροἢ οι ρ]ογοϑα ἴῃ {μ6 Ϊἰαβὺ 
ΘΘΏΤΌΓΣΥ 88 ΘΟ] Ϊαὔθγαὶ ὑββυϊ θοὴν ἰὸ {πῸ ἰαχὺ οὗ [8ὲ Νὸν Ταβίδιηθηί. 
Ιη ροϊπθηρ ουῦ ταϊπυΐα γαυϊδίοηΒ ΒΟΠῚ6 ὙΟΓΘ αἀἸβροβθα (ο σὸ ἴοο ἔϑγ; 
ἔογ {118 ϑυσῖδο νϑγβίοη, ἀμ] κα {πΠ6 ο]4 1,αἴζῃ, 18 ὈὉΥ ὯῸ τηθῶῃβ ἃ ΟΪ086 
ἃ σψοῦθᾶ]ὶ σοπάοσίηρ οὗ (Π6 ατϑοκ; {Π6 ὑταμπβίδίοσ οὔϊθῃ οἤοβο ἰοὸ 
ΘΧΡΓΕΒΒ ΒἰτΒ6 ἢ ἴπ Β1Β ΟὟ Ὑ840, 8Π4 δ6 νγὰβ πόσα ὀδγοα] ἴο ΟὈΒΘΓΥΘ 
{π6 ἰάϊοτι οὗὨ μἷ8β οσσγῃ Ιδησύαρα {πᾶη ἴο 10]ονν ἐμαὺ οὗ 86 ατθεῖ.. 
'ΓΒῸΒ ροβϑαββῖνθ ρου ἀγὸ δαἀάθα, ποιηϊπαίϊνεβθ ἃγ6 δι ρρ] 164, Δηά 
οοηβίχυσίοηβ δῖα ἰηνοσίθα, θη ἴῃ {118 ἸΏΔΏΠΟΙ αἀἰβεϊποϊηοθββ οὗ 6ὁχ- 

1 Τοχίυβ ϑδογοσιτα Ενδηρο!  οσπτα Υ᾽ οὐδ ουΐβ 5: Τὰ] 1οἷ8 Δ Αδαχρς υχία οἀἰτίοποιη ϑομδδίς- 
Ἰδπϑᾶστὰ οοἰ ]δίῃβ οὐπὶ ἀποῦυϑ οαἰιϑάσπη νοϊαβιϊα οοἀά. ΜΗΞ, ἰῃὰ Βιδ]οίποοα Βοάϊοίαπδ 
ΤΟροΟϑὲτἶ8, πος ποῦ οὐτὰ οοὐ. ΜΆ. Οοτταθηιασὶὶ Οτγοροσὶὶ Βὲὺ ΗδΌγρὶ ᾿θί6πὶ δἰἰδογυδῖο. 
Α Εἰοασγάο Ζοπϑβ, Μ. 4. Οχοπίϊ, 1805. 



Τῆς ἐεαγίῳ ϑυγίας γέγδί0Ή8. 2θὅ 

ΡΓΟ βίου 18 ΟἿ τραυκοα, ΤἼυΒ ὕΠ6Γ6 γὰ ποῖ ὉΠΕΓΘΑΙΘΠΕΙΥ νυ δ 0 η9 
ἴὰ {μ6 ασϑοκ ΘΟρΊ68 ἴῃ ἕδνουγ οὗ ὙΠῸ Β {Π]18 νοσβίοῃ οου]ά ῃοῦ Ὀ6 ΡΓΟΡΟΣΪΥ 
υοίεα οἡ οἰ 6 8146, δῃα ῥϑου δῦ 168 ἰὼ (Π6 ϑ'υσῖδο ἴθ το τ 
ποοὰ μοΐ ὀχροοῦ ἴο πὰ δὴν {πϊηρ ἴο σογτοϑροπα ἴῃ σθοῖκ οορὶθβ.; 

Τη6 ναϊὰθ Ὑ ῖο ἢ μα8 Ὀθθη αἰίδομοα ἰὸ (19 νοσβίοῃ ὃγ ἀἰϊβογοηΐ 
ΒΟ ΟΪΑγβ μ88 Ὀ6 6 ΨΟΣῪ ΨΑΙΙΟῺῸΒ: [8686 αἰδβοογάδηϊ οβυϊπηαύθθ ἤν Ὀ66ῃ 
ἴῃ ρατί δἰδοίοα ὈΥ 118 Τθα] οὐ Βῃρροθϑα δηϊᾳυϊγ. ΥΝ οἰβύθϊῃ ἀθργο- 
οἰαίβα {118 ψϑυϑίου ΘΧΟΘΘΙἸΠΡῚΥ ; 86 ομαγροα 10 τὰ Βοΐηρ, οοτγυρίοάα 
ἤἴτοτα ἐπ6 1,δἴη, αμα δα δουρπῦ ἴο ΟὟΤΟΣ 18 Δ ΠΠΑΌΣΕΥ ἰο {Π6 βουϑηῖῃ 
ΘΟ ΠΙΓΥ : ΜΊΟΒ86]18, ου {86 οἶμον παπᾶ, νγὰϑ ἃ βίγμπουβ ὈρΒΟΪἄοΣ οὗ 
οί 118 δηύαυ τ πα δυϊοσιῖγ. Οπ {86 ἴοστηον οὗ [8686 ροϊηΐδ 
Βοηιθίίηρ 88 ΔΙγοδαυ Ῥ66Ὼ βαϊά, [{ οσγέαϊπῖν ὈΘΙομρθ ἰο {Π6 ΘαΤΙΥ͂ 
α68 οὗἨ ΟἸΥἸβ Δ 1 : [06 ΔΡβθποθ οὗ {86 αἀϊδβραυΐοα (λιμοῖο ἘΣΡΊΒ0168 
δηᾷ τΠπ Ὀοοῖκς οὗ ονοϊδίίοη 18 ἃ βίσοῃρ δγρυτηθηῦ ἰμδὺ 10 18 δῃ σίου ἰὸ 
186 τοϊ4416 οὗ [π6 ἔουσίι σοηζαγΥ ; αἰ80 ΤΔΗΥ οὗ 118 ΓΘ! ηρΒ 8.6 βυοἢ 
88 866 ἴο ΒΟ ἃ πίρῇ δηθαιγ. Ομ {π6 οἴμοσ Βαπά, {6.6 8.6 
Ὀΐδοθβ ἴπ ον [86 ΤΟΔαΪΠρΒ οὗ {818 νϑυβϑίοῃ βθϑῖ ππαἀουθίθα ν ἰο μανα 
Ὀδθη τῃοάογηδβοα; 8 (δίηρ Ὁ νγα8, 85 )͵ὸ ΚΠΟΥ͂,, ἀο0:6 ἴῃ (Π6 Ουσίἢ 
δΟμΓΟΣΥ ΜΙ ταραγα ἴο (Π6 οἰ4 δ ῃ ; δῃαὰ γ͵ἷο 4180 ΚΠΟῪ {μαὶ {δ6 
ΘΥΣΔΏΒ ΟΣ δααιϊοίοα αὐ Ἰεαδὺ ἴο ΕΠ ἬΒΠΕΝ του δου. ΤῊ18, ἰΠ θη, 
ΒΘΘΙ8Β (0 θ6 {86 ΟὨΪΥ͂ ΤΔΠΠΟΡ ἴῃ ὙΠΊΟΣΝ (86 ὈΘΟΌΠΙΑΙ ομαγδοίοσ οὗ (6 
αχίβύϊηρ ἰαχὲ οὐἁἨἩἉ 1818 νϑυδίοῃῃ οδῃ Ὀ6 Θχρ δι πϑα : ---ἰπαῦ Ὁ 18 πιΐζεα ἴῃ 
1[5 οπαγδοῦδσ, 118 Ὀ8818 ὈθΙηρ ΟΤῪ δποϊθηῦ, μαΐ ἐμ4ὲ 10 μα8 θθθὴ 8ὸ ἔδγ 
ΓΟΥΪΒοα δ8 ἴο αν {1686 βΒῃοϊθηΐ ΤΟΘ ΡΒ ᾿ηἰοσιηϊχοα 1} ὑπ6 ατθοκ 
ἰοχί, ἴῃ δὲ ἢ88 6 θη 4116 δθονυο (Ὁ. 48.) 118 ἐγαπϑίϊοη δίαίό. ὥοτωθ, 
ἱπάθοά, ανθ βυρροθεά (βυο 88 ὙΥ ἸΟ ΒΘ] δι 3) (μαῦ (818 νϑυβίοη ταὶς 
θ6 υδρᾶ 48 ἃ Κιπὰ οὗ βἰαπαδζα ΟΥ̓ πμϊοῖὶ ἰο πάρα οὗ ἴπ6 τεδαϊηρβ 
ἔουπά ἴῃ ατοοῖς Μ55. δηά οἴϊμιον ἀοουτηθηίθ; οἴμοσθ, δ οἢ δα Μν. ϑογῖνο- 
ΠΟΙ, ᾿ὈΓΑΪΒ6 1 γΕΥῪ ΒΙΚὮΪΥ, δηὰ βρϑαῖκ οἵ 118 Δ ΠΟΥ 1ὰ σΘΏΘΓΑΙ 88 ραγὰ- 
τηουηΐ ; δηα γοῦ ἴῃ [86 ΤΩΒΗΥ͂ 68888 1π ὙΠΙΟὮ 10 ἀ068 δοοογσὰ στ (86 
δηοϊθηΐ ὙΣΓΏΘ6ΘΘ6Β ἴῃ ζἴΘΠΘΓΑΙ, [Π6Ὺ ἰγοδὶ 10 88 «που ρῇ 118 ΘΥ!άθ ποθ ΤΈΓΘ 
ποίπηρ οσ. ΝΟΥ͂ 8 σΑΥΘἕ] οχδγοϊ πίοι οὐἉ {86 (ἀοβρϑὶβ βθϑῖηβ ἰὸ 
Ἰοβδα ἴο {π6 οοποϊιβίοι, {μαΐ 1Ὁ ποῖο Τορυθβοηΐβ 8, σοῖς ἰοχί Ἰηΐο τ ΠΙΟἢ 
ΥΔΙΊΟΙΒ ΘΟΥΤΌΡοη8 ἢδα οηίογοᾶ; ἐμαῦ ραγ] ]οὶ ραββαρθδ δα πῆποπορά 
(Π6 ἑαχύ οὗἨ [86 Βγπορίζοα] (οθρεῖθ; δμὰ {πα 86 ΟΥΙΠΔΙΎ τηοα68 οὗ 
ΔΙΏΡΙβοδο μδὰ ἄομο ὑμοὶῦ σσουΐ, ταυοῖ ἴθ (86 ΒΒΠ16 ΤΩΒΏΠΘΙ 88 
ΘΓΟΠΊΘ ΓΔ ΙΚ68. 18 οοτρ]αϊηΐ ΤΠ τοραγα ἴο {Π6 1,801} σϑυβίοι ουγτοηΐ 

ἴῃ ΒὶβΒ ἄᾶγ. ὙΤΆ686 δἱἰοσαίϊοηβ τυροῦ μανο δυθθ ἢ 1ἢ ἴΠ6 Υστίδο ἰοχὺ 
1861; Ὀυῦ 88 ψγὸ πᾶ {μα τδην οὗ πεῖὰ (ἢ πού 41} ὀοοὰγ ἱῃ {86 
ἰγβηδι το ατϑοὶς ἰοχῖ, 1Ὁ ΒΘΘΙῺΒ ΣΟΥ ὈΙΌΌΔΌΪα [0 ΒΌΡΡΟΒα δαὶ {86 
ΟΥΤΔΟ 88 ΤΟΥΪΒΟα αὖ ἴ86 πὸ το {86 ΟἸΥἹδυπιβδ θη οὗ [Π6 
Βομῆδη Οαρῖτο ὁδιδοα ἃ ΠΘῊῪ ἀοιωβηα [0 δ.δ6 [ὉΣ οορίθβ οὔ τὴ6 
δογρίυγαβ. ΤΆ, {818 ὙΘΣΒΙΟη ποῖο 18 1 ΤΔΩΥ Ταδρθοῖθ Βη]ορουῦΒβ ἰο 
[86 Οοαοχ Βυϊχϊδμιβ οὗὨ 86 1,αἴϊη ΟἴὍΒΡ6]8 : 1ῃ Θδ 0 ἢ [86 Γ0 ΔΡῬΘδΥΒ δῃ 

1 9ὅθ6 οὐ ἔδο 086 οὗ ἐπ Ῥοϑαϊο βγτίας, “ β'δοσα Νδίδι εα Ποσαϊηὶ ποβίτὶ 9 6δὰ ΟΠ τίδιὶ ρῥὶδ 
φοἰοεγαπάδ ῥγογοοίοσγίβ δουδίμδαιθ δοδά θεοὶ δυοίοσιδίθ ον θα ἱπάϊοϊς Ὦ, 60. Βοποάϊοι. 
ὙγΊηοσ, ΤΈροΪ. Ρ. Ῥ. Ο. --- [ποδὲ οοπυπεηίαίίο ἐδ υεγαϊοπὶ ΔΝ, Τ., ϑυτγίαοα περ οτίσο οαμές 
ἐπεί μεπάο. ἙἘχίδπροο. 1828. 

3. “4 }}6 Νογὶ Τεδιδιγθηῖὶ γεγβίουθ ϑιγτίδοθ πίῃ απδπὶ Ῥεβομίίμο υδοοηὶ 1Ὁτὶ Ουδίτου. 
ϑοτῖροιε Φοδπηεα Ἦ ἰομοϊπαυδ, ΤὨϑοϊορίε ᾿ἰοθπεδίαδ 'π δοδάοιἱα Ηδϊεπεὶ. ΗΑΙΐδ, 1850. 



. 3606 Τεχίμαϊ (γι οΐδηϊ. 

᾿δηοίοπῦ [8815, 8η 1 ΘΔΟΝ ἸΠΟΣΘ Σϑοθῦ τϑϑϊηρθ ἀγα θυ, ΓΘΘῸ] ἰπρ' 
88 1Ὁ Β6ΘΙῚΒ ἱπ ΔΘ 6886 ΓΟΙῚ 8 δἰ πλλαν Κἰηα οὗ τουϊδίοη. Ἦν ἔδυ 
6 ΒΥΓΣΙ͂ΔΟ ΓΩΔΥ ΠΑΥΘ Βυ Γθα ἸΏ ΕΤΏ 68 ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΡΪΥ πηοΓΘ τϑοθηΐ, οδῃ 
ΟὨΪΥ͂ Ρ6 ΚΠΟΥΤ ΡΓΟΡΘΥΥ πμθα {86 οχίδησ ΜΆΜ. ἀγὸ ΦὉΠ]Υ οοἰ]αϊοά, 
δηἃ [86 ΓΟΒΌΪΒ τηδα9 ρα ο. ὙΥΒΘΩ {Πππῶὲ 15 ἄοπο, ρογβαρδ [Ὁ νν.}}} θ6 
Ῥοβδὶ Ὁ16 ἴο ἀἰβύάρυ θἢ ΡΘΕ ΥΓΘΘΙ ΘΥΤΌΓΩ ὅτο. οὗὁὨ Θ'γΥῖΔΟ ΘΟΡΥ Βί8, δὰ (86 
Τοδα 8 οὗ (16 Ἰαδοῦχβ οὗὨ οΥἹ 651 γονθοσβ.Ό [Ὁ δα Ὀδθη βυρσεδίθα 
δῦονθ (Ρ. 48.). [μαΐ Απίοοϊ νγαϑ ὑπο Ἰοσα ΕΥ̓͂ ἴῃ ἩΠΙΟΒ 186 ἐγαπείδοη 
ἐεχὲ οΥἹαιπδίθα, ΟΥ ἄσθθ Ὀδοδῖὴθ Οὔγοπί: [18 ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΣ 18 80 ἔὰγ 
οοπϑιταοά ὈΥ͂ (86 οπαγαοίοσ βίο οὗἉ 118 ϑγσῖδο υϑυδιοη, τὴ ΗΙΟἢ ὈΘΙΟΏρΒ 
Δἰτηοϑὺ ἰο [86 θ4Π168 θροῦ, δΔη4 ΟΟΥΔΙΗΙΪΥ (0 [Π0ὸ τορίοη οὗ ὁπ ἀϊδίσιοι 
οὗ νιον Απιοοῖ 88 {Π6 σερΙίαὶ. 

10 68 Ὀθθῃ ἀϊδβοιιββοά τ μοῦμοΣ (δ 18 γουβίοη 1ἀ οσιρίηδ}}γ οοηΐαϊη 
1π6 Βοοῖκα ποὺ ἀοβοϊοηῦ ἱπ ἴΠ6 Μ55.: Ηυρ δὐναησοά [Π6 ορὶπίου 
{πα πο Υ Βα Ῥθθῃ οὔδθ {μόγο, θαὺ {πα΄ βῖποο ἴπον μα Ὀδθῃ ]Ἰοδῦ; 
[8 ἀγρυτηθηΐδ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δᾶνὸ ὙΟΥῪ 11{10 στοὰ] ποῖρθ. [1 ἘῬΒγθτα 
186 ϑγτίβῃ οἰϊϑα ἔγοτῃ ἵμοϑα ὈΟΟΚΘ, 1ὑ ἀο68 πού σον {Π|6ῚὉ ΟχΊβϑίθησθ 
1 ἃ ϑυσῖδο νϑυβϑίοῃ. θη [86 ΟἴΕΡ Βδηά, {μ6 ἕδοῦ {παῦ {Π6 ϑυσίδηβ 
δἀτηϊοα {πος δυϊποσιῖγ, ΔΙ ΒΟουρΡ ΠΟΥ ποτα ποῦ δοηίαϊποα ἴῃ ἘΠΟΙΡ 
γοβίο, 9068 ἃ ἰοῃρ᾽ ὝΔΥ ον γα 8 ΒῃονΊηρ ὙΠ} οοτίδἰ είν (Πδὺ οτρίη- 
ΑΙΙγ ΤΠ6Ὺ μδα πὸ ῥΐἶδοθ ἴὼ 1{, δηα {παῦ μ8 ΤΠ6Ὺ πδὰ ποῖ Ὀθϑῃ βιὉ- 
Βααπον δαάοά, 

ΜιοΑ6115 δθα οἴδουσβ βανὸ ἀουίοθα ὙὙΒοῖμοῦ ἴπ6 ΕἸ θε]6 ἰο [86 
Ἡδῦτονε 18 88 οἱὰ δὲ ἴι6 τοδὶ οὗ 15:6 γουβίοι, ΟΥ δὺ ἰϑαϑύ 16 1Ὁ 18 ηοῦ 
[86 ποτῖὶς οὗ ἃ ἀϊδεσοπῦ ἰγϑηϑδίοσ. ὙΤὴ6 ναυ δ 08 ΟὗἁὨ ΓΟΠἀΟΥΙἢρ' ΤΑΥ͂ 
δυρσμχοδῦ (μαὺ {πΠ0 ορ᾿ηΐοη ἔδιι8 δΔἀνδηορα 18 ποΐ ἐπι δῖε: ΟΟΥΔΙΗΤΥ 
Β66}18 οὔΐ οὗ ἴπ6 αποδῦοη οὐ ϑθοι 4 ρμοϊηύ. ὙΥ βοίμον [86 Ὕ80]6 οὗ 
6 Νον Τοδίδιηθηῦ ἰΒ ὁη6 ΤΟΥ, ΟΥ ὙΠ ΟΙΠΟΥ ᾿ξ γὯ8 τοδᾶθ αἱ ἀὐοσοηΐ 
ἐἰπι68, 18 ἃ αποϑίου Ὑ8ΟΙΥ υπαοοϊἀοα, [ῈΤΩΔΥ ρῖνο ΤΠῪ ὀὐσι ορίπίοῃ 
ἔου τὴ6 ΘομΒἀογβοη οὗ οἴμοῦβ, δῃᾷ (ῸὉΓ {ποὶγ σογγεοίίσπ τέ ποοάδι]. 
1 ἀο ποὺ μοϊΐον ἐμαὺ [86 Νὸνν Ἰϑείαπιοπι ἰβ {π6 τοῦκ οὗ (πὸ ἐγδῃβ- 
Ἰαΐον οὔ [6 Ῥοϑβο νοσβῖίοι οὗ [6 ΟἹ, Τὸ ἀϊδδιθηθο οὗ {μ6 τηοῦθ 
οὗἨ Ἔδσχργδβαῖομ τοὶσῃί Ὀ6 ἴπ Ραγὶ δοοουῃίθα ἴον, Ὀπί ποῖ, 1 Ὀ6]16γ6, 
ὝΠΟΙΥ, ὈΥ ἐδθ δομβι ἀογαοπ ἐμαὺ [ῃ6 ὁπ6 τα ἑοτταοὰ ἔγοιι 186 
Ἡδρῦτον, ἴμ6 οἴδεν ἔτοα {86 ατϑοκ: ἱπ τπΠ6 Νὸν Τοβίδιποηῦ, [86 
ἐγ αύοσα βϑοπὶ ἰ0 πανθ ὈΘ6Π ΒΘΥ͂ΘΓΆΙ ; [86 Αοίδ δαπὰ Ερ 6.168 ἴο ἈὈ6 
ΤΔΟΤῸ τοσοῦ {μη ἴδ 6 (ὐοθροῖθ, (δουρῆ 1688 γονϊβοα, 
Το φυσδίοι Π88 δρϑὶῃ θθ6ῃ ταϊϑοᾶ οὗ ἰαίθ, Ὑβοῖμου (86 Ι οὗ 

δι. Μεαῦδον 1 [π18 γοσϑῖο τγ88 τηδἦθ ἔγσομι (ἢ6 Οτοοκ (μαξ 6 πᾶγθ, 
ΟΥ ἔγοια {86 ΗΘΌΓΤΘΟΥ οΥἹρίηδ]; ἰπ (06 Ἰαΐου οδδο ἢ σουϊὰ δᾶνο, 1 
8828 θοϑ {μουρῇΐ, 6 Κιπὰ οὗ ᾿πδεροπάσπι δυϊμοσιίγ. Ηρ υδοὰ {86 
ἔαοῦ οὗ 186 χοϊοποη οὗ τοὶ γοσθ 85. αὶ Ῥγοοῦ τ8αὺ ἴῃ ὑγαηβ αοῦ 
Πεά τμαὺ Ἰδησυδρο Ὀοΐοσο τω. ΤῊΐΒ 88 θδθὴ ἀθοιηθα ἱηθυ β ΟΣ 
Βυΐ 15 118 σϑυβϑιοη οὔ δι. Μαΐου "0 ΘΑΓΘΙΏΪΥ ὀχασηξαοα σῖτ [ἢ 6 
Οτοοκ, 10 ψ1}} 6 βϑϑῃ {δπδὺ [Ὁ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 8 τι} 1 υεγν 3 εφιεπεϊν ἴῃ 
{6 δοῖὴθ Ἰα οὗὨ ροϊπία, ΒΝ 88 ἐμιρεγ δος ἰεπῆοα (ΟΧρι δθοα ἴπ {Π6 
Βυγῖδο ΕΥ̓͂ 6 αἰγουπ] σας τὰ (Π6 νοὶ συ ρϑίδπνο), ἴῸΣ τ ΒΙΘἢ 
ἴμογο Βαγάϊν οουἹἱά 6 ἃ τα ϑήλη ἡ νυ έν ὰ ΤΉ6Β6, ἠδ. ἢ η ὗν 
Δισιμηοηΐθ οὗ [πο βαῖὴθ ηα, ταὶσῦ 6 ταϑῦ ὮΥ βυρροεὶ τ ὅλ 
ἀἰ μοὶ ἰοσιηοα ΗθΌΤΟΥ ἴῃ Βεα τ σὴ Μαῦπον τ κοῖς ἐτὰ τῶ τοῦ 
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δοοοσοα τι 0 ΘΥΤΙΔΟ ἴῃ 4}} ϑιο ἢ ραγουϊασθ: απ {818 ποῦ] ἴπ 
[οὶ ταλῖζο δ οαῦ ἴο βανθ θ66ῃ ὥὔγσῖὶδϑο. Ομδ {ΐηρ' αἰ Ἰοδδὺ ἰβ οογίδϊη, 
6 ϑυγίδιιβ δἀναῃοθα πὸ βυοὶ οἷαὶπὶ ἔογ δὲ. Μίαν δ ουπά ἴῃ 
ἐμι18 ψϑσβίοῃ ; ἔου τ μθ (ΠΟΥ ἀχϑουορα οΟἴμοσ ὑγαπβὶδίοηβ πο Ὺ μιδᾶ 
ΤοΟΟΌΓΒα ἴο ἐδ6 Οτϑοὶς 88 ο ἰαχὺ τ Β1ο ἢ Ῥοθδοδϑε δυ που! ἴῃ {πον 
Θβ ταδί οῃ. 
τ ν1}} Ὀ6 δϑοὶ ἐμαὶ, δ πβουρῃ [86 οχίτανασαηΐ οἰδί πη δανδποϑᾶ ἴῃ 

ἔδυοῦσ οὗ 186 γογβίοῃ ὙΠ] ποὶ βίδμπα (Π6 ἴθδὲ οὗ δχϑυυηδίοη, π1}- 
ουξ οἂν μανὶπρ (ο τοὐθοὺ (ποδα οἵ 411 {86 ΟΥΠΘΥ ΤΏΟΤΘ βηοιθηΐ τ ΣίΏ6Β8Β68, 
(86 νϑυβίοῃ [ιὰβ 118 ναὶ! 88 8 τηοῃηυταθηῦ οὗὨ {Π6 οδυὶγ ΟἸχιϑδητν οὗἉ 
186 Εδπδὲ, δθα αἷδο ἴῃ Ὀοίὶ ἃ 1 ΟΥΑΥΎ απ οὐ 68] ροϊπξ οὗ νον. [π 
ἐπ6 Ἰαϊίοσ σοδρϑοῖ ᾿ὑ ΔΒ ΠΟΥ ΒΙΤΆΡΙΥ (0 Ὀ6 ΘΟΠΒΙΔΘΓΘΩ͂ ; δπα 88 βυ οὶ 
1Π6 ἴογτα οὗ ἰαχὶ μδ6 1.8 ἱπίθγεδί, ΤῊ πὰ8 Ὀθοη τοραγά ρα ὮΥ Βοζωθ ὃ8 
ὈῬοϊοησίηνσ ἴἰο [16 οἷά υῃγονϊϑθα ἰοχί, ϑυοῖς 86 ταϑ συγγοπί ἴῃ [86 Εἰδϑί: 
μυΐ 16 Ῥδοδοιβθὴδ σχϑϑῖθα οἱ ἴῃ δΔΌΡΡροσχί οἵ βυοὰ ἃ Υἱθν ΔΓΘ 
ΘΑΌΔΙΥ ἴῃ δοοοσάδηοο υἱτ (86 δυρ εβομβ δὲ ἴο σου δῖοι τηδᾶρ 
δῦονο. 

ΤῊΕ ΟΥΕΣΤΟΝΙΑΝ ΒΊΕΙΑΟ.--- (80 ϑγσίδο Μ53. ποὺ 15 
1Π6 ΒιΣῦΒἢ Μυθοῦτα Ὀτουρὺ ἴσου ἰΠ6 ΝΙΔΙ ΤΟΏ ΑΒ ΥΊ68, ἸΒΟΓΘ 18 
οὩ6 δοπίαϊῖηρ ἰᾶγρο ῬΟΥΠΟΩΒ οὗ ἰλιπ ΟΣ (ἀοδροὶδ ἱπ ἃ γνοσβίοῃ αἱ - 
ογηρ, 88 10 ἐμ ὁ (6 ὈΟΐὰ οὗ (86 ἰοχὺ δπᾶ οὗ {86 ἰταπεϊαοῃ, 
ἔτοπι ΔΗΥ͂ ϑυτῖδο ὑγαπβ δου ργϑυϊοῦθὶν Κπόνσῃ. ϑοοη δῆ ἰμ16 ΜΆ. 
(μον τμαικοὰ 14,4615) ψαθ ρἱδοθὰ 1 ἔδὸ ΣΌΣΑΙΥ οὗ ἴπδ τησδοῦπι, 
16 Βν. ὙΥ 1] Ια Ουγαίοι οὐϑοσνυϑα δ6 ῥΘου ΑΥΙΥ οὗ τδ6 ἰοχὲ : 186 
ΜΆ. ναϑ ἴθ οομιροβοα οἵ ρογοωβ οὗ ὑτὸ ἀπΐογοπε οοα!οοβ; [86 
086 σοπ δι πἰηρ' [86 οομοοῃ Ῥοδμλο ἰοχί, δὰ ἔπ οἴμοῦ 186 νϑσβῖο 
ΠΟῪ ὉΠἅΘΙ Ομ ἀογαοι ; (86 ἔΌΣΤΩΘΙ Βαυϊσιρ Ῥθθὴ πϑοά ἰο 4] ἂρ {δ 6 
ἀοίδοίβ οὗ (86 Ἰαὐίοσ. Ὑμ18 Ομγσίοπίαπ ἰοχὺ οὗ 6 (ἀοθροὶβ ἴῃ ἰΐδ 
Ῥγοδοῃῦ βίδίβ οοηίδπβ Μαιίδον 1. το νὙ1}}. 22. ; ἔγοσῃ χ, 8]. [0 Χχ!. 2ὅ.: 
οὗ δι. Μανκθ Οἴοοραὶ πὸ ραγύ 19 1 οχϊϑίθποο δχοδρὶ πὸ ἔουσ ἰαδὶ 
γΟΥΒ68 Οὗ [ὴ6 ἰαϑὲ ομαρίεσ. Τθθα ἴῃ (86 ΜΆ. ἔδοσγα ἑοϊϊοντθ δὲ, Ψόμ, 
οἵ τ ΒῖοΒ ἴθ οχίδηϊ οδβρ. ἱ. 1--42., πα ἔγοιῃ 12. 6. ἴο νἱῖ. 87.: 5, 
Τὸ Ὀαρῖμθ ἴῃ 11, 48. [0 111, 16., 6} ἔτομι ΥἹῖ, 88. ἴο χν. 2]., δά 
ἔτοια χυὶ!. 24. ἴο χχῖν. 41. Τὶ μαζί οἵ [6 ΜΡ. δοποῖπ 68 οἡ [0]. 87. 
υόγεο. ΑἸ] τ86860 ρογίδοῃθ δζὸ τυ θη ἴῃ ἀου]9 οοἰπτηπα. ἸΤποη {86 
τοϑὺ οὗ {π6 οἰαρίοσς πὶ δι, 1016 16 δ ἀ6α ἴῃ ἃ ἰθαῦ ττεΐθη ἀσγοες {86 

ἴτολ ἴδ οοἴσθου Ῥϑδηϊίο. ὙΒΘΓΘ Ε.6 δἷϑοὸ ἔταρτηθηίθ οὗ δι, 
Ψοδη χίν. 1]---29, 
ΒΡ ϊοαὶ εἰυἀθηῖβ ΔΥῸ ὍΠΟΥ ρτοδέ δ Πραίδομ ἰο Μγ. (Οπτοίου ἴον 

Βανιὴρ αἰγοοίοα {ποὶν δἰἰδηοι ο {118 γϑυβίοῃ ; [ὉΣ 1Ὁ δῃονγβ παῖ ἃ 
ΘΥΤΙΔΟ ἰγαηδἰδοη ἀϊὰ αχὶοὶ οὐὗὁἨὁ ὙΘΙῪ τοδὶ δα Υ, ἴῃ ΒΊΟΝ (86 
Τρ ληρΒ ὙΓΟΙΘ ἴῃ ΓᾺΥ ζτοδίοσ δοοοκάδμοο τι [86 ὁ Βα πον 68 
οὗ νδγιοιιβ Κιπάβ, ὑμδὴ 18 {86 ὁδδὲ ἴῃ (86 ΡΓΘΥΟΏΒΙΥ κηοόνσῃ Ῥοβῃιο. 
ΤΠ δηδαυΐϊγ οὗ [86 ΜΆ. 156 υπαυοβίοηδῦ]θ; δῃα δὲ ἰο ἴπ6 νϑυβίοῃ 
1{ θθϑῖηβ ἴο βανο ραδϑϑὰ ἱπίο οδινῖοσ θοίοσο ἔπ ἀδγ8 οὗ δὴν οὗ ποθ 
ϑυστίδη τεσ 80 ἀοϑουθοα ἐπ ἰγαπδαοαθ 1 Ἡ ΠΙΟἢ ΤΠΘῪ 6 Γ6 
δοαυδιηίοα. Μέσ. Ουτοίου, 'ὰ 1848, ργοραζοα δὴ δαϊτζιοι οἵ [818 ϑΥτῖδο 
ΜΆ.; τ6 πμο]ς οὗ ἔδε ἰαχὲ νγὰβ τπθη ῥτϊπίβα ; Ὀπὲ {μ6 ρυθ]] δ οη 



᾿268 Ζετίμκαὶ (Οὐἰἐοΐδηι. 

ἢδ8 Ἰοηρ' Ὀ66ῃ ἀ6]αγθά, 88 106 τγὰϑ 18 ἀθδβῖγο τῃδῦ 10 βου] ποῦ Ἔρρϑδνῦ 
ὙΠ που δὴ ΘΔοσοιαρδηγίηρ Ερ δ γοσβίοη. Μι. Οὐγοίοπ Κιπά- 
ὮΘΒΒ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, Π848 ΘΏΔΌΪΘα τότ {π8η οὔθ ΒΡ] 164] βἰυθάοης ἴο υ86 
οΟΡ 68 οὔτ ταδρη!βοθηῦ ΘαἸοη ΤΒ1Οἢ ΒΘ Βδ8 ργΘραγθα ἔοσῦ ρυ ]]οδίίοη. 

ΑΒ Ββρϑοϊθῃβ οὗ [ῃ68 ΤοδαϊηρΒ οὗ [818 σοσβίοῃ (Ὀθϑιάθα (ποθ ψ ΒΟ ἢ 
711} Ὀ6 ἐουπά ἴῃ ἃ βα θβεαπθηῦ ομδρίοσ, ἴῃ γ]Οἢ [Π6 186 δηα ΔρὈ]168- 
Ὧοη οὗὨ ογιεἶοαὶ δ ΠΟΥ 0168 ψ11}} Ὀ6 ἀἰδοιιββ6 4) ΥΓϑίθγθμοα τοὺ Ὀ6 τηδῆθ 
ἴο [8086 οἱδαά ἴῃ {π6 ομαρύοσβ “" Ου δὴ Εὐδιϊπιαῖα οὐὗἩ Αὐἱπου 168 ἴῃ δο- 
οσογάδησθ τ ἢ Οοτηραγαῦνγο Οὐ οΐδτῃ "1π [86 τ ΟΣ Β “ Ασοοιπηῦ οὔἢ6 
Ριηηίρα ατοοκ Τοσχὺ (Ρ. 132---161.). Απάτδουρᾷ {πο βυδ]οοΐ ἰμογὸ 
ὉΠ6ΟΡ ἀἸβουθδίοι 186 ΜΘ. ΘΒρΡϑοῖδ!]γ, γοῦ ἴΠ6Γ6 81 οοσίαϊῃ Ὀυ! Ποῖ Ρ] 68 
τ Β16} ΠΟ] ροοά ἱῃ βυοῖ δῃ ϑχδιλι παῖ, ΒΘ ΟΒΘΥ δυ ΠΟΥ [168 δ ΓΘ 
σοΟμΒιογοα. [10 νψαϑ ῃοτα Βαϊ, ““ οι ραυδνθ οὐἹ Ὁ οἴδη δα τλβ οὗ 8 
{γ66-ἴ0]4 Δρρ]οδίοι ----ἰὦ ΜΆ Κ., νϑυβιοηβ, δηα ἔδίμοσβ. ΤῊ βδῖηθ 
Ῥτοοθϑβ ΒΟ 1 Πᾶνα υ864 ὙΠ} σοβρϑοῖ ἰο ΜΆ. ψ1}}, ἤθη δρρ]]οὰ 
ἴο ΨΘΓΒΊΟΏΒ, Βῃον δον αἰβοσχοηΐ 18 186 βϑμθναὶ οδδγδοίοσ οὗ {86 οἱα 
Τ,αἴϊη, (πΠ6 Ὑυϊραῖο, (π6 Ουτγοίοπίδη ὥγσιδο, δα οἴμοσβ, ἔγτοτῃ (μδΐ οὗ 
106 Ηδγοϊθδῃ ὥὄγσιδο, οὐ [86 τουσουραῃύ 1.δ]η οὗἉ [86 Οοάοχ Βειχιδηυβ 
«νον 8854 τδ08 χὰ οβίδϊη ἃ {Πγϑθ- 0] 4 οοσὰ οὗὨ οὔϑαϊ]6 ἰδβ τ ΟΩΥ 
[ΜΩ8., νουβίουϑ, δπα 1Ἀ{Π| 618] ; ---- ποῦ, Ὀ6 1ῦ Τοιο  οΓϑα, ἐμδΐ οὗ 
ὙΓΏ65868 ΔΒΑ δϑϑυσηθα ἰο 6 {γιδίνγοσ γ, Ὀϑοδυδο οὗ σγθ8] ΟΣ 
ΒΌΡΡΟΒΘα δηθαυϊυ, Βυΐ οὗὨ [μοβ6 ναϊαϑθά θϑοδυβϑο {μοῖρ ᾿ηίοσηβὶ οδ- 
ἐκ ̓  668 νἱπαϊοαίθα ὁ στουμαβ οὗ βρ016 ᾿πάἀπιιοίίζοη οὗ ἔδοίβ.᾽ 
Ρ. 160.). 
ΤῊΙΒ γθυβῖοι ἢ88 848 γοὺ τοοοϊγρα Ὀυΐὺ {16 οὗ {μαὐ στιῦϊοαὶ οχαπιῖηδ- 

(Ἰοὴ ΜΏΙΟΩ 10 ;16}} ἀδβοσνοβ, ηοῦ ΟὨ]Υ͂ ου βοοουῃῦ οὗὨ 18 γαϊυθ 88 8 
ὙΐΏ688 [0 {π6 δῃοίθηῦ ἰοχί οὗἩ (86 ατθοὶς δ (86 ἄπηθ ψ θη 10 τγ88 
Θχθουίοα, Ὀυῦ 4180 88 [0 118 προ δύο ομαγαοίοσ δηα ἐδ τοϊδίϊοι ἰοὸ 
(86 Ργουιουθὶν Κηόνσαι Ῥοβῖο. ὙΥ̓ΆΣ]6 Οὐηιραταίζοο ΟΥ̓ οἶδηι ΒΏΟΥΤΒ 
{Π6 δηθπαυλν οὗἉ ἔπ ἰοχὶ οὗὨ {π1|8 ἀοουπηοηΐ, 1 τοαυΐγοθ θυῦ ἃ ΒΌρΡοΓῆ ΙΑ] 
ΘΧΆΙΩΣΠΔΙΟΙ ἴο ΒΟΥ {πᾶὺ 10 Ῥοββθββθθ ΒΟΙΩ6 ΧΘΙΏΔΓΚΑΌ]6 ἔδαΐυγοβ οὗ 
105 οῃ. [ἢ Βούϑγαὶ 68 1 ὈΘΑΙΒ ἃ ΒίχΌηρ ΣΟΒΟΙΙΪΑποΘ τὸ Ὁ. 
(θι6 οάοχ Β6ΖΘ), δπὰ {μα ἴῃ [86 ο486 οὗἨ Τοδα]πρΒ ὙΓΒΙΟἢ ὙΤΟΓΘ ΟΠΟΘ 
σά ο]γ ἀΠιθοα. ὥἥομπια οὗἉ {Π6 διμρ! βοδοηβ ἔουπα ἴῃ [818 ἀοουϊμησηί 
ΔΙῸ ῬΘΟΌ] ΑΓ ἰο 1661}, 116 ΟἸΠΘΥΒ ἀΓῸ σοιμηοη 8180 ἴο {π6 οἰα 1,αἴϊη 
8ηα ῬΘθΔ ΡΒ ΟἾΠΘΙ ΘΑΡΙΥ ἩΣΠΘ8θ68. [ἢ 80 ἢ σΆ868, {πΠ6 τεδάϊηρβ, βυθα 
ἐβουρ ποΐ σοϑηυΐῃθ, ἃτ6 ψοσίμΥ οὗἁἨὨ δἰὐθηξοι, 88 Ὀδθΐηρ' ΘΟ δ ΠΥ ραγίδ 
οὗ {86 ἰαχὺ ψ Βῖοἢ Ὀθοδῖμθ ουγγθηῦ ἴῃ ΘΑΙΪΥ ὔσμηθ8, ἀπ ἀρϑῖηδί ἩΒΙΟΒ 
ΘΑΤΙΥ͂ ὙΤΊΟΓΒ τηδθ {861} ΘΟΙΩρ] αἰ πΐθ. [ἢ οοιαρατίηρ 186 ( υτγοϊοπίδῃ 
ϑγσιδο ἴο 1)., 1Ὁ 18 ποῦ 1ηὐθηαθα ἴο ᾿πρ]Ὺ ἐμαῦ 10 Ὀθαγὰ βυσ τηδυκβ οὗ 
βυβϑίθιηδίϊο δι ἢ ΠβΠοδίου δηα ᾿ηίογροϊαίϊου ὈΥ (μ6 ἱπίτοδυοίίοη οὗ 
ΒΟΟ]16 ἰπίο (86 ἰοχί, 88 ἄοϑθβ {πα οοᾶδχ: ἴῃ βυοὶ τοϑρθοίβ 10 18 ΤᾺΣ 
Ρυγοῦ ; αἰ πουρῃ ἴῃ δυοῖ ἀοουμηοηΐδ (ποτα 18 πὸ αἰ που ν ἱπ ἀ18- 
Εἰηρσυ μην Ὀούτθοθη {86 δας πὰ [86 Δὐ  οηβ : ὑΠ6Υ 8.6 88 ΒαρδγϑἝ]θ 
88 {π6 ἑεχί δπᾶ {86 οού-ποίεβ οὗ ἃ ὑσϊπίθα θοοκ. 
ΤΙ γοϊδοῃ οὗὨ (86 Ουὐτοίοπίλῃ ϑυτῖδο ἴο (6 ῬοΒὮΣίο γ0}}} ργαϑοαΐ 

ΒΟνΘΓΑΪ ρΡοϊηΐδ οὗἉ ἱπύθγοβδιερ ᾿ΠΑΌΪΥ : [86 αΙ ΥοποθΒ ἄγ τοδί; δῃᾶ 
γοί 1Ὁ ΒαρΡρϑῃβ ποῦ υπέγοα ΘΕ (μαῦ δυο οοἸποϊ θη 68 οὐὗὁἨ Ὑοσβ δηᾶ 
ΓΟΠΔοσῖηρ' ἃγ6 ἔουμπά (πα ἰδμαΐ, ἴοο, δὖ ἅπι66, {πγοῸρἢ ἃ στοδῦ ρασγὶ οὗ 
ὃ ῬΆΒ840.6) 88 ο ΒΟΥ {μπαὺ {ΠΟῪ οδπ Βα Ϊγ Ὀ6 τολοϊ Ἰπἀοροπάθηϊ, 
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ῬΡΥΟΡΑΌΪΥ {Π18 ο] 46 Γ ἔοστω οὗ ὅγσιδο ἰοχὺ νγγα8 Κπόνσῃ ἰοὸ {16 ἐγβηβϊδίοσ 
οὗ 186 Ῥαβδιῖο (οΒρ6}8, δπὰ ἔγοχῃ 1ὑ 6 ἴοοὸῖκ τω {μαὲ σου]ά βαϊ 
ΒΒ Ρ ; ΟΥ̓ εἶδβο {πΠ6 βυβύβιηδιο δ θσαου οὗ 86 Ῥϑβῃϊο τηΔῪ 
ποῖ οηἷν μαυθ 1ηἰτοἀυοθα ἃ ΘΟΠΤΌΣΤΩΣΥ ἰο {86 ἐγαπδίξίοπ ἰοτέ οὗ 186 
ατοϑοῖκ, θαϊ 6δ]8δο ἰο ἴπ6 ϑ,υσίδο ΘΧΡυ ββίοηΒ οὗ {6 Οχοϊοηΐδη (ἀο8ρ618. 
ΘΌΘΝΒ ἃ Ῥοϊπὶ 88 {πὶ8 οδϑῃ ΟὨΪΥ ὍΘ »γορεγῖίν Ἰηνεβάραϊοα δένθσ 1} 
Ρυδ]Ἰοαοπ οὗἨ {118 σϑυβίοῃ 8}}8}} μβαᾶνθ σίνθη ἃ οἰθϑηῦ {6 ἴοὸ 
ΒΟΒΟΪΔΥΒ ἰο Ῥύσθαθ ἃ ἐβοσουρἢ ἱηνοϑραδίοη. 

Τῃ δχδιαπῖηρ [86 γὐνε δῆ τιαρ ἐλ ούιεν Υ 1.861, 10 18 οἷδαν ἐμβαῦ (860 
810 Ἰἱπρσυϊδίϊο ἀΠΈΣΘΠΘΘΒ 1η 186 αἰογοηὺ (ΟΒΡ618 : ἐμαὶ οὗ δι. Μαίμον 
ΔΡΡΘΔΑΓΒ 10 ΒΌΘΝ Ταβρϑοίβ [0 γδΥῪ ἔγοσῃ [86 οἴμδγβ. Ῥοϊηίΐβ οὗ (818 Κι πὰ 
Βαϊοηρ ἰο ἴμ6 βο]ὰ οὗ ορβογσνδίάζοῃ Ὑβῖοι {8118 ῬΓΟΡΟΣΪΥ πάθον Μτ. 
ΟυγοΐοπΒ αἰδοίῃ. 
ΤῊ ΜΆ. ἀρρϑβϑγϑθ ἴο 6 τι πὶ ΚΘΏΘΓΑΙ ΟΑΓΘ δα ΒΟΟΏΌΓΔΟΥ : 

ἰῃ Μαῖϊι. χχὶϊ, 18. ἃ ᾿ἴπὸ ἴδ οσαϊ θα ὈΥ [μ6 βοῦῖθα δι᾽ ὁμοιοτέλευτον. 
ΤῊ γογίϊουβ ἱπίο ψΒοἢ {Π6 ἰαχὺ 18 αἰν] ἀθα ΤΩΔΥῪ μοσθαρΒ βιρραδβὲ 
βοιωδθίμίηρ' τοϊδᾶνο ἴο {86 ΘΑΣΙΥ ἔοσιδοη οὗ βϑοίϊομβ οὗ ἴῃ (ἀοβροὶδ 
ἴπ ϑιγτῖαβ. ὙΈΘΓΟ Βθοὴθ 0 6 ποίησ ΜΟΙ ᾿παϊοαῖθθ ὑμαὺ 186 ΜΆ. 
Ὑγ88 Ἰηΐοπαρα ΓῸΓ ΘΟ οβιδϑίοαὶ 86: μα 10 ποῦ Ὀθϑὴ ἀοξοοῦνα δἱ {Π6 
Θηἀ γγὸ τωρ μαῦθ ΚΠΟΎΙ ΤΏΟΓΘ τεέρεδοπα {Π6 ὙΘΥΒΙΟΙ, Βῖ:06 1 18 
ἔτοια 186 Οὐἰοημόη 18δῇ νψὸ Ιθδσῃ τητοῖ οὗ δῦ γὸ ΚΠΟῪ 848 ἴο Βοπλθ 
οὗ [06 οἴ ̓ Κ΄ υσῖδο ὑγϑῃβ] Δ [1 0}8. 
γε ποοᾶ ποὺ 6 βυγργιβοά ὑμδῦ ΠΟ ᾿π οστωδίϊου Βα ὈΓΘΥΪΟΊΒΙΥ ΘΟΙῚ6 

ἄονῃ ἰο 18 88 ἰο {μ6 αδχϊβίθῃςθ οὗ βυοῃ 84 ὑγαῃβϑίδίοη: π6 Ὑστίδο 
ἩΓΙΓΟΥΒ ὙΠῸ ΒΡΘΔΚ ΟΥὗὁὨ {6 γΥΒῚΟἢ8 ᾿πίο {μαὺ ἰοηρτιο ᾿ἰνοα αὐ ἴοο Ἰαΐθ 
ἃ Ῥοτὶοα ἴο ρσὶνθ τ ΠΡ ΒΡΡΤΟΥ Ἰπίοστηδίίου ; δῃά 1 {}18 ἰοχί οὗ {86 
(ὐοδρο]8 [6 Ἰοηρ [8116 ᾿ηΐο ἀἴδυβο, Ὁ οου]α ποὺ Ὀ6 βυρροβοᾶ 
{παὺ 118 οχϊδίθῃοο σψουα 6 τη [86 ταηρο οὗ {μοὶς Κηοπν]θᾶρα. 
ΤᾺΘ Φεγυδαίθη ὥγσῖδο ΘΟ ΟΏΔΓΥ (866 ἃ Βαρβοαποηῦ ομαρίθυ) γγ88 
ΠΟΙ ἀκπονπ 111 ΑΟ]ον Ὀτουσπὺ Ὁ ᾿πίο ποῦϊοθ ἔτοτ διποηρδὺ [86 
Βοο  υἀ6α ἐγραϑῦγοβ οὗ [86 αίίϊοδῃ ΠΟ ΌΓΑΥΥ : [Ὁ 18 ἐπ ΓΘ ΠΟ Θδι186 
ἴον 7υ8ὺ ΒυΓρτίβα ἐμαὶ [86 Οὐγοίοπίδη ϑγσῖδο πδ8 ὉΠ μοσῖο ΒΘ οὴ δαυ}]} Υ 
τππηούϊοσα, 

Τὸ 18 τῆοτα ἃ βυδ᾽οοῦ οὗ ἀθϑῖγθ ἴμδπ οὗὨ οχρϑοίδοη οα {86 ρασέ οὗ 
Β101164] βοβοΐασβ, {μαὺ ἐσίμοῦ αἰβοονοσῖο οὗ ϑυσίδο ΜΆΝΜ. τηὶρῃί 
Ὀτὶηρ ἴο Πρ δποῦοσ ΘΟΡῪ οὗἉ {π18 σοσβίοη, ἔσοτα τ μοὶ ἐμ ἀ6ἤσίθῃ 168 
τοῖρσηῦ θ6 ΒΌΡΡ]]16α οὗὨ [86 ὁῃ6 τ ΒΙΟΝ τγὸ ΒΒΡΡΙΪΥ ῬΟΒΘ6Β8. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂. 
ΤῊΕ ῬΡΗΠΟΧΕΝΙΊΑΝ ΒΥΒΙ͂ΑΟ ὙΕΒΒΙΟΝ, ΑΝῸ 118 ΒΕΥΙΒΙΟΝ ΒΥ ΤΗΟΜΔΑΒ ΟΕ 

ΒΑΒΕΚΕΙ, 

ΤῊΒ ϑγυῖδο ττῖϊο Μοβϑδ Ἔπε (αδοαϊ Α. Ὁ. ὅδ60) τιδάβθ ἃ 
ἰγβηβίδθου οὗ (86 Ο᾽αρ΄ψτγα οὗ (ὐγτὶ] οὗ ΑἸοχαπάτσια ᾿πίο ἐμαὶ Ἰδηρύκεο, 
Ιὴ δὴ δρίβίϊθ συ βῖοι μΒ6 ρσγϑῆχϑα ἢ6 τωϑῃοῃβ {π6 ἰγαπβίαἰΐου οὗ [86 
Νον Ταδίδελθῃί ἰηΐο ὥὄγσιδο, 1 οἢ μα Ὀθθπ ἰμθὴ τηδᾶθ ἴῃ 8 ϑοπλ- 
Ῥδγδίϊνοὶυ σϑοθηῦ ρϑγὶοά, δπᾶὰ ἴο πίοι μ6 σοίογγοά ἴῃ οοπηπϑοῦοι τῇ 



210 ος ἥεχέμαϊ τ οΐδηι. 

[6 ΔΉΠΟΥ ἴθ ὙᾺΔΟΣ δα τουαογοα (δ6 ΝΟῊῪ Τοδβίδιηθης οἱἰδίϊομδ 
οσσυστίηρ ἴῃ ἰδ (ὙἸαρῆγτα. δ σχϑαυδδίβ {86 σϑϑῦοσ ποῖ ἰο θ6 
ἐδίαευ ἐο Ἢ δὲ νδυὶοίυ οὗ σοράογηρ ἴὰ (Ὧ6 ϑοτὶρίωγθο 68 ἤτοι (δαὶ 
ἴο Ὑ ΒΟ. Βα ταί μᾶνο Ὀθθὰ δοουδίοϊηρα; ίοΣ {86 ἀἸἴδγομοθβ Το το 
στοαῦ ἴῃ {μ6 νοχϑίοσιβ οὗ [86 ϑδουρίωυγοθ ὑποσηβϑίνθδ, 88 τοϊρῦ (ἢ 8414) 
6 Β6θῃ ἴῃ ἐδ νοσϑίοῃβ οὗ (6 Νὸν Τϑδίδσεωθιῦ δηὰ [6 Ῥβαϊίοσυ, “ς ψ ΒΊῸ ἢ 
ῬΟΪγ ΩΡ (τοβέ μΐδ βοιὶ] ἴ} ἔθ (ΟἸβοσυθρίβοορυβ τρδθ ἴπ ϑυσίδο ἔοσ (16 
[αλ Ὁ] Χ οπαῖδβ οὗ Μαρυρ [6 ἰθδοῦασ, ψοσίωγ οὗ [86 ταθυλοσυ οὗ [86 
δοοά,᾽ 

Ἰὰ οἵ Ὁ... «οαὐιᾶν ὦ »οὐγὸ «2.53 Ἰδμὰ) ἸΣωδι 

Ἰδλλοο ἸΔλοιόϊο Ἰϑὰ; Ἰοᾶ,Ν, ἸάὰνΝ ἰδδρου. οἹδᾶς 

1 Δ) δᾶρο «3:0; ἸλΔ..ο]’ 

ΤῊΪϊΒ Χο μδῖα8 οΥὗὁ ῬΟχοπυΒ, Ὁ σβοπὶ (86 ϑ'γγῖδο ψϑσβῖοη ἴῃ 
4αΘΒοἢ. Υγ88 τηβθ, 88 Ὀῖϑμορ οὗ Μαρυρ οὐ Η ΘΑ ρΟΙ 8 ἔτουλ 488 ἰο 
ὅ18. Ηδ νὰβ τσοὶ τϊχοα ἢρ σι (Π6 ΘοΟ] 68: δϑίϊοδὶ ἀϊβραΐοβ οὗ (μαΐ 
ὈΠΒΆΡΡΥ 866; 80 τοὶ 60, ἐμαὺ 1ὑ 88 θὰ γγ6}} δβυρροθοᾶ (δαὶ 6 
οου]ά ποῦ δανο Βἰμηβο 1 ἔουπα ὕτ)6 ΟΣ ΘΙ ΒΌΧΘ ΖῸΣ δυο ἃ στο, 
γε Κπον ψἰ 0 ροουϊαν ὁχδοῦίααθ θὰ (ἢ]18 χα ποδί οη 188 τηδάθ. 

ὙΒοιλδβ οὗ Ηδυϊοὶ, τὸ τουϊβοα 1 ἴῃ {86 ΤΟ]]ονῖηρ; οοηἴΌΓΥ, Π88 ἰοῖν 
8 ποίβ οὗ ἔπι (μαὺ 1Ὁὺ γγὰβ ἄοῃβ ἱπ {16 γϑᾶσ οὗ [1:6 ατσϑοῖκβ 819, 
ὙΓΕΙΟὮ ὩΏΒΎΓΟΙΒ ἴο Α, ἢ. ὅ08.. 0 γψγα8 [ῃγουσῇ (Π6 Ἰηἤπδποα οὗὨ Ῥοίοσ 
ἴδς ΕἼΠ]ΟΣ, τ ΒῸ Βαα Εϊπ)861} οθίαιποα [Π6 ρΑίγγΟ ΒΑ] οἢδῖν οὗ Απθοος, 
τμαὺ Ῥμιοχϑηυδ, 10 88 Ομ οἱὗὨ ἈΪ8 Ραγίυ, οδίδϊμοα [6 θρίβοοραὶ 
860 οὗ ΗΐογΑροΟΙὶΒ οὐ Μαρθυρ. Ῥοΐογ (86 ΕἼ]]ΟΣ δῃὰ Ῥημοχθηι, 
1πουρὰ οὗ (86 Μομπορβγεῖίθ ὈΟάγ, 8οὸ ἴασς ἀϊδογοα ἔγοτῃ [μ6 ἀοοίτϊμαὶ 
Ζϑαϊοίϑ οὗ {Π6ῚΡ δβοοί, {δὲ πον 614 τ ῆδί νγα8 σοπβι ἀογοά ἃ τηοἀογαίοα 
γον, δηα ἰδ8 {Π6 Ὺ βυρβοσϊ θα α 6 Ἰεποέϊοομ Ῥεοτιυ]ραίθα Ὀγ {16 
ἘΠΩΡΟΓΟΣ Ζθθο. Ευοσα {μαὺ ὥεβο, ἱμβογοΐογο, 86 Ὺ οουἹα μαγαϊγ ὃ6 
ΟΟὨΒΙἀοΓΘα 88 ὩρΒο]ϊπρ [Π6 Μοπορδυδῖία βϑοὺ, θυθῃ 1 10 ψγϑσθ ποῦ 
{πδὺ ἀοοίχϊ πα] ἀιϑλποίοη5 γοτα οἴὔδῃ τη {μο86 ραϊη[}] οομύθηοηβ [ἢ 8 
οὶ ΟΕ ὉΠΟΥ͂ ΒΊΟΣ Ραγίγ -ϑρῖσιέ δη ἃ ΒΘΥΙΒΟΠΑΆΙ Δ 1 ΟΠ. ΘΟποΘδὶθά 

ΘΙΏΒΕΟΪ ΕΒ. 

. Αεδδοπιβηὶΐ Β᾽ ὉΠ βοεα Οτἰοπίδβ, ἢ. Ρ. 88. Ῥγοίδϑθδου 190 οοπιρἐδί ποᾶ, δ ἃ ποὶ υἱεδουϊ 
ΒΟΙΏΘ ΓΘΆΒΟΠ, οὗἉ [86 ΟὐΒΕΌΣΙΗΥ οἵ [86 ϑ'ιγτγῖίδο οἵ Ἀΐοθεβ Αρβοδειιο, αὰ δἷϑο οἵ 8ὸ 1διΐη ἰγϑηϑ- 
Ἰδιίοη αἴνθῃ ΟΥ̓ Αβϑοηδηΐὶ. Ηονουοῦ, ἢἷβ οὐσῃ βυρσρεδίίοη (Βαρβῦοσ᾽ Β Ῥχοϊοβοσιθηδ, ᾿. 88.) 
1δὲ [86 πδηηθ οὗ Ῥοίψοαγ» βῃου]ὰ Ὀ6 αἰ οροῖμοσ οχοϊυἀθὰ ἔγτοσι (6 ραβδαζο, δπὰ ἰμδὶ ὉΥ ἃ 

οοηῤθοῖασο ῬΑΐοσεπιι ([80 οἱ μας πδῖῃο οὐ Χαπαῖββ, ᾿χ ὁ οὐ) βμοιἹὰ δ βυδοιϊταιοά, ἐδ 
αΐίο μτουπάϊθθθβΊΌ Ηθ δδυβ, “ ΕἾΤΟΣ δϑὲ, ηἰ υδ]ὰθ (Ἀ]1οσ ἰῃ Ἰθοϊοηθ «-οὐφμάδν ς 

Ῥοϊψοαγριια, ρτο «ΩὩΟ.3.. δγσόδ ς Φ᾽ Ῥῥδοσενας, ἃ Πἰδγασίο οϑοϊἐδητὶ ροαϊιᾶ.. .. Νοπιο 
ἄθ γΕΓΒΙΟΠΘ δαα8 Ῥοϊγοογρὶ 26. γρὸ αυἱάοπι δάππς δὐάϊνις, πεαὰθ οἱ αυἱὰ νἱάθο, μοδίεδ 
δυάϊοῖ." 1,86᾽86 ὈΟΪάΠ6δ8 οἵ σοῃ δοῖα το δθοῖοθ [0 βαυὸ οοιητηθη δὰ ̓ἴ8617 [0 ποῆθ γ0 ΠΔΥΘ 
ἀἰδουεϑοὰ ἴῃς ϑυγίδς γοσείοπβ. ὙΤμδὲ γὸ ἀο ποὶ εἰβονῆογο Βθᾶσ οὔ τὰ]8 ῬΟΙΪΥΟΔΙΡ ἰ8 ἢο οὔ- 
2θοου ἴ0 ΟΌΓ τοοϑίνϊης 86 δβἰδίοιηθηὶ οὗ Μοϑοδ Αρδοίδουβ δὲ ἰὲ βιδηάδι. Τα τσίδοσ ἰδ 

ἀοοϊχιαιοὰ ἴτοτη Ν ᾧ Αξῶεὶ ἰπ Μοεοροέεταίδ ; δο ἰφ τοϊθοδιθὰ Μορεβ Αρβοχδῃδ ἰῃ {6 
Τουτδ δαϊοι (1847) οὗὨ Ηπρ᾿Β Εϊηϊοϊίπηρ, Ἐὲ ὅξ8. δη ἃ ὈΥ ἴθσδο ὙὯο ἢδνο οορίεὰ ἴγτοπι ἔπ 
βιβρθταθης ἱμότὸ μίνθῃ. Τί, 19 υασυϊουϑ οἵδες ἱπθοουσαοίοθ ἰῃ ἐδο ροσεδαχαοιδ εὐϊιίοι οὗ 
Ἡὰρ, ὕχυδιὶ τοὶ 6 δὲ 4}} δἰυαἱνιθὰ ἴο ὐπιϑοὶς, - 
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ΤΉ οοοϊοδίδοίλοαὶ οσ ἀοοίσιμαὶ ροβι οη οὗ ῬΑΔοχθηυβ ἷβ δὸ ἴων οὗ 
ἱχαροχίδμοθ, ἐμαὶ Ὁ ὈΘΑΓΒ οἢ ἴπ6 αυοβου ὙΒοίμοσ (818 γϑσϑίοῃ, 
ἐχϑουϊθὰ υπᾶρῦ 18 ολγΘ, 728 Ἱηβιθηοθα 848 [0 18 οὐἹσὶπ ὈΥ͂ ΒΠΥ͂ 
ἀορυιϊαίῖς οοπειἀρταίϊίομθβ 1 μδ8 Ὀθθῃ πρό 14. 10 σῆς Ὀ6 
᾿πϊοηἀοά τὸ Ὀρμο]ὰ Μοπορδγυβιίθ ἀοοίσιῃο : γοῖ ἐπ|8 του Ὀ6 ἴῃ 
1186} Ὁ τον ; ἔος ἱδοῦρῃ ἴμ6 Μομπορδγαϊΐα Ῥασίυ τσὶ γεν ᾶ, 
ΨΔΓΙΟῸΒ ἐγασα ΜΘ. θθοιλθα ἴο εν τς {πον νἱοννδ, δῃᾶ 189 Νοδβίο- 
ΤΊΔΏΒ ταῖρμὐ ἈΡΔΟ]4 ὁπ 6 ὙΠ λοδι 566 ἴο θ6 οὗ 8δῃ Ορροβὶῦθ ἰθῃάθῃου, 
γαοὶ [818 18 ϑοσδϑίπηρ αὐ ἀἰθβογοηῖ ἔγοσα βυρροβίηρ δαὶ ἃ σϑγβίοῃ 
βου ἃ Ὧθ τηδβάο οὗ δε ἢ ἴον (86 ἀοἔθῃοο οὗ ραγίάου δ ἀοοίτ! 68, 
ΤῊ ΟἿΪΥ στουπά ἴοσ ᾿υβιγιηρ' θυ ἢ δῃ Ορ᾿πίοη (ἰττοϑρϑοίϊνο οὗ [68- 
ΟΕ ἰο [86 ἴδοι) που]ὰ θ6 ἐδμαῖ [86 νϑγβίου 1186} ὀχ λοι θα οἶθασ 
ἔγϑοθβ οὗ βύο ἢ ἃ ρῬΌΤΡΟΘΘ μανὶηρ ὈΘΘῺ οδιτθᾶ οαἱ, ΤΠ ΟἸΪΥῪ Τοαβοη 
ἔου οχἱριπαίϊηρ βίο. ἃ ΒΌΡΡοΒβιθίοι, βϑϑῖωβ ὑὸ Ὀ6 {πὸ ἀ"Που ἐγ οὗ 
ΒΒ  ΣὨΪΩΡ᾽ ΔΗΥ͂ δι Ποϊοηῦ στουμαβ ἴοσ δαοῖ ἃ ργοοράυγα οα ἰμ6 ματί οὗ 
ῬΒιϊοχθῦυβ 88 [86 Ἔχοοιοιυ οὗ {818 ἰσαπδϊδίο. 

ΤῊΪ8 γογβίομ 18 Ὡοῦ ΠΟῪ ΠΟΙ ἴῃ {86 ἔοχταῃ ἴπ ΜΒΙΟΩ ῬοΟΪγοαῖρ Ἰοΐ 
1ϊ, θὰ ΟὨ]Υ {Ὠγουρὰ ἴδ τουϊβίοῃ ὙΒ1ΟΒ 1 δοσ αγάβ τοοοϊνϑα αἱ τὴ6 
Βαηάβ οὐ Τδοσμλβ οὗ Ηασῖκοὶ, ϑοιὴθ ἔουνν οἰϊδίζοῃβ ἔγοτα {86 Τέοσε- 
πίαῃ ἰοχῖί, 88 δι 6 ἢ, τ Δ1Οἢ ἀο ποΐ ὈΥΘΟ ΒΟΥ δοοοσὰ στ 186 Ηδτοθαη 
ΤΟΟΘΏΔΙΟΙ, ΔΓΘ 811 (παῇ 6 ολΠ ΤΙ ΟΠ, 88 Ὀθοηρίηρ οεγέαϊπῖψ ἴο ἰΠθ 
ἰγδηϑδοη οὗ Ῥο γοαρ. Ὑδὺδ 116 αἰδουδδβίοηβ οὐ 186 πδίυσο δὰ 
Ομαγβοίοσβίο8 οὗ ἴμ6 γογβίοῃ, γοϊδῦθ Ῥχόρϑεὶγ ἰο {86 ποσὶς οὗ ΤΒουμδβ, 
ἴῸγ ΜΘ ἀο ποὶ πον ΒΟΥ 8, 6 ΙΩΔῪ ἢαγο ἀσραχίοα ἔζοσῃ 186 ἰοσχὺ 
τ οἢ Β6 τουϊδοα πὰ ατοοκ ΜΚ. 

10 [285 ζϑῆθγα νυ Ὀδθῃ βίαἰοα, {μδὲ ἱπ τποάθση ἰζιθ8 (ἢ 6 ἢχεὲ Κηον- 
Ιεᾶργε νοὶ [86 βομοίδτθ οὗ ΕασΟρΘ ροβϑθββϑα οὗ [δπὸ αχὶ βίβῃοθ οὗ βυοὰ 
8. ὙΘΥΒΊΟΙ 88 [86 ἰδίου ὥὔὐυσῖδο, νγ88 {ῃγουρ {86 ποΙο6Β οὗἩ ἴπ6 οὐ ρίπαὶ 
ψΟΥΚ οὗ ῬΟΙΪΥΟΔΙΡ, δηὰ ἴμ9 σουϊδίοῃ ὈΥ ἸΒοῦιΔΒ οὗ Ηδυίκοὶ, ὙΒΙΟἢ 
ὝΟΣΘ οοπίδιηθα ἰὴ [86 ΒΙΡΠοίμοοα ΟΥλθη 8118 οὗ Δβϑοιωδῃι: Ὀὰΐ Γπουρ ἢ 
[818 [48 ὈΘθῺ 80 οὔβϑῃ βίδα 88 ἴο βου [8:6 δοχωσωοι οριῃηΐου οἱ τό 
Βι δ] οί, 10 τηυσδῦ βανο Ὀθθ Ὀτουρσθύ ἔοσπαγὰ ἴῃ Ἰρπόσζαποα οὗ {86 ἔδοί 
ἐπα Ῥόοόοοοκθο, ἰῃ 1680, ἴῃ (6 ῥγχοίβοοθ ἴο μῖβ οαϊοι οὗ ἔμ βεοουπὰ 
ἘΡΙ8ι16 οὔ Ῥοΐϑσ, ὅο. ἴπ ὥλγσίδο, ρίνοβ [86 οχίσαοι ἔγοτῃ ᾿ιοηγβίυβ 
ΒΑΓ ΘΒ τ ΠΙΘὮ ΤηΘηοη8 (86 νοσβίοη οὗ Τβοσηδδ οὗ Ηδυῖτοὶ, Απά 
1δουρ Βα ἀἸὰ ποὺ Κπον τολαὲ γοχβίου ΤΒοσαλβ μα δχθοιίθα, μ6 ροθδ 
οι ἴο Βρϑϑὶς οὗ ἃ ἱχαῃβίδίοιυ οὗ [86 (ἀοβρϑὶβ οοχωτωυηϊοδίθα ἴο τὰ ὈΥῪ 
8. ΠΟΔΊ ΙΘΑΓΩΘα τη (πῃ πδπλθα) τ Β10 ἢ ΒΟΣΥ 6} ΤΟ] οχοά ἔμ ατθοκ, 
8η4 {π8 νγὰβ ἀου 1688 (μ6 Διο θδῃ ἰοχί, 

ἴῃ 1780 ϑαιαυοὶ Ῥϑὶπλοῦ βϑηΐ ἔγοτη Προ κίγ, {86 αποϊοῦ Ατηΐάα, 
Ἰη Μεβοροίδιηγία, ἴο τ. ΟἸουοοδίος ΒΊΑ ΙΟν, ἔους ϑγτίδο ΜΆ55.; ἔιοο οὗ 
ΜΓ Β1Ο ἢ οομ δἰ ποα 6 Ηδτο οδη σοοθηβίοι οὗ 86 Νονν Τεβίδσηθης, Ομδ 
οὗ 1686 ἱποϊυάθβ 41} (μ6 ὈοΟΐΒ (Ἔχοορὺ [86 Αροοδῖγρθο δηὰ {μ6 οου- 
οἸυδϑίοι, οἵ 80 ΕἸΙβι16 ἰο {πὸ Ηδφργθννθ); 1 {86 οἴδον (τ ΒΙοἢ ττὰ9 
ΤΊ ΟἿ τη] αὐ θα) [Π6 ἰαχί οὗἩ [Π6 (ἀοΒρε]β δοϊοαροά ἴο (Πι6 βδϊηθ νοσγβίοπὶ 
Ῥαυὺῦ ἴῃ {86 τοϑὲ οὗ [86 ὈΟΟΚΒ (86 ἰοχὶ 18 ἐμδὲ οὗ ἐμ Ῥϑβῃῖίο. ὙΒοῖΒοΓ 
[86 ΑΡοραίγρ86 ϑνεν βοϊομροὰ ἴο {86 ὑγβιῃβίδίζοῃ ϑϑθῶβ ἴοὸ θ6 ὙΒΟΙΥ 

Σ ὙΠῸ ἤχει οὗ ἴοδ6 ΜΒΗΒ, Βὸ ἀεεὶσηδίεά Οοᾶοκ Ἠδετσδοϊοοηϑὶβ (Σαγοίενϑὶα σουἹὰ ἢδΥθ 
Ὀόθδῖ βηο βυϊ!δὸ}9) ; το οεδαν Βο οδἱοὰ Οοάοχ Βαδγβδαιὶβεεί, ἔγομι 180 τιδυρίπαὶ ποῖος, ὅς.» 
ἘΠΙΟΣΝ Ῥχοοεοάεὰ ἔτοσῃ Πἱοηγβίυδ Βαβαί ρεκθ, Ὀΐδμορ οἵ Ασηΐάα, ἱῃ 86 ππνοΔ σθμίαγγ. 



272 7ετέκαϊ ΟΥ̓ θη. 

τποογίδϊη ; [0 ἐβοιρἢ οἶμον Μ55. οὔ τμ6 Οοθρεῖβ μαναὰ οοταθ ἰο Ἰρἢ, 
ΠΟΩ6 δχοθρί {μεὖ οἵὗἨ ΒΙΔΙΘΥ Βοθιηβ ὕο θ6 Κπουσῃ ὙΒΙΘὮ ΘΙΆΌΓΔΟαΒ ΔΗΥ͂ 
οἴοῦ οὗ ἴμ6 ὈορΟΪΚΑ. 

ὙΠῸ ΟὈΒρ6]8 πῃ 18 ΜΆ55. οὗἉὨ {818 νϑυβίοῃ δα οπάθᾶ ὈῪ ἃ βὰρ- 
βου ρου, βίδρ μα ΤΒοΙοδδ οὗὁἨ Ηδγκοὶ τον βοά {86 γϑγυβίοη ἴῃ 1ῃ6 
γον οὗἩ {μ6 στε 927 (ἑ. 6. Α. Ὁ. 616) αὖ ΑἸοχαπαάγία σὴ ἤγοα 
ΟΣ 88 ἴῃ βοῃ8 ΜΝ. ὕνο) ασϑοὶς οΘορΊθ8. Αἵ {πο δπὰ οὐ 1π6 (ὐδίβοϊ:ς 

Ρἰ81168 18 ἃ Β' 118. ποῖθ (γϑίδστίμρ' ποῦγαναν ἴο θαΐ ὁπ6 ασθθκ ΘΟρΡΥῚ 
ἴῃ ΒΙΘΙΟΥ ΒΜ5. Τῇ Ερδι168 οὗ δι, 'ῬΡδὰ] θοΐπρ ἀοίβοξνα αὐ 1η6 οπά, 
γγ6 816 ἰο᾽ ψιπουὺ ροείτυο Ῥγοοῦ {παῖ βυςἢ ἃ. ποία νταϑ ἴμοῦα αἷβο : 
ὙΒΙΟΙ, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, ἔγοτα ΒΗΘ ΟΡῪ, 76 ΤΔῪ παρ τγ88 Τποα {6 6886. 

ΤῊῖϊ6 Τποιηδθ, [86 ΓΟΥΒΟΣ οὗ [Π6 νουβίοη, 18 οδ] ]οα Ηδγο θη β᾽8 ΤΓοτ 

δι, αὶ ἴοντῃ ΟΣ ὙἸ]ρῈ (1π ῬΑ] 6 δ. 6 2); ῬγΟ ΔΌΪΥ Βἷβ ΙΓ Ρ]Δοα, πον 
ὉΠΚηπΟΏ. Ηδ τγ88 Ὀιθῆορ οὗ Μαρὰὺρ οὐ Ηΐθγαρο β, δα πα οὗ {68 
ΔαΠογθηΐδ οὗ π6 Μοπορμγδιύβ ῬΑΡΥ͂ διηοηρδί {π6 ϑυυίδηβ. ΤῊΪΒ 
ὙπΒοιηδδ [88 θ6θὴ οοηξοιπαάθα τι δῃ 6] 6 Γ Ἴ βογηδβ ( ἰβῆορ οὗ αογ- 
ΤΩΒΉ1018) 1π (86 ᾿γθοθαϊηρ' ΘΘΠΓΟΓΥ ; δηα {ππ8 ΜΊΟΝ86118 βΒαρροβαοά {παΐ 
86 οάοσ Ὑποπηαθ μδα Ὀδθῃ {Π6 ΤΟΥΪΒΟΣ οὗἩὨ {818 γοσβίοῃ, Ἡ ΒΟ Ἦθ 
τηογοίοῦο ἱπουρἢῦ γγα8 ἀοη6 δἰπιοϑῦ ἱπηπ ἀἸα΄οὶΥ δἴουν 1Ὁ γγαβ οχϑουζοᾶ, 
Βα {Π18 18 8 στοά 688 ΤΠΘΟΥῪ : 86 ἀαΐθ ἴῃ {π6 βυβουριίϊοι οὗ {Π6 
ΜΚ. , δηὰ ἰδδῦ σμῖοὰ ΟὙΘΡΌΓΥ Βα Ηδθσεοιβ αϑϑῖρηβ ἴο ἸΠοιηδ8 οὗ 
Ηδυΐκοὶ ἀγὰ ἴῃ ῬΓΘΟΙΒ6 δοοοάλμοθ. Τὸ βυ )]οοῖ γοαυῦτγοβ ἐο Ὀ6 τηθη- 
ἀϊοποα Β6ΓΘ, Ὀθοδαβα οὗ 186 [ΒοοΥῪ οὗὨ ΜΊΟΒΔ6118 (τ ΒΙΟἢ μδ8 ουθη ἱπίτο- 
ἀυορά {86 ορίπῖοι ὑπαὺ ἔπ6 ΓΘ ΤΟΥ͂Θ ἔσο ΤΟΥΙΒΊΟΠΒ ὈΥ ἔϊσο ΤΠ ΟΠΊΔΒ68), 
Θηα Ὀδοδϑιιβα, ἴῃ 8 οὐ [1684] οϑῃταδίθ, [Π6 76 18 π6ρα (0 ἱπαᾳυΐτα ὙμοίμοΥ 
[6 Ηδτοίθδη σθοθηβίοῃ, 88 7ἷὼὰ ἢαν6 10, γγὰ8 8 ΟΤΚ οὗ {Π6 ὈορΊ Ηρ; 
οὗ {1π6 βἰχίῃ οὐ οὗ {π6 [0] ον ηρ' οομίυσυ. ὙΠ Ἰαύου 18 δουίδι]γ [116 
ἔγαθ ἀδίθ. 
ΤῊ ΤΘΟΘ 801, 88 γ76 Πᾶνα 1Ὁ ΠΟῪ, ΓΘαυΪ 8 ἀθβοσρέϊοη. ΤῈ ἑαχέ 

ἴῃ νδυϊοὺϑ 6068 [88 ΟὟΘ]1 δῃαὰ δβίογιβιςβ ᾿πίσοάποθα, ὙΠ ἃ τρασὶς 
ἰο ἱπα)οαία ΒΟ 8. [86 ἔοσοθ οὐ ϑϑδοῖ οὗ ἴπθβ6 18 ἴο αχίθβῃάᾷ. [ΙἋἢἡ {6 
ΤῊΔΥρῚη ἴΒ6ΓῈ 8.6 ΥΟΔαΙΠΡΒ Ἰηἰγοαμπορά, αἰ δτιηρ (αὐ {1π|68 σι] 6}γν) 
ἔτουμα [Πο86 ἴῃ 6 ἰοχί. ΟὈΟΔΒΊΟΠΔΙ]Υ 1π [Π6 τλγρὶη ασοοῖς ΜΆ85. (οη6, 
ὕὑνο, ΟΥ {ἘΠ γ66) ἃτὰ αἸΒΕ ΠΟΥ οἰνοα, δῃὰ ασὐὑσθοκ τοσᾶβ ἀγὸ 4180 ρίνθῃ δὖ 
{1π|68. 10 Π88 {Π.8, ἱῃ 118 ΤΟΥ ἸΒΟα ἔογτη, 8 ὉΠΟΣΤΟΌΡὮΙΥ ΟΥἹ[108] ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΘ. 
Τὴ δχδτιϊηϊηρ (86 ΟΠΑΥΔΟΙΟΥ οὗ (16 ΤΟΔῚ ΠρΒ ποίδα ἴῃ 186 ΤηλΓσῚ πη, δηα 
σοι ρΆτηρ ποτὰ 10} {Π6 ἰαχί, 10 ψν1}} θὰ βϑϑὴ {πδὺ {86 ἔοσταθνὺ ἤδυβ 
αὶ ΠΥ 6 ἀαθαμθα ἃ τοἢ τηοτο «ἀϊεταπαάτγίαπ ΟὨδγδούθυ ; ψ1]6 
1Π6 Ἰαύίον δγθ τοσο ηδὺ που ὰ αν Ὀθοη οχροοίρα ἴῃ {π6 δβἰχίῃ 
οοηΐατΥ. ΤΤῊ18 βιιροοβίβ ὑμδὺ {Π6 ἰοχῦ δηα τλαυρίη σδηποῖ ἤαγο Βργθηρ' 
ἔγοτῃ [ἢ 6 ϑ81ὴ6 ΟΥ̓ΌΟΔ] σαΓο, δῃᾶ (Πδῇ ἴῃ {Π6 ομὸ {86 Γγ6 18 (π6 ψοσΐκ οὗ 
1πὸ ὑγδηβ]αΐοσ, υϑηρ ΜΆ. ψ ΒΙΟΝ ἀρρτοχὶμαίθα ἴο {π6 ατροῖκ ἰοχί 
αὐχτοηΐ ἴῃ Ἰαΐρ Ππηθβ, δηα {Π6 οΟἾΠΟΡ ἰδαὺ οΟΥ {86 ΓΤΟΥΪΒΟΣ ΠΟ, 88 6 
ΚηΟΥ, οΔΥτιοα ὁ ἢῖ8 ψοῦκ αὖ ΑἸ]Ἱοσχαηάγία, τ ἤοσ ΜΌΝ. οὗὨἨὨ δθοῖθοσ 
Κιπα τὶρῃῦ γπ16}1] βασο Ὀθθη Ἰοηρ ουγγοηΐ. 
ΤΏ δϑίθυιβκβ δηα οὔθ] ΒΠΟΥ φῥοϊηίβ οὐἁὨ δ᾽ πΣ]ΥὙ ἰο (μ6 υτῖδο 

ψογβίοη οὗ {86 ΟἹα Τδβίδιηθηϊ ταδάθ ἔγοτη [86 Ηδχαρίαγ ἰοχὺ οἱ [88 
1,ΧΧ. δ8 σουιβοά ὈΥ Οτῖσοα, ΑΒ παῖ ἐγαπδ᾽δίϊζου δι ρ]ογδ [Πο86 
ΤΏΆΓΚΒ, Ὀοστονοα ἔγοια ἴη6 τοοκ ἰοχί, ἰο ᾿ηἀϊοαῖο νυ 0.8 τοτὰ [86 
Ἡδρῦτον, 80 ἴοο Βοῦθ, ἴΏΘΥ βθοῖὴ ἰο Ὀ6 δρᾶ ἴῃ ἃ Ββ᾽Π}}}Ὲ7 ΤΩΒΠΏΘΥ; 
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1π6γ [818 ροϊηῦ οαὐ ΓΣΕΒρθο ον Ὁ] Υ Δ" 018, Δπα τγογὰβ τ ΒΊΟΝ ἀγα τηατκοα 
88 δ 1Π6Υ βου] ΡῈ ομλι θά. 10 Ιοοκβ, ἱβοσζοίοσθ, ἃ8 1 ἴὴ τϑνυ βιηρ, 
δά ομβ δα Ὀδθ ᾿πἰτοἀμπορα τηαγκοα τ Δ δδίουιδὶς, δῃὰ {Πδῖ 
ἩΠΔίσυοσ ὙΥ88 ΟΥ τῦδϑ ἀδοιηθα γοἀδυαπαδηϊ νγὯ8ϑ την ϊκοα ἩΠΠΠ δῃ ΟὈΘ6]8. 

Τῆς ϑυσῖδο γϑγβίοη οἵ {π6 ΟἹὰ Τϑβίδταθην ἔγοτῃ ἴῃ 6 Ἡθχαρίαγ ἰοχὺ 
οὗ ΠΧ Χ. να οχθουίθα δ {Π6 βαηθ ρουϊοα δ8 {π6 σϑοθῃβίοῃ οὗ 
{μ6 ῬΒΙ]οχθηΐδη σοσβίοη οὗ ἴῇ6 ΝΟ ὈΥ ὙΠοΙΏΔ5, δηα αὖ {Π6 βϑη8 
ὈΪδοθ, 88 ἌΡ ΘΑΙΒ ἴσοτῃ Π|6 80 ϑοσιρύϊοηβ δρρομάβα ἴο βοῖὴβ οὗ {86 
ὈοοΚκΒ. Τὴ ὑπαμπβδίδίου 18 ἰμοσο οδἰθοὰ δαμὶ, Ὀυΐ ὙΠῸ} πὶ [8 
διϑϑοοϊαίθα [πΠ6 ἢδη6 οὗ Μαὺ 7Ζῆοπια, ἃ ἀθδοοῦ οὗ [86 ραΐσιδγομβ Μαγ 
ΑἸΠμδηδβῖαβ: {π6 ἀαίθ 18 {Π6 γοδγ οὗ ἴπ6 ατϑοῖκβ 928, ὦ. 6. Α. ἢ. 617.: 
ΤῊΒ τΔὺῪ 6 {μ6 βαὴθ 88 Ἰδοῖηδβ οὗ ΗδγΚΟὶ; (06 ποπη6, ἸΟΟΔ 1, 
ἀαίο, δὰ Κιμα οὗ οοουραίοι 811 ἄργϑα; διὰ [18 σϑοθηβίοῃ οὗ {86 
(αοΒροὶβ ψγ88 οοῃηρ οἰθά τη (86 ργθοθαϊηρ γεᾶσ, [Ἃπἢ {μαῦ οδδα μα οου]ὰ 
ποῦ να ὈΘΟΟΠῚΘ πμπὸυ οὗ Μαθυρ ὑπ] ἃ Ἰαΐοσ ροσγιοά, 

10 [648 Ὀ6θῃ χιυρβϑιϊοπμθα ὙΠΟΙΠΟΣ {8686 οὐἱθοαὶ τηαυβ ἴῃ π6 ἰαχῦ 
Ῥτοοθθαθα ΜΈΟΠΥ ἔγοπλ Ὑοσμδβ (ὑο τ Βοτὰ {86 τηαγρΊηΑ] πούθϑ τηυδὺ Ὧθ 
ΔΒΟΣΙθ64), ΟΥ ὙΒΘΙΠΟΡ ΤΠΘΥ ΤΟΙ͂Ο 1ἢ ραγῦ [Π6 σοῦ οὗ ῬΟΪγΟΔΓΡ Ὠϊτ- 
56, Ὑδοτα οχιϑίθ α ΜΆ. δἱ ΕἸοόγθποθ ἴῃ {86 Μοαϊορθδη ΠἸΌΓΆΤΥ 6οη- 
ἰαϊπῖηρ [86 (ἰοθροΐβ οὐὗὨ {818 νϑγβίοῃ τειῦμ {Π6 αδύθ στ 8 ΚΒ δῃᾶ ΟὟΘ]1, Ραΐ 
γι βουῦ {Π6 τλλΓρΊη8] ποΐθϑ οὐ 1Π6 δ βου ρίϊοη οὗ ΤΒοσηδθ. ΤῊ18 88 
Βδθῃ γο] θα οἢ 88 8 ργοοῦ [πὶ {Π6 δϑύδσ  8].8 ἀμ οὐδ ]1 ργοοθϑάβα ἔγοσα 
ῬΟΙΥΟΔΥΡ Εἰμθο] ἢ; Ὀαὺ ὑδαΐ {86 τηϑγρίηδὶ ποίθβ ποτα (886 ψοτκ οὗ 
ἹΤμοιηδβ. ΤΏϊ8, ΠΟ ΘΓ, 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΙὩΘ8ΔΠ8 ἀδοϊβίγα; ῸΓ 1Ὁ Β6ΘΠῚ8 
ἀμου ἰο Κῆον ΨΥ ῬΟΪΥΟΔΓΡ μου] αν {8 τραυκοα ἢ18. Οὐ 
ΟΣ, ποῦηρ νι μβαῦ οὐρῃὺ ἰο Ὀ6 οὐῖ64, δπαὰ ψμαὺ 88 δου γα 8 
Δ]α6α, 'ὅο ᾺΓ δϑ ΔΠῪ Ῥγοοῦ 18 ρίυθῃ 88 γού, [66 βϑϑὴϑ ἴο Ὀ6 20 
ΤΘΆΒΟΩ ῸΓ Βαρροβίηρ ὑμαὶ {ἢ686 Δα] 0η8 ργοοθθαθα ἔγομι 8ῃὴγ ὑυΐ 
ἃ ΥὙΘΥΙΒΟῚ ; Δα {Π6 ΟὨΪΥ ΤΟΥΪΒΟΥ οὗἨ ὙΒΟΠλ 1 ΚΠΟΥ 18 ΤΒοτηΔ8. [}ἢ 
ΔΙΌΟΣ ΤΉ 68 ἀἸΒΟΓΟΡΘΠΟΙ6Β ΓΔῪ ἢᾶγ6 ΔΓ86 ἴγοτα [ἢ τη] βία [Κ68 ΟὗὁἉ ΘΟΡΥ ΊΒίΒ 
88 [0 [8686 ΤηΔγΚ8; δῃα ΒΟΠ.6 ΤΥ ἢδγ6 ταί! πο τόσα οὗ {Π686 ἴῃ {Π|6}Γ 
ἘΓΔΉΒΟΥρ 8 ἰμβῃ τγ88 ἀἄοπο ὈΥ͂ οἴδιοσβ, 8ὸ {παὺ (ῃς ΕἸογθπίΐηα ΜΚ. ΤΊΔΥ 
αν ΒΡΓΌΠρ' ἔτοηι οη6 ΜἘῈΟ Γοίαϊ ποα ἔμ686 αἰ ΒΟ ΠΟΙ] 0:8 1η ῥαγί, 

Τι Πα8 α͵8οὸ θθθη ᾳυδδβιϊοηθᾶ τ μοίμ ον [86 δβύθυῖβκβ δῃα οὐδ]: σοῖο σ 
ἴο [6 Ῥαβμῖο ἰοχύ οὐ ἰο ασοοῖκ ΜΚ. ΤῊ ΓΌΥΤΩΘΣ ΟΡΙΠΙΟΙ 18 ποΐ 
ΘΟΠΒΙΒύΘΕΕΥ ταδὶ πίδι μα ]6; [ῸΓ ΨΘΙῪ οὔὔθη {μοῦ δ΄ σϑδαϊηρβ ἐπῈ8 
ποίοα, ψἤοτα (Π6 Ῥαβιϊῦο 18 νοσῪ αἰ βογοηῦ. ὙΠαῦ (ΠΟΥ πεῦϑῦ τ ον ἴῸ 
{παῦ νουβίοι 18 ποσο ὕπδη σου] δ6 σοη 6 ΠΕΥ δἰ γιηθά ἴῃ [ἢ6 ΔΌΒΘ ΠΟΘ 
οὗ 811 δου] θυϊάβποα: ἴῃ 80ηι6 0186 68 1 18 411 Ὀὰὺ οογίδη {μαῦ ΤΠ6Ὺ 
ἀο. υοῖ σϑίδγθῃοοβ πεσλέ αν ρτοοθοάθα ἔγοπι Ῥο γοϑῦρ Εἰμηβο] , 
δῦ βοῖμθ οὗ (686 ἀγα οἰθαυν {86 ψοῦκ οὗ ὙΒομηδδ. ἸΣ τοδαϊηρ {86 
ψοΓΒΙου 1086], 16 Βῆονβ (μα 1ὖ 18 σπμαγβοίογιβοα ὈΥ͂ 8 Κιπά οὗ βοτρυ]ουβ 
ἸΠΠ γα γ, δα {μαῦ {ῃ6 ῬΥΟΡΥΙΘΥ οὗἨ ϑὄγτίδο Ἰάϊοτῃ 18 ΘΟμΒί ΠΥ 
ΒΔΟΓΙΠΟΘΑ 80 88 ὕο ΦΌ]1ονν {παὺ οὗ ἴῃς ατϑοῖ ὙΤμδαὺ ἴμ6 Ῥδβϊο νγα8 
ΘΙ ρΪογοα Ὀγ {πὸ ἰγαμπδίαθογ 18 οἶθαῦ ἴγοτα {π6 ἰγεαυθηῦ ΤΘΟΌΣΥΘο6 οὗ 
ἴπ6 Βα Π|6 ὙγΟΓ8 1 [86 Β8ΠΊ6 ῬΑΒΒΘΡΊΘΒ: 1 18 {Ππ|8 ΠΑΡΪΥ [00 ταποῖ ἴο 
ΒΑΥ͂ Οὗ 1, ἢ Ὦγ. Τλανιάβοι, {πᾶὺ 10 “ΚΞ νγαϑ θαβϑᾶ Ὡροι ἴδ ο]4 ϑ'γτῖδο." 

. 3 800 ΜΙάΔοΙΔοΥΡ ΒΒ “ σοᾶοχ ϑ'γτίδοο- Ηθχδρίδγίβ," Ρ. 65.; δπὰ ἕὸσ ἴμθ ἐταῃβίδιίου οὗ 
[πὸ ϑ'γτίδς βαεοσγίριίοη, Ὁ. 466. | 

ὙΟΙ,. ΙΥ͂. Τ 
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ΤῊ Ἰαῃριαρθ 18 88 ποἢ} ΘΟὨζοττηθα ἴο {π6 ατϑοκ δ8 σου] μανο θθοη 
μια οαβ6 1 1 παᾶα Ὀδϑὴ ἃ γογβίουι 1 θυ πο τὴ (86 ατοοῖκ, ποσὰ [ῸΓ 
μον, ραγίιοϊθ [ῸΓ ῬΑγΌ6168 : ῬΟββθθβῖν 8 ῬΥΟΠΟΙΏΒ 8.6 ΘΧργοδβοα ὈΥ 
Βοραγδίθ ψοσὰβ 'η ἴ[π6 σοὶ ογάον (Ἰπβύθϑα οὗ ϑιῃρ] ουίηρ' δ. 1 Χ 68); 
ῬΓΟΠΟΙἢΒ ἃγ6 υδοα ἴο ἱτηϊϊαΐο {π6 τοοκ αγίϊοϊα ; δῃα δυθὴ δ΄ Εἰπη68 
Οσθοκ οἰγτλοίοριθβ ἃγθ χργθββθά. Ὑἢ ΟΥ̓ΒΟΡΤΆΡΆΥ οὗ ὈΓΟΡΘΙ Ππδῖη68, 
ἴῃ ΒΟ} {ΠῸ6 Ῥομμέίο (ο] ον {πὸ σομαΐπα Οὐ θηΐαὶ ἔοστῃ, 18 ἤθσα βοῖ 
ΔΒ] 46 1ῃ. ΟΥ̓ΟΣ ἴο δαδρὺ ἤθη ἴο {ῃ6 ατϑοῖς; δῃα δυϑῃ δὖ {1π|68 {π6 
Οτθοῖκ οαθα ὑθστωϊ δ 0 η8 ἤδΥθ ὈΘΘη ὈΥαβοσνθᾶ, ΒΥ Θοιηραγίηρ (Π18 
νογβίοη ὙΠ δὴ Ἰπ οΥ]Π ΠΘΑΓΎ ὑγδ ἢ 5] ΔΓ] 0, ἢ ΤΟ. ἢ 6 ΟὨΪΥ ΟΡ]θοί τῦὰ8 
ἴο 8ῆονγ {π6 ομδγδοίοσ οὗ {π6 ἰαηριιαρα ἐγαπδίαἐοα β΄ οπι, αϑιὰ 41} 118 
ΡΟΟΙ] ΙΑγ Εἴ 68 ἴῃ [6 ΒΆΙῚ6 ΟΥ̓ΘΙ, 118 ὩΔΙΌΓΘ ΙΏΔΥ 6 {86 Ὀοίζοῦ ὑπᾶου- 
βίοοά. Α ΨΘΥΥ͂ 8118}} αὐΔ ΤΥ οὗἨ ονιάθποα σου Ὀ6 ΘΠΟΌΡὮ ἴο Θοη- 
νἱποα {παῖ {π6 γουϑῖοι τηυϑῦ ἢν (88 ογίσίπαξεά. 

Βυύ 10 πᾶὺ δ6 ἀουθίρα τ ΒΘίποΥ [Π18 Βογαρυ]ουΒ δη4 5] υ δὰ Σου ΠΥ 
τηυδὺ 6 Δϑοσι 64 ἰο ῬΟΪγΟΔΥΡ ΟΥ ἴο ὙΠΟΙΏΔΒ ; [ὉΓ 88 8 υεγδίοῃ τ οοὐ]ὰ 
ΒΑγΪγ θα τι864 1η06]ΠΠ0Ὶ 0 ]ν πὶ 118 ργθβοηῦ βίδί : Ὁ τῖρηῦ μανα ὈΘΘῃ 
8 γ8]080]6 αἱ ἴο γτῖδη8 ἴῃ Ἰοατηϊηρ ατϑοῖ, θα ϑυτῖδο ΡΒΓΆΒΘΟΪΟΟῪ 
18 αυϊΐ6 βοὺ δϑ46. Ῥϑσθδρβ {π6 ὑγαηβϑίδθοη οὗ ῬοΪγοδΡ 88 88 
ἸΣτογα] 848 10 σου Ὀ6 σοῃβιβύθ Εν πα 0 1η06]}10 10} )}ὺ} δπα {Π18 τνᾶβ 
βοϊδοιθα οἡ {μαΐ δοοοηῦ ὈΥῪ ὙΒουμδ8 ῸΓ [18 του βΊοη ; 8η6 {Π6ἢ ΟΠ6 
Ρατί οὗ Π18Β οΥΪκ ΠΠΔΥ πᾶν θΘΘῺ ἴο Ὀτηρ {π6 τπτογὰβ ἰμἰο {Π6}} ργθβοπίὶ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴῃ δοοουάδησο 1} ἢ18 ἀγα ὶς οορῖθδ. ΤῈ6 σουκ (8 ἀχϑοιοα 
τησηῦ παν ὈΘΘῃ 86 Ὁ] ὑο ϑυσδηβ, ονθη 1Κ ΤΠ6Ὺ Ὑ6ΓΘ ποῦ ᾿ΘΑγπησ 
Οτοοῖς, ΔΒ 10 βμῃονγοα {Πϑῖ Θύ σΎ ροϊηΐ οὗἩ {86 οτρίπαὶ. 

ΤΠομμδ8 οὗ Ηδγκοϊ, ἴῃ 1Π6 δ βου ρου ἴο ἀἰθ Οὐεροῖ 88 ΓΟ ΒΟ ὮΥ 

Ηἶπὶ, 54 γ8, “σι 5. Δο -οὉ «ασιολ.] 7Τλὲξ 185 [π6 ὈΟΟΚ οὗ {π6 ἔΟῸΓ 

(οεροῖβ, .-2.ὁ. Ὁ Σ]» προ τγαβ ἐπέογργοίθ ἔγοτα (86 Οσϑοὶς ἰοηρτιθ 

Ἰηΐο ϑγγίαο, ψ τ ταυοἢ ΟΓΘ δηᾶ ἰαθουν, ἰλο, 50 γογηιογῖν ἴπ ἰμ6 οἰἐγ 
οὗ Μαρυρ, ἴῃ {πΠ6 γϑᾶσ οὗ ΑἸθχαπάογ οὗ Μδοβάοῃ 819, ἴπ {πῸ6 ἄδγϑ οὗ 
{6 ΠΟΙ οοπίδββοῦ ῬἈΣ]όχθπαβ, δίβθορ οὐ {μαὶ οἷγ. 50.» «ΦΣ)[ 
ς«35Δῷ ς- Βα 1 ναδ δέϊοσισαγαβ οοπηραγϑα (ΟΣ οογγθοίθα) ὑῖ τ ταποῖι 
σαΓ6 ὈΥ̓͂ Τη6, ΡΟΟΥ ΤΒοιηδ8, τ ὑτνγο σϑοὶς Θχοι ρ] 478," ὅθ. [Ι͂ἢ {18 
βίαῥθιηθηΐ 86 σπυϑγδίοη τηδάθ ὈῪ αἰγθοίίοη οὗ ῬΒΊ]ΟΧχθηιβ '8 ἰάθη Βοα 
ἢ τη δῦ δ ῖοἢ ὙΠοτηα8 τονϊδβα, βὸ ἐμαῦ γγχα βῃου]ὰ ποῖ ὀσρϑοΐ ἰο ὅπᾶ 
1π6 πὶ Ταργ θα 848 αἀἸδίϊηοί γα ἢ Β᾽ Δ] ΟΠ. 

Βογηβίθιη, μοῦγονοῦ ', 88 το] οἡ Οχργαββίοηβ οὐ ατοροσῖυβ δῦ 
Ἡδοῦτωυβ (αἶδο οδ]θ ἃ ΑΒΟρμαγαρίυβ), ἃ ϑυτίδο ὙσοΣ ἢ [86 
{πὶσύθθη ἢ σοηύυτΥ, ὈΥ Ἡ]οἢ μ6 οοπβίάοσβ ἐμπαῇ τγ1ὸ ταδὲ ΙοῸΚ οα 186 
Τλτοϊθαῃ 88 8 ἀἰβίϊποῦ νεγβίοα ἔγοτα ἐμ6 Ῥμ]]οχθηΐαπ, Βᾶὺ Ηθθτθοβ 
ΒΡΘΆΪΚΒ ἴῃ {π6 ῥγϑίδλοθ ἰο ηἷβ 7 λεθαμγια Αγοαπογιπι οὗ [86 Ῥαβμῖίο 
γΘΥΒΙΟΠ, δηα {π θη οὗἩ 886 ῬἈΙοχοηΐδη, δἀαϊηρ,, 89 ἐο ἐμ6 Νὰ Ταβία- 
ταθηΐ, Ζαυδ ΝΣ ̓ λλου. 270 “ αηᾶ ἴδ γχαβ φοπηραγοᾶ (οζ οογγθοίβ) 
ἐδε ἐλίγαά ἐΐπιο αἱ ΑἸοχαπάσγία ὈΥ [86 ἸΑθοὺΣ οὗἩ Ὑβοιμαβ οἵ Ηδεϊτοὶ 

᾿ Τ)6 ΟΒαγκ]οπδὶ Νονὶ Τοδίδτηθηεὶ ἐγαπβ]αἰιΐοης ϑγγίδο δοτωτηθηίδεῖο, β ΣΙ ρϑὶδ .. 9.0.9 
Οδονρίαβ Ηοητίουβ Βογηβίοίπ, Ὑ ται βανίς, 1887. 



7. Ῥλιϊοχοπίαπ ϑ'γτγῖας Ἰγογϑίοη. 278 

.ν 0 .ἢἦ} Βογμβίοϊῃ σαϑίβ οὐ π6 δχρύθββιοι “" μα ἐλίγα ἰἰτη6,᾽ ἃ8 
1πουρᾷ 1ὖ τ ρ]164 ἐμαῦ [πΠ6 Ηδγοϊθδ τγα8 ἃ σογβίοῃ, οοὔσαϊπαΐα πὶ 
[η)6 Ῥοβαῖο δπα ῬΒΙ]ΟΧχθη δ ; δα 4180 ὑγϑηβ]δίθϑ ἔπ 6 πτοσάβ, “ οἱ τοᾶ- 
ἀϊΐατα οδὺ ἰδσίῖο," 28 1 {Π6Ὺ βρη ῆἔθα ἃ υογδίοπ πα ποῦ ἃ χουϊδίοη. 
ΤῈ ψογὰ, Βουγανοσ, 18 [Π6 βάση ὑπαῦ 18 δορὰ ἴῃ 1π6 βυϊθβοσϊρέίοη οὗ 
ὙΒοτηδθ, ὙΠῸ ΘΟΥΔΙΏΪΥ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο {8 Κ6 Ῥδῖηβ ἴο ἑαάθπε ἴἰμ6 υδγϑίος 
οὐ ὙἈΠΙΟΝ 86 ἰαθουγοά πιῇ ὑπαὶ οὗὐἨ ῬὨΣΟΧΘΉΙΒ: “ οἱ γϑοθηβι τη 
ἰογο 18 186 γϑπαθσγίηρ οὗ [86 πογάβ οἵ ὰγ Ἡθογυβ ρίνθη ὈῪ 
ὙΥΙΒοηδῃ, δηα {818 18 1ῃ δοοογάδποθ 1} {16 βυ βοσιρύϊοη 7κ8ὺ τηθη- 
ἐἰοποᾶ, 10 ψου]ά 6 ἴοο τυ οἢ 80 ὕο γοβϑῦ οῃ [Π6 δχρυββϑβίοῃ “ {Π6 {μϊτὰ 
Ὀπηο 868 ἐπουσὰ {μαὺ αἰοπε 6γΘ ὕο Βπον {πα΄ ΤΟΙ 89᾽8 νγαὰβ ἃ ἀἰβίϊποι 
ψΟΥΒΊΟα : ΤΩ ἢ ἸΏΟΓ6 ῬΤΟΌΔΌ]6 18 1ὑ (μα΄ Βανι ΗἩδθτυβ μα [μ6 80}Ὁ- 
βου ρίοη οὗ Ὑδβοιηδβ Ὀθίοσα δἰ ποσ Η18 ΘΥ̓́ΘΒ ΟΥ̓ 18 ΤΠΘΙΊΟΥΥ, δηὰ {παΐ 

49 Βα Τ]Π]οντ θᾶ ἴδ νΌΔ ΠΥ ἴῃ ραγί, Βα βυδε μα οᾷ ζω Δαδ 2 ον «35 Δο, 
Ῥοοδιβ ὧδ πιδᾶ ῬγϑυἹοιβιΥ τηθη]οηθα ἔσο ἔοτίηβ οὗ {86 ἰδχί, {16 
Ῥαβῖίο ἀπά ῬΒ:οχϑηΐδῃ, [μοῖρ ΟὨ]Υ οη6 οὗὨ {Π686 νγᾶϑ βροόίϑῃη οὗ ὈῪ 
ΤΒοιηδβ. ((ὐδγίδιηϊν Βᾶσ Ηθῦγϑιβ οου]ὰ παν Κπόῦγη ποίμιηρ; οὗ {116 
Ουγοίοπίδη ϑγτῖδο.) Απά 1} Βαγ Ηθρητοῖιβ υϑοα δὴ διαθρσιιουβ 6χ- 
Ρτθβϑίου ἰπ {818 ΡΪδοθ, μ6 88 ἢ1π1861} δἰβθύσθσο 80 ἔᾺ]]Υ Ὄχρί αἰ πϑα Η18 
τηδδηΐηρ,, ἰΒαῦ Βα οὐρᾷ ποὺ ἴο Ὀ6 Ὀτουρ)ιῦ ἔογγασα 88 ἃ ἸΏ 688 ἴῃ 
ορρΡοβίξομ ἴο {86 ορίπῖοπ ἐπα ΤΠοτηαθ᾽Β ψουὶς τγ88 ἃ τϑυϊβίοι οὐ {Π6 
ῬΗΠοχοηῖδη. Ηδ Βρϑϑῖβ ἴῃ 818 (ὐἤγοῃο]6 οὗ ἸΒοιηδβ οὗ Ηαγκοὶ το 

επιοποαά οὐδ 186 οἀὐϊου τοῦ ῬΒΙ]οχοηῦβ μδα ἐγδηβ]αίθα ; δά {π6 

βοιρίαγθβ ο τ 2], ὙΓΟγ6 σηιοπ δα ὈΥ Τ]ιοτ,Δ8.3 

Τῆυβ ατοροτῖαβ ΒΥ ἩΘΌγυΒ Ὀδοομη68 ἃ ροΐθπε τ]ΐμοϑθ δραϊηβί 
Βοσπβίθι Β ορι πο, θη αἰ Ὦ18 ΟΥἸάΘΠΟΘ 18 ἰδ κθη Ἰηΐο δοοουηῦ; Ραΐ 
δυθὰ ἰἢ τὖ τοτῦὸ ποῦ 80, (μ6 βἰαἰοιηθηΐ οὗ ΤΟΙ 88 τηϊσῃΐ 6 ἀδοτηρά οὗ 
Τα Οὗ ΤΟΤ6 γοῖρῦ Δ8 ἴο ὙὙΒαῦ μ6 Ὠϊτ86}1} ἀ1α, ἔπδη ἰμαΐ οὗἉ ἃ Ὑσῖΐοῦ οὗ 
186 {πιγύθοη ἢ οδηΐατΥ. 

Βυῦ 848 βῃοσίησ τ μαὺ (Π6 το] ῬΒΙ]οχοηΐδη ἰοχὺ ᾿γ88, Βοσηβίοὶη 
Τ6]168 ΟἹ ἃ ἔδινΥ οἰ ΔΈ ΟΠ 8 ἔγοτῃ 10 ρα ΠΒῃ6α ὈΥ ΥΥ Ἰϑοιηδῃ ; δῃα 88 {ΠπῸῪ 
ἀο ποῦ ῥγΘΟΙΒΟΙΥ ἄρτοο τὶν ΓΠ6 ΗτοΪθδῃ, μ6 Θομο 468 [Πδὺ ΓΠΘῪ ὙΘΙΘ 

᾿ ἵδκοη ἔγοτα {Π6 ἔγμο ῬΆΙΠ]ΟχΧοπΐδη, {Π6 δοιαὶ] σοσκ οὗ Ῥο]γ οι, ἴῃ 
ΤΡροβίου ἰο [πὸ Ηδγοίδδη ἰαχί. Βυΐῦ (86 αἰ ΓΘΠΟ68 1 {Π6 ραββαροβ 
ἐν ποῦ ΒΒ οἰ ΠΟΥ βυυΚίηρ ἴο Ὀ6 τηδ8 {116 ὈΔ818 οὗἩἨ δῃ οἰδθογαίθ 

ΘΟΓΥ.3 
ῬοΥθαρΒ {86 ἀΥραμοηίθ οὗ Βογηβίθιη Ὦδγο Ὀ66η δαναπίαρδουϑ {ΠῸ8 

ἴαγ, ὑπαῦ [6 Ὺ Βανα θα ἴο [86 Δρργθῃοηβῖοι οἢ {Π6 ῥαγὲ οὗἩὨ βοβ οἹδβ 
ΤΏΟΤΘ αἰβυϊ οί] ὑΠπδῃ γ88 [6 οαβ6 Ὀεΐοσο, μδὲ {μ6 ῬΒΙ]οχθπίδη δπά 
Ηγοΐοδῃ ἰοχίβ ἀγὸ ποῦ ἑάεηέϊοαϊ, ἀαα {μα τὸ οὐρῶῦ ἴο βρϑαὶς οὗ {Π6 
ΨΘΥΒΙΟῺ ὙΠΟ Ὑὸ ῬΟΒΒΘ88 Ὁπᾶοθυ ἴΠ6 ἰαῦίου Ὡᾶλα Δηα ποῖ ὑπο {Π6 
ἔοσταοσ. ΑἾβο, (μαὺ ἴπ θϑ]ονὶπρ Τοϊηδ8 ἴο αν Ἵχϑουϊθα ἃ σϑὰ] 

1 ΤῊ ῥγοΐδοο οὗ Βαν Ηθῦτυδ, ὙΠΟ γα ἀοίρουῦνοΙΥ σίνοη ὉΥ Αββοτηδηὶ ἴῃ {Π6 ΒΙΌ]1ο- 
[Π6ο6 ΟΥΘΏ [8118 (γ0]. ἢ, ῬΡ. 24. 279.) 15 ἰηβοσίϑα ὈΥ Ὗ ἰβοιηδῃ ἰη ἢἰ8 Ηογε ϑγτίδοι νἢ ἃ 
τιϑηβ᾽βἰοη (Ρ. 84---91.).. Βογηβίθίῃ ἨΔ8 4150 σίνοῃ 1 ἔγοὰ ἃ Βοάϊοΐδη ΜΆ. ἰῃ μἷβ οἀϊτίοι 
οὗ ΕΙγβοδ᾿Β ΟΒγοβιοσηδί μία ϑγχίδοδ, Ὁ. 148. 

2. Αββοιηδηὶ ΒΙ]οὐμθοα Οτίθῃι}18, ἢ. Ρ. 411. ΑἾ80 οἱνοά ὉῪ Βογπβίοΐῃ, Ρ. 8. 
3 56 18 βιι᾽εος ἀἰβουβθοὰ ἰη Ηπρ᾿Β Εἰϊπ]οἰΐαηρ, οἄἃ. 4. Ρ. 341, 842.; ἀπὰ Παυϊβοη 8 

ΒΙΌΠ1ο41 ΟΥἰεἰςΐδη, ἰϊ, Ρ. 188. 
τ 
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γουϊδίοπ, ᾿ἰμαῦ Βαρροβιοῃ 18 αὐϊΐθ βυ βοῦς ἰο δοοουηῦ [ῸΥΓ δὴν (ἢ - 
ἔξ γθῆοοβ ἴῃ {Π6 ἰαχὺ ὙΠΟ τὸ δανα ἔγοιῃη {Π6 οἰζαίίομβ τ μοἢ ὙΘΤΘ 
τηαᾶα ἔγοτῃ {π6 οἰάον ῬὨ]οχθηῖαα. Ηὸον ἔα (86 τον βίοη ΤΩΔΥ͂ ΠᾶγΘ 
αχίθῃ ρα, ΟΥὁἮ ΠΟῪ ἔδυ ΤΠΘΥΘ ΙΏΔῪ ΘΘοῖὰ ἴο Ὀ6 Ἰηΐογδὶ σΤΟΙ 48 ῸΣ 60Ὲ- 
βἰἀουίηρ {16 ποῦὶς οὗ ὙΠοιηδΔ8 848 αέ αἰΐ οτἹοσῖπαὶ, γ ἀο ποῦ ροββθβ8 
βιιΠοϊοηῦ ἀδία ἴοσ ἀδίοστηϊηϊηρσ. [10 τηδΔῪ Ὀ6 {πα ΜΆ. ψ1}} γαῖ 6 
ἔουηα νι ϊοὰ οοπίαϊῃ [86 υπαϊαγοα ῬΒΠ]οΧθηΐδῃ ; 1Ὁ ΤΑΥ͂ 6 ἐμαύ ἃ 
σΑΥΟΩ͂Ι] οχϑιιϊπαίϊοη οὗ ϑυγίῖδο σι ΓΒ, ΠΟΒ6 ΟΥΚΒ αχιϑῦ ἴθ Κονη 
Μ55., ψ1}} ΒΌΡΡΙΥ 4 ἰοϊθσβῦ]α βίοοϊκ οὗἉ οἰϊδοηβ ἔτουῃ 1. Μϑδαην 116, 
1Π6 δτη6 οὗ ῬΒΙΠοχοπίδη πὶ πουῦ βοῖηθ αὐ} Οα 0) Ὅ1}}} ΒΑΓ 6 
ΔΡρ]16α το ἴμ6 ἰαχί οὗ {818 σϑυβίου ὙΠΟ 76 ῬΟΒΒ658, ἴῃ (6 ΤΔΏΠΘΓ 
ἰπδὺ τγᾶϑ ἔγθϑὶυ ἄοπο ὈὉγ ΕΙα]ου, Αα]ον, ΜΊΟΒΔ6118, ἀπα οἴμοσβ. 
1 ψα8 Κπόστῃ {παΐ ΟἸουοοβίοσς ΕἸάΪον μαᾶ σϑοοινοα ἐῃ6 ΜΆ. οὗἁ 

{π|8 νϑβίοι ἔγοτῃ (86 Τὺαβί ; δπα {{π8 ψ 8116 [Π6 γϑύβίοη 788 οἴου τ 188 
ἸΏΔΟΟΘΒΒΙ016, 10 ττδ8 σο]]αἰοα Ὀγ ΥΝ οἰβίθιῃ, 0 οατηὴθ ἰὸ Επηρίαπα ἴον 
[86 ῬΌΓΡΟΒΘ, ΟΟΟΌΡΥ ΩΡ Πἰτηβ6 1, πουγονοσ, ἴῃ [Π6 ΘΧαπλ πα 0 ἢ ῸΓ ΟἾΪΥ͂ 
ρυτγίοοη ἄαψε. ΤὮΘ τϑβυ]β οὗ {Π|18 ΠΑΒΟΥ Θχαταϊμαί!οη ἃ. ρίνθη ἴῃ 
{86 ποίαθβ ἰο μῖ8 τϑοϊς Τ᾽ βίδτηθηϊς, [1}ἢ δος ἃ ΘΌΓΘΟΥΥ ΘΧδτ πδ θη 
οἵη ϊβϑίουϑ σοῦ] θ6 οοτίδιη ; θὰ ΠΟ ΓΘ ΔΓΘ 4180 υχ!βϑίαξοταθηίβ, δ οἷ 88 
ταϊρῦ Ἰοα ἴο ΟΡ σσοηρ ΘΟΠΟΙ βίοηβ. ΥΥ οἰβίβθιῃ, πουσανοσ, οσαυβοά 
116 νοσυβίοῃ δηᾶ βοιηθ οὗ 118 οἰιαγδοίοσϑίο ἔδαίασοβ ἰο 6 Κποῦσῃ ἴο 
ΒΙΌ]1οα] βο]ι ΑΓΒ ἴῃ ρΘΠΘΓΑΙ. 

ἘΊΔ]ον ἰπη86 1, ἰὰ 1761, ρα ]ΠΙΒμ64 Δ δοοοιηΐ οὗἉ {π18 δῃᾷ {86 ῥτο- 
ὙἹΟΌΒΙΥ Κη ΘΥΤΙΔΟ ὙΘΓΒΙΟῺ ἰ : 10 28 Π18 ᾿πίθ οι ἴο πᾶγα οαϊτοᾶ 
115 ταχὺ; Ὀαΐ Γπουρῇ πα Πδα τπηλὰθ 8 ὑγαηβοῦρὺ ἴοὺγ {Π6 ῬΌΓΡΟΒΘ, Ὦ6 
ὙὙ͵ῸΛ8 ποΐ 8016 [0 ΔΟΘΟΙΏΡ δὴ ἢ18 ἀθδιρῃ. Ὅμθ ὈὰΓ Θοθροῖο ὝΘΓΙΘ 
οἀιϊοα Ὁγ ὙΥΒΙΐα ἴῃ 1778 δὲ Οχίοσγι, ἔγοπι ΕΠ] ογΒ Μ55., ρἰδοοά 
1π6γα ἰη {Π6 ΠΌΓΤΑΥΥ οὗ Νὸν Οὐ]]αρα ; τὰ 1799 [Π6 Αοἱϑ δπὰ (ὐδίμο]ῖο 
ἘΣ ΡΙ86168 αἰβδο σα ρυϊηΐθα; δπα ᾿η 1808 Ὑ 16 οοταρ]οἰοα {818 ρα! οῃ 
ὃν (86 ρυδ]οδίίοη οὗ [π6 δι] 1π6 ΕἸ ρΙβί]65. ὍΘ ᾿θατηθα δάϊτοσ βιὉ- 
7οϊποά το 1|ὸ ὥγτίδο ἰοχὺ ἃ 1μδ.! νουβιοη, πα ἴο θδοῦ νοϊυσηθ Ὑ6ΓΘ 
Δρροπάοα Ὀγοῦ ποῖβϑ, ἰπ μοῦ, θοβι 68 οὐμοΣ Γϑιμδυΐκβ, {π6 νου Β 
ΤΟ ἸησΒ ἴῃ {ῃ6 (ο5ρ6]8 οὗ ΒΙΑΙΟΥ Β βϑεσοπά ΜΆ. οὗἩἨ {818 γϑύβίοῃ 6.8 
Ἰγθῃ. 

᾿ ΑΠΟΥ [16 ρυδ]ορίοι οὗἁὨ ΥΥ 16 8 δαϊοη οὗἨ {86 (ἀοβροὶβ, {π6 τὸ- 
ΒΘΆΓΟΠ68 οὗ Αα]οῦ τοδᾶβ Κπόνῃ {Π6 γοδαϊηρ οὗ οἴμον ΜΙ 55. οὗ {Παΐ 

 γογχίίοῃ οὗἉὨ [818 νϑυβίοῃ : ἢ18 δχδῃπαίοι οὗ {π6 ϑυγῖαο νϑυβίοῃβ 3, 1Π 
γγΒ]οἢ {Π6 σχοβα] 8 οὐὗὁἨ δ18 οο]] Δ] 08 οτο ρίνθῃ ἰοροίμοῦ τι 18 τὸ- 
ΙΆΓΚΒ οὐ {Π6 οδαγδοῖοσ οὗ (86 ἐγδηβιδίοη 1086}, ἔοσιωβ ἃ νδυλῦ]6 
ΒΆΡΡΙ6πιθηῦ το ΥΥ̓ 16 Β δα οη. 

Ιὴ 1863 Βογηβίϑιῃ ρα] ΠΒῃ6α ἰτοτὰ ἃ ν᾽ αίοαη ΜΏ. 1π6 Ηδτγοϊθδη 
ΟΥΤΙΔΟ ἰοχὺ οὗ δ, Φ οῃη 8 (ἀοΒρ6] ὃ: ἴῃ (818 ἔπ γα ἃγθ ρσίνϑῃ ἔτοτα 86 

1 16 ϑ'γτίδοδγυτη ΝΟΥ Ἐολᾶοσ8 γνοίη στ ἱπᾶο 6 δίαπο πδι Ὠ ββοσίδιίο, ῬΕ]οχοπίδτη 
οὔτ ΘΙ] ἰςὶ 6 ἀποῦυβ ρογυθίαβιβ οοἀὰ. Μ58. δὺ Απιΐάδα ΤΥ ηΒπη 5518, οοη γοηΐθ (Ἰ]οσοδίσίο 
ΙΔ Ιον, 1.8. ΑΙβο δἀ ἀρᾷ ἴο οι ]ογ β οἀϊίοη οὗ ΥΥ̓ οἰβίθὶ π 8 “ 1.106}}} δά ογἰβίπ δίαυθ 1π- 
᾿ογργοϊδιίϊ πολ Νονὶ Τοβίδιηθηϊ. Η]ς, 1766." 

2 Νονὶ Τοεβιίδιῃθητὶ Ν' ΟΓΒίο "68 ΒΘ. σίδοσβ, δ᾽ π|ρ]6χ, ΡΒ] ΟΧοπίδηδ οἱ Η]Θγοβο τη ϑηδ, ἀθῆθο 
Θχηηϊηδί.... 8 7. 6. Ο. Αἀϊογ. Ἡδμΐηϊξο, 1789. 

" 1)ι5 Ἠεϊΐρο Ενδηροι τη ἀ68 ΦΟμΒΠΠ6Β, ϑὙτίβοῦ ἴῃ ΗΔ] ἢ ΒίβομοΓ πορογβοίζυηρ ταὶξ 
γοσδίοπ υηὰ ἄδη ρυποκίοη Κυδομοὶ απ ποοοῖ ΠδΟἢ εοἷποὺ Ὑ δι ἰσδηΐβοῦοσ ΗδηΔβοσιη, 
ποῦδὶ ΚΥ ἸθοΒοη δηιθγκαηρθη γσοη ἀφοῦ Ηοίηγοἢ Βογηϑίοϊη. 1,ἰρζὶρ, 1858. 
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ΜΒ. {86 νον] ροϊπίβ (1 ἢ σότα ποὺ ἱπβογίοα ἴῃ ΥΥ 16 ̓ 5 οαϊΙοη, 
ποῦ θοίηρ᾽ ξρυπᾶ ἴῃ ΒΙά]ον Β Μ53.), 88 νν6}} α8 συϑιπηπιδί!οαὶ πλαν ΚΒ ΟΥ 
ἀἰαου σα] ροϊπίβ: 811 οὗ ἐπ 888 ραγῦου]αγβ σσοτο δχρίαϊπϑα ἴῃ ἃ (ἀδστηδῃ 
ἀϊββοσίδοη ΟΝ ψγὰ8 δηηοχϑα ἰὸ {μ6 ἰαχί οὗ {πδ΄ (ἀοβρο]. Τ7]}}8 
οὐ ἴοι μα8 118 γα] ὰθ ΟΥ̓ ΙΟΔΠ]Υ, 88 10 ρῖναβ ἃ ἰαχὲ ἴῸΣ σοι ραυῖβοη ἢ 
μα οὗ ὙΥμῖῖθ. [Ὁ 18. αἷϑο ψουίῃυ οὗ τομαῖς {μαΐ ἰμ6 ΜΩ͂. ἔτοῃι 
γον Ὁ 18 ρυϊηΐρά 18 ομα οὗ {ποβα ψ Ἀ]ο, ν1}1186 σομίδι πῖηρ [Π6 Βα πι6 
ἰοχί 88 ἰ8οβα οὗ Ὑἰΐ6, μαβ πο μο. ποΐθβ ἴῃ {6 ΙΩΔΓΟΊΏ, ΠΟΙ γαοΐ 
δϑίου 8 ΚΒ δηα ΟὐΘΙ1 τὴ (6 ἰεχί, 
1 6 Ὀ66ῃ δἰγοααυ τοιδυκοα {πὰῦ ΕΠΑ]οΥ 5 ΜΝ, 18 (86 ΟὨΪΥ ομ6 

Κηον σου δἰ Πρ ΔΠΥ ρᾶτ οὗὨ {(Π18 νϑυβίοῃ Ῥευοπμα (Π6 (ὕ08ρ6]8: διὰ 
88 {μεῖ ΜΆ. 18 1561} ἀοἔξδβοῖνο δ 1πΠ6 οηᾶ ({π6 ἰαΐίοσ ραγύ οὗ {6 
ΗἩδφΌτονθ Ὀαὶηρ ΕΒ ΜῸ ᾿ᾶνα ΠῸ Π68Π8 ΟὗἁὨ δϑδοϑυίδϊ πο ὙΒΘΙΠΟΥ 
(Π6 νϑγβίοῃ τηδ66 ὈΥ ῬΟΙ ΑΓ δηά {{π γϑυϊβιοη οὗ Ἰ]ιοσαδ8 οοηίδὶποά 
6 Αροσδῖίυρβθ οσ πο. Τὴ ΜΩ. ἀἄοδθβ οοπίδιῃ αἱ {π6 Οὐβδίμο]ο 
ἘΡΙ86168, δὰ ποῖ τα σου {Π6 ἤγθ6 ΘΟ ΓΙΒοα ἴῃ ἴΠ6 Ῥαβῆϊο; δηά 
{818 18 Οχργαβδὶν τη ϊοπϑα τ] ἢ τορσαγά ἴο 1Ὁ ὈὉγῪ  Ιομγϑῖιι8 ΒΑΓΒΑ]ὈεΘυΒ, 
ΒΊΒΒΟΡ οὗ πιά, ἴὼ {π6 ὑνγο  [Ὁ}} θη υΓΥ. : 

Ὑ οἰδίοϊη, δ 88 Ὀδθϑῃ τη ϑη )οη θα, τγαϑ {πΠ6 ἢγοὶ Ναὸν Τοβίδιηθης 
οαϊΐοῦ ψἘΟ τη846 ΔΠΥ ΟΣ [108] 86 οὗἉἨ [818 νϑσβϑίοῃ. (ἀσὶ θβΌδο, 'ῃ 18 
ἢτϑὶ δαϊοη, 88 δἰπιοϑί ΘὨ ΓΟΪΥ ἀοροηάδηϊς οἡ ΥΥ οἰβίδθὶῃ ἔοσ {Π6 
το ϊηρβ ψἈΙΟΝ 6 ραν; δι δουνγαγαβ [86 δα! ἴοι οὗ ὙΥΏϊ6 δπά 
1[Π6 Ἔχαιηϊηδίοη οὐ Αα] δ πα θα Ὠἶτη δηα 4]} βυδβοαυθηΐ δαϊΐουβ ἴο 
1.86 18 ΓΟΔά ἢ σΒ ΤΟ Θχ θὨΒΙΥΘΙΥ ΔΠα ΤΊΟΓΘ ϑοουγαΐο]γ. 

ΤῊΘ οὐ οαὶ γα]μθ οὗ τμῖ8 νϑυϑίοα ἴῃ (μ6 ἔοστω ἰπ τ ΒΙοΙ 16 μα8 δοτηθ 
ἄοννῃ ἰοὸ υ8 μ88 Ὀθθῃ ἴῃ ραγὺ ᾿Ἰηὐτηδίθα αῦονα 'π βρϑιϊκιηρ οὗὨ {Π6 
τ ΔΥσΊΠδὶ ποίθ8, {π6 ἰαχί, δηα (Π6 οΥλ 0108] τηᾶγκ8 Ἰηἰγοάιιοοα, ΤῈ βιρ- 
ῬἸ1Ὲ8 8 τὶ ον άθπος οὗὨἨ νδυουβ Κιπᾶβ; δϑοαῦβα 10 σψγὰ8 δυἹά θη Υ 
τηδὰθ ὙΠ} ΜΘ. οὗὨ ομδ οἶαϑβθ, δῃὰ γονϊδοά ψ1} [Πο86 οὐἁὨἨὨ δῃό{ῃογ 
Κιπά. ὙὍΤθὰ οχίγοτῃηθ [του] ν οὐὗὁὨἨ {π6 νϑυβίοῃ ρῖνοϑθ Ὧ8 στοϑῦ 6οΥ- 
ἰΔΙΠΓΥ 88 ἴο (πΠ6 ατροκ ἰοχύ ἔγοιη σι ἰο 10 νγὰβ [οστηθά, 8ο {παῦ ἴῃ 
ΤΩΔΏΥ τηϊηΐδ Ροϊηΐϑ 1Ὁ οδῃ 6 διρ]ογοϑα νν1}}} ἃ Κιπά οὗ οομῆάδεοπμοθ 
ὙΒΙΟἢ οδηηοΐ Ὀ6 ἴδ] 1 τοραγὰ ἴο βοπια οἴ Π6Γ νΘΥΒΊΟΠΒ. 

Τὴ6 ναϊὰθ οἵ {π6 ἰαχὺ ἱπ Οοπιραταΐίυο ΟΥ̓ οΐδηι 18, Ἰμαῦ 118. δ0- 
οογάδησο ἢ ατοοκ Μ55. πῃ ἢ ἀγὰ ποέ οὗ (Π6 πχοβὲ δηοϊρμύ οαϑ8 
18 ἃ σοοα ονϊάθποθ ΠΟΥ {μ6 ῥγοῦὺβββ οὗ οβδηῆρβ δα ἰδκβη οβεος ἴῃ 
{πΠ6 ᾿αβί θη 6 γ βοὴ γα8 Ππη866: δηα {ἢπ.8, 7 ἴῃ αὐααίξίοπα, ἀηι-- 
»ἰὑπηεαέϊοπα, ραγαϊοῖ ραββαφεθ ὅγοισλὲ ἐπέο αστεοπιθπέ, ἀπ δι ο ἢ ΡΟΙ (8, 
{818 ὙΘΥΒΙΟῺ βίδ Πα8 ΟΡΡΟΒΘα ἴο [86 σϑηθγα τυ οὗ ὑποδα {παΐ Δ ΓΘ ΤηΟΥΘ 
δηοϊοηΐ, 10 ᾿π|ϊπγαΐα8 ὙΘΥῪ Ρ]ΔΙ ΠΥ {πδῦ {Π6 ψτου]κς οὗ σμδηρο τηυδβὲ μαν 
ἴάκοη οἴθοῖ ου {πὸ Μ55. πίοι ἴῃ [8686 Ροϊηΐϑ ἀρτοθ νὰ 1, [Ὁ 18 
{8 ἃ ΥΘΥΥ Οαγίδιη τηοπυπιθηῦ οὗ ἔμπα ἀοἰογϊοσαίοη ἡ ἰοῖ (86 ατθοῖκ 
ἰαχὺ Γϑοϑὶγϑα, 48 18 ἀθβουι θα ἄρονθ, ἤθη 108 λίδέογη 18 Βρθοὶδ!}Υ 
ΘΟΙΒΙ ἀΘΓΘα, 
ΤῊ πιανφίπ 18 ἃ ὙΪ[Ώ688 οἵ ἃ ἀἰδγθηῦ Κιπᾶ; ἴῸσ {π6 ποῖοβ {Ποσο 

ΤΩ 6 ἅτε σοοα ρῥγοοῦ {πα ΤΒοιηδβ τησδὲ παν ἔουπα ΜΩΆΒ. οὗ δῃ 
ΘΑΥΙΥ ο]488 δα ΑἸοχαηάσγια: ἰῃ6 δοοογάβδῃοο οὗ [686 σϑβδήϊηρβ ψ 1 Ὲ 
οἴπον ροοα δι μου 168 ἢδ8 ΘΟΠΒΙάΘΓΆΒ]6 σγοῖρ ῦ. 

Οπο ἔραϊαχο ἴπ 1{Π6 τηαγρὶπ ταυδῦ ποῦ θ6 ονϑυοοϊκοά ---- {πὸ Ἰατρϑ 
Δ !Ποη8 ἴο {μ6 ἰοχύ οὗ {μ6 θοΟΚ οἵ Αοἴϑ. 830 τωδῃῦ οὗ [8686 ἄσγθο 

τ 
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ἢ 186 Οοὗοχ Βοζῷ, ἐμαὶ ΥἾ οἰβίειπ πουρμὺ {μὲ ἐλαξέ ΘΟΡΥῪ ταυδβέ 
μανθ Ὀδθθῃ υϑροᾶ ἰπ {Π6 γχϑυϊβίοη. ΤΆΘΓΘ 18 ΠῸ π6θα ἴο ΒΏρροββ (818: 
411 {μαῦ 18. οἶθαγ 18, ἐμαῦ βοὴ πο ρο αὐ 08 6͵ΓΘ ΟυΣΓΘηῦ 1 ΒΟΠΊΘ 
ἀοοσυπηοπῦβ ἢ δποϊθηῦ {1Π168. 

ΤΕ 1118 γϑσβίοῃ 18 οἱὐβα βία υ, [86 ἐεχέ 18 τηϑδηῦ: [Π6 πιαγσίη, ΟΥ 8 
ΤΟΙ πρ' ΘΟΠἀοιηποα τ} δὲ οδεῖμϑ, ΟΥ ΒΌΡΡΙ16α ὙΠῚῈ 8ῃ ἀαϑέετιδἦ, ἨδΒ 
Αἰ γαγβ ἴο θ6 Βρϑοὶβϑα 88 βιοε. 
ϑΟΙ ΤΟΔΔΙΠΡΒ ΙΩΔΥ ὃδ6 οἰΐοα ἔτγομη {818 γϑυβίοη, Ὀὰὺ τὶ ουῦ ΔΩΥ 

ατιἰιοτὶέν αἰϊλοΒληρ ἴο Το οα {μπαῦ δοοοιιπΐ, Ὀθοδαβ {ΠΘΥῪ ΤΔΥῪ Ὀ6 
οομβιἀογοα ἴο αν Ὀθθὴ τοι ποα ἔσοτα ἴμ6 Ῥδβῃϊίο. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 

ἸῊΞ Β5ΞΥΕΙΑΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ῬΟΞΒΤΙΟΝΒ ΑΕ. ΤῸ ΒΟΜῈ ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞ 

ῬΕΒΗΙΤΟ. - 

ΌὌΝΡΕΞΒ 18 οδᾶ αν ἴο Ὀ6 σΟὨΒΙ ἀοΥΘα: --- 
1. Α τνογβίοη οὗ {π6 βεοοπα Εριβι16 οὔ Ῥοίοσ, {86 βοοοπά δηᾶ {διττὰ 

οὗ Φοδη, δηά {παῖ οὗ 66. 
11. Τὴ6 ϑυσίδο νϑύβιου οὗ ἔπ ΑΡοσδυρβθ. 
ΠΙ|Ι. Α ϑγγίδο σογβίοῃ οὗ {πΠ6 πδιγαῖνα οοηϊδιηθα 1 Φ08η Υ]}}. 

1---Ἰ 1], 
1. Τὸ 88 θη σϑμδυκοα ἅρόυθ ὑπαὺ {μ6 Ῥοβδῖΐο, 88 οὐἹρῖηα 

οἀϊοα δῃ4 88 ἕουπα ἴῃ π6 Κπονῃ ΜΆ., οομίδῖ 8 ΟὨΪΥ͂ (ἄγϑα οὗ {Π6 
Ομ] ]ς Ἐρ 8.168, δῃα {παῦ [86 βαῦηθ ἰμῖησ γγχ88 βρϑοιβεαά ὈΥ (ὐοβῃλδβ 
ΤΠαΙοοΟρ]οαβίαθβ ᾿π {Π6 Βι χα ΘΘηΓΟΥΥ. 

Ιῃ 1680 {ποῦ τγὰβ μι] βηῃθα δἱ 1,ογάθη, ὈΥ̓͂ {86 ἀἰβηρυ ηοα 
ἘΡ  8}} βομο ας Εαταγὰ Ῥοοοοῖο, ἃ υτῖδο ὑγαπβ᾽αίοη οὗ [Ππ686 ἔθυτγ 
ἘΣΡΙ811686, ἰβκρὴ ἴγοτω ἃ ΜΆ. ἴπ 86 Βοαϊοῖδη. [Ι͂ἢ {818 οἀϊίοι {868 
Ἰοχὺ 18 ψίνϑῃ οί 1η ὥυσίδο δὰ Ἡθθγον ομαγδούοσβ, δα αἱ (6 ἔοοι 
οὗἩἉ 1π6 ραρδ δα {π6 οτἱρίπαὶ ασοοὶς ἰοχί, δηα ἃ 1, γογβίοη οὗ {Π6 
ϑγτῖδο3" ὉΠ οαϊοΥ 8 Δηποίδ[]01}8 ΟΟΟΌΡΥ (Π6 Θηἀ οὗἉἨ {π6 νο]πι6. 

ΤΠ6 Ργοΐλοθ ᾿μίοστηβ 8 {παῦ {π6 ΜΙ. ἱπ [86 Βοα]οίδη ΣΟ (86 
ΘαἸοΥ οι] ογθα οοπίδιποά {ῃ6 Αοίβ δαπᾶ οἴμογ Οὐδίβο]ς ΕἸ 8168, 
τοροίμος ψι ἢ (Πο86 ᾿πίσοαπορα 1 186 ἀϑυ8] ογάογ, Ῥοσδοοῖθ νῦ88 
ὈΠ40]6 ἴο ΒΥ θη {Π|6 σΘσβῖοη τγ88 Τ2866, οὐ ΟΥ̓͂ ΠΟΙᾺ ; ΟΠΪΥ ΒΘ 
ἔουπα {δμαΐ ἃ οοτίεϊη 2)ἐοπψδίμδ, ὯῸ δα οοτητηθηίδα ἴῃ ϑγσγίαο ὁπ 186 
Αοίϑ, [86 Οδίμος ΕἸ 8168, δπὰ [Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6, βἰαίβᾶ, ψ 1 τοραγὰ 
ἴο {π6 βοοοῃά Εἰ ρ᾽βι}6 οὗ Ῥεοΐεσ, ἐμαῦὺ 10 τγδβ πού ἐγαηβὶαἰϑα ᾿πίο ϑ'χίδο 
8} [06 ὈοΟΚΒ τ ΒΙΟἢ 6 Γ6 γοηάογοα ἴῃ δηοὶθηΐ ὰπι68; δηὰ {μα΄ ἰδυ8 

᾿ δ νων ἴδαὶ σοι ἰδ ΠΟΥ τρατκοᾶὰ ἴῃ 186 Βοάϊείδη Τὐθγαγυ Α. 2909. 126., δηὰ 
ἀεβογι δε Ὀγ {0τἱ ἴῃ Ηἷ5. (ἰδίαίορτιο οἵ πὸ Βοά]οίδη ΜΆ. Ρ. δ. Νο. 19. διιοηρ ἴῃ ϑγτίας 
Μϑ85,; ἴὸγσ 1Π|8 18 1η6 ΟὨΪΥ͂ ϑυτίαο Μ8. ἰῃ ἴῃς Βοάἀϊ]εΐδη 1ὐΌΓΑΓΥ μος ἢ σοΥτοβροπάϑ ἴο Ρο- 
ΘΟΟΟΚΘ᾽Β ἀοβογρίοη." Μαγβῃ, Νοῖοβ τὸ Μ|Ίς ἢ 46118, ἰἰ, 548. 

2 Τὴ ἃ]} [8680 ρΡαγουϊατθ 186 ρ΄απ δηὰ ἴοσγτῃ οὗ 1)6 θα οαϊίοη οὗἩ [0 ΑΡΟΟΔΙγΡβο, 
ὙΒΙΟἢ μαᾶὰ ἀρροδγοὰ ἴμγθθ Ὑθᾶσθ Ὀδίογο, αἷἰδο δὲ 1ογάθηῃ, ὑγα8 ΟἹ ϑ οὶ ἐΟ]]οοὰ, Τὶ 
οαἀϊκίοη Ὁ 1)6 Του Ὑ111 Ὀ6 ῬΤΟΘΟΏΟΥ ἀςβογοά. 
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ἴθ γ σοῦ ποῦ ξουπά Ἔχοθρύ ἴῃ {πε ἰγδηβίδίϊοη οὐ Τβοηδβ (μ6 ὈΙβθορ, ἡ 
οΔ]]6ἃ Ἡδτο θηβὶ8, ἔσοση Ηδυκοὶ, [Π6 πᾶῖηθ οὗ []8 οἰΐγ. 

Ῥοοοοῖα σῖνϑβ {86 ὄγσγιδο οἰὐδίϊοη ἔγομλ [86 σομαπηθηίδεΥ (πὰ ΜΑ.) 
οὗ [818 ττιίοτ; ἈΠ νγ ΚΠΟΥ ΠΟῪ ὑπαῦ ἢ6 τῦᾶβ Πιοηυβιι8 ΒΆσΒα  Ὀ:ΡῸ8, 
ὈΊΒΠΟΡ οὗ Ατηϊάα ἴῃ {π6 ὑπο ἢ σοηαγγ. ΒΒ ἴῃ {πὸ οσίγαοϊβ ἔτΤΌμὰ 
[86 ἰοχύ ψ]οἢ) Ποηγβῖυβ Ἰαἰγοάποδα Ἰηῦο [15 σοι πίασΥ, ἰὑ βαοπχοά 
88 ἰβουρῇ 15 νουβίοη νγ8 τοί 1ἀθηθοαὶ τὰ μαὺ ΒΟ νγ88 οοη- 
ἰαϊμοα 1η {16 Βοασϊοίδη Μϑ, ΑἹ] (8688 οχίγαοίϑ "γαῦα ΟΔΓΘ]]Υ 
σαιμβογτοὰ ὈῪ Ῥοσοοϊία ἔτοα {Π6 Μ8. οὗ Τιοηγβίιβ, πα γοσο τπθη- 
Ποη θα 1 δ6 ποῦδθβ ἴο ᾿ιἷ8 νο] πη. 

ΑΒ Πιιοηγδῖυβ αυβα θθὰΒ ΚΗΘῪ ΟἾΪΥ {π6 Ηδγοϊθαη σψογβίοη οὗ 
1π686 ἴΟυγ ΕἸ ΡΙ 8.168, 18 οἰ τί οηβ ταϊρηῦ Ὀ6 βαρροδβϑά ἴο ΡῈ ἰδῖκθη ἔγομι 
1ῦ ; δῃά {818 15 ουπα ἰο 6 {π6 οᾶ86 ἤθη ΠΟΥ δγ6 οοιηρατοά σ 
ὙΥΒιύοΒ εἀὐϊᾶοπ οὗ ΒΙα]ογ Β Μ5. ΟΥ̓ ἀρα οὐ ᾿ἰἰϊϑίοσυ οἵ Ῥοσοοϊκθ Β 
ὙΘΓΒΙΟΠ, ὍὙ͵Ὸ ΠΑΥ͂Θ, 1 ΔΡΡΘΆΓΒ, Π0 Ἔχ στ 816 ἰΘΒΕΤΏΟΗΥ δὖ 4]]. 

ὝΒοα, πούγουοσ, (Π6 ἰοχὺ οἵ Ῥοόσοοῖο δηα τμ6 Ηδγοΐθδη ἃγὰ οἱ βοὶν 
ΘΟΙΏΡΑΓΘα, ἃ βίσοῃρ ἄσρταα οὗὨ σβϑα πο 6 18 Β66} [0 δχὶβί, πα {πα 
ἴο βυο ἢ! ἃ ἄοργοο {μαὺ ΒΥ οδπ ΒαγάΪΥ Ὀ6 γοραγάθα 88 Ἰπάβρεπάθηϊ 
ὙΘΥΒΙΟΠΒ. Τμ6 ψογῦδ] γβο Ὀ]8Π 068 δηα {{Π|6 ΘΟ ΠΟΙ ἄβῃο6 8 ἴῃ ῬΘΟΌΪΑΥ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΓΕΠΩΘΙ 800 ἢ ἃ ὑἐπουρῆῦ δἰτηοβί ᾿τ ρΟββι 0 16. 
τ. Ἰδανιάβοῃ 88 Υ8, “ἴῃ σψτοσαβ [ΠΟῪ ἄρτθα 80 οἴη {δαὺ {Π6 νουῦαὶ 

αἰνουβιῦν 18 [Π6 ΘΧΟΘΡΌΟΙ τίμα ὑμ8η {Π6 σὰ]6. ὙΠΟΥ ἀδνίαίθ ἔγοιὴ 
ΘϑΟ ἢ οΟὐμοσ ΟὨ]Υ ἴῃ (παῦ ψ ον {Π6 ΤΟΥΊΒῈ οὗ ἃ Ῥαγίϊου δῦ νΘΥβί ἢ 
γοῦα ἸοΟΚ ΡΟ 88 δὴ ᾿ρσγονοιθθηῦ. ὍΤΠ6 ἰοχί οὗ ΥΥ ἰύ δάμϑγϑβ 
ἰο {86 (ἀτϑοὶς ὑοῦ 8 ΤΌΤ 8] Β}}ν ὑμδη μὲ οὗ Ῥοοοοῖκο, ψ ἢ16}} τγ88 
ἀου 1688 σθοκοπθα 4 ρστθαῦ δχϑϑ]θηοθ ἴπ {πμ6 ΑΠ [τοδα δευεηΐλ] 
σομΐασυ. Ηθηοθ {μ6 Ββυρροβίϊοι παγΑ ΠΥ ΔΓΙΒ68 (μαὺ {Π6 ἔΟΥΤΊΘΓ 
ΤΩΔΥ ΡῬΟΒΒΙΌΪΥ μάνα θδ6θη Ὀυΐ {πΠ6 Γαυ βοα οάϊοη οὗὨ δὴ δαγ ον ϑυσίδη 
ἰΥΔΩΒΙΔΟΙ, 1π ΜΨΙΟΩ (Π6 σὨϊοῦ οὈ͵οοῖ νγὰβ ὕο σϑπχονο θυ υυ ἱπρ' ΒὰΡ- 
ΡῬοβϑᾶ ποῖ ἴο τοργοϑοηΐ {16 οὐἱρῖηαὶ δοσυσζαίοι γ. Δοσογάϊηρὶ τγ8 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαί {πΠ6 ἰοχὶ οὗ 6 ψαϑ {86 ῬΒΙΠοχοπίδη τουϊβοᾶ ὉΥ͂ 
ὙΠοιμδβ οὗ κατε] [ἢ τοο ἄποιο ἴο αν θ66η {86 6486], 8Π4 τηδάο 
ΤΏΟΓΘ ἰἰὔογα]; ψ 8216 {παὺ οὗἩ Ῥοσοοίκο 88 [Π6 βαπιθ ῬὮ]ΟΧθηδη δεοζυγε 
18 αἰἑοσαίίοη ὉῪ ΤΒοτηδ8β.᾽ 3 

Τη18 ὨγΥΡοίΒ 6818 88, αὖ Ἰϑδϑί, (86 τπηοτιὺ οὗἉ τηθούηρ {π6 ἔδοίβ οὗ {Π68 
0886, 80 88 ἴο δοοοιηΐ [Ὁ (Ποῖ ; δῃά ᾿ΐδ 18 ΟὨ]Υ ἴῃ ΒΟΠ16 Β0 ἢ ὙΑΥ͂ 
{μαὲ [16 τεβθι]αμοθ οδα 6 Ἔχρίαϊπθά, [Τὺ ὀαπηοῦ Ὀ6 Βαρροβοά {Πα 
1π6 Ἰοχί οὗ Ῥοοσοοῖζα τγα8 ἃ γϑγβίου Ὑ ΒΊΟΝ Πδα ΔῺΥ τοϊδίϊοη ἱῃ ἀαίθ ΟΥ 
ΟΠαγδοΐου ἴο (6 Ῥοβῃϊῦο; δηά 1 τὴ 1τὖ δπᾶ ἴῃ (86 Ηδτγοϊοδῃ όσα οὐ [ἢ 6 
ΒΔΙῚ6 ΤΥΔΏΒΙΔΙΟΙ {Π6Γγ6 18 1688 Δ} 1Υὦ ΒΟ Τα ἱπ ΔΡργΘμοπαϊηρ (16 Ρυγ- 
Ροτί οὗ τϑοκ ψογβ ἴδῃ οου]ά μανὸ Ὀθθη ὀχροοϊθα ἔτοτα ἃ ὑγαηβίαϊοσ 
οὗ ὑπ6 ψΒοῖὶα οὗ 186 Νὸν Τοβίδμηθηΐ, ᾿ὅὁ τηυϑὲ Ὀ6 ΒΟΥΙ͂ΙΟ ἴπ πιϊπα {παΐ 
λόγο Ἀ6 δᾶ ποῦ {πὸ δἰ οὗ (π6 Ῥαβϑῃὶίο το αἰτγοοῦ ἢ]. 

Αἴἴοσ [86 ἰοχὺ οὗ Ῥοόσοοῖκο μαά φρροαγοά, 1 νγδ8 ηοΐ Ἰοπρ θαΐοσα {Π686 
ἘΣ ΡΙΒ0168 σσοσθ ἱποογροσζαίδα ἴῃ {μ6 ρῥγιπίθα δα! οπβ οὗ (ἢ Ῥοβο, ἃ 
ψ βοὴ ὙΠ] ΠΙΟὮ {ΠΟΥ αν στρα γ Ὡούμηρ ἰο ἀο. ΤῊ]8 ᾿πϑογίοῃ 
Ὑἃ48 βγβὺ τηδὰθ ἴῃ {Π6 Ῥαγὶβ ῬοΪγρ]οῦί, ἀπὰ [Π6 δχϑρ!θ 888 θη 

1 ὅοο Αϑβοπιδληὶ, ΒΙ δ] οἴθοσα Οτίοη 4115, νοὶ. 11. ἢ. 157. 
3 ΒΙ0]ςαὶ Οὐ ἰοΐδαι, ἱϊ, 196. 
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ΓΟ]ονγοά Ὀγ βυρβοαυθηῦ οαἀϊίοτβ, στῆο, πὸ [Π6 δποϊθηῦ ΘΟΡΥ Βίβ, Ὑ6ΓΘ 
ἔοπὰ οὗὁὨ μανΐπρ' ὈΟΟΚΒ 88 δοιρ]οίθ δηα ἀπιρίθ ἃ8 ροϑβῖ Ὁ] 6. Τὴ6 γα] δ Ὁ]6 
ποΐοβ οἵ Ροοοοϊκ ανο, οὗ σουγδβο, ποῦ Ὀθθη τοίδϊπρα ἱῃ τῃ6 νϑυϊοιϑ 
γορυϊπίβ: [86 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ ἴ8, ἐμαῦ Ὀαΐῦ 11{{16 αὐϑοηίϊοι μα8 θθ θη ρα! 
ἰο ἐδ6 σὰ τοϊδίίοη οὗ μἷ8 δα οη ἕο (86 ΜΙ. οὐ ΜΈΣΟΝ 1Ὁ 18 ὈαΒ6α, ΟΥ 
ἴο {π6 τοδάϊηρβ οἱοα ἔγοπι ὑμ6 ΜΙ. οὗἩ ̓ οπυβίυβ. 

ΤὮδ δηοϊθηῦ ασὐθὸκ ΜΆ. οὗ {μ6 Οὐδίμο]ο ἘΡΙΒ6168 ἀγα 80 ἔδνν, (πα 
{189 νουβίοῃ, δῃᾶ {μ6 γουϊδίοη οὗ 0 τηδὰθ Ὁ. Ἰμοιηδβ τ 1 ἃ αὐτοῖς 
ΜΞ. οἵ ροοᾶ οδιαγκοίον (πα ἀποϊθηῦ ἴῃ ἰοχὺ αὖ [πδ΄ ἀδίθ), !88 ἃ ογιεξίσαϊ 
γ8]06 δ τὴ Οἴποῦ 186 οουἹὰ μαγαϊγ ὈδΘΙοηρ ἴο 10. ἸΒΟΙΊΔΒ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 
παν πδᾶὰ {86 δαπιε τοῖς οοάοχ ἴῃ [86 (ὐδίμοϊο ΕΣΡΙβ0168 στ β]ο ἢ ἢ6 
δι ρογοὰ ἴῃ {Π6 “4εἐ5, απα [6 γ6 νγο ΚΠΟῪ 1[8 Του 8 016 γ ΒΘ ὈΪ8Π 06 
ἰο ἰῃ6 Οοάοχ Β6Ζϑ. ᾿ 

11. ΤῊΕ ΒΎΕΙΑΟ ΨΈΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΑΤΥΡΒΕ. --- ἰη 1627 
1,6 νγν18 46 θδ1οὰ ρυ] ]8ηοα αὐ Ἰμουάθῃ ἃ ϑυσῖδο νϑσβίοη οὗ {π6 ὈοοΚ οὗ 
Βονοϊδοι ἔγοτα ἃ ΜΆ. ἴῃ [6 ΠΙΌΓΑΓΥ οὗ 1π6 ὉὈΠΙΥΘΓΒΙΟ οὗ ὑπαὶ ρΙδοθ, 
ὙΒΙΟΙ Βα ξουτηοῦν Ὀοϊοηροα (ὁ «οΒΘρἢ ϑοα! ρου. Τῃα ἔοστη δπα 
Διτδηροιηθηΐ οὗ 1Π6 ἰοχύ {πΠῈ8 χη ρα 18 (86 δδ116 8 {παΐ οὗ Ῥοοοςκο 
Ἐρίβηϊοο, 7υδὺ ἀοβουιροα, τ μῖοἢὴ πσοσο οαϊοα ἱπ ᾿παύϊοθ οὗὨ {18 
γ ΪΠ16. 

ΤῊ6 οοἄδχ ἔγοιη ψπϊοῦ ἢδ του ἴοοῖκ 18 ἰοχΐ 'ἱβ ΠΟῪ Νόο. 18. 
διηοηρσδὺ 5ΟΔ]Π , σοσ δ ΔΙ 5.9. δ Τ᾿ ογάθη, [018 τυι θη οα {Π1ο]κ18ῃ ρ]αζοα 
ῬΆΡΟΙ, οὗ ἃ 8γη4]}} 8126; [Π6 1} 18 0]80]ς δηά αϊβιιποῦ, πουρἢ (Π6 οοΥ- 
ΤΘΟΟΠΒ ἴῃ {6 ΤΠΔΓΡῚΠ 8.6 οὗ ἃ τη υοἢ δἰ ΠΟΥ οΟ]ουγ. Γ[ύ 18 ΘΆΓΘΙΘΒΒΙΥῪ 
στη, Δη4 τ Πθη {Ππ6 ργθβοηΐ ὙΓΙΟΙ Θχδιϊηθα 1 δὖ 1 γάθῃ 1{ βοοιηθά 
ἴο ᾶνϑ δἰὑοροϑίμοῦ ἃ τἀ θ τ ΔρΡρθάγθημοθθ. [ἢ 8 βι βου ρίϊοη [88 σοΟργ δέ 

6418 Ειἴταβ6 1} Ἰυοΐσι» 152] «ἕο 5);3 5 Οαβραν ὕγοπι ἐΐλδ ἰαπὰ 9 ἐια 
Ϊπάϊαπβθβ. 10)6 θ.ῖοα οαἰίοα {18 Β ὈΒουΙρίοι, ταϊβία κρ' ΔρραΥ ΒΕ Υ [6 

ΠοΪαἢ 5. ἴῃ [δ 6 Ἰαϑὺ ποτὰ ἔοσ ΒΙΒ8 3 (απά {18 Β6 ταϊρῇῃιδ πχοϑὲ θα58}}ν 
ἀο, 88 {6 ρεποία ρίμγαζία ὙὨϊΟΝ ταῖσιν ἰδ κα {π6 ρἴδοθ οὗ 186 ΡΡΟΓ 

ἀοὺ οὗὨ 5 δ΄Γδ ὙΘΥῪ ρΙαϊη, δῃὰ {π6 Ἰονγοσ ἀοὺ οὗ {π6 2 18 ἃ ροοᾶ νΑῪΥ 
Ὀ6]ο δηα ποῖ γΘΥῪ σομβρίοιιοιϑ) ; Δηα 188 Βα ἰγαπηβαίθα 10, ““ Ογδίθ 
Ρ͵ΓῸ 60 αὔ βουρβιῦ δβρασο ὁχ τορίομα Ηδηγανιαγυση." Μαγβὰ βῃον δὶ 
ἔτοιαῃ ἃ ϑὅσιδο [ὐδυγρῪ ἴῃ {86 ΠΙΡΥΑΥΥ οἵ [86 ΟΥρμδη- ἤοιυβο αὖ Η4]16, 
τγιτθῃ ΟΥ̓ {818 ΒΆΙὴ 6 Ῥθσβοι, νΏΘΓΟ μΒ6 γγ7Ὲδβ δῃα ψΏΘΓΟ Β6 ᾿νοᾶ, ΤΘ 
1,αἴλῃ {116 βαγβ ὑπμαῦ ἴῃ6 ῬΟῸΚ σα οορϊοὰ ὈΥ αϑρδγ, δῃ [πάΐδη οὗ 
ΜΑΙΔΌδσ, αὖ ομηθ, ἴῃ 1680.) ὙΒΟΓΘ 18 αἰδοὸ α ΜΆ. οἱ ΕἼόσγθηοο, ἴῃ [86 
ΠΙΌΤΑΡΥ οὗ {86 Ἰοταϊπίσδῃ Μομπαδβίοσυ οὐ 8... Μαγκ, οοπίαϊπϊπρ [86 
ΒδΠ16 ψΟΥΒίοη οὗ 6 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒ6 ἴῃ β'υσῖδο, 4180 ἰγαηβουϊ θα Ὀγ (19 
ΒΆΠ16 (ὐΔΒΡΑΓ ἴῃ 86 γοὰν 1682. 

Τὸ ν Βοῖι 18 {18 γϑύβίοη ὅο 06 βου θεὰ Ὁ Αββοιηδῃὶΐ ΒΏρΡροβββ {μὲ 
10 νγϑβ σγ846 1ῃ {6 β'χίῃ οδηΐυσυ ὈγῪ Μὰ ΑΌΡα, [86 ραϊσίδγοι οὔ [88 

᾿ Νοίο8 ἴο ΜΊςὮΔΘ]18, ἰΐ. Ρ. 560. 
2.“ Ὁγάὰο θαριϊΖδηάϊὶ ἰαχῖα τἰΐαπι ΟΠ δ᾽ ἀφροσαπ ᾿ΐπρτια ΟΠ] ἀδίοβ, ἤπια 1Π|π|, οἱ ον! 

Ὁ. δα} Απίοιι ϑδποίοσιὶ εἰτ]} 55 ΒΑΡΙ ΠΟΙ οπλδὶ ἴῃ ἱπβυὶα 5. ΒΕ. Τὰ. Ῥγοβυγίοτὶ Οἀγα}» ἀοβογίρ- 
18 ΡΟΓ ὐλβρὰγ ἀο Μαϊαγαν [πάπτῃ, βογναπι Οἷἑπὶ ἀοίπ 46 ΓἈΤΩ γοπὶ οἱ ἀἰδοοπαπὶ ον πὶ 
Ὦ. Ηδδιηδη ἱρηδιί, οἱϊπι Ῥβιγίαγο ΦδοοὈ ΓΑΓΆΠ,, ἀπαπὶ ΣΧ Ῥσεοσορυοσί θα ᾿ἰηρυα: ΟΠ α] 8585 
οὐ Αταδίοϑ ἰῃ ΟΟἸἸορσῖο ΝΟΟΡηγύοσαμῃ. οπιεβ, ΤηΘη56 Φ}}}, ΜΡ Χχχ. 



Ῥεγϑείοπϑ 90} Ρογίΐοπϑ ααὐάεοά ἰο ἐδ εδλίΐο. 28] 

οδϑί. Βυΐ [18 ΟΡ ΠΙΟμ ΒΘ 6 Π18 ὕο Ὀ6 ἃ ΤΊ6Υ6 ΘΟΠ)ΘΟΙΌΓΟ ; Δηα Ευ0}λ ἃ 
γουϑίοη 18 ποῦ σίνϑη ἴῃ {Π6 ᾿ἰδῦ οὗ Ὦ1Β ὙΟΥΚΒ. 

ΟΥ̓Βοτβ ΒΌΡΡοβα [μὲ {Π|18 18 ρατὺ οὗ [Π6 Ηδγοΐδαη τϑοθηβίοη οὗ [86 
ῬΒΠ]οχοπίδη νογβϑίοη. ἢζγ. ᾿ανιάβοη βαυβ, “ 18 Ἰῃίοσηδὶ ομαγδοίοσ 
ΔρΎΘ68 τὶ {86 ῬΒΠΟΧΟΠΙΔμ 88 του Βα ὈΥ ΤΠομλ88.. .. . 1 τηϊπαΐο 
ΡΘΟΌ ΑΥ 1168 10 οοἰποῖ68 τι τἢ [86 ῬΒΠ]Οχθηῖαθη. ΤΈυβ 10 ἔτααυθμ]ν 
Δα μλ 5 ατοοκ σοτάβ, ται! αΐθβ {ῃΠ6 ατϑοῖ ἰοχὺ ἴῃ {π6 χορτγοβοηίϊδίίοη οὗ 
1Ππ6 ἀγο]6 1186], ὁἤμοοβθβ ἴΠ6 βᾶπὶ6 ΟὙΤΙΔΟ ΟΣΒ 88 ἴῃ ΟΥΠΟΥ ραγίβ [Ὁ 
1Π6 βαη6 (ἀγϑοὶς οσάβ.. ... ΤΠΟΓΕ ἅγο, 1Ὁ 18 {Γ16, ΒΟΙῺΘ ΘΧΟΘΡΙΟΠΒ 
ἴο [86 τυ] {παΐ {116 βαπηθ γοσὰβ δῃα ΡΏΤΑΘΘΒ 8.6 Β᾽ ΠῚ} ]ΑΥΪΎ τοηάθγοα 
ἴῃ {6 ῬΒΙΠοχΧΟπῖδη δηὰ {Π18 οὗ {16 ΑΡροοδίυρβο, θυῦ (Π6Υ ἄἀο ποὺ ἰπη- 
γδ] ἀδίθ {Π6 ρσοπογαὶ ὑγΙΠΟΙΡ 16." ὃ 

Αἀ]οῦ Βούγονου 8408, “"Α ρσϑῆϊο ῬΒΠΟΧΘΗΙΔη9 γοσβιοἶβ ἰδη ϊ ἀθηὶ 
αἰδοτγί, αυδηΐαμ ἃ ΒΡ] 1]ο6, Αοοαβαύϊνυμι αυϊάρτῃ, αὖ ῬὨΠοΧΟΠα, 

Ρδὺ Ὁ ρυῆχυμι ὀχρεί παῖς, βδὰ ἰοὶ αταοὶβ νουθὶβ οἰν᾽αΐϑτα σοὶ ροΐίυϑ 
Ροτορτιπιζαίθσῃ ποὴ θα, σοσ68 γν6] βρῇ ΓΑβοΒ οὔἱρίηθ Υγίδοαθ ΘΥΤΙΔΟΘ 
το Ια, πὰ}}}6 βυρογῆυσα οχροδύίζοης δα αϊα: οὖ ὁ. 1. 8. σοηΐ, γ6Γ8. 
ῬΆοχ. Μαυ, χχυ]. 46., Μαγοὶ ν. 4]., χὶν. 86. 4]. νεασῦα δοπηροβιῖα 

ΠΟῚ ΘΧΡΓΟβαὶΐ, υὐ συγκοιίνωνος 6. 1. 9. ͵)α.ο, οοηΐ, ΡὨΣΪοχ. συλλυπου- 

μενος, Ματζτοὶ 1]. ὅ. ἐκφοβοι ἴχ. 6. οἱ δ]ῖἴα τηυ]ίδ ; πονιῖπα ργοργία ἨιΟτα 
ϑυγογῶπι, ποι αὐ αταοογιηι ργοπιποϊαξίοπεπι βογίρδιξ; νοτῦο, 1106 Ὑ18 
ΠΟῚ ἴδια 8ηχὶθ πῃ εο8}0 αὐδηὶ ΡΒΣ]ΟχΧοηυΒ. δδιαϊυϊηιδβ, δης Αρο- 
ΟΔΙΥΡΒΟΒ ΨΘΓΒΙΟΠΟΙῚ δὉ 8110 αὐ] άθῃ, αυδηλ γουϑῖο υσῖαοα σνυϊρσαία 
Ενδηρ ]Ἰογαμη, [δοΐδμι 6886, δοά Τλέϊοχεπιηι αποίοτοπι ποτὶ ἀφποβοογο.," 3 
ὟΥ 6 ἃζγϑ, ᾿μάδοά, ἱπέοσιηϑα {πᾶ [πΠ6 ΕἸογθηοα ΜΘ. ΠὰΒ ἃ βυ θβογσιρίίοη 

Δἰπττοῖπρ' Ὁπᾶὖ 10 τγγχα8 ΘΟΡΙΘα ἴτοτῃ {86 δυυϊοσταρῇ οὗ ΤΠοπιδβ οὗ Ηλσκοὶ, 
ψ10{ 186 ἀαῖο οὗ Α.Ὁ. 622. γα ἀο ποῖ, Βουονοσ, ΚΠΟΝ πῇῶῆαΐ δυΐδο- 
ΤΊ [86 σοργίδὺ δα ἔογ [16 δδβογυίίοῃ ; ἀπά δυύθῃ 110 Τοῦ 41] ἴῃ ροοά 
ἔα! ἢ, 16 πναθὺ Ὀ6 Βα ρροβθα ἴο ἴανα Ὀθθῃ οὐρίθα τότ 8οιγθ οἱ ἀογ ἰγλῃ- 
βοχυιρύ, δῃά (ἢ ἴο παν ὈΘΘΏ τα Ἰβία ΚΘΉΪΥ ἰχαηβίοστοα ἴο (Π6 ΘΟΡΥ͂ τηλ6 
ὈΥ ὑαβρασ. Βαΐύ δον [1016 δι οἢ ἃ βυ Ὀβοσι ρου [δ κοη αἰοπε ν11}}1 τ οἱρὶ 
ΤΩΔΥ͂ 6 Β66 ἔτοιῃ {πα ἔδοῦ {πε {π6 τ 8] βιι βου ρίϊοι οὗ Τοτηδβ ἴο (Π6 
(ἀο8Ρ6]8 τουϊβϑά ὈΥ͂ ἷπι μα8 Ὀθθη δι )]οϊποα ἰο {π6 Ῥδβῃϊίο ἴῃ ΒΟΠῚ6 
Μ55. Τα ἀαΐε Α. ἢ. 622 18, Πού σ, ΟΣΓΠΥ οὗὁὨ ποίοθ, [ῸΓ {118 18 
ἸΔἀΘηΕο 4] τὰ} ὑπαὶ ρσίνθη ἰὴ ΕΠΑΙΟγ Β ΜΆ. ἴο π6 ὑγδηβίδίοη οὗ ΨόΠῃ 
11}. 1---11, (8566 Ὀο]ον.)" 
ΤΠ ρῥγδβοηΐ ἩΥΙΓΟΥ ΒΟΟΟΓαΒ 1 ρΌΠΟΥΑὶ τ ἢ [86 Δ. Επηετ ΘχΧργοββοα 

Ὀγ Αα]δὺ 88 ἴο (ἢ18 γϑγβίοῃ : 1{ Β6 618 858 1 [86 ἰγδῃβϑίαίου μδα Κποῖγῃ 
1Π6 ΤΟΟΘΏΒΙΟΙ οὗ ΤΠοιηλθ δὴ δα ἰγιθα ἰοὸ ἱτηϊίαΐα 1ὖ, θυΐ {παὺ 1 
αΠἴδτϑ ᾿ῃ Ομδγδοίοσιβῦς ἔθαῦισθθ. [Τὺ 18 ῬΟΒΒΙΌΙΥ ποῦ ΓΘΑΙΥ Δῃ αποϊδηῦ 
ΜΟΥΚ ; ΤΒουρ οὗὨ οουγβο 18 ἀσθ 18 τ ΒΟΥ ἀποογίδϊῃ ; δηα 118 Ἰηύθγηαὶ 

1“ ΑΡροσδ Υρϑὶπι Φοβϑηη8.. . .. ΟὐἝδρασ [πᾶ Νοβίου Δ η8Β οχ Ὑοσβίομο Μδγαδε, πὶ 
νἱἀρίαγ, ἀοϑογρίαπι ΠΟὉἿ8 οοηβοσναυῖ..) ΒΙδΙοῖΙ. Οτίθηῖ. το]. 11}. μὲ, 2. Ρ. Ἐοχχχυῖ, 48- 
ΒΟΙΊΔΗΪ ΒΘΟΙΏΒ ἴ0 ἤδῦο πόση Ὀὰΐ 1116 οὗἨ ΟΑδρασ, οὐ ἢθ οουϊὰ ποὶ πάνθ οαἰϊεὰ Ὠΐπὶ 8 
ἸΝεδίοτίαη. 

2 ΒΙΡΠΙοΑΙ Οὐεϊοΐβτῃ, 11. 194. 
5. Ν. Τ. Μεσβίοηςβ ϑυτίδος, ὅς, 78, 79. 
4 566 Λάϊον, ρ. 77. ΒΊΟΥ βαγ8 οἵ (πἷ8 ΕἸοτοιίπο ΜΆ. οὐὗἩ τὴ6 ΑΡοσαῖγρβο, “ σοᾶθχ 

ΔΙΠΟ 1582 ΒΠοπηρ ἀσδοτίρίαβ δ διιϊορταρῆο ραογνοίιβίο δὺ ἴρβο, πὲ ρεγμίδοίυγ, Ὑποιλὰ 
Ἡογβοϊθοπβὶ ὀχδγαῖο, δηποὸ 622." (1δβοσίδιϊο, ὃ χὶΐ.) 



282 Τοχίμαϊ (γι οΐβηι. 

Ομδγδοίου δηα (6 παδίυσο οὗ 18 ἰοχί, 88 ψοὶ] δβ {86 ψδηΐ οὗ 4]] 
δχίοσμδὶ ογσθ θη ]8, ρῖδοα 1{ ἱπἀ βἸΥ̓6 1]. ἸΟῪ 88 ἴο οὐ σα] ν]α. 
1 1818 νϑυβίοῃ σϑα  ν ργοοθοάθα ἔγοια ΤΊ] ιηΔ8, 1Ὁ ταυδῦ δον {πα 

ἢδ ἢαά ΟὨΪΥ Βῖ8 ΟὟ ΔΌΙΠΥ ἴο ρα Ὠϊτὰ ἴῃ πηδκίηρ 16 ἰγαηβοῃ ; 
δηά {18 πιαψ βυ!ῆοθ ἰο δοοοιηΐ ἔῸΓ 411 (η6 αἰ ἴδγοποθβ δούνγθθη [818 
γΘΥΒΙΟη δηα 818 σουϊβίοη οὗ {πὸ ῬΒΠοχθηΐδη ἰοχί. ΤῈ ροϊηΐβ ἴῃ 
Μ1ΟΒ {818 ναγῖθδ ἔσομαι (π6 Κπόσσῃ σοῦ οὗἨ ἸΒΟΙ ΔΒ ΤΑΥ͂ Βᾶνα Ὀδθη 
οδαγδοίογϑίϊο οὗ [π6 τηοᾶδ οὗὨ ὑγαῃβίδαπρ δαορίοα ὈΥ ῬοΪγοδτΡ. 

ΤῸ ἈρΡρϑδγβ ἔγοια 6 θὰ ὑπαὶ Ασομθιβδορ [886 ΓΥ ρον 8 ΟΥΤΙΔΟ 
ΜΆ. οοπίαϊπτηρ; αἰ ὑπαὶ 18 ἀεβοϊοηύ ἴῃ (Π6 δ Σῦο : 16 [πδῦ ΘΟΡΥ οουἹά 
ὈῸ ποῖ ἔοιμπά, 1185 ναϊὰθ του Ὀ6 σομβι ΘΓ 016, ἔῸΣ ᾿ῦ ψουϊὰ Βῃον 
τομαὲ ἰοχὶ οὗ [86 ΔΑΡοΟοΑΙγρθθ γγα8 ρἰδοθα ὈῪ ϑυσδὴβ τι [86 ΟΥΠΟΡ 
ὈοΟΪΒ. 

Ετοῖὰ {86 οἀϊίίοη οὗ θὲ θὰ, 018 ϑυγίδο σϑγβίοῃ οὗ {π6 Αρο- 
ΟΑΙγρβ86 ψ88, 6 {η6 ΕἸ Ιβι166. οἵ Ῥοοοοῖκθ, ὑγαῃβέοστθα ἰο 186 Ῥαγὶβ 
Ῥοϊγρ!οίί, δῃᾷ ἴβθῆσα ἴο (86 βυδβεαιπδηὶ ϑὅγγιδο θα] 08, 

ΠΙ|Ι. ΤῊΕ Κϑυξιαο ΨΈΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊῈ ΝΑΒΕΑΤΙΨΕ ΟΟΝΤΑΙΝΙΝᾺ 
ΦΌΗΝ ὙΠ]. 1---]Ἰ].---Τὴ 165] θ)6 Πῖοα ρυ δ] 1βη ρα 18 ΑὨΣ Δ ΓΒΙ ΟΠ 68 
πη αυδίυον Εἰνδηρο δα, ἴῃ 10 ἢ ΒΘ ἰηϑοσίθα ἃ ὥὔυσῖδο νϑυβίοῃ οὗ {Π6 
Ὠϊδίογυ οὗ {86 υοϊθδῃ ἰδκθη πὶ Δα] ΥΥ, το 18 πού Τουπα ἴῃ {Π6 
Ῥαβῃϊῖο, δὰ Ὑπὸ ἀο68 ἠοὺ Ὀοοηρ ΡΓΟΡΟΥΥ ἰο (Π6 ῬὨΠοχοηϊδῃ 
ΨΘΥΒΙΟῺ ΟΥἹἨΎ ἩδΓΟΪΘδη ΓΘΟΘΗΒΙΟΏ, Ὅε Ῥίδα 8 τηἰτοάτιοοβ [86 ΠαΓ- 
ταῖν, βαυὶηρ οὗ {π6 ὥυσίδο σου ο ἢ ῬγΟυἹ ΟΒ᾽ν ρῥχϊηϊοα, “ἦς ὉὉΪ πο πδὸ 
ἰληΐατα Ὠἰβίοσια, βοα οὗ βοουπάβ Εἰ ριϑίοϊα Ῥοϑῖσιὶ, βοουπᾶδ δὸ ἰοσίϊα 
οΠδημΐβ, ΕἸ  ϑίοϊα 465, οὐ ΔΡΟΟΑΙγ 818 ἀθϑαης. Ουδ οπιπία οχ 1ὰ- 

οὐἱοηία δὰ οὖ οΥὐἹδη δ] τ8 11ὈΣ18 Ἰηβισιι οἰ ϊβδισαα ὈΣ]1οίμοοα, δια} ]}8- 
ΒΩ ῥγθθὰ] “δοοῦυβ [7888 ΑὐοδΙ ΡΊΒοορθ ΑΥΏΔΟ δηι18. ΠΌΡΟΣ 
Δατηοάυτα δα 08 τη ϊϑὶ, Ἵ ἢφο ἰϑίογϊα τ ἀτρυυν Τμοη ες ΘΟΥΤΊΔΟ 

6 18 ρσίνοῃ ψὶἢ ἃ ὥΥσῖδο ποΐθ δ 86 Ὀαριπηϊηρ;, “ ΤῊ ἸΘΒΒ0Ὲ 
ἐπ ΠΣ πὸ Β[ ἢ] τοσηδῃ ἩΥΠΙΟΝ 18 ποῦ 1π 80 Ῥορίνιο, 

ΕἼοῖὰ 1)6 θῖοα {πὸ 6 ὙὯῸ28 ἰπβογίθα ἴῃ ΥΥ δἰίοῃ Β Ῥοϊγρίοίϊ, 
ὙΠῸ ἃ τοΐδσθηοο ἰο [Π8ῃογΒ ΜΝ. ; δῃπὰ ἰμθηοσο, βοιηθίπηοθ 1 δηά 
Βοπλοίϊηθβ υιίδμοιϊ ἃ ταῦ οὗ ἀἰδποιϊου, 1 ἢᾶ8 ὈΘ6Ὼ ἰγδηβίογσοα ἴο 
οὐ μοῦ δα] οῃβ.} 

Τη ΙΑ] ογ Οοάοχ Βαγβα θωὶ, [Π6 Βοοῦ ΣΟ 8 Του ; δηα ουὖ οὗ 
1η18 ΜΆ. 16 186 ρυϊηϊεὰ ἴῃ ὙΥ ἰϊο Β δἀϊίίοη, δ {86 ομά οἵ 5... δοβηἘ 
(σοΒρα6], δἃϑ μοί Ὀοίῃρ ἃ ρατὺ οὗ ἴπ6 ῬΒΠοχομΐδπ οὐ Ηδτγοίθδῃ ἰοσχί. 
Ιη {π|86 ΜΆ. 1 18 πούρα 88 πού δαΐηρ ρατὺ οὗ {π6 ῬΒΙΠ]οχϑηλαῃ υθσβίοι, 
δηά αἰγὶ θυϊοα ἰο αγαϑ, ΜὯΟ 18 Βαϊὰ ο αγα ἰγαπβὶαῦθα 1 Α. Ὁ. 622. 

Ιῃ ἃ ΜΆ. οὗ ἰμὸ Ἠαδγοίθδῃ ἰοχὺ δὖ Ῥασῖβ, (μ͵ΐβ βδῦθ ραββαρθ Ὑγ88 

ἰουπα Ὀγ ΔαΪον, τ ἢ (Π6 ἀηποίδίϊοη 8βι0]οϊποα. ““ ΤῊϊ8 ὦ οο δ ΟοΟ 

(ἃ 6. συνταξι9) 4068 ποὺ ΟΟΟΌΣ ἴῃ 811 ΟΟΡΙ68: Αὐθαβ Μδγ Ῥδὺ] ἔουμπὰ 

᾿ ΜαΓΒὮ ΒΡΟΔΚΒ οὗ {Π|8 Ῥαββαρὸ ἃ8 (Πουρἢ ἰΐ δὰ ῆγδί ἀρροαγοὰ ἴῃ ΥΥ αἰϊοιβ Ῥοϊγίοιϊ ; --- 
δΔηἀ {Π|8 Β66ΠῚ8 ἴο 06 ΓΑΙΒΟΓ ἃ συταπὶ Ορίπίοη, οὐουϊοοϊκίπρ [86 οἀϊίοη οὗ 6 Ὀίθα. 866 
ποΙ͂6Β ἴο ΜΙΊΓΟΝ 6118, 11. 6544, 545. 

5.“ Τλιςδπὶ βοσυϊζαγ ΦομΔΠηδΒ [86. ἰη οσοὐΐοα Βαγβα]  εοὶ} ἰῃ πὸ ἸορσίτοΣ Ηἰδίοτία δα] οτιθ 
8 Μαγᾶ ᾿σουυεσβα ΔπΠπῸ Ποπιϊπὶ χχτιθ." ἈΪΑΙΟΥ, ὃ χτὶ. Μασγβὴ ἱποουσγθοῖΥ δα γ8, “186 
ἰγϑῃδἰδιίο δοίης ἀβοσίθοα ἴῃ Εἰ Δ]Ογ 8 Οοάοχ Βαγβα αὶ ἴ᾿ο Μίαν Αὔρα᾽" (ἰἱ, 545.); διὰ 
118 βιδιοσηθηῖ ἢ88 ὈρΟΠ σοροδίοὰ ἔγοσω Πἰηι. 
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1ῦ ἀπᾷ ἱπιογρσοίθα ἰὑ Ἰηῦο ΘΥΤΙΔΟ 88 1Ὁ 18 τσ θη Β6ΓΘ ἴῃ {86 68ρ68] οὗ 
72 9 8η.᾽"} 

ΤΠ656 ἴγ66 ΘΟΟΡΙ68 ἈρΤΘ6 ἴῃ ὑπο ῖν σΘΏΘΓΙΑΙ ἰοχύ, 80 88 ἴο ΒΒΟΥ ἐπαΐ 
16 ὑγαηβ 0 18 {86 Β8Π16, ὙΠΟΘΨΘΥ ΤΩΔΥ͂ αν Ὀ66ῃ [ἢ6 ἰΓΔὨΒ]δίου. 
Α ϑυγῖδο νϑυβίοι οὗ {818 ραββαρα 18 τῃϑῃ!οηθα Ὀγ ΒΑγβα θαυ, 

ΔΠΔ ὈΥ ἷπὶ οἰϊοα ουΐ οὗ Μαγαβ, Ὀῖϑμῃορ οὔ Απιᾶα, ἐλγοισὰ τῃ6 

οἰγοπΐοῖα οὗ Ζδομασίαβ οὔ. Στ ΔΝ 1 Μεϊδιίπα, ΤῊΪΒ ἰοχί, 88 οἰὐθᾷ 
ΒΥ Βαγβα! θαθυ8, βθθιλβ ἰο αἰ δἰ ορεῦμον ἔγοτα {μαΐ ΡῈ] 8864 ὉγῪ 
θὲς Ώίοα, ὙΥῦθ, ἀπά Αἀ]ου. ΤᾺ ἐταριηθηΐ ρίνθη ἱν ΑΒβοσωδῃὶ 
Βῃοντθ {818, δῃα (δμδῦ 10 γγδβ Ἰηἰγοἀμπορα ἃ8 ἃ ϑεραγαίθ ὨἸδτταϊίοη. 

Ἰρῶωο σιν ασϑιρό νἀ" «οὐδὸ ὁ τοῦ, οὐδ ον Ἰόσιό 

βς «ὦ 88 ΔιλΩΔΑΊΣ ων Ὑ2Δῆ' Ἰλπροό 
Ἐπ ἐδοϊάση οδὺ αυδάδτῃ 416, αὑὰπὰ «688 ἀοοοτγοῖ, ΟὈὐα]οταηΐ οἱ 

ΘΟΥΙΌ.6 οὐ ῬΠΑΣΙΒΘΙῚ τ] σο αὐδηάδηῃ α185 ΟΧ Δ] 6.10 ΟΟΠΟΘΡΙΒΒΘ 
ἀδργθῆθηβα ἔποσγαδί, ὅζο. ἢ 

6 ΟΠ ΥΔαἸΟὕΟΥΥ Δοσου 8 88 ἰο ἴΠ 6 ΠΟΥΒΟΙΩ ΟΥ̓ ὙΓΒΟΙᾺ {{18 ραββαρθ 
γγ88 ἰγαηδίαἰθα Ἰηΐο ΘΥΤΙΔΟ ΤΩΔῪ ἴῃ ραγὺ ἃΥ186 ἔσο ὑμογα μανίηρ ὈΘΘη 
αϊδεγεπέ νϑυβὶ οὴΒ ἴῃ οἰτουϊδίοη, ΒΟῸΡὮ ΤῸΣ ΤΩΔΏΥ ὙΘΆΣΒ ΠΟμ6 οὗ [Π61ὶ 
Ὑγ88 δἰ(δο θα ἴο ἃ ΘΟΡΥ οὗὁὨ {π6 (ὐοβρθῖὶβι Ὁ βίδίοιηθπὺ οὗ ΕἸα] ον Β 
ΜΆ. ὑπαῦ Μαγαβ νγᾶβ [Π6 ἰγαηβ]αΐου οὐ {86 ἰδχί ἐλδθγο ρίνϑη 18 οοῃίγα- 
ἀϊοίοα, 18, ὈΥ {μ6 ἀαέο, ΜὨϊοΐ 18 ἃ ΟΘΩΓΌΤΥ δὐδον ἰῃ6 {τὴς οὗ {παῖ 
ὈΊΒΒΟΡ οὗ Αμηϊάβ, δῃᾶ, 2π4, Ὀγ {86 ἰοχὺ οὗ 116 ἔγαρτηθηΐ τ μ!οἢ 88 
Ὀδοη ῥγϊηΐθα οὗ μὶ8 γψϑγβίοῃ. ὅουηθ σοῃ βου ὈΧΟΌΔΌΪΥ ἀγοβα ἴγοϊῃ 
Μασδθ μαυΐπρ θθ6η {π6 ὑγαηβίαίου οὗ [μ6 οὐδοῦ ἰδχὺ οὗ {818 ραββαρο, 
Βοίῃ Β6 δῃὰ Ζβομασγῖδϑ, ἐλγομσῆ ποτ ΒΑγβα θυ οἱὐδα 10, ᾿Ἰνοά ἴῃ 
{Ππ6 ἔοστηοσ ρατ οὗ {π6 ργθοθάϊηρ οοῃίυσγῆ, πὰ ἴο {πΠ6 δοοουηΐ οὗ 
ΖΔΟΒΑΓΙΑ8 ΠῸ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪ6 Ἔχοθρίϊοη σδῃ, 1 Βο6Ώ18, θ6 τηϑἦθ, ΤῊΪΒ ταῖσῃΐ 
αγα Ὀθθὴ θχϑουίθα ὃν Μίαγδδ ἴῃ οὐοσ ἴο οοπιρίοίο (68 ῬὨΜοχοπίδη 
ψ ΒΟ (θη τϑοθηῦ; ψ 116 (μα οὗ (86 γϑᾶῦ 622 τηϊρ ιῦ πανθ ὈΟΤηΘ 
186 βαῖὴθ τοϊβίιοη ἰο {π6 Ηδτγοίοδῃ ἰοχί. [10 18 αὖ ἰοαβῦ συ οὗ 
ΤΘΙΏΔΙΚ (μαῦ {818 ἀδία 18 [6 Βδ116 ἃ8 {μαὺ σίνθῃ ἴῃ (86 βιι βοσιρίίοῃ 
ἴο ὑπ ΕἸΟΥ ΩΤ 6 ΘΟΡΥ οὗὨ (86 ϑγγίδο ΥΡΒδ6. 
ΤῈ Ῥϑὰὶ] βροΐκβῃ οὗ ἴη {μ6 Ῥαγὶβ ΝΜ. δἂβ [86 ὑγδηβίδίοσ, βθθῖὴβ ἴὸ 

Ὧδ {Π8 βᾶπι 8 Ῥβὺ] οὗ Τα τηϑη!οποα ὉῪ Βαν Ηθῦτγθυβ" : {818 
8,50 ΔρΡρϑδῦβ ἰο δ6 ἴῃ6 Ῥ8}} ὙΠῸ ἰγαῃβίαίθα (Ὲ6 ΟἹαὰ Τοβίδηγοπὶ ᾿ηΐο 
σίας ἔγοτῃ {π6ὸ Ηδχαρίαν ἰοχί οὗ 86 ΠΧ Χ,, 88 βίδα 1π ἃ 8:0- 
ΒΟΙΙΡΊΟΣ ἴῃ ἃ. σοὗοχ οὗ {86 Ἰαϑῦ θοΟΚ οὗ Κῖηρβ δ Ῥδσὶβ; βοβο ἀδίθ 
18 ἴμοσγα σίνϑῃ 928, ἑ, 6. Α. Ὁ. 617. 

᾿ Ααϊοτῦ, Ρ. 57. 
2. Αδββοιιδληΐὶ ΒΙ] οἰ μθοα ΟτἹθη 8118, ἰδ, δ8, Ηἴδ δαγ8 οὗ 10:9 Ὑ 8016 γὙϑυβίοῃ οὗ [Π6 " 

“υἱ αυϊάοπι Μίαγα νεσδὶο ἀϊβογεραὶ δΔΌ θα, αύυδπὶ οὐϊάϊξε Υ ΑἸύοπαΒ εχ Οοάϊοο ΒΙὈ] οι θοις 
Τύββοῦιὶ ἴῃ ῬΟΪΥ ΡΠ οὐεἶΒ, οἱ Εἰ, ΝΑΙ γομτϑ ἴῃ Τοδίδιηθηΐο ΝΌΥΟ ἱσῦργεββο Βοτηρ ΤΎΡΙΒ σ΄δουβ 
Ο(οπρτερσαιοηἱβ ἀ6 Ῥγοραρδηὰβ ΕἸὰἀ6 ἀπο 1703; αὐ σοηίοσοη αἰγατήσυθ ᾿ἰχπεῖ." [Ὁ 18 ἴὸ 
ὕθ τερστειοα (μαὶ Αββϑιηγδηὶ ἀϊὰ ποῖ οἶτθ πηογο οὗ (16 νοσγβίοῃ 1861 τ18ῃ8πὶ δὲ 18 ρίνοῃ ΡΟΥΘ. 
ΤΠο ΜΆ, ἔγοπι τί οι ἰδ ἷβ ἸΑΚοη 18 Οοάοχ ΟἸοπιοπεϊπο-Υ͂ διϊοδηυβ ὅγτ. 16. [0]. 286. 

3. 8866 ΒΙΝΙ ΟΣ. ΟΥθαὶ, ἰΐ, 54. 
4 ΒιδΠ οὐδ, Οτίοπιϊ. ᾿), 48. Ῥϑιΐαβ (4]1}1π|σθη 5:8 τγ88 ἴοο ΘΑΥΪῪ ὈΥ͂ Δ ὙΠΟΪ6 ΠΟΠΙΌΓΥ. 
3. 866 ΜΙάάἀο]ἀοΥρΓ 5 “ Οοάαχ ϑγτίδοο- Ηοχαρί αγίβ, διο. Βγοβίδα, 1885, Ρ. θὅ.; δῃὰ [οἵ 

[86 ἰγδηβϊδιΐου οὔ ἐΐ8 ἱηϑοτ ριίοι, Ρ. 466. 
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ΠῚ τπ6 ΜΆ. μι 6 Ῥῖθυ γϑοοϊγοᾶ ἔγουλ Αὐομθίβμορ [Π8]ΠοΥ οου]ὰ 
ΡῈ ἰγτδοϑα δηὰ ἀϊ:βοουοσοά, 1 που ]Ἱὰ μα οὗ δΘοῃβιάθσαθ]ο να] ἰὴ χοϊδίϊοῃ 
ἴο ἴΠ6 αιοδίίοη οὗ [Π6 δ πο ΒΒρ οὗὨ {Π6 ΒΡ] θη ΐασυ ραγίβ οὗ {86 
ΟΥΤΊΔΟ γΘΓΒΙΟΩ ; 88 10 Β66Π8 ἴ0 Ὀ6 {Π6 οπῖψ ΘΟΡΥ οὗ ΨΏΙΟΝ τὸ Πᾶνθ 
ΔΩΥ Κπον]θᾶρο ἩΒΙΟὮ οοηίαϊηβ ευόγν ρατί οἵ ἴῃ6 Νον Τοβίβιηθηϊ ἴῃ 
τᾶς, Τὴα ομαγδοίοσ οὗ 19 ζϑῆθγαὶ οοηΐθηΐβ βθθίηβ 0 Βᾶνα ἷ- 
ἰγαοῦβα Ρυῦ 110116 οΥ]οδὲ πούϊοο; [βου ρἢ βοὴ ἱπαυγυ ἢδ8 θ6θὴ τηδλᾶθ 
ἴῸγ 10, ἴῃ τοϊαὔϊοι ἴο ἐλὲβ ραβϑαφθ ΟὟΪΥ. Μαυβὴ βρϑακϑ οὗ 1ΐ δβ ποῖ ἰο 
6 ἔουπα διμοηρδὺ [βου 8 Μϑ5."; Βυΐ Πα ἄοοβ ποῖ βϑϑῖῃ ἴο ἢδνθ 
Κπονῃ, 8ηα Οἴἤοσβ ἤᾶνο ποΐ ροϊπίορα ουΐῇ πῃ οοττθοίίου, ὑπαὶ 186 ΜΆ. 
1861 δὰ Ὀθθὴ βϑηΐ 88 ἃ ργεβοηὺ ἰο 1,..ὄ Δ ιοι. ὙΠοτα ἰδ γ88 
ἀοροδιίοα αἴ {π6 ἀθαῖῃ οὗ {μαῦ βοβοὶαγ πὶ 1642 18 πουίμυ οὗ 
ἸΠΔΌΪΓΥ : ἴον ΜΆ. ἴῃ ἐπαῦ ἀρ 6 γ ̓ πίθη 0 }4}}Υ ἀοδίσογοα, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΥΙΙ. 

ΤῊΒ ξΒΌΒΑΓΙΕΜ ΒΥΒΙΑΟ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

Α ΤΖΕΟΤΙΟΝΑΒΥ ἴῃ [86 Ναίίοδη ΠγΑΥΥ δὖ οιηα δσοηίαϊηβ ἃ ϑ'υγῖδο 
γοΥβίοη αἰ δσίηρ ἔγοιῃ 41} [086 ψ ΒΙΟἢ Βανα ὈΘΘῃ ὈΓΘΥΙΟΊΒΙΥ τη ]οη θά. 
Ὗγ 6 ἅγὸ ἱπάορίθα ἰο Δα]ογ ἔῸσ δἱτηοβὺ 411 (μα τγχὸ Κπον τοϑρβούϊρ 1; 
ἴοῦ ὑπουσᾷ 1ὖ τγχαϑ ργθῦυ ἐγ ἀοδβου θα ἴῃ (Π6 σαἰαϊορθο οἱ {86 Μ᾿ 5. 
ἴη [86 γαύσδῃ οοτησηθηοθα ὈΥ δίορῃ. Εὐνοαϊι89 Αββϑιηδηὶ ἴῃ 1766, 
118 νγαϑ οὐ Ὀυΐῦ 1016 86; [ῸΓΣ Β0 ἔθ ν7 ΘΟΡ168 οὗὨ {86 ρατί οὗ {παὖ σπου 
ὙΥΠΙΟΝ τγ88 ρυϊηθα οβϑοδροα ἀσβίγασοι Ὦγ ἢγο, ὑἰμαῦ 1π6 οαἰδίοριιθ νγ88 
νἰγ 4} γ, ἀπά [ὉΓ 4}1] ργδοῦϊοαὶ ῬΡΌΓΡΟΒΘΒ, ἈΠΡῸ]ϊβμοά. 
Ομ οὔ {πΠ6 οορίοβ οὗ {μ6 Ν᾽ δἴίλδδῃ οδίδίοριδ 18 ἰῃ {π6 ΠΙΡΤΆΓΤΥ οὗ {Π6 

Πογαὶ {Πηινοβυ οὐἨ ΟὐὈρΡδθημαροη, μα {Π18 γγχαὰ8 Μ6}} βίυαϊοα ὈγΥ 
Ααϊοσ Ὀαΐοσγο δ βοΐ ουὖῦ οὐ {Π6 ἸΟΌΓΏΘΥ ἴον [86 ρυγροβα οὗ ςο] ]δοίϊηρ 
πηδίο 418 ῸΓ βδογοα ογιυϊοϊβια, Ο Ἡ ϊοἢ ἢ6 τγ8 βοηΐ, δ [Π6 βαπιθ {1116 

88. ΒΙΤΟΒ δηά Μο]άθηδδῦοσ, αὐ π6 ὄχροηβ οὗ Ομ υιβδη Υ11. κιησ 
οὗ Ῥρημλαῦῖκ. Οα διὶϑ γϑοίυσῃ, Ααΐϊοῦ ἄγον ραδίϊο αἰζθηςοη το {118 
ΜΆ. ἴῃ ἢἷβ ΒΙ]1οο- Οὐ οα] Τ αν], 1788, Μδην οὗ 119 τϑδάϊησβ ΤΟ ΓΘ 
οοσηγλπϊοαίοα το ΒΙγΟΙ, τ ΒΊΟΝ Δρρθαγοᾶ 1 1788 ἴῃ Ὠὶ5 δαἀ!ποη οὗ [Π6 
(ἀοθραῖβ. [1 1789, Δα]ουΒ οὐσῃ ᾿η ογοδίηρ δηα τι86[Ὁ] ΘΧΑΙΩΙ Πα ο 
οὔ (6 ϑδυγίας νϑυβίοῃβ τῦ]|ασΒ ρυ}18ῃ6α ; 1ῃ. ψ ὨΙΟΝ {Π6 δοοοιηΐ οὗ {18 
ἰΓΔΏΒΙΔΓΠΟΙ 18 {Π6 τηοδβῦ ἱτπηρογίδηῦ ῥΑΓΙ. 

Αα]ογ, ὑμογϑίονθ, 18 [η6 δ που Υ ὕἤο ἩΒοῖὰ [Π6 ΤΟΔΟΣ τ 0 ὙΓ18}ῃ68 
ΤΑΪητἴ6 ῬΑΓΙΟΌ]ΑΥΒ ΤΘρθοῦηρ (818 ἰοχὺ οὐἩ {μ6 (ἀοβρε]β 18 τοΐδστοα, 

1 ἐ δίποα ἴπαὲ τἴτλθ [τ|6 Ρυ δ] σδίίοη οὐἨ 7 ΑἸ Ομ 5 ῬοΪγροί!), ἢ οὔθ ἢλ8 ουὐοσ μοαγὰ οὔ 
118 ΜΒ. οἵ Αὔρ. [8 οσ, ποῦ ἰ8 ᾽ξ δπυσηοσγαῖοα ἴῃ 186 Οδίαϊοσιο οὗἁὨ ΤΠβ ο σ᾿ 5 ΜΆ5. ῥγϊηϊοά ἴῃ 
16 Οδἰαϊοχὶ Μϑιοσαι Δηρ] οἱ ΗΙὈύγηῖθθ ἐπ ἀπαπὶ οΟ]]6οῖ!. ὙΤομι. ἰϊ. Ρ. 11. Ρ. 16θ---.48.᾽ 
(Δέδυβ Β ΜΙ. δ 8, 1. 5645.) 

5 Ἰῃ 1684 17)9 Πῖοι ἀραϊςαίοὰ ᾿}8 Αἀπύπαασνογδίοποβ ἐπ “οἰα Αροδίοίογμδι ἴο ΑὉρ. Τεδεν. 
ΗΔ ταϑητοηβ ἐμαὶ 3ῖῆσε γοδσβ ὑσγου!οῦδὶυ (1629) [Π5μ6γ Βαὰ βαηῦ ἢϊπὶ 8 ΠΟΡΥῪ οὗἉ [86 δαπηδγίίδη 
Ῥοπίαδίθας ; δηά ἴῃθη δὰ 8 “ Οιοά αυϊάσπι, ᾿ηἰτί απ ἰδπίθτη ἴπ180 ογαΐ Ὀσποβορηΐεο, ἰδι118 
86 ἴῃ ρΡοβίογιμι αἱ δα τρο : Ὀϊαπηΐο ἐηΐτὰ ἴδγο ροδῖ (ἱ. 4. 1681}, σοάϊεοτη ο το Ο σΠδγδοΐοσο 
ϑγτὸ Θχδγδίθτ, αὶ ομληΐα Ν, Τ΄. ϑυτίδςοὶ, φαδὲ ἰπ ῥγιουι δα8 ἀοογαηὶ οὐ οι θιι5, ἃ6 ῥσίοσοι 
Ρτοϊχυσὰ ΕρΒγοιηὶ ἀ6 δλοσε ϑαρίθηςίοο ἰΓαοίαἰ πὶ σΟΠΕΙΠΟΓοῖ τλ0118,." δός, 
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ΤῊ [Ο]]οσσηρ Ὀτιοῦ δοοουῃΐ 18 ἐΟΥτη θα ἔγοπι ἃ ΘΟ ρατΊβοη οὗ ΑΒβοιηδη} Β 
ἀοβοσ ρου ἴῃ ἴπΠ6 ᾽ αἴϊοαπ οαἰδίοσαθ, δπα ἐπαὺ οἵ Αα]δσ, τηδᾶθ ὉΥ 
186 ῥγδϑϑηΐ πύον ἢ (πΠ6 ΜΌ, 1661 1π {π6 Υ᾽ δἰίοδῃ ΠΙΌΓΟΓΥ. 
Το ΜΆ. 18 ηυπρογοα ΧΙΧ. διθοησδῦ {π6 ϑγγίδο οοά!οοθ οὗὨ {{|6 

αϊϊοδη ΠΡτασγ. [Ὁ 18 οἡ {81 0 ΚΊΒἢ σι] τα, οοπδιβίϊηρ οὗ 196 ]οανθ8 
οὗ ᾳυαγίο ἔοσι : [16 ΤΙ Ωσ 18 ἴῃ ἔνχοὸ ΘΟ] ΤΏη8, [86 Ἰο 6.8 ἅγα ἴπ- 
Θἰαρα ΠΥ ἤοσιηθα, δηᾶ τηϑὴν οὗ {μ6 αἰδοῦς ροϊηΐβ, ὅζο, αγθ Ἰδύδσ 
δ ἀϊοηβ. ΤῊ βυ βου ρθη βίαίοβ ὑμαῦὺ 86 ΜΙ, τὰβ πύθῃ αἱ 
Λπθοοῖ ἰπ {86 γοῶν οὗ ἴπ6 σρεῖτβ 184], ἡ. 6. Α. Ὁ. 1031, 

Αββϑῃδῃὶ Βυρροβοα {παὺ {86 ἢγβῦ βὶχ ἰθᾶνϑϑ, ὙΠ] Οἢ μον ἔγϑοθ8 οὗ 
Οτοοῖς τὺύυϊιϊηρ Ὀυγϊοά Ῥοπθαίμ {π6 ϑγγῖδο, ργοοθαθα ἔγοσῃ δῃοίμοῦ 
μαπᾶ: {μῖ8, ονονοσ, Ἀαϊοὺ ἀθηϊθα: “1ὴ ομηΐθιβ οηΐϊπὶ ᾿άδθπὶ 
Ομαγδοίοσ, οδάθιηαθθ ἰοστηδΠἀδγατα [1{{ ΤΠ ταῖο ομέϊποί. ΆΑ 
ΟΪοβα δχατωϊπδίίοι οὗ (μ6 ΜΘ. οαιιδθϑ τη ἴο οοπῆγπι (86 Ἰυάσπηρηΐ οὗ 
Αββοιωδηῖ: ἴπ6 πτιηρ 18. σογίδιηΥ ΑἸ σθηῦ 1 {8686 ἰθαν 68 ἔΥΌΤα 
γ᾽ βαῦ 18 Τουπά ἴῃ {Π6 τοϑὺ οὗ (6 νοϊιπηθ. 

Αα]ον ρῖναοβ ἃ ἔβοβιτα!]θ οὗ Οὴ6 ρᾶρϑ, σοῃίδϊηϊηρ αι. χχυ!!. 12 --- 
22. ([0]. 131. ἴῃ 116 Μ85.)».» Ηθ οτμαῖίβ ἴῃ (88 {π6 ἀἸδουι 1. τραγίβ, 
τοσαγάϊησ (μ6πὶ, ἔγοπι [πΠ6 αἰβαγθηῦ οοουν οὗ {Π6 ἴῃ}, ἃ8 πὸ ραγῦ οὗ 
Ὑπαὺ [86 ΘΟΡΥ δῦ ̓ π’οπαθα ἴο ρῖγθ. [0 τᾶν, ἤούγονοῦ, δ6 σοιῃδγκοα 
ἐπαῦ (86 ϑ'γγδη βοσῖθ68 ποῦ Ὁπίγοα ἈΘΗΠΥ δαάδα 411] 186 ρυποίυδίίοι 
αἴεν {λ6 Ἰοϊίοτβ οὗ ἃ ΜΆ. μβαὰ θθθμ βηϊβμθα; βὸ {παὺ ἰἢ686 ροϊηΐβ 
ΤΩΔΥῪ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὃ6 ἃ ραγί οὗὁ τῇῆδί τήδβ ποϑάθα οὐἹρίπα! νυ ἴὸγ {Π6 οοπι- 
Ρἰοθίθῃθββ οὗ {μ6 οοργῦ. 16 [Δοβίπλ]θ ρσἶγθθ ἃ (ο] σα ]6 ραηαγαὶ 
ποίΐΐου οὗ {86 σνυϊηρ οὗ ἴ86 ΜΒ5.; Ὀυύ 1Ὁ 18. ποῦ ΠΟΔΙΪΥ 80 ροοᾶ 88 
τηοβύ οὗἩ {μοβ6 δησταυϑα ἔον. Δαΐοσ, 

ΤῊΘ ρογίζοηβ οὗ (86 (ὑοβρϑὶβ Ὁ ]Π]Πονν [π6 ογᾶδσ οὐὁὨ {π6 ἔδδίϊναβ οῃ 
ὙΠΙΟΝ ἸΏΘΥ ΤΟΥ τοϑᾶ, Λαοῦ ρῖνοβ ἃ 11δΐ οὐ ψῃδὺ τη6 ΜΆ. οοπίδϊ 8 
δη τ μαῦ ραγίβ οὗ ϑδοὺρ (ἀοβραὶ ἃγὸ ψαμθηρ, τ᾿ ΠΘΊΠΟΓ 88 ποὺ ἱποϊιδοα 
πη {Π6 δος] βἰδβϑίῖοαὶ ογάθν οἵ τϑδάϊηρ, ΟΥὁ ἃ8 δον ἀοίδοζνα ἴῃ ἐς Μϑ. 
ΘΟ, ΟΏ8 ΟΟΟῸΣ ΟΥ̓ ΟΟἸΤΒΘ ΙΏΟΓΟ ἰπδῃ ΟΠΟΘ, δύ 88 18 (Π6 οδδ6 ἰὴ 1{Π6 
ατοοὶς 1,δουομασῖθθ, θη [ἢ6 ΒΆΠ)6 ραγίβ ΟΥΘ ΓΟΘΑ ΟἹ ΤΟΥ ἰμδῃ 
Ο0η6 ΘΟΠΑΟΔΥ ΟΥ ἔδβεναὶ. 
Το αἰα]οοῦ οὗ [118 νογϑίοῃ 18 Ῥθοῦ αν; 10 Δρουηἀ8 ἴῃ Ὑπαῦ ΤΩΔΥ Ὀ6 

ἀδουηχθαὰ ὈΑΓΡΑΓΊΒΠῚΒ; ΟγοΙρ ΟΤὰ8 τσὶ ὕθη ἴῃ ϑυσῖδο Ἰοίΐθυβ, δηά 
ΜΟΓΒ ἩΥΠΙΟὮ ἀΓ6 ΑἸ ορ  ΒῈΥ Οὔβουγθ. [Ὁ Ὑ7Ὑ88 ἱῃ ΤΏΔΩΥ τοϑρϑοίβ ὑἐμουρβΐ 
ἴο ΥΤΟΒΟ 6 (Πμ6 αἰ] οοῦ οὗ (Π6 «“Θγαβαίθπι Τάγραπι, ἀπα πθποα ὈΥ (86 
πηϊ ρα βυβταρο οὗ Δα ΟΣ δηα ΜΊΟΒ86118, 10 ἢ848 θδϑη οδ θα {86 Κεγϑδίο 
ϑνγο- ΠΙοτοσοίψηιϊέαπα, ΟΥ̓, ἃ8 Μ]δ ἴδστα 10, [86 “ Θγβα] θα ϑγσχίδο ΤῊ6 
ῬΙΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ {Π18 πᾶτηθ ἢ88 Ὀθθη αἰβρυίοα; Ὀυΐ 1 18 ΡΥΟΡΔΌΙΥ 7υ8ὲ ἃ8 
οοττοοῖ [Ὁ {818 ΤῳΘΟΙΟΠΑΓΎ 88 10 18 ἴον (παὺ Τάγρυπὶ πὰ πΒ10} χὲ 
48 Ὀδθὴ οοπιραγοα (οι θΘ]οηρβ ἴο {Π6 Βοβοοὶ οὗ ΤΊΡΒοτα8). δὰ 
1ῦ Ὀδ6ῃ ἀοδιρῃδίθα ἔγοσι Αηὐοο πἤΘΓΟ 1ὖ τγὰ8 τι θη, ΟΥἩ ἴγοπιὶ “αἰεν 
ὈΥ Ποῖα 1Ὁ 88 οὐ ΟΠ ἀοβουῖ 6, ΠΟ ἀϊδοιββίοη πθοὰ μᾶνα Ἀγίβθῃ. 

1π στατωμηδύϊοαὶ ροϊπΐβ {π6 ϑυγῖδο οὐὗἨ {818 γϑύβίοῃ 888 ΒΟΙῚ6 ρθοι- 
Ἰατθ8. Τμυδβ, [Π6 Δχ οὐἨ {86 {μϊγὰ Ῥϑύβοῃ ἔῸΣ ῥ᾽ υγαὶ ποιμβ 18 
ΘΟΠΏΟΩΪΥ τὶ ἴδῃ ἴῃ {86 (ΟἸΒΔ]466 τηληποσ, .οΟ----͵ ᾿ηβίοδα οὗ «σιῖο----. 

ΤῊ δέαξις δηιρ]ιαίίοιιδ οὗὨἉ Ὀ] ΓΑ] ποιηβ ὁπάβ ἴῃ ..- (αἴα), ἱπδιοδᾷ οὗ 

3 γογβίομοϑ οιγτίδος, Ὁ. 137. 
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186 οοπγαοίοα ἔοστα ἢἡς (8). Ὑῶ6 ρστοδίθδθὺ Ῥϑου ΠΥ ΒΘΘΙῺΒ [0 ὈΘ6 

τπαῦ 186 {π|τὰ ρϑύβοη βίῃρϊαν οὗ {π6 διΐαγα ἰαῖκοϑ {π6 ῥσίοστηδῦνο 
κά Ἰμβίθδα οἵ Δίμπ: (118 18 80 ὩΘΑΥΪΥ [86 ἰαγηϊηρ Ροϊηῦ Ὀούνθθη 
ϑγγῖδο 8πηα ΟΒδ!άθο, 88 αἰτηοδῦ ἴο θουῃρβϑὶ ὰ8 ἴο ρῖνθ (δμ6 Ἰαὐΐθι πδπλθ 
ἴο {818 ἀϊα]οοΐ, 

Ομδ Ρῥθου ΡΥ ἸΏΟΥΘ ΙΩΔῪ Ὀ6 ποϊοθα ΒΘΓΘ ; --- [Π6Υ6 ἃγὸ αἰβίληοῦ 
ΟΠαγδοΐουβ υϑοᾶ ἔογῦ Ε' δῇ Ῥ: [86 5γγῖδο 2 18 οιῃρὶ ογϑά Ὁ. ἐπ 
ἔουπιοῦ ; Ὑ8116 [86 Ἰα ΟΣ 18 ἀδηοίθα ὈΥ (16 Βδῆγηθ οδασγδοίοσ τσιτίθη 
186 οὔΠοῦ σἂν. 

1.1818 οὗ 186 ΟΠα]άθο ψόοσάβ ἔοππᾶ ἴῃ [818 1 ΘΟΙΟΠΑΥΥ, δπα οὔθ οΓ 
Ῥαγίϊου]αγβ οὐ {86 βδμδ πὰ, τ ρίνοῃ Ὑι στοαῦ τη υΐθηθβ8 ὈῪ 
Αἀ]οτ. ΑἹ] βυοι ροϊηΐβ Ὀοϊηρ ΘΟΠδιἀογοα, 1Ὁ ΔΡΡΘΑΓΒΘ ὑπαῦ {πΠ6 αἸα]οοῖ 
18. Ὁεγν ΘΟΥταρὺ, 8η4 {μαῦ τυ αΐθυοσ 6 [86 οΥἹΡΊΠ, ΠΙΒΙΟΤΥ, ΟΥἩ 86 οὗ [ῃ8 
1, ΘΟ ΟΠΑΤῪ ἴῃ αυδδίζομ, 1 ΠΘΥΘΥ ΟΟὐ]α ἤανθ Ὀ6θη Θρ]ογοα ὈΥ ΔΩ͂ 
οὐμοαίοα ρογίϊοη οὗ {πΠ6 ΘΥΓΙΔΏΒ, ΟΥ ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ 1} 6 }Προηῦ ΘΟΙΩΤΩ ΠΥ 
διηοηρδύ {ἢ 6ῃ), 1ῃ ΔΩΥ͂ 896. 

ΕὸΣ ογίξσαὶ ρΤροβαβ, μουγονοῦ, {π6 να]ὰθ Οὗ ἃ γ Υβῖοη πλυδῦ πού Ὀ6 
Τηραβυγοα ὈΥ̓ ΔΠΥ ΤΆΘΓΘ Πρ ϊΒΌ16 ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΊΖΟΏΒ ; 118 νά]ὰ6 18. δὸ- 
οοτγάϊηρ ἴο τ μαΐ ονϊάθησα 1ὖ ρΊνο8 85 ἴο {86 ογέσίπαϊ ταχὺ ἴγοπι Ἡ Π1ΟᾺ 
10 186 ἰακοβῆ, Απά Πδχβ ἃ [ἌΡ ΒΊΟΥ τδηΐ πηβῦ δ6 ἀββὶσηθα το {[μ6 “6 γὺ- 
ΒΆΪ6 πὶ ΟὔὙΤΙΔΟ ; ΤῸ 18 ΓΟΔΙΠΡΒ ΓΘ 1 ὙΘΥῪ ΤΩΔΗΥ ῬΑΒΒΔΡ 68, 8Πα ΒΟΠΊΘ 
οὗ 1μθὰ ρΙδοθβ οὗ αἱβηου ΠΥ, ἰπ δοοογάδποα πὰ {86 οἰἀθϑὺ δηὰ Ὀεβὲ 
ΔΌΪΠΟΥ 168 ΟΥ οὐδοῦ Κὶπάθβ. ὙΠ Ω, Πούνουου, {86 βαπλθ ἰθβθοὴ ΟΟΟΌΓΒ ἡ 
ΤΊΟΓΘ [880 ΟΠ06, 1Ὁ 4068 ποῦ ΑἸνγαγΒ ἕο !Ποὐγ ὑπαῦ 10 18 Γοδα ἀραΐη ἴῃ [86 
ΒΆΠῚ6 ΟΓΩΒ: ἴῃ {Π18 10 ΔρΎΘ6Β τι [Π6 ατϑοῖκ ΘΟ λοπΑσ 68,  ΠΙΟΝ ἃ ΓΘ 
Θα 8} Ἰποοηδίβίθηῦ. (66 δρονϑ, ρ. 221.) 

ὙΥγ 1} 186 ὁχοορίίζοῃ οὗ 8 ἴδ βρβοϊπμθῃβ, {π6 ἑαχί οὗ (18 σϑυβίοι 
ἢ88 πού θ6θὴ ργϊηΐϊθα ; δηὰ ἴμπ8 Ἧ ἅγὸ ἀθβροηάθηΐ οἡ Αα]οΒ ὀχίγαοίβ 
ἴον {π6 οὐ 164] 86 τ ΒΙΟΝ χα σΔἢ τηλῖα οὗὨ 18 γτοδαΐηρθ. Απᾶ νο 
τουϑύ θθδγ ἰὴ ταϊηα ὑπαῦ πὸ ἀγρυμαθηΐ στηδβῦ ουοῦ Ὀ6΄ θαβ6α οἡ Αἀ]ογΒ 
δίϊομοο; ἴου 6 αἀϊὰ ποῖ ῥχοΐθβϑβ ἴο τηδκθ ἃ οοιῃρ]οίθ οο]]αίίοη ; δηάᾶ 
Θυ θη 15 Πα δὰ 1ηϊθπαρα ἴο 40 {818, 1ὺ ου]α μ6 ἴοο τηιοῖ [0 Βρροβθ 
[πδὺ πούμηρ γχὰ8 ραββϑᾶ Όγ. 
ΤΠ ΤΟΔΟΙΠΡΒ ΡΊΥΘΩ ΓΘ ΘΠΟΠΡὮ [0 ΘΗΔΌ]6 ἃ ἴο ᾿υᾶσα οὗἉὨ [6 οΠα- 

Ταοΐου οὗ {μ6 ταχύ ; [Π6 ἔγοαιιθηΐ δοοοσάδποθ οὗ ψῖοῖ τ ἢ δομα οὗ 
186 Ὀαδὺ δα ἐμ ου 168 μα8 θ6ΘῚ ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ βίαίθα, (ΟὈπιραγαίίυε ογιἐἰοίβηι 
γγοῦ ]α ροΪδοο {818 Ταχὺ ΒΙΡῊ ἰῃ (Π6 118ὲ οὗἩ δυϊπου168; ἀπα {18 τηυϑβύ 
Ὅ6 ῬΟΙΏΘ ἴῃ τιϊῃα ἴῃ 118 ΔρΡ]ο Οἢ 88 ἃ ὙῪΠ6ΒΒ ; [ῸΣ ΒοΙμθί γα 8 10 
βίδῃ 8 αἰπιοδέ αἴοῃθ, θαὺ τιϊῇ ΟΠ6 ΟΥ̓ ὕτχο δχοϑ  ]θηῦ ΠΏ ΟΒΒ86Β [ῸΓΣ ΒΟΠ6 
Ῥαγίϊουϊαν Ἰθοίίοη. [{ που]ὰ θ6 ἃ στοαῦ δἀνδηίδρο ἴο ΝῊ Ταοβίδγαθηϊ 
οὐἸ Ποΐβιῃ 16 γγ8 ΡοΒΒθββοα ἃ ῥυϊηίθα δα οη οὗὨ (μ6 ἰαχὺ 186], Ἰηδιοδὰ 
οὗ Ὀοϊπρ' ἀθρεῃμάθηῦ οὐ {Π|| πλδγο δχίγαοίβ τηϑθ ὈῪ ΑΔ ]6γ. 

ΤῊΘ ΟἿΪΥ μαγίθ ρωδίϊειοα τὸ Μαίϊ, χχυῖ, 3---832, (σοῦ ΑΑ]οΓ 
δϑνα 88 ἃ ΒρΘοηθη ΟὗἨ (86 γογβίοη), δπα ὁ“ οὨῃ νἱὶ. δ8---}}. 1]... ΜΙ ΒΙΟΝ 
{818 ὑγδῃβ]οὴ ἀο68 οοηΐδίη, Ὀυὺ 1η ἃ ἔοστῃ ἀἰβγοηὺ ἔγομλ [Π6 ΘΟΙησηοη 
ατθοῖ ἰοχέ, δα συϑϑοσα]πρ ἐμαὶ οὗ [μ6 Οοἄοχ Βεζϑ. 

[Ὼ Ἵχδπηηΐηρ {π18 ΜΩ., θη ἴῃ {μα Υ δίΐοδῃ ΠΡγασυ, [86 ῥγαβοηΐὺ 
ὙΓΠΟΥ ΔΘ Δ0]6 ἴο σοΟΙραΓΘ ΒΟΠῚ6 ραββασθθ οὗἁὨ ἱπιρογίδηδθ, ΒΟ ἃ8 
Μαίί, χῖχ. 17., τ} τοραγὰ ἴο τ μοὶ Αἀ]οΣ 8 ποίθ νγᾶ8 μοῦ βυ οἰ ΘΕ 
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Ε]], οΥ 88 ἠο ψ Β1οῖ 6 Πα οταϊ δα ὕο τρλτῖς {Π6 τοϑδαϊηρ, Οἡ Μαίι. 
χῖχ, 17., ΒΟΓΘ {Π6 ΘΟτσηοη ἰοχί δ48 τί με λέγεις ἀγαθόν : οὐδεὶς ἀγαθός, 
εἰ μὴ εἷς ὁ θεός ; διὰ 186 Ο]Δ6Γ δυῦμοῦ 168 ἤᾶνα τί μὲ ἐρωτᾶς περὶ τοῦ 
ἀγαθοῦ ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός, ἴα ΒΆΥΒ, ““ [ἡ ῥΥ]οΥῖθυ8 γο 18 ναγϊοίδίθια 
ποη αὐποίαυϊ ; ἢ πα [Π6ῃ ΒΘ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ἃ Βρροβι[ἴοη δ {π6 ΜΆ. πιαν 
Τοδα, [Ὁ νὰ8 ἱπογοίοσο οὗ βοῦλθ ᾿τηρογίδηοθ [Ὁ {86 ὙΤΙΟΥ [0 Δ86οΥ- 
ἰαΐῃ (48 6 ἀ14) {δμαῦ ἴῃ Ὀοΐμ {ΠπΠ6 ἔοστηθσ δηὰ {86 ἰδίίοσ γοσγάβ [ἢ 6 
ΠΥ ΒΑ] 6 πὶ ΘΥΤΔΟ ἄρτοθβ τὴ} Β. Ὁ. δῃα οὐβοσ δίδου οβ τ ΒΊ ἢ 
[Ή]1ΟΝ {86 τοδάϊηρ μαῦ γγχὰ8 δίοπο Κπόνγῃ (0 Οτΐρϑη, δα τῇ] οἢ οἢ 8]] 
ΤΟΆΪΥ ογίξοαΐ στουη 8 ΘΟμλΘ 48 1086] ἃ8 δομῃιθ {86 {γ6 Οὴ6 ἴῃ δῖ. 
Μαίΐδον. 

Ἧδ6 αἷβο ργοουτϑᾶ ἃ ἰγδηβοσιρῦ οὗ 8. 85128}} ροσίΐοῃ οὗ {86 ΜΆ Ν,, --- ἃ 
ἴεν οὗ 186 Θαυ το ἰθανθδ. 
ΤῊ ἀαίο οὗ {π18 υδγϑίοη 88 Βυρροβοα ὃν Ααϊΐδοῦ ἴο Ὀδ ἔγοτπι {86 

ἔουτιδ ἰο 186 β᾽χίϊι ΘΘὨΓΌΣΥ : ἴῃ {818 ΟΡ᾿ἰοὴ ἢ6 ν᾽88 ᾿πἢιιοποϑᾶ ρῥτῖη- 
ΟΙΡΑΙΥ ὈΥ 186 οδΒαγδοίοσ οὗὁἩ {6 ἐσχέ, τ ]ΟὮ Βθθιὴβ οἷ οὺ (ἤδη [ἢῃ6 
Βθυθη ἢ ΠΕΠΗΤ, ΟΥ δἱ ᾿ϑαϑί δηίοσιοῦ ἴὸ {μαὺ οὗ {86 ΜΆ55. ἴῃ σϑηογαὶ 
οὗ 1παῦ ἂρ δῃα ΟἸ γα ἴο Ἰθοσα σοοθηΐ {1π|66.Ό Βυΐ {818 ἀγρυτηθηΐ 
ἄοαβ ποὺ Ὁδαῦ ου [86 8σ6 οὗ {86 υογϑέοπ, Ὀπΐ ἀροι {μα οὗ [86 ἀοουχμηοηί 
ἔσοσῃ ψὩΟἢ 10 νγὰ8 θη: (ῃ6 ὈΑΓρΑγΐβτα οὗ 16 ϑ'υγῖδο βθθῖὴβ ΠαγὰΪϊν 
οομδιδέθηΐξ τ ἃ ἀδίθ 80 ΘΑΥΪΥ 88 ἱμπαῦ δββιρηθα Ὀγν Αα]6Υ. [Ὁ 18 αἶβοὸ 
ΟΓΙΠΥ Οὗ Βα ΤΥ ὙΒΟΙΒΟΥ {818 τγᾶ8 ἃ ὑγδηβ δ οη ἰηΐο υσῖδο οὐ (ἢ 9 
ἴουῦ ὕφῖεις οχιβέϊησ ἹπαἀΘροηἀθηῦν οὗ {818 ΤΟ ΟΠΑΣΥ ΤΟττηθα ἔγοτη 
{μοπλ; ΟΥ ὙΠοίμοΣ 1Ὁ τγαβ ὑσϑηβαἰοα ἔγοη {π6 σϑοῖς ἴῃ 1ἰ8 Ργαβϑηΐ 
ἔοστω δῃα οσᾶθσ.0 [ἢ νου οὗ {6 ἰαξίεγ' ΟΊ ποι 1Ὁ ΤΩΔΥ Ὀ6 5814, (μα 
186 Β4116 [68Β80, ἡ ΏΘη 10 ΟσοΌΓΒ ἴῃ αἰ γθηΐ ραγίδ, 18 ἐου πα τ νὰσδ- 
ΤΟΏΒ ἴῃ γοβϑάϊηρ, ΒΊΟΝ ὨΑγαΪν οουὐἹὰ δ6 {Π6 σλ86 1}1688 {Π6 νϑυβίοῃ 
Ὑ88 ΟἿ6 ἴῃ ἔγοαυθηΐ 186, 80 ἰμαῦ βοῇ ᾿ΘΟΙΟΠ8Β ταϊρῦ παν βργαηρ; 
ὉΡ; δηὰ {818 νυ τυ 18 Τουπα, γα Κπον, ἴῃ {π6 ατϑοὶς 1, ΘΟ ΠΑ ΓΊΘ68. 
Οπ ἴδΠ6 οὐδαὺ παπά, 1 ῶδυ ΡῈ {πουρμὺ ἀουθυι} τοῖο. δὴν ατθοκ 
ΤΟ. ΟΠΆΣΊ6Β οχὶ βία σου δἰ ππρ᾽ ἃ ταχὺ οὗ βυ οι δηὐαυϊγ. ΤΠ6 ργαβοηΐ 
ὙΥΓΙΙΘΣ ΒΙΓΟΏΡΊΥ 1Π0]1Π68 10 [6 Ορ᾿ πίοι ἐπαὺ {818 18 ἰΠ6 γϑυβῖοη οὐὗἁ δῃ 
ΕνδηρΟ]ἸγΊτη, ἀπα ὑμαῦ [Β6Γ6 8 ΠῸ ϑυσῖδο γογβίοη ΘΟὨ ΔΙ Π1ηρ; {818 
ἰδχύ Ἰπάἀ ρομἀθ ΠΥ. 

Αἀ]ον ἄγαν αἰϊθηθίοη ἴο {π6 Θυσγοσβ οὗ (6 σοργιβῦ, [86 τηϊβίακοϑ 
Βοΐηρ; οὗ βυ6ἢ ἃ ΚΙπά δ8 βῃου (μδὲ (818 οαῃμποὺ 6 [86 οτἱρίπαὶ ΜΆ, οὗ 
1116 ΤΓΑΠΒΙΑΙΟΥ. 

Τ86 ἢγβι οὐιὔϊοαὶ Νὸνν Τοδίδιαθηϊ ἴῃ συ ϊοῖὰ {86 ΦΘΓΆΒΑΙ τ ϑυτῖδο 
ψογβίοη ἰοοὶς 118 ρἶδοθ διλοηρβὺ [86 δ ΠΟΥ 168 7188 ἢ βοοοηα δα! θη 
οὗ Οὐ θβῦδοι, 1796, ἴῃ τοῦ Πα 864 {Π6 οχίχϑοίβ τηδα6 δηὰ ρυ}}} 1868 
Ὀγ Αα]εσ. Ἐτσομι ὑπαὶ πη6 {Π6 βαπγ οἰ ]Οη5 πᾶν Ὀ66Ὲ ραγὺ οὗ 186 
ΘΟΠΊΤΊΟΏ Βίοοκ οὗἉ τηδίθγι!8 ἔθου {Π6 ΟΥΙΟ4] ΘΟ ΤΟΥ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙΠ. 

ΤΗῈ ΜΕΜΡΗΙΤΙΟ ΥΕΈΒΒΙΟΝ. 

530 Ἰοπρ᾽ 88 βομιοΐδαγβ οὔ ΕΌΣΟΡΘ σσοσο δοαυδὶπἰοα πη θυ ὁπὲ ἘΕΥΡίΑα 
γογδίοη [6 ὩΔΠ16 οὗ Οορίϊο ντ88 ἰμαῦ σι Ὠΐ οι 1 τοοοϊνεα, δπὰ {818 ἐδεπ 
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ἀϊὰ ποῦ Ἀρρϑαγ δὖ 411} ἱποοηρτυουβ οΥ ἈΠΌ Δ016: Δπα ἤθη Ὁ 88 
ἔοιιπᾷ {μαὶ {ποτα 8 δποίμοῦ Ερυρίδη νουβῖοι 1ἢ ποθ ἀἰα] βοΐ, 
106 ΠΘΟῪ]Ὺ ἀϊβοονοσθα σνϑγβίοη σϑοοῖνθα δηοίμοῦ ΠΔΠῚ6 ΤῸΣ [Π6 βαῖκβ 
ΟΥ̓ ἀϊδθιϊποίΐϊοῃ. Βαΐ δ8 ἴὖ 18 Κποῦγπ {μαῦ [π6 ὕπῦο σϑγβίομβ Ὀθ]οηρ 
ΓΟΒΡΘΟΙΘΙΥ (0 Το Γ ἀπᾶ Ὄρρον Εργρύ, [868 πα Οὐρέϊε, Ὀεΐηρ 
ΘσΘΠΘΓΙ͂Ο ἴῃ 108 ΟΠΑΥΔΟΙΟΣ, 18 ποῦ Β.118]6 88 Ππ6 ΔρΡργορτγιαίθα δρρο]δίίοη 
οὗ {86 νογβίοῃ οὗ οὔθ ἀϊαίγιοῦ ; ββρθοα!]ν 18 10 ἸΠΟοηρταουΒ 849 {π6 
ὨΆΙΩΘ [ῸΓ ἰμαὺ υϑοὰ ἴῃ Ζοισον Εσγυρί, Θοπιληρ᾽ 88 10 ἀο68 ἔγοπη Ορίος, 
186 πᾶπιο οὗ δὴ δηοϊθηῦ οἱἵγ ἴῃ ὥρεν Ἐργρί. [πρίοδα ἰμδη οὗ Ορρέϊς 
Δα ϑαλέαϊο 1, {π6 ΤἸώότος Εσυράδη αϊαϊθοῦ τηδὺ Ὀ6 τότ ΒΕ]γ οὐ] ]οὰ 
Οορίο- ΜορΡμς, ἀμα {π6 {ῥρροῦ Επαγρύμδη (Οὐορίο- ΤΉ θαϊο, ἔγοτα 
1Π6 γϑϑρϑοῖνθ σϑρὶΐα]β οὗ {Π6 ὕνγο αἰ νιβίομβ οὗ σγρί, ΜοιρἢΒ δηὰ 
ὙΠΟΡ6Β: ΟΥ, ΠΊΟΥΘ Ὀγιοῆν, (Π6 αἰα]οοίβ δη4 [ἢ ὙΘΓΒΙΟΩΒ ΙΩΔΥ Ὀ6 
ἰογιηθα Μαοιρῃο δηθὰ Τποραῖο. Βοίῃ οὗ {μ686 αἰ] θοῖβ ταν, 10 
ΒΌΡΘΑΓΘ, 6 Θομβίἀογοα 88 ἔοσιηβ ἴῃ σοι (ῃ6 δηοϊθηῦ Εργρίλδῃ 
λησιδσα σοῃϊηϊθα ἴο αχιϑί. 

ὙΥὲ δ ανθ πὸ Βιβίοσιοαδαὶ δοσοιηΐ οὗ {86 οτἱριη οὗ Ερυρθδῃ νϑγβΊ 0 }8 ; 
Μὰ ἴδύα ΟὨΪΥ͂ ΒΟΙΩ6 ΘΑΥΪΥ ποίϊοοθϑθ ὙΏΟΝ βθθὰ ὅὺ ῬΓΘΒΊΡΡΟΒΟ {δοὶγ 
οχἸβίθῃοο. 
6 ΔρΡΡδασβ ἐμαΐ αὖ {π6 σουπο}}] οὗ ΟΠδιοθάοῃ, Α. ἢ. 4561, οὔθ 

Ἐργυρθδη ὈΙΒΠΟΡ αἱ Ἰθαβί, (ὑδ]οϑίγιοβ, σου] ἢοΐ Β} ὈΒΟΥῚ 6 [18 πῆγα 1ἢ 
ατοοκ σιϊμουῦ {86 δ] οὗ δὴ ἱπίθγργοίοσ.3 ΤὨβ δἰοπθ βῆονγβ ὑμπαΐ 
{Ππ6τ ΘΓ ΕρΡΎΡΟΔΗ ΟΠ ΧΟΙ6Β ἴῃ 186 ΒΟΥ ]Ο68 οὗ τ ΒΙΟ} Εασθαὶς νγἃ8 
ποῦ τι864. 

Βαγίμογ, Ὀοίογα {Π18 ἀαΐο {86 τ] 68 ἀγάγῃ ῸΡ ΕΥ̓ Ῥδοδβουμῖιβ (ὈΘΕΌΓΘ 
Α.Ὁ. 848) ῸὉΓ [86 Τη ΚΒ, ἴῃ ἃ ρατὺ οὗ Εσγρί, ογο ἴῃ Εργρίίαδῃ 
ΟΥΙΟἼΠΔΙΠΪΥ, ἀπ 6 Γ6 Δἰζου Αγ 8 ὑγϑηβὶαίθα ᾿ηΐο ατσθαΐς, δηα μθη ὉΥῪ 
“δγοῖλα ἰηΐο 1. ΤΠ6 ἔδοῦ οὗἩἉ [Π6 Ἰδηρσιιασα ἴῃ ὙΙΟΩ (ΠΟΥ ΜΓ6ΓΘ 
ἢγϑῦ ργθραγθα πανῖηρ θη Ερυρύϊδῃ 18 ἃ βϑυϑηοϊθηῦ ῥγοοῦ οὗ {μα 
Ἰδησιαρα μαυῖηρ Ὀ66ῃ ἴῃ ρΘΏΘΓΙΆΙ τ18686 διχοηρδῦ ἃ Ρογίοη οὗ 186 ΟἾγῖδ- 
(ἰΔῃ8 οἵ ὑπαῦ οουησυ. Τη6 πυσηθοῦ οὗὨ [Π 686 ΤΟ ἢ ΚΒ νγχὰ8 γθοκοηθα ἃ8 
ϑουθη ἐπομβαπά, ----ἃὦ Ῥτοοῦ ΠΟῪ ὉΠΟΤΟΌΡΉΪΥ ἃ ἔοόστα οὗ Οορίϊο νγδβ γοὺ- 
ΠΔΟΙΪΑΓ ᾿ηϑίοδα οὗ" ἀτοοὶς ΑἾ8Ὸ δυθΥΎ ομδ οὗ {686 ΤΟ ΚΒ 88 σὸ- 
αι γρα ἴο ἐδαγη ἔο γεπά, μι ΘΠ ο ἢ6 νγαβ τυ }]]Π]Ἰρ᾽ ΟΥ ποῖ, δῃὰ {Π6 τι ]68 
ΒΡΘΟΙν ὑμαῦ Π6 νγαβ ἴο 4Ὧο {1}18, αὖ Ἰοαβύ 80 88 [0 γραὰ {πΠ6 Νὸν Τ68- 
ἰαπιθηῦ Δηα Ῥβαίπηβ. ΤῊΪ8 ἴδ κ68 ἔοσ ρσγδηϊοα {παῦ {πὸ Νὸνν Τβίβπιοηί 
αχὶ βίδα διαοηρδύ ὕπο ἴῃ βοῦλα 1 6] Πρ 1 0}]6 οηραα; δηα μον 11{{]6 
Οτοοῖς ΠπῸῪ ΚΗΘ 18 Βμοσσῃ ὈΥ 1μ6 δοοουηΐ {παὺ θη ὁπ ΤΠΘΟάΟΥΘ 
οὗ ΑἸεχαμάγια δοοοιηραῃιθα Ῥδοβουηῖυβ ἴὸ [18 σοι ἀγοιηθηΐ, μ6 σᾶνα 
Πϊτὰ ΓῸΓ ἃ ΘΟΙΔΡΘΠΪΟΙ 8ῃ Ο]4 τη ὙΠῸ ἰζπθῦ σαῖς, {μαῦ Βα τισι 
Πᾶνϑ Βοῶθ ὁη6 νΙᾺ ἢ τοὐξῇ τσλοηι ἦι6 σομϊα δΟΉΌΘΥΒ6. 
ΤΆ ἴη {π6 ΤΟΣ οοηΐυνυ ὕΒ6γθ τγαᾶ8 δυἹ ἀθη} ἃ νουβίοῃ οὗ {86 

Νονν Τοβίαμπιθπί ἴῃ ἀ86 ἰῃ ἔρρεε Εργρί. Ηον Ἰοηρ 1Ὁ μα Βδϑθῃ 
ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ ουγτθηΐ γα δδᾶνα ποῦ ΔΩΥ͂ ῥτγοοῖ, 

ΑἾβο ἴῃ Ἰώονοῦ Εσγρέ ἴΠ6Γ6 γα ἰγϑοθβ οὗ ἃ θυμοῦ Γ νου ἴῃ 
{Π6 βδῖὴθ σθηΐασυ. α]]δάϊαβ, τυθη ἰγανθ]]ηρ (πτουρ Εργρὺ δπὰᾶ 
γι Σηρ’ {Π6 τηοβὺ ἔἈπλοῖι8 το Πμδϑίοσιθβ, ἰουπὰ δἱ Νιύγια ἐπ6 δοοῦ Φομη ἢ 

1 Οη πὸ οτἱρίη οὗ {18 ἴοστη, δηὰ 118 ἀουθε} ὈΥΟΡΓΙΟΙΥ 88 ἃ ἀοδίζηδίίοη οὗἩἨ ἴῃς τογβίοῃ 
ἴῃ αῃοδίίοῃ, 866 ἴΠ6 [ΟἹ οννπρ; ΟΠ δρίογ. 

Καλοσίριος ἐπίσκοπος ᾿Αρσινοΐτου, ἑρμηνεύοντος αὐτὸν ᾿Ιουλίου διακόνου αὑτοῦ. 
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οὗ Τώγοορο] 8, 1 βοτὰ (ἔτομι 8 Ἰσποσαποο οὗ ΟὝθ6 1) μ6 σου] ΟὨΪΥ 
ΘΟΏΨΟΓΒΘ ΤΒγουρ δὴ ᾿πίογργοῖοσ. Ηδ ἔουμα δῖμ, Ββονανοσ, νγ6]} 
δοαυδιηἰοα τ ἢ 186 Νονν Τοβίαμηθηῦ. 8.0, ἴοο, {Π6 ἈπηοιΒ Απίοπὶυβ, 
Μ}0 ἢδ8 οἴδη Ὀ6θὴ σοσασαθα ἃ8 {π6 ἐδίπμον οἵ Τργρίδη τιοπαβυϊοίβσω, 
αὖ 8Δῃ ΘΑΙΥ ροτϊοα οὗ [π6 ἔουγἢ σοαίυσΥ (πα ανθῃ ἴῃ {86 {μ1γ4), 
ΒΘΘΙΩΒ ἴο αν τϑοοϊνοα δα ρίνθῃ ᾿ηβίγυοοη ἔγομι ϑοσιρίατα 88 σϑδᾶ 
ἴῃ 7π6 Ομυγοῖ, ἰβουρὰ πιπουῦ δὴν Κποπ]οθᾶρο οὗ σθθκ οα ἢΪ8 

ατὐί.! 
ὸ 10 15 Ῥτόθθ]6 ὑπαῖ, οχοθρῦ δὖ ΑἸθχαπάγια δῃὰ οἵδμοσ ρ]δοθθ {8ο- 
ΤΟΌΡὮΙΥ Ηδ]]οη1Ζοά, [μ6 τνοσβῆρ οὗ {6 Εἰργρίάδη ΟἸγϊβίϊαπβ ἕτοιμα ἃ 
ΨΕΓΥ͂ ΘΑΥΪῪ ΡΟΥΘ γγ7 ΟΔΥΓΙΘα Οἢ ἴῃ ΤΠΘῚΓ ὙΘΥΏΘΟΌΪΑΓ αἸα] οίβ; δηά (Π6 
Βι8}} διηοιηί οὗ }γοο ῦ ἰμαῦ {18 γγχ88 {Π|ὸ οᾶ86 γθβ ] 8. ἔγοτα (Π6 ἰγϑη8- 
ΤΑ ἰβϑῖοι [0 ΟἿἿ ἄδγΥ8 οὗ 80 ποῖ τροσα οὗ {Π6 ᾿ἸΘΓΑΓΥ ΓΤοιηδίηϑ οὗ ατσϑοὶς 
τίου 'ῃ Εργρί. ὙΠμαῦ νϑγηδοῦϊαγ ΙΔ] οοίβ σου] (μτι8 Ὀ6 οαρ]ον οα 
ἴῃ ΟἸγιϑύδη ὑγοσθῃὶρ 18 ὈΓΟΌΔΌΪ6 ἃ ργίογὶ, ἔσοτα {πη6 ἔδοϊ {παῦὺ (Π6 
ΒΟΣΥΪΟΘ οὗ [86 ὑθιηρ]68 οὗ {πὸ ΕἸργρίδῃ 14018 νγαβ οαστὶ θα οα δ χο αβῖνοὶΥ 
1ῃ Εσγρίϊδη. 

ΟἸγιβύδῃ Ὑυοσβῃρ Πα Ί ΓΑΙ] ἴπ [Π6 Εἰργρίίϊδη ἰοηρσιιθ ΒΌΡΡΟΒ6β 
δἰ πηοϑὲ {86 αχϊβϑίθῃοθ οὗ 8 γγβίοῃ οὗ 6 Νοη Ταβίδιμθηί. 
Ὕμθὴ 6 Μοιωρο ἰδησυᾶσο Ὀαρδὴ (0 αὐγασί αὐξαπίοῃ οὗ 

ἘΠ ΌτΟΡΘδῺ ΒοΒ ΟΪΔγΒ, 1Ὁ τγ188 ἔουπα ὑμαΐῦ {86 παῦνο (ἢ γιβδηβ οὗ Ερυρῦ 
8.111 ΘμΊρΙΟΥ 10 τὰ 186 ΡΆΡ]16 γοδάϊηρ οὗ {86 δογιρίιτοθ, δ μου [Δ 67 
ἢδγα Ἰοηρ᾽ οραβ6α ἴο τἱπἀογβίαπα 10, Δα ΟὨΪΥ 86 ΑΥΑΡ᾽Ο νη ΔΟΌ]ΑΥ]Υ. 
Αἴἴον Μ55. οὗἉὨ {16 νϑυβίοῃ 81}}} {8 δι ρου δ παα ουμα {86} ὙΑΥ͂ 
Ἰηΐο σψοβίοσῃ ΠΓαυῖθθ, ομο οὗ {Π6 τηοδύ Ζϑα]ουδ οὐ ναΐουβ οὗ {ἢ}}18 
Τορίου οὐ ΒΙΌ]1οαὶ βἰθαν τὰ ΟἿΣ ᾿ἰδαγπμθα σοιηί δ ὙΒΟΙΏΔΒ 
ΜΑγβ4}}, τὸ ργοραγθᾶ δὴ δαϊίοη οὗ {π6 ἔοι (σοβρ6]8 ἴον {Π6 Ῥγβϑϑ; 
[86 ρυδ]ϊοδίίοη οὗἨ ν ῖοῖ γα8 ργονοηίθα Ὀγ ἢἷ8 ἀθαῖῃ, ΜδγβῃΑ]} δᾶ 
ποῖρα [86 γϑϑάϊηρβ οὗ οογίαιῃ Μ59. οὗ 118 ψϑυβίοῃ, δα ἔχου (6 
ΤΘΙΛΔΥ ΚΒ πο. μα μὰ Ἰοῦς Ὀομλπα μῖπὶ, ΜΙ] ννὰ8 βηδυϊοα ἴο Ἰμβοσί 
ΤΟΔαϊηρΒ οὗ (818 γουβίοη ἴῃ ΐ8 οὐ 108] δρραγδΐιιβϑι ΕὟὙοα ΜΙ] {86 
οἰϊαύοηβ οὗ Μαγβλ}} ἰἰᾶνα ἑουπα {Π6ῚΓ ΥΑΥ ᾿ηὔο ΟΥΠΘΥ οΥἹ [108] ΘΑ] Π]ΟΏ8; 
--- πὰ (18 μδ8 θθθῃ ἄοπθ ούθὴὰ ὙΠ 6η μον αἰ ἤοτα [86 Μοιαρμς 
ταχύ δπὰ Ζαΐζίη Ἰπιογρτοίδίοη ρα] 18η6α Ὀγ ὙΥΚΙη8. ΤῊϊΒ 88 θθθῃ 
8 Τρ ργοσοάυγο; [ῸΣ [86 τοδαϊηρσβ οὗ Μίαγβ}}}] σοῦ ἀσγανῃ ἔγοτη 
ΜΩ5., δὰ ὙΥ}Κιη8 δοίθα ὈΥ πο τγθϑῃδ οὐ 16 4}}Υ 1η (86 ὀχθοιίοη οὗ 
Ἀ18 φα 10. 

Βανιὰ ὙΥΚΙπδ, ἰμ6 ἢσγβῦ τῆὸ ΡυὈ]Π1]Βμ6α τὰ ῥτϊπὺ τΠ6 Μοιαρλὶις 
Νεον Τοδίβδιηθηΐ, νγὰ8 ὈΥ ὈιγΓΠ ἃ ῬΥυββίδη, γγ8ὸ θθοδταθ ἃ ΟΙοΥΡΎΤΩΔη, 
οὔ [6 μυχοῦ οὗ Επρ]απά, Η18 βαϊίϊοῃ ἀρρεϑαγθὰ δὐ Οχίογα ἴῃ 1716: 
10 τγᾶβ (48 βία θα πὶ ἴμ6 (1016) ῬαΒθα οὐ ΜΙ55. ἴὰ {16 Βοαϊ]εΐδῃ, οοηγ- 
ΡᾶΙθα ψ 1 βολθ ἴῃ {86 ΝαύΤοδῃ δπὰ δοῦλα δ Ῥδσιβι Τμ6 δα] οὴ 
ΒΟΘΙῚΒ ἴ0 πᾶν θθθὴ ΨΟΙῪ ΠΙπηῖθα ; δπά γοὺ ἃ ἔδν Ὑθᾶγβ ἃρῸ (πὰ 
ΡΟΓΠΔρΒ8 [818 ΠΊΔῪ 580} 6 {Π6 6486) 6 φγϑαίθι ρασγύ ὈΥ ἔδγ οὗ {Π6 
ΟΟΡΙ68 ὝΘΓΘ ΓΟ ΔΙ 1ηρ᾽ ἰῃ Βῃ6οίβ ἴῃ [26 γθθουβα οὗ (Π6 ἴΠπὶνογιυ 
ῥειπτπρ οἷοθ αὖ Οχίοχα ; βὸ 11{{10 αἰϊθηθοη δὰ ἰῃ6Ὲ Μϑιρμιὶο 
Ἰδλησύδρσα τϑοοὶνϑά, δὖ Ἰοαβῦ ἰῃ σοπηθοῦοη τι ΒΙΌ]1ςΑ] ᾿ογαΐασα. 

δ Κθο 68 ἴο πο86 Ρασχιίςυασθ, δηὰ τόσα οὔ ἴπῸὸ βδῆιο Κἰηὰ, Ηυμ᾽ Εἰπ]οϊταυρ, δ 91] 
Φ. 357. δε4. εἀ. 1847), Δηὰ ΜαΓΒἢ 5 Νοίθδ ἴο Μὶο]Α6118, ᾿ἱ, Ρ. 587, 

ΥΟΙΟΊΙΨΓ. υ 
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ὙΠοτΘ ΜΟΥ βΒοπθ Μ)ἘῈῸ οδϑιραίεά ὙΥ ΚΙ 88 δα θη βουογοὶν ; 
διηοησδῦ οΟἰποῖβ [1.8 ΟΥΟΖθ δπᾶ «ΔὈ]ΟΠΒΚΥ͂, οι οὗ ψμοῖὰ γταηκοά 
διιοησδῦ {πΠ6 τποϑὺ ἰϑασποὰ Εσυρίίμδῃ βομοΐασγθ οὗ {ΠῚ ἀΑΥ ; δπὰ 
οἰἴμοῦ οὗ [θη γγᾶβ ἈΡρδγΘΓΎ οοπηροίοπῦ ἴο αν δχθουϊδα εσοῖΐ τγλαὶ 
Πα θδθη ἄοπο 1ῃ 80 αι θϑίϊ Δ ]6 ἃ τη ποῦ ὈΥ ΤΥ ΠΚΊΠΒ. 

ΤΒ6 ροϊηΐβ ἴπ σοὶ ΚΙ βθοτὴβ (ὁ πᾶν [4116 ἴῃ [86 Θχθου!οη 
οὔ ϊ8 οαἀπἶοῃ πο γο, {86 ΠΟΙ -ΟΥ̓ΓΘΆΪ ΤΏΔΠΠΟΡ 1 ὙΠΟ ἢ6 υϑοᾶ [8 
ΜΆ. δυϊβου66, ---- σοπιδὲέπίπισ οὐζθη γοδά!πρΒ ἔσομαι αἰ θγθηῦ ΘΟ 1668 ἐπ 
ΒΟΝ ἃ ὙΑΥ͂ 88 ἴ0 ρ͵να ἃ ἰαχὺ ψὩ]Οἢ πχυϑὺ 6 Ἰποοττθοῦ ([8686 ρ͵αςθβθ 
Ὑ6Γ6 ἴῃ ἕδοί οσηπίαίε ΚΘ ἸΏ ΡΒ, Βοηὕθ 068 ᾿ῃ ὙΒΙΘΝ ἴῃ οη6 ρατί οὔθ ΜΆ. 
δα Ὀδδη [ο]]οννοά, δῃὰ 1ὰ (86 ΟἿΟΣ μαζί δποίμοῦ, 80 ὑμαῦ [Π6 πηθ θ6 ΓΒ 
ἀϊὰ πού βδηρ Τορϑίμου); [Π6 οῃηϊββίοη οὗ 41] δοοοιιηὺ οὗ {8Π6 ναγϊαὐϊομθ 
ΟΥ̓ δορ!68, ψ  οἢ 11 σίνθη σου ἤαγα Ὀθθη οὗ στοαῦ ναϊὰθ; {π6 46- 
[οοὔλνθηοββ οὗ {π6 1ωδπ νουβίοη τ μ]οἢ Β6 ρἰδοοὰ ὈΥ {86 5:46 οὗἉ 18 
Ἐπσγράδη ἰοχύ, μι οἢ που] οὔθη τι θδά ὑπο86 τποὸ (1Κ6 ΒΙΡ] σαὶ 
ΟΥ̓ 108 ἢ ΡΌΠΘΓΆ]) ΔΓ ποΐ πηριιοα τ 1} Εἰ ρδη ᾿δαγπΐηρ. 681: 468 
{8686 ἀοἔἴεοίθ {Π6Γ6 ὝΘΓΘ, 1Ὁ ΔΡΡΘΆΓΣΒ, τηθίδα Κο8 ποῦ ἃ 6 7 88 ἴο ροϊιΐϑ 
οὗ ργϑιησαδῦοαὶ ῬγορυιοἴΥ. 

Ιϑυῦ ἰτΓπουρἢ 1Π18 φα!Π ἴοη οὗὁὨἨἁ ὙΥ 1ΠΚ1 8 τυᾶϑ 1 ΘΥ̓ΘΟΥῪ Ροϊηΐ οὗ ΥἹθ 
Ὁ ΒΑ ΙΒ ΔΟΙΟΥΥ, ἴπ6 να]ὰθ οὗὨἨ [6 νϑυβῖοῃ 88 ἃ οὐ [108] τ 688 1788. ἴοο 
δτοδῦ ἴο Ὀ6 Θοῃοθαὶθα ὄν ὈΥ Βι6 ἢ} ΡΥΟΟΘΕΒΘΒ : 18 ΚΓΟΔα ΠΡ ΘΓ ἔοι πα 
ἴο ΘΟ ΠΟΙ46 80 σϑῆθυα! ν τ ἢ Βοιι οὗ {πὸ δῃοϊθης ταὶ δ μου 168, 
{Πδῦ 411 οὐ 08. ΠΟ νϑ] θα ὉΠ τὰ σοῦ πθοθβδιίαίθα αἷβὸ ἴο σαίὰθ [ἢ6 
Μοιαρδἶο νοσβίοῃ. ΑἾΪβὸ 10 βϑοηβ {πὶ Εἰργρῦδϑῃ βόβοΐαγθ ΒΊΡὮΪΥ 
αϑίβοιηδα {86 ἰοχί ργαβϑοηϊθα δΥ 1π6 Βοαϊ]οΐδη δ 585. υβοα ὃν ὙΠ ΚΙηΒ, 
ἴῃ βριί6 οὗὁἩ {π6 ἀοΐοοϊνο Δ ΠΟΥ 1π τ ΠΙΟὮ ἢ6 ΘΙ] Ογοα {6 π. 
1 νγαβ ὑπογθίοσα πὶ στοαὺ Ἰηϊογοθ ὑπαὶ ΒΙΌ]168] βομο ατθ γοσοϊνοά 

{π6 δῃηπουποοιηδηῦ ἰμαὺ δομγαγίζο μαα πηἀογίδκθη δὴ οαϊ οι Ὀαβοα 
ΟἿ 8 ΘΑΓΟΙᾺ] οχδτοϊηδίίοη οὗ ΜΆ. δυῦηουιϊοθ. Ὑὴ6 ἤγβὺ ρογίϊοη οὗ 
(18, οοη δι πίηρ (86 (ἀοΒρο}8 οὗ Μαιίπον δα Μασ, ρρϑαγϑᾶ ἴῃ 184θ ; 
186 οἴποῦ ὕντο (ἀοβρϑ]β ἴῃ {Π6 [0] Οὐ Ἱρ' Υ ΘΓ. 

118 ἴο Ὀ6 τορτοιοα ἐμαΐ 1818 βοβόοϊαῦ πα ποῦ τροσα οχίθ δι νοὶ Υ 
υϑοα (Π6 Μ55. ψΠΙΟΒ οχ δὲ τὰ αἰ ογοηῦ ΠΡ ΤΑΣΊΘ8. 88 ἃ θα818 [ὉΥ 18 
οατίίοη : ΒΘ γγᾶβ ΟἹΪΥ 8016 ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ μο86 ὙΒΙΟἢ ἀγα ἴῃ {86 Πογαὶ 
ΤΑΡΓΑΤΥ αὖ Βου] η., ΤᾺ Ὁ] ηρ; 18 {86 118, 48 ποίδα Ὀγ ϑομινασίζα. 

Ρ. 1. Α ΜΕ. σοπίδιπίπρ οὐἱν 186 Βρ6ὶ οὗ 8. Μαῖμον, δῃ 
σανίδι ΘΟΟ] ΘΒ ΒΈ10 81 ἰΘββοῦβ, [ὑ 18 ἃ ἐγαπδογίρέ τηδᾶθ ὈΥ Ῥοίγϑιβ 
1η 1662. 

Ρ, 11. Α ΜΆ. οὗ {π6 ϑυμπάᾶδγ [6β8οῃβ ἔγοτα (6 ἔουγ (οβροὶβ, στ 
[Ππο86 οὗἨ ΘΟΟ] 6814 80104] ἔδϑναϊθ; 4180 6 ὑγδῃβοσιρύ τδᾶθ Ὀγ Ῥοίγιδ. 

Ρ. 11. Α ΜΕ. οὗ δι. Μαδγκ ; οοριοα Ὀγ ἘΠ βᾶτῃμθ βϑύβοῃ. 
Ῥ, 1. Α Ἔὄιβἰγαῖϊασ ἰγαηβοσιρὺ οὐ δὲ. 106. 
ΡΥ. Α ΜΕ. οὗ Ροίγϑυβ, οοπίδιηΐηρ 18 πούθβ ΟἹ Ῥϑββαρθβ ἴῃ [ἢ 6 

ΜορΡΒΙο (ἀοβροἸβ. 
ὯΖ. Α ΜΆ. οὗ (86 ἔουγ Ο(ἀοβρα]β, ἐγ οΥΪΥ ἴῃ [6 μΡοδββοβϑίοῃ οὗ 

Τίεζ, διὰ τ μ]ο ἢ τα  Β6]οηρ ἴο {86 ἔουγίθοπι οοπέυγυ. 
ΠῚ ψ1}} (8 θῈ βϑϑὴ {πα΄ ϑοι ψαγίζΖθ, ἴῃ ἀϑῖηρ [86 δἱἀβ στ ΒΊΟΣ 

Βουϊη βυρρ θα πη, μα τηδίθσϊαβ Ὀθίογα ἰτὰ τ ΒΙΟἢ Τ6Υα ποῖ ΠΟΥ 
δτοαῦ 'ῃ ΑὈΔΠΟΓΥ ΠΟΣ ὙΘΏΘΥΘΌΪΟ [ῸΓ {Π6ῚῚ δηαυΠγ. Ηἱἴ8 οπ6 οἶδον 
ΒΟΌΤΟΘ γγα8 {Π6 ᾿γϊη θα οαἀϊοη οὗ ὙΥΉΚΙΠΒ; τυ Οἢ, ἀοδρὶΐα οὗ 84]] 118 
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[αυὐῖδ, Ῥτεβοηΐβ σθδρβ ἔουπά ἴῃ βόα οὗ {1Ὸ Μ55. πιο 6 
ι86α, 

Τὸ ἴβ Ῥγοθδθ] [μαὺ 6 γα 18 ΠῸ ΤΟΣ 88 0 ψβαῦ {π6 ΜΆ. τγογὸ 
ἔσγοτα σοῦ Ροίγουβ οορὶοα; αὖ 411 ουθηΐβθ, ἃ8 {Π|Π 58 ὩΟΥ ἅτγθ, ἢΪ8 
ὑχαηβουὶρίβ τυβέ 6 ἰδίθῃ 88 Πο]ἀϊηρ ἴῃ6 ρἷδοθ οἵ {πη6 ἀπκποόνῃ 
ΔΙΟΒΟΙΥΡΘΒ; 8Π4, 8118}} 88 185 {π6 δῃθαυυ οὗ εχ ϑίζηρ ΜΘΙΩρΡΒΊΠΟ 
Μ55., νὰ τηυδϑῦ ἰδῖκα {Πθτ 85 (Π6ῪΥ ἅγο; δπᾶ {Π6η, 1ἢ [Π6 αρβίιοη 18 
Ταϊβοα 48 10 {π6 ἐσέ νυ 1 ἢ {Π6Υ οομ δι, ν᾽ 6 τηνϑὺ τοίου [0 86 λοι οὗ 
115 ροπϑγαὶ ἀργθοιχθηῦ τὴ σι μαῦ πὸ ἄποισ ἴο βᾶνθ δὴ δυγγθηΐ 1π 
Ἑιργυρὺ ἴπ {μ6 {πἰγὰ οομίυγΥ, 88 ἃ ὑσοοῦ (μαύ 10 15 δ ὑβίδ 180 νοἱα οὗ 
οοτταρίίοη. ΟΥ̓ οουγβα ψχ οου]ᾶ πᾶγο ἐοἰδηφαά ὕο βο88688 ἐπ18 δῃοϊθηῦ 
ψουβίοη ἰπ δποιθηΐ ἀοοσυμιοηΐβ:; Ὀαὺ γγχ6 τηθδὲ μ6 {πη} ἔὼν τ δῦ τνὸ 
μᾶνα ; στϑιλοιῃουϊηρ (πδ΄ 76 ῬΟΒΒ688 Π0 δποϊθηῦ ΜΌΝ. ΟΕ Βοπηθ δποϊθηΐ 
ὙΟΥΚΒ : βουγα οὗ (ΟἸΟΟΓΟ ̓Β ὡ ̓πβίβη 66) Παύθ ΟὨΪΥ ὈΘΘ ῥγοβογυϑα ἰὸ 
ὯΒ ἴῃ ἃ βδίησίε ΜΆ. οὗ [86 ἐουχύθεπίῃ σθηίυγΥ. 

ΒΥ γαθᾶῃ8 οὗ ἰμ6β6 οορὶββ, δῃα Ὑ 1} {π6 δ] οὗ ΥΥΙΚΙΉ ΒΒ ρῥυιηίθα 
οἀϊοι, βοιναγίζα οστηθα μ18 ἰαχί, Ηθ τῦᾶβ 80]6 ἰο δνοϊα τωδην 
ΟΥΓΟΥΒ ἰπΐο ὙΒ1Οἢ ΠῚΒ ῥγθάθοθθβουῦ Πα {Ἀ]16η, ΟΥ̓ ΤηΔΚΙΠρ ἃ ΠΊΟΥΘ 
Ἰυαϊοίουϑ 86 οὗἁὨ 88 πηαίοσιαἶβ, 8η4α ΕΥ̓͂ ροβϑβϑββίῃρ (ῃδὺ στγαιηπηδίϊοδὶ 
Κηον]οάρο, το του] μανθ πιπαογοα ὙΠ Κίηδ, ἢ 6 μδα ἢδα 10, 
ἔγοσα δοηἱπρ' Γοδ Ἰσ8 ἔγοια αἰ δγοηῦ ΜΚ. ᾿ἴπ δυο ἃ. ΨΥ 88 ἴὸ 
Ρτγοάμποα ἐπιροβδῖδίο οοπβίσγυιοιίοηβ, δομιυγαγίζα 4180 σαᾶνα {Π 6 γἈΓΙΟΙ 8 
ΤΟΔάΙηρβ ἰουπά ἴῃ {6 Μϑ5. ψ πιο Ὧ6 ΟΟ]]αθα : [Πμ680, ΠΟΎΘΨΟΥ, 
ἢανθ, 1ῃ σΘΠΘΓΑΙ, ποτὰ ἰηίδγοϑὺ ἕο ὑ(μ6 Εἰργρύϊδῃ βοβοϊαῦ {μ8ὴ ἔῸΓ {86 
ΒΙὈ]16 4] οὐἱτἰς ; θθοδυβ6 {Π6Ὺ τογα οἴξθη τοϊαΐθ ἴο (86 ότι δπα βίσυο- 
ἴυγχα οὗὨ βοηΐθῃοθβ, (ἢΔῃ [0 σϑϑηρθ ἩὮΙΟΝ ΤΩΔΥῪ πᾶν οχὶβίθα ἴῃ [ῃ9 
οσὶρίμαὶ τρεῖς, 
ὅ Μ01}} 06 Β66 ἢ ΠΟῪ [ΔΓ ΘΟ γαγ θ᾽ Β ΤΟΥ 18 ΔΥΘΙΪΔ 016 ἴὸσ ΟΥΪ68 ΟΣ 

βιυἀοηβ ὙΠῸ δῇ πηδοαυδιηἰθα τ} {π6 Εἰσγρδῃ ἰδησυασο, ΠΘῺ 
ἢ18 ρίδῃ οὗ οχβιθηϊηρ (86 τϑβαϊίβ οὗ [18 ἰδθουν ἴῸγ {πεῖς Ὀθηθῆῦ 18 
ξαγῦΠΓ ἀθβουῖ θα : τοῖον ψ μαῦ Πα αἰἸὰ 18 βυηοϊοηΐ, ἀπα νυ μου δὴν 
Ὀούΐον τροᾶθϑ οου]ὰ Ὀ6 δἀορίθα, ἀγθ αυθβίϊοηΒ [ῸΣ ἀϊδποῦ σοηβιάθσγα- 
Ὁ οη. 
ΘΟ γαγίζα γγἃ8 υὐίου] αἰ βθα θῆοα ἢ ὙΠ ΚΙπ8᾽8 1, δῦ σνοσβίοη ; 

ΤΩΔΗΥ ΟὗὁἨ 118 ΘΥΤΌΟΤΒ ὙΟΙΘ Ροϊηΐθα ουϊ ἴῃ [}18 ργθΐδοθ: δα αἸα ποῖ, Βου- 
ΕΥ̓ΘΣ, ὑγΊΒἢ 0 ΤΆ Κ6 ἃ ΠΘῪ ΟΠ6; ΡΑΥῪ Ὀθοδαβο [6 ροΠΘΓΑ] ἰοχίυσο οὗ 
πὶ οὗ ὙΥΚΙμΒ γὰβ βυ ποι ΘΕ] σοτγγθοῦ, δα ΡΑΥΠΥ͂ θθοϑιδβα ἢ6 
{πουρὺ ὑμπαῦ {818 που] θ6. 1ηϑυβηοϊθηῦ ἔογ (86 Ῥγροβα βοὴ μΠ6 Πδά 
ἴπ ΥἹΘῪ : μα {πο γθίοσα ραν ἃ οοἸ]δίϊοη οὗ {μ6 Οὐρίϊο υεγϑίοτις ψΊΓᾺ τἢ9 
ατεοῖκ εχ. Ηδ δανιβοα!υ ἰαῖκαβ ἃρ (86 Οορίϊο νεγδίοηϑ; ὈΘοδαΒ8 ἴῃ 
{818 ρασῦ ἢ6 ἄοβθϑ ποΐ σοδίχιοὺ Ὠἱπη8616 ἴο {π6 Μοιρμο, θὰ Πα 4180 
γοίθυβ ἰοὸ {86 ΤΘΡθαῖο ἔγαρταθηΐβ ργθραγθα [ῸΓ ρυ ]]οαίοη ὈΥ ΥΥ οἱά6, 
ΘηΑ οατοα Δἴ  δ18 ἀθαῖῃ Ὁγ Εοτα. (66 δ ἴο {π6886 ἴπ6 ποχὺ Οδαρ- " 
ἴ67.) ὙΤ]6 γοδαϊηρβ οὗ [686 6 Ὑ]Βῃθα ὑο δχῃῖθιῦ ἹΓ ἸΔΟΥ͂ ἈΟΟΊΓΔΟΥ 
ἴμδῃ Βα θθθῃ ἄομθ ὈΥ̓͂ Υ οἷ46 δπὰ ΕΌσΩ, 8Ὸὸ 6 σα ([π 18 ΟΡ] πο) 
ποῦ Αἰτορείμοῦ οοπηροΐθηΐ ἴον {861} ἰ88Κ. 

Τὴ6 τ, ΠΟΥ ἴῃ οὶ Βομναγίζα {θη ᾿ηβίσιιοίβ Β15 γθδθτβ ἴῃ 1Π6 
οὐ 04] 86 οὗ {π6 Μοιαρῃἶο σγογβιοῃ 18 (818 : ---- Αὐ (6 ἔοοῦ οὗ δδοΒ 
Ρδρθ 88 β. 0) πα, ἃ οοὐἰ Ἰδίϊοη οὗὨ 118 ἑοχὺ (ἰοροῖμοῦ Δ {παὶ οὗ {Π0 
ὙΠΟ αὶο Ὧ8 ΓᾺΡ δ 1Ἅ ᾷ8 θ6θὴ ρα] 864 Ὀγν Εοτα) χὰ (8. ατοοκ 

υ 2 
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Τοβίβπιθηἑβ οὗ 1Δοππαπῃ (1842), ἀπά {πα 3,γεὲ οἀϊοι οὗὨ ΤΊΒΟΒο που 
(1841). Τα 18 αἷβὸ 8 οοϊ]αίζοη οὗ {86 ἰοχίβ στ {μΠ6 Οοάοχ 
ἸΟρῃγαθπι (48 ΡΌ] 15μ64 ὈΥ ΤΙΒΟΠΘΠΔΟΥ), γῆοτα 10 18 οχίδηῦ, [Ἃἢ 
{Π|8 ρατγί {Π6Γ6 8Γ6, 8180, ἔγβαυϑηῦ 8]} 810 η8 ἰο ὙΥ ΚΙ π8Β 1,δἴλη νϑυβίοη ; 
1ηα 664 οι ναγίΖθ βθθιηβ 0 ἢᾶγα δϑϑατηθα (μαὖ 18 τοδάθγβ σου ]Ἱα μανοὸ 
{μαῦ νουϑίοθ ϑίοσθ ὑ88πὶ ψ ἢ1}16 πρὶ μῖ8 θα! οι; δηὰ ᾿π Ῥσδοίῖοαὶ 
ΘΧΡΟΓΙΘΏΟ6Β 10 18 ΠΟΘ] οἴἴθῃ ἰο σοί ἴο ὙΠ Κῖπβ ἴῃ ογάθσ ἰοὸ ὑπάογ- 
δβίδῃα {π6 τϑίεγεποθ οὗ ϑοῃναγίζο, δηὰ {μπ8 ἰο Κηον ῥγθοΐβοὶυ τ μδΐ 
[16 δίαίββ {π6 Μορ 110 γοδαϊπρβ ἴο Ρ6. 

ῬογϑριοαΥ ουα πανα θθθη πιοτὸ βιι θα ἴῃ (818 ρατγὲ οὗ [86 τνουῖς 
1 Βομιυναγίζο μδα ρίγβῃ 1 δὴ ἑπαάερενάθηξ ομαγδοίου,--- ἢ 6 Πδα βὸ 
βίαίβα {πὸ οομρασίβοη οὗ {πὸ γϑϑάϊηρβ ψ πὴ ἴμ6 Οτοοῖκ δ ἴὸ μᾶνθ 
ἸΩΔ46 1ὖ πΘΘ61688 0 ΤΟΙῈ ΘΟΙ ΡΠ σΑΙΥ ἴο οΟἴῈΓ ὈΟΟΚΒ. ΑἾδβο, {Π68 
ΘαΙὕοῦ ΒΘ 68 ἔγομπι {1π|6 [0 ἔπη ἴο πᾶνα ἔογροίΐίδῃ πὲ 10 τν88 ΕΥ̓͂ πὸ 
Τ6808 1Π|κ6]γ {παῦ [Πο86 ὙἘΟ δχδηγῖ θα μἷ8 δα! ἴοη ἴον οὐ 168] ΡΣ ροδο8 
γοῦ] α »"" 8 δοσιγαίθ δοαιιδιηΐδηοθ ὙΠ [116 ΜοΙΏΡΒΙΟ ἰοηραα, 
δνθῃ 1 {Π6Υ δῃου]ὰ Κποὺν {Π6 Ἰοίίοτγβ: αὖ ἰθαϑί γὸ ἄἀο ποὺ Κπον οὗ 
ΔΩΥ͂ ΟΥΙοαἱ οαϊύοῦ οὗ [π6 το Νὸνν Ταβίαπιθης πο 88 Ὀθθῃ 
8.164 1π (18 Ὀγαποῦ οὗ Ἰθασηΐησ. Απᾶ ἰδυ8 {ποῦ οὔὔβῃ ὑϑιλδὶῃβ ἃ 
ἀουνὺ τ μϑίμον {818 σα] 8 0]6 γογϑίοη δὴ 6 οἰϊθα 48 δὴ δυὶμουῦ ο 
ΘΙΠΟΣ 8146 1 οα868 σοϊαίδηρ (0 ἴδη8ο, οοπβίσυσοη, ογάου οὗ βυυϑίδη- 
{ἔν 8, 8ηα ΟΥ̓ΠΟΥ ροϊηΐθ, 48 ἴο τ ῖοῖ [Π6 δηοϊοηύ 1,μδἰΐη ΟΟΡ᾿6Β ΤΩΔΥ 6 
ἔγθοὶυ δηᾶ σομβ ἀθη{Πγ υ86ά. 

Βυῖ Ἰούηρ (686 σΟΠΒΙἀογδίῖομβ αν ἰ(δοῖγ (.}] σοῖσι, 8.1]] 
Θοδαγίζο᾽ Β Θαἰ θη οὗ [6 ΜΡ Π: 6 (ἀοΒρ618 Ῥοββοϑβθδ ἔῸΓ οὐ [108] 
Οὐ)δοίβ ἃ νδίιιθ 1πλγ] ΘΑ ΒΌΓΘΌΪΥ ΒΌΡΟΓΙΟΥ ἰο {πα οὗ ΥΥ 1ΠΚ1Π 88: 10 ΘΔ Ὀ]68 
Ἢ8Β ἴο οογτοοῦ ἔΌΥΤΔΟΣ τη ]δίδβοβ, [0 βρϑὰξκ ψ ἢ σοηῆάδηος οἡ Ῥοϊηίβ 
ῬΓΘν Ιου ΒΙν ἀουθύξ}, δπα ἴο παῖ βυο ἃ ὑ86 οὗὨ {818 ὙΘΥΒΊΟῚ. 88 18 
ἸΏΟΤΘ ἩΟΤΙΔΥ οὗ 118 Δα Υ δα ἰηΐοσγμαὶ σμαυλ δου, 

Αὐ [Π6 δπὰ οὔ 818 Ῥσϑΐίδοα ἴο {πὸ (ὐοβρο]β οὔ 1κὸ δπᾷ “ομη, ρυὉ- 
᾿8Π64 ἴῃ 1847, οι ψασίζθ ϑρϑαῖβ οὐ ἢ18 Ἰηὐθηθίοη οὗ σοϊῃρ δὖ ὉΠ06, 
ὉΠάΘΥ (Π6 δυβρίοθθ οὗ 186 Κιηρ οὗ Ῥγυβδβια, ο Επρ]απα δπὰ ΕἾΘΔΠΟΘ 
ἴο οΟἸ]αί6 {6 Εσγρώδη ΜΘ. ργαβοσνϑα ἴῃ ἐο Ἡδτατῖοβ οὗ ἰμοβθ 
οοπηίτῖοθ. Ηδποο 1 γγβ βορο {παι 6 σου] Ῥγθρασα 86 ἰοχί οὗ 
186 τοιηδιηἷπρ ραγὶ οὗ {86 Νονν Τοβίδιηθηῦ ἩΠῸῈ 81}}} στοδίοσ θχϑδοί!- 
ἰχ46, ἔγοτῃ Ὀοϊηρ (08 δἰἀοα ὃν ΜΆ58. οἵ ζγοδῦθσ. δ Πα ΜΠ ΠΥ δηα να] 
ἴδῃ {μ6 Βου]η ἐγαηβοσιρίϑ. ΓΉ686 ΒΟροβ, ΒΟΥ ΟΥῸΡ, γογ ἔγυβίγαίαα. 
Αἴδοσ [ἷθ τϑίαση ἔγοτῃ ᾿18 οὐ [168] ἸΟΌΓΏΘΥ, Β6 Βθθῖὴβ ἴο ἴᾶνα ἀοη6 
Βοιῃοί ῖηρ ᾿ΟΥ ΑΓ 8. {Π6 ἀγγδηροιηθηύ οὗ 18 οΟἸ Δ] 008 δηα {6 ὁοτα- 
Ἰοίϊοη οὗ 18 Οορίϊο σδιτηαν [ῸΣ 186 ργθβ8 (ρ  Ἰϑῃιθα 81μ66): Ὀαΐ 
[ὸ γγ88 δ πἀοτοα ΟΥ̓ ἀθδί ἔγομι σινίηρ ἰο [86 ῬΆὈ]1Ο ΔΩ ταοσὰ οὗ [86 
ΤΘΒῈ 18 οὗὨ 18 ἰΔΟΌΓΒ. 

πῃ 186 ΘΑΥΥ ρατί οὗ 1862 1τὖῦ τγᾶβ δῃηπουηοοᾶ {πδὺ [86 ποΥκ πσου]ά 
6 οοπεϊπυοᾶ ὈΥ Ὧν. Ῥαὺ] Βορίομοσ οὗ Η41|16. [1 νδϑ {πθῃ 80}- 
Ῥοβϑᾶ {μεῦ Ὀγ {86 «αἰὰ οὗ δον αγίζο᾽ Β ρᾶροῦὰ (86 τοιλδιπιίηρ ρογίϊοη οὗ 
116 Νὸν Τοβίδιηθηῦ τϊσιῦ Ὀ6 οἀϊίδα οἡ ἃ ρΐδῃ ψδιοἢ που]ὰ θ6 δἱ 
Ἰοαβύ ἂδβ σοοηνθηϊθηΐ ἰο ΒΒ: ] 164] ϑοθο ΑΓΒ 88 {παὺ ΤΟ] ονγοα ὈΥ δοιινασγίζα. 

ΤῊῖθ Πορ6, ΒοΘΥΟΣ, νγὰ8 ἔγυβίγαίθα ; ἔθ Υ σμοη Βοριομ ον Β δα 0 
οὗ {86 Αοίβ οὗ 86 ΑΡοβι]δβ δρρεαγβά, 1 ψὰϑ ἰουπα ἰο σοηπίδϊῃ 8 
Μορβεῖς ἰδοχί, απὰ ποίμιηρ 6Ἶδθ, οχοθρὲ ἃ 6 Ὁ νΆΓΙΟΙ 8 Γοϑαηρδ δ 
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{16 ἰοοΐ οὗὨ βοιῃϑ οὗ (86 ρᾶρϑαβ. [}ἢ ἃ πιοβὺ ὑσιοῦ δηᾷ τηϑᾶρτο ρυθίδοθ 
(ἐισεμέψ-οπο {πο οὐ]γΥ) Βορίομοσ [6118 8 γοδάθυβ {μαὺ οι ασίζθ 
ον ποϊμῖηρ ὈΘμϊηα δὖ πἶθ ἀθαίῃ πΒΙΟἢ ὑγαβ ἀν δὶ] 4016 ἔοὸγ ὑπ6 ὁοπ- 
{ἰπυλοη οὗ 18 Μοιρμο Νονν Τοβίδιηθηΐ, οχοορί ἃ οο]]δίοι οὗ 
ἵντο Μ55. ἴῃ {818 σουπῃίτγ, οη6 οὗὨἨ ψΒ1ο Β6 08118 Ογοέοπίαπιϑ, [86 
οἴδον Τ᾿ αἐέαπιίαπι (Ὀαὺ τ ἰϊπουῦ τηϑηϊοπίηρσ τ πογο {Β6Ὺ τὸ ἀδροβιίοα, 
ΟΥ̓ ρἰνίηρ ἃ ἀδβοσιρίάοη ὈΥ̓͂ ὙΠΟ {ΠοῪ σου] Ὀ6 Ἰἀοπίῆ64). Βοοῦ- 
ΓΙΟΒΟΓ [Π6 ἢ Βαγ8 τὺ 6 υ86α {18 οΟ]] αὔθ, δῃα ὁπ ὙγΠ1οἷλ Β84 ὈΘ 6 
τη8Δ6 (ΌΥ ἈἸΠηΒ6]Γ ΟΥ ἈΠΟΙΠΟΥ γ͵1ὸ 8.6 ποὺ ἸΠπΙΌΟστΩ64) οὗ ὕνγο Ῥδυιβίδῃ 
Μ55., ψῃΐοῖ, 88 ἴο ρἶδοθ οὐ ἀβροβιῦ, πηαυκ, ΟΥ̓ ΠΌΡΟΥ, ΓΘ ΘΑΊΔΙ]Υ 
πα οβουι οα, 

Βορύθ ον {Π6ῃ δίβίθβ Ὦ1Β γθαθου [ῸΓ πού ρον ηρ ἃ οΟ]] Δ 0. οὗἨ {π6 
Μορβῖς τ ἱἢ 186 ατοοῖκ Τοχῖ, “41 Βανθ ἴῃ {818 ρΪδοθ δοϑίδι θα 
ἴτοῃλ 8 σου] οομρατίβου 1 (μ6 Οσθακ, βῖποθ 1 ἃπὶ 800} ροϊηρ ἴο 
ῬΟΌΠ ΙΒ. τὰν οσῃ ὈΟΟΚ, οαϊΐθα οα {π6 δυϊμου οὗ [μ6 οσιθηίδὶ νοῦ- 
ΒΟ η 8. ἘΕῸΣ {μῖ8, (6, τηυδῦ οὐἹ 684] βίυἀθηίβ γαῖ Ὀοίογο {ΠΟΥ͂ οδπ 
ΘΙΏΡΙΟΥ Βορίι μον Β ἰαθουΣΒ τ} ονθη (86 βαῖλα ἄσρτθο οὗ ὀχδοίχίπαθ 
δα [ἈοΠ]τν πὰ ποῖ ΓΠΟΥ͂ σδη ἀγ81}} ΓΠΘμΊβα ᾽ν 8 οὗὨ 86 σου κ οὗ Ἀ18 
ῬΓΘαδοθαϑοῦ, Τῆα Ερ 8165 οὗ (89 Νὸν Τοδίαδμηθας ἤανθ βη06 ὈΘΘῊ 
ῬΟΘΠΒῃ6α ὈΥ {Π6 βάπη6 οαϊίον. 

ΤὨυ8 {Π6Γ6 18 τ] 6 ἢ ἩΠ1ΟΒ 8.11} σθηϊαῖπβ ἰο θ6 ἄομθ, ουθῃ δἵοσ 8]] 
τπαῦ τγᾶ8 Δοσοι 1864. δγ Θομυγαγίζο, Ὀθίοσγθ {818 νσβίοῃ 0711} Ὀ6 δ ν41}- 
8Ό16 ἱπ ἃ τολοῖϊῳ βαϊϊβέδοίοσυ βίαίθ. γε νδηΐ--- 

18:. ΑἹ δοουγαίαδ 11δῦ δπᾶ ἀδθβοσιρίίοη οὗ η6 Μοωρβεῖο ΜΩΜ,, βὸ 
88 ἴο Κπον ψὨΙΟΝ οὗἁὨ {Πϑ τ ἀγα οσίῃγ, οα ἴπ6 ρτουπαβ οὗ δηθαυΕγ 
ΟΥ̓ 1ΏΓΘΥΤΆ] ΟΠδγδοῖοσ, οὗ ἃ φο ]δίϊοῃ 8 οοτηρ]οΐθ 88 μαΐ οὗ {μ6 Βου] πη 
Μ5. τοδάβ ὈῪῚ οι νασίζα. 

254. Απ οὐἀϊοῃ, οοπίαϊηϊπρ {86 νασίουβ γθδαϊηρβ οὗ ἔπ686ὸ ΜΘ. 
ΒΌΆ)ΟΙΠΘα ἰο 8 ΘΑΓΘΕΆΠΥ οαἀϊοα ἰοχῦ, ἰοροῖμοῦ τὰ τϑίθγθποθβ ἰὸ 
ατοοκ ΜΆ58,, 88 ϑυρρογίηρ᾽ [6 τ ϑάϊηρβ οὗ {Π6 ΜοιρΒΙΟ σουβίοη. 
ὕὉ 011} ἐμ686 Ῥῥοϊπίβ πᾶν θθθη δἰξαϊποά, οὐ σβ πιὶ}} ποῖ Ὀ6 8016 ἰο 
ΤΉΔΚ6 γε ἰἰ86 οΥὗἩἨ 118 σουβίοη ἴῃ βοῖ 8. ΠΙΔΏΠΟΥ 8ἃ8 118 ἱπιροσίβῃοθ 
ἄσβθγυεθ, 88 Ὀθὶῃρ ἃ Ὑγ]}0Π688 οὗἩ 1[Π6 μἰρῃοβύ ογάουν ἴο ἐμ6 ἰδχὶ οἵ {μ6 
Νον Τοδίδηηοηϊ 88 ἰουπα ἴῃ [Π6 τηοβὲ δηοϊθηΐ ἀοουχηθηΐδ. 

10 τπιᾶὺ 6 ἱπαυϊγοα ψβοίμοσ {Πποσ 18 ΔΗΥ͂ »ΤοΟῦ οὗ {86 1Δοπίν οὗ 
{π|8 ΜοιΩρΡΆΙΟ νουβίοη τὴ ΔῊ {παΐ ττὰ8 ἴῃ πι66 ἴῃ 186 {δίχα ΟΥ̓ 
ἔουτί οομίασγ. Οτ {818 ροϊηΐ 11{{16 ὁδῃ ΒῈ βαϊὰ Ὀδγοπᾶ ροϊπέϊηρ' ἴο 
[Π6 σοηθγαὶ ἔβοῦ ὑπαὶ {π6 ομαγδοΐοσ οὗ {Π6 νϑγβίοῃ 1166] σοηπϑοίβ ἐξ 
ΜΠ (86 ἰαχὺ ουττοηῦ ἴῃ {πα σὰ ; δηᾶ (ῃδὺ 10 18 ΒΟ] σταίυϊουθ 
ἴο Δ5ΒΌΓΩΘ ἰῃαὺ ἩΥ μαὺ γ76 ὩΟῪ Πᾶνα Ὧ88 θ6θ βιιρβυ6α ἴον {16 ταγβίοῃ 
οὗ {1π6 ἀδγβ οὗ Απίομπϊαβ δπα Ῥαδ]δάϊυβ. 

ὙΠ ΘΓ Βῃου ἃ 8180 θ6 τηθη!οηθά ἱπ (Πϊ8 ΡΪ866 8 τηδρτ ποσθηΐ δα 0 
οὗ [86 Μεοιρμιο Νὸνν Ταδίδιηθηΐ ρυ 186 ΕΥ 186 Θοοίοεγ [Ὁ ῥσγο- 
τοηρ, ΟἸσιϑιδη Καπον]οαρο ἕο [86 86 οἵ {86 Οορἕϊθο ομγοβοβ. 
ΤῊ]8 ΘαΙ ΠΟ. τγὰ8 δ ροτϊπίοπα θα Ὀγ τ ον. ΕΒ. Τ᾿ Τιοάον οὗ Οὐδῖγο, 
080 αἸα ποῦ [ὉΠ]1ὁν (86 ἰοχὶ οὗ ὙΥΠΚίπβ, θὲ ορϊογοᾶ ΜΆ. δι 8ο- 
ΤΊ 168 ἴοσ ὐπιβοὶ αὶ ΤῊ οΒρε8 οὔ {818 οἀϊίζοπι ἀρρθϑαγαᾶ πῃ 1848, δπὰ 
ἴΠ6 τοϑῖ οὗἉ 1Π6 νοϊυτηθ βυ ρβθαιθηῦγ. ΒΥ {86 81:46 οὔ {πὸ Μϑιαρμῖο 
ἰοχῖ, ἰπθτο 18. ἃ σου ἴπ Αγσαρίο, ἴῃ οσγάοσ ἐμαὶ τολαὲ 18 το 60016- 
Β᾽ ΔΘ. ΟΔΙΠῪ τϑῪ ποὺ θ6 ὙΠΟΙΪΥ ππΐπίθ} 15 10]6 το ἐποβα τὸ το. Ἀπ 
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ἀσοουπί οὗ 6 ΜΌΟΟ. υβοὰ Ὀγ Μίν. 1,16ἀ6γΓ γου]ά Ὀ6 ἃ νϑί πα ]6 οοηίγὶ- 
δυΐζοη ἴο οὐγ Κπον]οᾶρο οὗ {Π6 8] οί, 

10 [88 δἰγοδαυν θθθη τηθηξοπαα (μδΐ τοδάϊησβ ἴσοι [π6 ΜορὨΙσ 
66 σίνοη ὈγΥ ΜΠ} οἡ {Π6 δύ μοῦ οὗ Μάγβῃα!]. ϑυὈθβοαυθηΐ βαϊίοτβ 
παν δαιρίογβα {Π686, ἱορ ίμοΥ πὰ} (Π6 ΤΣ ρτγοαΐου βίοοϊ οὗ τηδίθυα]β 
οὈίαιηθα ἔτοτα 11 Κ1η8. Βθηρο] Ἰηβογίθα οὔμθὺβ ἴῃ ἢβΒ Αρραγαΐαϑ 
Οὐίοιιβ, νοῦ ἢ δα τϑοαῖνθα οα {86 ΨΘΓῪ σοπιροίοηῦ δυϊδοτιν οὗ 
1,4 ὕτοζθ Ὑὴ6 ἰαῦουγβ οὗ δομῃινναγίζα πᾶν Ὀθθὴ 848 γαῖ Ρυΐ {116 
δ ἱογα Ὀγ βἀϊΐοῦβ, δπὰ {Ποβ6 οὐ Βορίθομδν ποῖ αὖ 8]]. 

ΤεΥΠΡ8 δ΄ βοῃιθ διΐασο 6 ͵7ῪαῪ ΙΊΔΥ ῬΟΒΒ6Β8 {1}}] τηβίθυῖα}8 ΓῸΣ 
Ἰηνοϑιισαύιηρ; {Π6 οτἱρίη ὁ 0818 γϑυβίομ ἴῃ 81] 118 ρασίβ; ἔοτ τὰ τοραγὰ 
ἴο {8688 ἀηποιθηῦ ὑγϑῃβ] 08 ἰπ σΘΠΘΓΑΙ, 1 18 δὰ ᾿ἱπίογοβδυϊηρ' ἸΠΔΕΪΤΥ, 
ὙΠΘΙΠοΣ αἰ ννὰ8 οχροιίρα αἱ 1[ῃ6 βαπιὸ {Ἰπ|6, ΟΥὁἹ ΠΟΊΠΟΣ {Π6 γουβίοῃ 
88 ἃ σ,ΔΘΌΆ] ϑοογαίίοη οὗ ρατίβ. Α8 ἴο {πΠ6 Μοιριο ἴῃ ραγου]ατ, 
γα βου ]α μ6 ρ]δά 16 γα μαᾶ {}}}} ἀαία ἔογ ἀγανίηρ ἃ οασίαϊ πα οοθοὶ- 
βἴομ θοῦ ἐπ Αροσαϊγρβα ὈΘ]ΟηρΒ ἴο {86 βδῖηθ ἃρῈ 88 ἴπ6 ταβί οὗ 
[86 γ Υβοη : {Π18 ΤΊΔΥ ρουπαρθ Ὀ6 ἀοιιθίεα οἡ {π6 Ἰπΐδγπαὶ στουπά οὗ 
ΒΟΙῚΘ οὗ 118 τοδαϊπσβ (αὖ Ἰοαδὺ 88 [6 Υ μάν Ὀθϑὴ δἀϊίβα δηά ἰγαπβἰαἰθα 
Ἰηΐο Διὰ ὃγ ΥΥ ΠῚ Π8), Δηα 4180 Ὀθοϑυβο 1ἢ 18 ἀουθίι} τυ μοί μοῦ 1Π6 
Ἰπῆυσπος οὗ Πιοηνυβὶιβ οὐ ΑἸθχδπάγία τγὰβ ηοΐ βυηοϊθηῦ ὑο δχοὶᾶθ 
186 ΑΡροοδυρβα ἔγοιη θοῦ δ᾽ αϑί10Ά1} τι86 ἐπ Εσψρέ αἱ ἴμ6 ἐϊπγὸ ἤθη [ἢ 6 
Μερ Σ16 νουβίοη γα δχϑοιίϑα. 
Μηϊον, Ηρ, ἀπα οὔμοῦβ παν δπἀθανοιγοα ἴο ἀμαυβα {μα ἑαχί οὗ 

[Π6 ὙΘΓΒΙΟΏ, 80 88 [0 αἸδουταϊπαΐο Ὀαίνγθθη 118 ΑἸ δγοπΐ ραγίβ, δηᾶ ἰο 
ΒΠΟΥ͂ ὑΠ6 1 νδυϊουβ Δ 1168 τ] ἢ Ῥαγ αν αστθοὶς σοάϊοθθ. [Ι͂ἢ {818 
ΤΠπ6Ὺ ᾶγα ποῦ θθθῆ ὙΘΥΥ βυοοθβϑίμὶ ; ραγΕν ἔσο ὙΠῸ]. νης ὈΘΘη 
ἴοο ποῖ ᾿πἢποημοοα Ὀγ {Ππθουΐ68 οὐὨ οἰαβϑιβοδίοη, ἴο νν ϊοἢ ὙΠῸ ὺ ὑγρὰ 
[ο τοράμορ 4}1] ἀοσυμηθηίβ. [Ιἢ 4 ἔδν όοσγάβ, 1Ὁ τηδὺ 6 βαϊὰ {μπαῦ {86 
Μοιριῖο ἰοχὺ οὗ {π6 (ἀοβϑρο]β ρσθβοηΐβ ἃ ζθμογαὶ ἀρυθοπιθηΐῦ ὙΠῸ 
186 ΑἸοχαπαάσγίδῃ ατοοὶς Μ 55, ---- [μα 10 18 ὙΘΥΥ ἔγϑο ἔγοια [86 δοογο- 
οη8 ὙΠΟ 66 ἰηἰγοάυποοὰ 1π ΘΑΥΪν {ἰπλθ8 ὈΥ̓͂ ΘΟΡγΙΒίθ, δηα 1Π6 
ΔῈ ΡΠ Πα ο 8 ἔτουλ ρα γΆ}16] ραββασθθ. [ἢ [86 ΕΡΙ81168 [πὸ ΜοΙρΡΒΙΙΟ 
Τοχὶ ΘΟΙΩΙΔΟΙΙΥ͂ ἈΡΤΘ6Β ὙΠῸ ΒΟΙΩ6 ΟὗἩ [86 δηοϊοπὺ ΜΘδ.; Ὀυῦ 10 ΔΡρδδΥβ 
ἀουδε} οί Υ 10 δὴ ποῦ θ6 οομβιἀογθαὰ 50 ΑἸ]οχαπαγιδῃ ἃ8 ἈΓΘ 
186 ἀοερε]ϊ8β. Εὔνοη πῃ {π6 βίαϊθ ἴῃ ὙΠΙΟῦ τὸ πᾶν πα ἰοχύ δ 
Ῥγοβθηΐ γ716 δ 0186 1 ὙΓΠῚῈῺ 85 τη οἢ ΟΟΥΔΙΠΟΥ 88 (16 1.811η  υἱραία 
οουα Ὀ6 Θιαρὶογοα μοΐοσο ὑμοσγο δα θθθη δὴν οὐῖοαὶ οχδιγϊηδίϊοη οὗ 
ΜΡ5. 

ἙΎοτὰ 18 ρὍΠΘΓΑΪ ἀρταθηχοηῦ τι (Π6 ΟΥΠΟΓ δποϊθηῦ δας Ππου 168, (818 
ὙΟΥΒΊΟΥ 848 Ομασροα 1 1,Δ ΕΠ ἸΖιηρ αὖ {πΠ6 τίπιθ ἤθη 411} {Π6 ἀο- 
ουμηθηΐβ οὗἉἩ {Π6 ΟΙΔΟΥ σμδγδοῖοσ ΓΘ ΘΟΠΒΙἀογοα οΟὐποχίουϑ [0 {18 
δοσιβαίίοη. Ηδα Ὁ 66 ΤῆΟΓΘ ΟΑΓΘΙ ΠΥ Ἔχϑιηϊηθα ουθῃ ὑΠ6ῃ, 10 τηϊσ νύ 
πᾶν δἱαθα ἴῃ ἔγθοϊηρ οἴμον ἀοοσυμηοπίβ 88 Υ6}} 8458 1861} ἔγοτα {18 
ΒΎΘΟΡΙΏρ᾽ ΟἤαΓρα ; ἴον 1 ψου]α μανο βυρσοβίοα {Ππᾶῦὺ ὉΠ6γ6 18. ἃ οἶαβ8 
οὗ τϑδαϊηρβ ἱπγουρθουΐ {πὸ Νοτν Τοβίδιιοηῦ 1 οἢ ΑἸ ΔΚ ἔγοιλ 
{86 δομσλοπ ἀὐτρεϊς ἰαχὲ δηα ἔσομαι {μ6 Τ,αἰΐη. 

᾿ βοῆς Μοεπρμ εὶς Μ55. τ ΠΙΟΝ σοπίαϊπ ἴΠδ τοὶ οὗ ἴῃ Ν, Τὶ, ἄο οτμἱδ ἴπ6 Δροῦσα- 
Ἶγρδθ. 8.60 βίπιοη, “ Ηἰβιοῖγο Οὐϊτίαιιθ ἄς 8. Ὑ δσβίοῃϑ ἀπ Νουνοδῖ Ταδίασηθηϊ" οἷ. χνὶ. 
Ρ. 191. Ι πιδῦ, Πού Υ τ, θῸ δοϊὰ [Πδὲ 0}15 8 4180 [Π6 “856 ὙΠῈ τοχαγὰ ἴἰο ατροὶς ΜΚ. 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ, 

ΤΗΒ ΤΗΕΒΑΙΟ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

ΑΒΑΒΙΟ νυ οσβ μᾶνο ἀν  ἀθα [Π6 ΒΉΒΕΡ Βροκϑὴ ὈΥ͂ {Π6 ΔΌΟΥΊρΊηΑΙ 
ῬΘΟΡΪΘ οὗ Εργρί ᾿πίο {δγθο αἰ] θοία ; (6 ὕρρεν Εργρύδη, νν 1 ἢ [ΠΟΥ 

ἴΘΥτα, «λωρ ϑαλίάϊ, ἔγοτα Δ. κ δα-λίά, {μον πάπας ον [μδὲ τϑρίοπ ; {π6 
Ἰονοῦ Ερυρίϊδα ΟΥ̓ ος ΞΕ Βαλὲνὶ, Ἰαισυδρο οὗ (6 οοαβί; δπὰ {18 

σ ον μ88. θθθη ἰοτιηθά ΕΣ ΜΒαελιπιωγί, (86. ῥγϑοῖβα Ἰοοδίίοῃ οὗ 

σ ΠΟ 88 θθθὴ ἃ βυθ)]οοῖ ἔοσ αἰβουβδίοῃ. Τὴ Μδαλίγὶ, ᾿Ἰηἀοοα, Ὀ6- 
Ἰοπσθ ἴῃ ἔδοὺ μαὺ 1116 ἰο {π6 δεα-οοαϑέ; δῃα 118 ᾿γονίῃοθ τγϑϑ ὕσο- 
Ὀαρὶγ (86 ᾿πίογῖον οὗ ἴμ6 οουπίτυ τουπὰ [16 δηοϊθηῦ Μομρἢἶ8. 

ὙΉΏθη 1 ψγὰ8 ἐουπὰ {παὺ ἴΠοτα νγὰ8 δὴ Εἰὐσυρύδῃ ὑγϑηβ᾽αἰΐοπ οὗ [Π6 
Νεν Τεδίαπηθηῦ ἴῃ δηοῖμον ἀϊα]θοί αϑιά68 ὑπδῦ οὗὨἩ ζονγον Εργρῖ, {Π6 
Αὐλθίδη ἰοσὰ ϑαλίάϊή!᾽ε νγα8 δἀορίοα ἰο ἀδηοία 1 ; δἰἱμπουσῇ (88 ἢδ8 
Βδθῃ δἰγεϑανῦ ᾿ἱπεϊπηιβίθ) Οορίο- ΤΠΘθαῖο οὐ ὙΒΟθαῖο 8 8. ΤᾺΓ ΤΏΟΤΘ 
Β.1 4016 παηθ. ΝῸ ΔΡΟΪΟΡῪ 18 ποραβά Ὁ ποῖ οαϑίιπρ' 88146 ἃ ἴθυτη 
88 ἸΠΟΟΠΡΤΊΙΟΙΙΒ 88 10 οὐ ἢ ἴο ΔΡΡΙΥ [86 παρα οὗ Ζγεποὴ ἴο 186 
ΒΡΘΘΟΙ οὗ {86 δηοϊθπί δ}8, δηα 0 τονογίηρ ̓  τὸ [Π6 ῬΓΟΡΟΓ δηᾶ 
Β140}]6 ἀοβιρσηαίίοι οὐ ποθεῖς. Ὑποθθ 80 ἱπίγοάπορα (Π6 ὨΔΠῚΘ 
βδῃιάϊο οὐρηῦ 1π ΟΟΠΒΙβίθ μου ἴὸ μαῦθ οδ]]δα {6 (ὑὐορίο- ΜοΙΩΡΒΙΟ 
Βαλίγίο. 
ΤῊ ἄγθῦ τὸ Ῥδια τηυοἢ αὐἰοπθοη ὑὸ {86 ΤΠΘΡαῖο Ὑοσβῖοη Ὑγ88 

ὙγοΪάθ, ψ8ο σοτημηπηϊοαίθα σγοϑαϊηρθ πο Β6 ΠΔα 60] οί ἔγοιμ 
ΜΗ. τὸ Οτδιοσ, ὈΥ̓͂ όσα {ΠΟΥ ΤΟΥ ΡΠ ἸΒη6α πη 1779. ὙΠ ἢγβὲ 
Μ|0 οαϊ θα ΔηΥ 1: οὗ 1)6 ἰδχί οὗὨ {Π18 γϑυβῖοη γ)1ἃκ8β ΜΊΠΑΓΟΙ]Ι 1η Η18 
δοοουπῦ οὗ 6 ᾿σγρίίδη ΜΆ. ἴῃ (86 Ναραηΐδη 11 ΌΤΑΥΥ ἢ, ̓ π  ΒΙΘΝ 116 
ποῦ ΟὨΪΥ ἀεδογίδοα ἴχὸ ΜΟϑΝ., Ὀὰϊ οαϊοα {μοῖρ ἰοχύ ἢ δπποίδ!οηβ. 
Τὸ ρογἄοπβ οὗ {896 Νονν Τοδβίδιηθηΐ οοπίδϊ πο ἴη (μ18 στο 8Γ6 
Μαίῖ. χυὴ, 27--χχὶ, 16, δὰ «“οδη 1χ. 17----χ 1}. 1.8 ΤῊΘ τηδίογδ] οἢ 
ὙΠΟ {Π6866 ρογίϊοηβ ΟΥΟ σι θη 18 συ ] ] τὰ; Δηα ΟἹ ῬΑ οργΆρὮ 
στουμβ 1 ΤῊΔΥ Ὑ76}1 θ6 Βαρροβεα ἐμαὶ ἴΠ6 Ὺ ̓δίοπρ ὕο ἃ ρῬϑυιοᾶ ποῖ 
Ἰαῦδσ ὑΒδῃ [86 βιχῦῃι ΘθηΓΌΓΥ. 

Ιη 1789, Οἴοτσὶ ρυ} 19Π6α αἱ Βοταθ [86 ατοοκ δηᾶ ΤΒθθαῖο ἔγαρ.- 
τηοηῦ οὗ δι, Φοδη ἀδβοσιθοα δθονο διποηρύ {86 τπιηοῖΔ] ἀτοϑοὶς σοά!οθ8. 
(Ρ. 180.) [π {μ18 {π6 ΤΒοραὶς ἰοχί οοηίδὶπβ νυἱ. 21---ὅδ., νου. 68---- 
Ὑ}}. 28. ὙὯδ Ῥγοῦδ}]6 ἀαῦβ οὗἉ [18 ΜΆ. 18 19 ΕΠ οοπίαγγ, που ρἢ 
{πὸ δαἰύοῦ οἰαἰπηοα ἴον Ὁ 8 Εἰσβον δηΠαυϊο ὈΥ ἃ Π0]6 ρα. 

Μιπίον, ψθο 1π 1787 δά ρυ}]8Πη6α 8 ἵσχαρτωοπὶ οὗ Πδη161 ἴῃ {818 

1 Οορίο-Τηοθαΐο 'β 1ῃ6 παπὶὸ δρρ᾽ θὰ ὈΥ ΟἸἹοτρὶ ἴο ἴπ6 Ῥοτγεοη οὗἁὨ 1ηἷ8 νοσβίοῃ ρ] μοὰ 
ἘΥ δίῃ ἰῃ 1789. 

: ἰογπιὶ Οοάϊ!ςαπι τοϊαπΐαο, Ὑ δ θεἾ 18 ̓η ΒΒ] οἴ ἤθοδ Ναηΐδπδ δδβοσυδῖδ. Βοηοηΐδο, 
1785. (Εδϑείσυϊυδ 1. Εἰ δος] αἰΐεσ. Ὑπὸ (λίγα ραγί νγὰ8 οοπιπιοῃοοὰ ἔνθ γόδυβ δου- 
Μαγάδ; ὃπὶ ᾿ξ 88 ΠΟΎΣ ΠΟΙ ρ]οῖοα.) 

8 ΤΠε56 ῬογΙΟΩ8 δύ Ὀθθῆ βοπγοίίπη68 τηϊβϑίδίθα : ὃδαϊ ἰπἰ8 8 0 οοττοος ποίδιίίοη. 
866 Μίηζαγο, υἱῖ,---ἰἶχ, 

. Ἑταρταθηΐαση ἘνληροΙ 5. ΦοΒδηπίδ Οτοο- ορίο- ΤΒεθαϊσυπι ϑεοςι}  τν. εἰς. ἐχ 
γεϊίνεσο Μαθοο Βογρίαπο ὕπο ῥγοάςαπε,. .. Οροζὰ οἱ διιάϊο Ε. Αὐγρτδιηὶ αϑογεῖ, 
εἐτοιηΐϊο Αὐρκυδπίδηὶ, Βοσηρ, 1789. ᾿ 
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γούβίοη αὖ Βοπηο, 6 6α 1η 1789 Βοπλ6 ρογίϊοηβ οὗ {π6 ἔνγο ΕἸ 8168 ἴο 
Τιπιοίῃνυ, ἰορσοίμοῦ ἡγι ἢ σοδαϊηρβ ψ ΒΙΟἢ π6 Πα ραιποσοα ἔτοστα οἰ 
Ρατγίβ οὗ {π6ὸ Νουν Ταβίαδπιοπί, οαὐ οὗ ΜΆ. ἴῃ ([π6 Βογρίδη ΠΡ τατυ, 
186 π αὐ δ γ1}: τη [86 ᾿πἰτοάυοίίοη ΒΘ ρσῖνθβ ΤΟΥ ἱπξοστηδίξοη (ἤδη 
οου]Ἱα μᾶνα Ὀθθη {86} ΘΆ51}Υ Οὐρία! πο οἰβούνμογα οα {86 βιιδ]θοῦ οὗ {ἢ 8 
ὙΘΥΒΙΟῺ 156], 

ΜίηρατΘΙΙ, ἴῃ 1790, οοτηπηθηοθά ἃ ἐῤίγά ρατγὶ οὗ 18 δοοουπῦ οὗὨ {6 
Ναπίδη Μ585., (86 ονποῦ οὗ (πὰὺ ΠΙΌΓΑΥΥ πανηρ, ργοσυγοα Δ} 108 
ἔτοη Εσγρί. [π [15 Βα ρυϊηίθα {πα [Ὁ] οι ησ ρΡογίϊοη οὗ {6 Νοὸν 
Τοβίαπηοηΐ, ΜαάγκΚ χὶ, 29---χν. 22., ἔγοτὰ ἃ ὙΟΥῪ δποϊθηΐ γϑ] πὶ Μ ὅ., 
ἴῃ Ποῖ ΠΟΤΈ ἃ ΠΟΤ τοοθηῦ παπᾶ Παᾶ ᾿Ἰηἰγοάἀποοα οΟἰΟΥ ΣΘΔα ἸΏ ΡΒ, 
ΒΌΆΘΝ, ΒΡΡΑΥΘΏΝΥ 88 ἜΓΟ ΟΌΓΘηΐ αὖ ἃ ἰαίου ἃσο. 

Ὑγοιϊάσθ, ταθδην 116, γγὰϑ ὈΌΒΙΪΥ δ ἀθανοασιηρ [0 ὈΓΟσΌΓΟ ἔγαρτηθηΐβ 
οὔ τὴς ΤΠ δῖ γοσυβίοι ἴον ὕπ6 ρυγροϑθα οὗ οαἀϊθπρ 0π6 ψο]6 οὗ [86 
Νον Ταβίδμημθῃϊ ; ἃ ργοϑρθοίιβ οὔ ἡ ῃϊο πτὰ8 ἰββαθα ἴῃ 1778. ΤΠιο 
ΔΟΘΟΙΩΡ Βῃμιθηῦ οὗ {18 οὐὈ]οοῦ νγδβ ἐγιαβίσαίθα Ὀγ 8 ἀθαῖ!. Απά 
1Π6η, ἴδον βοῖηθ ἀθῖαν, Εσαὰ ππάδγίοοκ [Π6 ομαγρα οὗὨ [86 τα ἰ αγουβ 
οοηΐρηίθ οὗ {πΠ6 4ρεπαϊΐ" ἰο ἐλε (οήες Αἰοσαπήγίπεα, τ οἢ ἀρροαγοά 
αὐ Οχίοχα ἴῃ 1799, [Ι͂ὴ {Π18 4}} ΥΥ οἱ ἀο᾽5 γαριηθηὶβ οὗ τπ6 ΤἼθθαὶο 
ψουβῖοη Δρρθαᾶγοα 1 ἃ 1 δίῃ ὑγδηβίαδθοη; Ὀὰΐ Τπουρῇ Υ οἷάθ μιδὰ 
Ἰμβουίθα {μ6 ρογίοηβ οὗ δῖ. ΜαίἝον δηα δι. ομπ ἔτοιη ΜΊΏρΑΓΟ ἢ 8 
ἢτδὶ Εαβοϊοιϊυβ, Εὐσα ΘηΠΊΓΟΙΥ ραβϑοα ὈΥ 4}1 ἐμαῦὺ μβαὰ βδθϑθὴ σίνϑῃ 
ὈΥ ΑἸοτρὶ, ὈγΥ Μιυηϊον, δῃα δἴτογναγὰβ ΡΥ Μίηραγο δ. [10 18 ἀἰ ΒΠου]ς 
ἴ0 ΒΏΡΡοΒβα (μαῦ ἢ6 σἰρθ! ἀρρτομβοηθα ψῃδὺ {Π 686 βομο αυβ μιδά 
σοτμτηπιηϊοαίοα το {Π6 ΠΠΡΘΓΑΥΥ ΘΟΙΩΙΠΟΊΎΘΔΙ(ἢ ; 4180 ἢ6 τηϊσῃῦ μανα 
ΘηΪαυροα ἢ18 οοἸ]αοίίοη οὗ Τταρτηθηΐβ ὈΥ πούοιπρ τ μαῦ 6 γα τηθηἰοποάᾶ 
ὈΥ Μχδίον, 88 δοῃύαϊηθ ἴῃ (Π6 Βογρίδῃ οοἸἸδοοη, οἵ νι βῖοῖ Βα μια 
Δ 6 ἰΥδηΒοΟΓΙΡίϑ. 

ΤῊϊθ. οἀϊοη οὗ Εογα ̓  15. {Π|6 ΟΠΪΥ͂ ὁη6 ψβῖοῖ Πᾶ8. Ἔσο Δρρϑδγοά 
οὗ Γταρταθηΐθ ἱπγουρῃουΐ [π6 ΝΟ Τοβίδμηθηῦ; {Ππ6 ργϑαίθυ. ραγὶ οἵ 
ΜΌΘΟΝ 18 ἔοι μα ἴῃ ΒομΊ6 ἴοτμη ΟΥΓ οἶμοσ. ΗΟ τυοῖ 1ὖ τϊρῃΐ θ6 

ΣΙ Μ. Ἑγτοδογίοὶ Μῦπιουὶ . . .. Οοπππηοηίαιϊίο ἄο ἱπᾶοϊα νογβίοηϊβ Νοτὶ Τοείαπιθηιὶ 
Βεαηϊαϊοθ. Αἀοσοάυπι Εταρτηοπῖα ΕΡρἰδίοϊαγιιθ ῬΔΏΠ}Π}Ἐ δὰ ΤΙποῖπουπη οχ ΜοιγΑΠὶδ 
ϑδηϊαἰςὶβ Μιιβοὶ Βογρίδηϊ Υὶ οἰ ττῖ8, Ηδῇἤηβα, 1789. 

2 Τῇ ἐλίγά μᾶγὶ οἵ Μίπρατο 8. ΟΥΚ 866 Πὶ8 ἴὸ ἤανο Ὀθ66ι {{{|16 οἰτουϊαῖοα: ᾿ἰὸ ἀἱοά 
Ἰοδνὶηρν ἰδ Ἀπ Ηπίϑῃθα, ἀπά τῃ6 σορίδβ ἢ] ἢ Ταγο β0] ἃ ὑγΟτο ϑϑιιθὰ 88 ΓΔΓ 859 ἰξζ νγᾶς ῥγί ἴα 
ἴπ 1115 ᾿ὲξα ---- που ΔΗΥ͂ Τογπιϊδίϊοπ Ὀεΐηρ χίνοη ἴο ἴῃς ἰαδὺ βοηίθῃηςο. Α ἰοαῦ 18 δα ἀδθά, 
Βοδὰοα Ζεοίοτὶ Μοπίξμπι, σἰνὶπς ἴπ6 ἱπίογτηδθοη (Πδὺ αἰτοῦ ἴπὸ ἀφατῃ οὐ ΜΙΠρατΟΙ πὸ 
ῬΆΡΟΓΙΒ οὗὨ 8 ψεγα ἰοαπά τοϊδπρ τὸ 1π6 σοὶ; δηά υπαῦ 18 τη ἴο Ὀ6 ἀεςρίοτοά, 180 
Ἐργυριίδη ἔγαρτηθητβ νυ ἰοἢ τὴ Οδνδιίοτο Ναὶ Πδά βοηὺ Ἰιἶπιὶ ἔγομι Ψοιΐος το Ὀ6 οἀϊτοα δηὰ 
ἀςβογ θεὰ, τγογα ποῖ ἴο Ὀ6 [Ὀπη4, απ σου]ὰ ποΐ Ὀ6 τοοονογοά, 
Τὶ ἐλίγαά ραγὶ οὐ ΜΊΏρΑΓΟΙ ἢ 8 ΤΟΥ Κ, Βοϑτοθ 88 ἰδ ΒΟΟΠ18 ἴ0 Ὀ6, 8 τ ροτίδηϊ 85 σοπ δἰ ΠΙ Πρ; 

1:18 ρΡογιίοῃ οὗ δι. Ματγᾷὰ; το οἴδοσγ ΤΒοθαϊο ἔγαρταθηΐβ, 850 [ΔΓ 848 ΠΟΥ ᾶνο Ὀδοη ἀσϑογὶ θοὰ 
δηὰ οἀϊιοα, θεΐπς ὙΟΥΥ ἀοίοςξῖνο ἰῃ ἴμαὶ (ο8ρ6]: δηᾷ 45 [Π6 ἔγΑρτηθηῖϊβ ψογα ποῖ τοϊιγησά 
ἴο Ναηὶ (1μοὶγ ναὰο ποῖ μβαυϊηρς Ὀθοη ΚΟ ἢ ΘΡΡΘΓΘΏΥ ὈΥ [8086 ἱπῖο ῆοβα απὰβ Μὶίη- 
8 .6}}}᾽ 8 οἴὔβειβ 1611), ἐλὶ5 ὑπβπιδμοὰ τπἰγὰ Ῥαγὺ 18. ῬγοῦΔΟΪΥ τα οηΐψ μίας ἐπ ν}ι ἢ 1}}18 
Ῥοπίοῃ οὗ ἰεχὶ οδὴ ὃ6 ΤὉη ἃ. [Ὁ βθοπβ ἴο αν Ὀδοῃ 80 11{{1|6 Κηοτνη ἰπδαὶ ἢ 88 Ὀδθη 
ὉΓΙΟΡΙΥ πορ]οοιοά Εἰτῃοτῦο ὈΥ͂ οΥἸ σαὶ εαἀΐζοτβ οὔ πὸ Οσωτοοκ Ν, Τεϑὲ. [Ιπ “ Ἱπιγοάποςοηϑ "ἢ 
1018 Ῥου ου ΒΟΘΙῚ8 τὸ 6 ΘαΌΔΙΥ υπηοίϊοοα, ανοπ ὙΒοη ἰδές οὗ 16 ὙΠοθαῖο ΓΓΑ πΘὨ8. ὩΣ 
ἴνϑῃ. 

δὴ Ηον Ἰοηρ ᾽δ νᾶβ Ὀοίοσγο ΒΙὈ] 1ο 4] βο οἷ ατβ ἐπ οσγοῖρη σουπίτγ!68 τηϑδ ΔΩΥ͂ πδὸ οἵ Ῥοἷὰα 
δηὰ Εοτά δ οἀϊίοῃ τᾶ Ὅ6 βορὴ ἴτοπι [Π6 ο] ον ίης ϑιλίοηθης οὗ ΕἸ ΠΟτΓΉ τοϊδεῖνο ἴὸ 
Ὑγοἱἀ6᾽5 οἀϊοῃ, ταδὰα ἴῃ 1827 .:-- “ Μδη ογν ασίοϊο αἴ Ὑ οεπάυσηρ τοῦ Ὁ. Εογὰ; δε ἐξέ 
αδον πίολί ἐγοολίεποη." Εϊη]οϊτπηρ, τ. 13. “οέ-ποίο. 
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ΔΙΆ 1Π64 ἔτοτα ΠΡΟ ΠΒΗΘα βουσοββ 18 βῆονσῃ ΟΥ̓ Ζοορδ᾿Β Οὐδίαϊοριιο 
οὗ 16 Βογρίδῃ Ερσγρώαδῃ ΜΆ. ρυ δ] βμθα ἴῃ 1810. Τῇ τηδύθσια!β 
βανο θθθῃ ἰοηρ ροϊηϊοα οὐ, θυῦ ΠΟ ΟΠ6 [88 ΘΌΓΩΘ [ΟΥ̓ ΑΡα (0 ι186 
{θὰ ἴῸΣ {86 τϑοοῃβίσασϊίου οὗ {818 βῃδύεσθα τηοπυτηθηῦ ΟΥ̓ ΘΑΥΥ͂ 
Ἐργρίίϊαῃ Ομ τβδηϊγ. δομυσαγίζα ΒΟ οὐ μοϊδοα Ὀοίλ Υ͵ οἱ 6 
δᾶ ἱποχά, Ὁ ψαΐ ἢ6 δομβιἀοσοα ἰο ΡῈ πδηὺῦ οἵ θαϊζοσὶ αὶ οοπι- 
οἴβθῃου. 

᾿ Το τοὺ 0 τη846 8 ΟΥ̓Δ] 86 οὗὁὨ {18 σϑύβίου τγὰβ ΕὙ ΘΒ ἢ, 
ὙἘῸ αἀΥΘῪ τηοϑίϊυ, 1 ποῦ δπθγοὶυ, ἔγοτλ {16 τα ϊηρβ βοὴ ΟΥΔΤΩΘΥ 
Ὠδα τοοοϊγοὰ ἔγομιλ Ὑ οἱάθ, δπὰ ἔγομη {μοδα ρυ ] δηθὰ Ὀγ Μιϊηίοσ, 
δα ΟἿογρὶ᾽β ἔἤαρτηθη, Ηδθ ϑρρϑᾶσβ πού [ο ἤᾶῦθ θυύθῇ β6θῃ {86 
Αρροπάᾶϊχ ἰο {π6 Οοάοχ ΑἸοχαμασιημυβιὶ: [Ἃἢ [86 ε86 οὗἨ {818 ὙΘΥΒΙΟΙ, 
ΟὙἸΘΘΌΘΟἢ Β ΤΟίου ΘΟ 68 ἢαν6 τ θυ θ66ῃ Ὁ] οὐσοα ὈῪ οὐδοῦ ; δ μουρἢ 
ΤῊ Οἢ ΤΟΥ τσ αὐ αν Ὀθθὴ ἄοπο πγουρῃ Εὐγα οαϊουῃ. ϑοθσασίζα, 
ἴη ἷδ δαἀϊίοη οὗ τ{π6 Μοιρηϊο (ὐοβροὶβ, μδ8 οοιηραγοα 186 ΤΠοραὶο 
ταχὺ αἷδο σι [μῃ6 σοὶ, τ ΒΟΓΟΥΟΓ 11 18 ρσίνθῃ ὮὉγ οΙά6 δηὰ Ἐοσγα, 
δυύ πα ἴοο δ88 ραββοθα ὈΥ ὑπηοίορα {π6 ρογίοι οὗ δὲ. Μδυκ οαϊοα 
Ὀγ Μιηράγοὶι, . 

ΤΠ18Β γουβίοῃ 18 ΠΟ]Υ Ἰπδοροπαρηΐ οὗ {86 ΜορΒιῦο ; 118 γαδαΐηρβ 
ὈΘΙοπρ᾽ τλογα ἴο {Π6 οἾ488 (οΥ 8 0-01458) τ ἢ1οἢ ΟὙἸΘΒΌΔΟΒ σου] ἤανθ 
081166 εοφδέογπ ; ἴ. 6. ᾿' δου Πα 8 τ} σοδαϊηρβ 'π ὙΠΟ ἢ {ΠΟΓΘ 18 ΒΟΠῚΘ 
ΔΙΏ 0] οαου ΟΥ οἶμον ἔδαϊασα σϑβοπι]ηρ' [86 ο]ἃ 1μΔ0}Π 1 ΤΩΒΗΥ 
Τοδρθοίβ. [ἢ Β 0} Ροϊηΐβ ὑμ6γ6 18 ποὺ ὈΠΙΓΘα ΘΠ ΟΥ 8. ΣΟΒΟ  Ὀ]δποα ἴο 
ΤΟΔαΙΏρΒ Του πα ἴῃ Οτίζθη. [ἢ ΤΏΔΠΥ ραγίβ {Π||8 γογβϑίοη σου] σγαῖμο 
ποιοῖ τς ἢ ὐὐἹθβθδο ἢ ΒΒ ΑἸοχαπασιδη [ΆΤΆΙ]Υ. 

Βοδαϊηρθ μαννα Ὀθοη φροϊηϊοα ουΐ η ὙΒΙΟΒ ἰμδ6 ΜΟΙΩΡὮΣ 6 δηὰ 
ΤΒοθαῖο αρτθο, 88 ὑμπουρῆ δὴ δ ΠΥ Ὀαύνγοθ ἰμοῖι σου ]Ἱὰ ΡῈ 1808 
ΘΒ βηρα: Ὀυῦ ΘΧΒΙΠ Δίου βῃονγδ ἰδδαὺ δύσῃ! οοἰποϊάσδῃοθθ οὗ 
το ϊηρ σΑΙΠΟΥ Ροϊοησ ἰο ψιβαῦ Ὀοΐ αν ἱπ οομμο ἘΠῚ} ΟἿΟΣ 
ΔΠποΙΘηὗ ΔΌΪΒΟΥ 68, {ΠΔ} ὕο Δ ΠΥ ῬΘΟΙ ἸΑΥΙΥ οὗὨ {8686 γογβίοΒ. 

Τ 16 ἀἤοα] ἰο ρσῖνο ἃ υάρηχοηῦ ἢ τοραγὰ [0 ΤΠπ6 86 ὕνχο νυ ΒΊ ἢ Β 
ὙΥΠΊΟῊ 18 {Π6 Ἰλογα ᾿τωρογίδηΐ ; 16 (86 ΜΟΙ ρΡ 6 ΘΧΒΙ 118 1Π6 ΣΘΔα ΠρΡΒ 
οὗ ἃ ῬΟΣΟΣ ἰοχὶ συγτοηΐ αὖ ΑἸθχαπάγια, δα 16 1 18 ὭΘΆΓΟΥ ἰὼ (6 
ΒβΘμαΣΠ6 ΘΟΡΙ6Β οὗ {π6 ατϑοῖκ, 8.}}}} {π6 ΤΏ Ραῖο σομίαϊηβ τ δῦ 18 ΓᾺΓ 
ἔγρου ἔγοπι 4}} βυϑριοῖοῃ οὗ Βανίπρ' γθοο θα ΔΩΥ ΟΥ[168] ΘΙ]  μἀδΌ ἢ 
ΟΥ̓ ΤΘΟΘΏΒΙΟΙ ; 8Ππα (μη 18 ὑθβϑυ ΠΟΥ 15 ποσί τποἢ 1π (Π6 Ρ] 4668 
ὙΠΘΓΘ 10 ἀοο8 δοοογα ργθοΐίβοὶυ τυ ῖ τ Οὐ ῦ ροοᾶ δυϊπογι θαι Απᾶ πῃ 
τυ οὗὨ {118 νϑυβίοη νγχὰ ΠΙΔΥ δ6 αυἱΐα οογίδιη ὑπαῦ γγ6 ῬΟΒ83688 1Ὁ 1 
118 ἀποϊοηΐ ἔοστα ; ἴογ {μὲ ΜΙ 53. οἀϊοα Ὀγ ΑἸοτρὶ δηὰ ΜίηράγοΙ, δπά 
Βοσηβ οὗἉ {ῃ6 ἔγασηγοηΐβ πϑοα ὈΥ ΤΥ οἱ6, ἅγὰ οὗ ἃ νϑσὺ Βιρἢ δη αυΥ. 
ΤΠ ἃρθ οὗ με Ἐργρίϊδῃ ὙΘΥΒΙΟ 8 π᾿ γο]δίιοη ο δδοὴ οὐαὶ ἢδ8 

Ὀδθη ἀϊδβουββοά, 88 γ76}} δβ π6 ρθουν 68 οὐ {86 ἀϊαϊδοίβ 1πὰ ψ ΒΙΟἢ 
{ΒΥ γα ουπά, ὈΥ {Βοβα βοῇ οϊαῦθ τ 0 παν Ὀθθὴ δοαυδὶπίρα τ] {Π|6 
ἀἸα]οοΐβ ὑμποιηβοῖγοα Μιυπίον δηὰ ΥΥ οἱἀθ οοπβιἀογοά ὑπαὶ ὑπ ΤΠ ΘΡαῖο 
θο]οηροά (ο [86 βθσοπᾶ οαπέυτγ. ΤῊ]8 Ορ᾽ πίοι ΒΘΘΙῺΒ ἴῃ ρατί ἴο ἀδρεπά 
οη ὕνγο (ξίηρβ, (1.} [πΠ6 απέϊφμὶξῳ οὗ ἃ ὈοοΪς ἴῃ 1π6 ΤΠΘΡαιο ἀϊα]θοῦ οοπ- 
ἰδ ηηρ; [Π6 ἀοοίγη8] βἰδίθιηθηίβ οἵ βοῖηθ οὗ {π6 ΘαΥῪ ΒΟΓΘΙοΒ; δηά 
(}.) τ βοῖδον ἐλ νοσβίοη 18 αἀποίβα ἴῃ 10 ΟΥ̓ ποΐ. 

Ἧς οου]ὰ πανο γα ]οᾶ ̓ ἰπηθο 1 οΥὨἨ (δ ῖ8 1π δὲ8 φεοοπ γοϊππιο; [80 ἄτεὶ μδὰ Ῥϑθὴ ῥτε- 
ΨΊΟΙΔΙΥ ΡῈ] δ ηο(, 
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ΤΆ ΔΥ 866 11 ὈΓΘΒΌ ΠΡ ΠΟΥ ΤΌΣ ΔΏΥ͂ ὁη6 ἄσγοϊα οὗἉ ργρίϊδη ΘαΓΠηρ' 
ἴο γίνε 8 ἡυἀάστηοηῦ οἢ Βιοἢ ροϊηΐβ; θυῦ 1 πιαὺ Ὀ6 δἰϊουσθα ἴἤο δᾶ Ὺ 
{μαΐϊ, 85 ΤᾺΣ 88 δχίθγῃδ ἔδοίβ δῃᾷ {Π6 1ηἰοστηδίίοη οὗ ἴβοΒ6 ὙΠῸ ΔρῬθδγ 
σοτηροίομῦ σ8} ΘΠ80]6 Χ16 ἴο ἔΌττη 8η Ορίποη, ἴμ6 ΤΉ ΔΙΟ ὙΘΥΒΊΟῚ ΡοΒ- 
Β68868 ΟΪ41Π18 ἴο0 ἃ ΒΙσΟΥ δηΠαυϊίγ ἵπδπ ἴπ6 ΜοΙΩρΠΙο. ΤΪΒ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο ᾶνα δυΐβθῃ ἔγοτῃ ἃ υϑύβιοι ἴῃ {Π6 Βρθϑοῖ οὗ ἴρροῦ Εργρύ Βανϊηρ' 
θδθη ποϑα α] αὖ δῇ ΘΆΓΟΣ Ῥουϊοα ἴμδη τγᾶϑ {Π6 οᾶθο ἱπ {πΠ6 ΤορΊοη 
{π8} τγῶβ τθοσα 6 ]]θη1Ζοα. [ὑ Πα8 Ὀθθὴ γοιμαγκοα ὑμᾶὺ {Π6 Τβεβαΐο 
Δρουπα8 ἴῃ τθοὶς γοσὰβ ΔΓ τόσο ἴπδη ἄἀοοθθ {Π6 ΜορὨΙο; δηα 
(Π18 18 υιϑϑα 88 δὴ δυριυχηθηῦ ὑπαῦ ὑπ6 δυο γγχαβ ποὺ ἔουπχθα πη{}} {ἢ 6 
Ἐργυρδηβ μαὰ Ῥορὰμ [0 Ρυτ  {Π͵ 610 ἰδησυασο ἔσο ἃ ἰαῦρα ρου οι 
οὔ {μ6 ἔογοῖρῃ δαπηυχίασο [Ὁ τοῖρηΐ αἰ80ὸ αν θθθὴ δαἀβαὰ ἐμαὶ {86 
τρεῖς ψογάβ ἴὰ {πΠ6 ΤΒΈΡδΙΟ ἀγα οὔθηῃ ομδηροα 1ηἴο ἃ βοτηθν δ θ8Γ- 
Ῥδγουϑ ἔοστῃ ; δῃα {μα΄ [16 μα ῖΐι8] ᾿ηἰγοἀποῦου οὗ δὴ αδρίταίε ὈΘίΟΓΘ 
8Π 1118] γον] ρῖνοβ 1Ὁ δ δβρϑοῦ οὗ 1}}}6ταΐθηθαβ. 1 6 ιονο 18Πδὺ 186 
ΤΠοΡαῖο νγγ88 δὴ ὉΠΡΟ]]Βη64 αἱ] οὐ, ---- [μα΄ ἐπ6 νϑυβίοῃ τδᾶβ ᾿ἴο [ῃαΐ 
ΒΡΘΘΟὮ νγ88 βυϊαα ἴο {πΠ6 πορα οὗ {Π6 δοτηπιοι ρθορὶο οὗ ρροῦ Εργμί 
ἴῃ 186 ΘΑΥΥ μετ οἵ {πὸ {μ1τὰ οοπίατΥ,--- (μαΐ ἴΠ6 Μ53. οπ ψ Βιοὶ 1 
γγ88 Ὀα86 ἃ "6 Γ6 Βυ0 ἢ ἃ8 6Γ6 Ουχγοηῦ 1 αἰδίγιοίθ τοιηονϑᾶ ἔγομι Α]6χ- 
8ΠΟΣΊα, --- πὰ {παὺ ΠΘῚ ἃ Ὑϑυβίου ἴθ (πΠ6 Τόσο Ερυρίδη νγ788 
πορᾶοά, 1ὖ γγᾶϑ Θχθουϊοα ἹπαἀΘρΟΠ 6 ΠΥ δηα τ ἃ ρτδδίοσ δὐξοιηρῦ 
δ ᾿Ἰησυθῦ 6 ὈΓΟΡΥΙΘΙΥ ; ---- ([δαὉ ὑπ8 106 ὙΒΘΌδϊο [611 Ἰῃΐο ἀἴδβιι8θ6, 
διηοηρσδῦ 8}} [Π6 οἀποαίοα Ρ6ΟΡ]6 αὖ Ἰ6δβί, ---- δορά {παΐ ἐπι [η6 Μοι- 
ῬὨΙΕΟ βυρουβοαρά 10, δηὰ δ΄ομθ βυγνυινοα [ὉΓ Θοο  οβἰδδῦοαὶ τ66. Τ686 
ΟΡ ἰοηΒ Μ01}} οὗὨἨἁ δουγβθ 6 τῃοα!ῆθα ὈΥ͂ ΔῺΥ δϑοθγίδι θα ἔδοΐβ τ ΒΣΟΒ 
Ὑ111 θοδΥ οπ {π6 ᾳυσϑίϊοη ; δηα 186 [1}} ἀἸβοιββίοη οὗ 186 βυ)]θοῦ δῇ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 υπάογίακθη ΕΥ̓͂ ἴμο86 0 δῖα οομνοζβαῃῦ 1 {π6 ἑαησκαφε 
Ἰηϑύθδα οὗὨ υβῖπρ [86 ὙΟΥΒΙΟῚΒ [ῸΓ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΡΌΓΟΙΥ ογέξίοαΐ, ἀπα ἰμαΐ 
ἐλτοισή 1λ6 Ἰπνοβε ραίομβ, ὅζο. οὗ ΟὔΠΘΓΒ. 

ΑΝΟΤΗΕΕ ΕΘΟΥΡΤΙΑΝ ΥΈΒΒΙΟΝ. --- ΜίηίοΣ δηθὰ ΟἸἱογρὶ θοίῃ οὗ 
1τῃθὰ ποίϊοοα διηοηρβὺ ἴΠ6 Βογρίαηπ ΜΆ. βοπγθ ἔγαρτηθπίβ οὐ [88 
Νεν Ταοβίδπιθηῦ ψ οὶ ΑἸ γοα 88 ἴο ἀἸα]θοὶ 4}}|κα ἔγοσα (86 ΤΒΘΡαὶο 
δηα Μοωρμηίο; δηα Ὀοϊῃ ὕπθϑθ βοΒ ]γΒ ρα] 18ῃ6α {Π6πλ ἱπάθρϑη- 
ἀα ΠΟΥ ἴῃ {Π6 βᾶπη6 γϑὰν (1789). Τὸ σῇμδί αἰδίσιοῦ οὔ Ερσγρύ βμου]ὰ 
118 νϑυβίοῃ 6 δββιρῃβα, δῃα μον 1Ὁ Βῃου]α 6 ἀεβισπδίθα, δθοδπιο 1Π 6 
Ῥοϊηΐθβ οὗ ἀϊδουββίοῃ. ΑἈ8 {π6 {πϊτὰ ρσγρύίδη ἀϊα]οοῦ νγα8 βα! ἃ ἴο 6 

[86 .,,λ 48αεἠηιιτὶ, [Β6 πᾶπιθ Ββῃπλυσὶς τγ88 ΒΟῸῚ ΔΡΡ]16α το {ἢ 18 
γούβϑίου, ΜΉΙΟΝ γ͵Αα8 αϑβυσηθα ἰο Ὀοοηρ ἴο 1. [Ι͂ἢ {Π18 παπιθ [Π6γ6 
ὙὙΔ8 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΠΟ βιιοῖ ρτοϑαῦ ἸΠΟΟΠΡΤΟΣΥ ὃἃ8 τγᾶϑ ἱηνοϊνοθὰ ἴῃ α- 
λίαϊε; ΤῸΡ 1ῦ Β6θὴβ 88 16 186 Αὐδθϊο ἴθσια μδὰ δὴ Εἰρυρίϊδῃ οτὐἱρὶπ, 
ΠοΟΔΑΆΟΎΡ γεσίο εἱποία." 

ΟΥΒΟΥ ρογίϊοηβ ἴῃ 186 Β8π6 ἀϊαϊοοῦ ΤΟ δἰ ον αγβ ρα 1864 ἔγοπι 
1Ππ6 βαᾶπηθ ᾿ἸΡΥΑΤΥῪ (4180 Ἰπάθροπαθῃθ νυ} ὈγῪ Ζοορα δὰ Ἐρογοίῃ. 
ΤῊ Ἰαλῦοσ οὐΊ ΠΟ }]Υ Θχϑιποα {Π6 Ῥαββαρθβ, 8η6α ρ]δοθα {π6 ἰοχὶ οὗ 
ἴμπο οὗμον ΕρΥρΡ δ ὙΘΥΒΊΟΩΒ οα {Π6 Βᾶπι6 ραᾶρθδ ἴοσ {86 ρύγροβα οὗ 
ΘΟΙΩΡΑΓΊΒΟΏ. 

Δ ἘΠ Προ τοί, Ῥ. χὶ. 
: Ἑτβρτοοηΐα Βαβιηυσίςο- (ορεοα Μοίογίβ οὲ Νουὶ Τοβίδπιθηιὶ απ ἰη Μαδϑο Βογμίαμο 
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ΑἸογσὶ Θομβι ἀογοα μαὲ 186 Ατωπλοπίδη Οδβ18 88 {86 ἀϊβίγιοὐ ἰὸ 
τ ΠΟ [ἢ18 ψϑυβίοη βου] 6 δββὶρῃθα; δηᾶ ἴο {818 Μιίληίοσ δββοηίθα, 
οΑ]Π]ηρ [8.6 ἔγαρταθηίβ Απιπιοπίαπ. ()δγθιοθσα δηα Ζοορα δου σαγᾶβ 
ΓᾺ}}Υ βῃονγθα ὑπαὶ βαδῆπιμῦ 88 186 αἰδίγιοὐ οὗ Τώοτσοῦ Εργρί ἴῃ (6 
Ποῖα ἴο 186 δαβῦ. Το αἰ ΠΟΥ οὗὨ δββιρῃΐϊηρ ἐλὲβ σϑσβίοι ἰοὸ (μαὺ 
ταρίοι ἴθ, ὑπαῦ 1ὖ ἢΔ8 ἃ τη ἢ ΒΙΓΟΠΡΌΓΣ Δ’ ΠΥ, 88 ἴο ἰδηραδρα, ἴο {86 
ΤὨΡΡαΐο μ8ῃ ἰο {86 Μεοιωρμῖο. Βαῦ 1ὖ 18 αυορβιϊοπμοα ψβϑίθμοσ 6 
Βανα βυβιοϊοπῦ ρτουηαβ ἔῸσ ο8]]1πρ' {818 νοσβίου βαϑβῆηιιγίο αἱ 4]]; δπᾶ 
1 ποί, γα Κῆον ποίμίηρ οὗὨ {Π6 Ἰοσδα ν τη ΒΙΟΩ Ὁ νγ88 864 : 480, 
Ἐρυρῦδῃ βοβοϊαγβ ἀο ποῦ βθοῖῃ ἰο Ὧ6 Δρτεθα ὙΠοίμΟΣ (Π]18 18 οσὁ ποῦ 
8 αἰδηοῦ αϊα]δοῦ, πα τοῖο. 1Ὁ οὐραῦ ὁπ Βο ἢ; στουμπαβ ἴο 6 86- 
Ραγαϊθα ἔγοιῃ {πῸὸ ΤΠ ορδῖο : (86 ῥτΙΠοΙραὶ αἰ ΘΓ ΠΟ 68 βθοῖ ἴο θ6 {ξο86 
οὗ οὐ βορτάρην, βυο ἢ 88 τηῖρῦ Ὧ6 Βυ βηοἸΙ Θ ]Ὺ δοοοπηίοα ἔοὸσ ὈΥ ρθου- 
1τατλ 0168 ΟΥὁἨ Ἰοοα] ργομυποιϊδίοη Βανΐηρ θ66α [Ὁ] οντϑά. 

Α τοῦτα ἱπηρογίδηῦ απθϑίοη ἤ6 76 18 {Π6 ΟΥ1081] ναῖὰθ οὗὨἨ ἁ {8688 
ταρτηθηΐβ: {818 ΙΩΔῪ Ὀ6 Βοοη Ββοί([6ἅ. ΤΉΘΥ ΤΟ]]ον ὑπ ΤΒοραῖς 
ὙΘΥΒΊΟῚ ΕΟ ῬΓΘΟΙΒΟΪΥ, βίορ ὈΥ βίθρ, ἐπαῦ {μοῦ ὅδ Βαγάϊυ 6 ἃ ἀουδί 
{παῦὺ {818 ὑγδηβίδίϊοη τᾶϑ του] α ἴσχοτῃ 1: σ βοὴ τ μαῦ γα πανα ἴῃ 
{6 Μ55. ἀδραγίβ ἔγοστῃ {6 βᾶτηθ Β6 186 8πα τῃθϑηϊηρ 88 {86 ΤΒΘραΐο, 
10 18 ΟὨΪΥ ὈΥ ΟὈΥΙΟΙΒ ΟΥΤΟσ. ΤΠὰΒ 1Ὁ ΡΟΒΒ68868 πὸ ἑπαάροεπάεοπέ γα]ὰ ; 
10 ἀο68, ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ, ΒΌΡΡΙΥ οΥ 08] οὐ άθποθ ἴῃ 8 8118} ρογίίοπ, ψΒΙΟΒ 
ἴῃ {06 ὙΠΟ ΑΙΟ 18 ποὺ δχίδηϊ. 
ΤΠ ΠΆΠΠΟΥ ἢ ἩΠΙΟὮ (818 νουβίοη ΤῸ] γ8 {π6 ὙΒοθαῖο 18 δὴ δά- 

ἀἸθοπαὶ γριπηθηῦ ἴοὸσ ὑπ6 δη αν δηα ΘΑΥΪῪ 86 οὗ ἵδπα ]Ἰαὐξου. 
Ῥοσθαρβ σῆθη 6 Μοιαρῃϊο γγὰϑ οχθουίθα 88 ἃ το γῸ ΡΟ] 5868 
ΥΟΓΒΙΟῺῚ ἔγοτη ἴπ6 Εὐσθακ, [818 νγὰβ ἰοσιηθᾶ ἴγοιη ὑπὸ ὙΤμοραὶο ὈΥῪ 
του] αϊηρ 1 τηῦο {Π6 οοἰϊοχιΐαϊ ταοᾶδ οὗἩ βρϑϑοΐ οὗ βοσῃα σϑρίοῃ. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΧ, 

ΤΗΕ ΘΟΟΤΗΙΟ ΨΕΙΒΙΟΝ, 

ΑΒΟΥΤ {86 δηᾶ οὗ {86 τεῖρτι οὗ Μαγοὺβ ΑἼγο]18 {μ6 (οἶδ, τ 8 Βδα 
ῬΓΘΨΙΟΌΒΙΥ θ6θη ἃ πουίβεσῃ ΡΘΟρΪ6, ταϊσταῖθα ἴῃ ἰαῦρα ὈΟα168 ἰογαγ8 
186 πογίβογῃ οοαϑὺ οὗἩ (86 Β]δοὶς ὅεδ. Αὐδὺ ἃ ἅμηθ {μ6ὺ οοουρίοα 
Βαοῖᾷ πᾶ τηυοἢ οὗἉὨ [Π6 ποῖρμθουτηρ ΘΟ ΤΥ. ΒΕ,οτα {πον ΑἸ ουὶπρ 
Ἰο δ 0168 ὙπαῪ δοαυϊγοᾶ ἐὴ6 πϑιηθ8 οὔ Ὑ181- δπὰ Οβίσο- οί, ΟΥ 
ὙΥ εβίθσῃ δηᾶ Εἰπβίθσῃ. 10 μα Ὀθδὴ βαϊα ῃαῦ {π6 Ἰῃσοδαβ οὗ 6 Ηὰπη8 
ὀδιβοα {π6 Ὑ15:- οἵδ ἴο βϑοῖὶς {μ6 ργοίθοϊοῃ οὗἨ [86 Βοιηδῃ ΘΙΏΡΘΙΟΣ 
]ϑπβ, δρουῦῖ {86 γϑᾶγ α.Ὁ. 877, δῃηα 1ῃδὺ Β6 Δ] ουϑα ἔπη 0 ΟΟΟΌΡΥ 
[π6 Ῥγόνίποα οὗ Μωϑία, [Τὺ 18 οουίδιπ, βοσουοσ, ὑμδῦ τδηΥ οὗὨ {μοῖὰ 
δα ογοββοα {86 Πθδμυθα ἴῃ {πὸ ἔο οὗ (ὐοπδίδηζιθ, ΑΔ. Ὁ. 3ὅὅ6. Απὰ 
ἴλὰ8 {86 ὑγαπβαούϊοηβ ἴῃ 186 πη6 οὗ δ΄ θὴ8 6.6 ΟΠΪΥ ἃ στορου οι οὗ 
ἴπ6 Κιπαὰ οὗἁὨ ἱπητϊσταίοη ὑπδὺ Πα ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἰαῖκοπ Ρἷδοθ ἱπίο {86 

ΟΠ τ8. Θββοσυδηζιν, σππὶ το 4 αἷβ νοσβί οἱ 8 ΑΕ ΥΡὮΪ8. οοηίο] δ, Ταιπο νοσοῦν, πθὸ ποῦ 
οὐἱτοἷβ ἐς ῬΗ]οΙοχίοἷα μἀποίαιϊοηΐθυϑ ᾿ΠἸυδιιαγὶς Υ. Ἐν ἘΠροΙ σοι, Ἡδγυπίω. 1811]. 
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αἰδειϊοῦ οὗ Μαβὶα, σβοποθ [Β6Ὺ δοαυϊγοα [86 πᾶπλθ οὗ Μαβο- οἴββ, 
δὰ {πον ἰοηρας 88 Ῥθθῃ ἰογηιθα Μαβο- ἀοίῃϊο, 88 ἐβουρἢ 1Ὁ Το ΓΘ 
ΒΟΠῚ6 ραγίϊουαν ἀϊαϊ θοῦ οὗ {86 ἰοηραθ, Ὑ Ὠ1οῦ ἀοθ8 ποῦ ρρθᾶῦ ἰο Ὀ6 
{Πι6 6886. 
ΤᾺ αἰβαβίοι οὗἉ {86 Ῥτοΐδδββίοη οὗ (νι 8.1 ἴῃ {Π6 ουτίς οαπία 

Μγὰ8 ποῦ ΟΟΠἤπηρα ἴο {πῸ ἰγῖθεβ οὗ 186 Βοιβδὴ ᾿ὔαρῖγα ῥσορογὶν 
Βρϑακίηρ; δῃᾶ {π08 αἱ (μαῦ ὕτηθ ἔμ 6 γῸ γο γα σοηναγίβ ἔγοση διημοηρβὺ 
(Π6 ἀοίμθΒ. μοῖρ σβῦ ὈΙΒΒΟΡ νγὰ8 παιηθὰ Τβθορμλ]υδ, 80 νγαβ 
Ῥγαβϑηΐύ αὖ {86 οουποὶ] οὗ ΝΙίςβ, δπά βι βου θα [86 ογϑϑὰ {βοσο ἀγανῃ 
παρ᾿; 6 8 βυοοροαρα ὈΥ͂ ἃ ΤΟΙ ΔΙ ΚΑΡ]6 ταδη, {Π]1Ρ0}}1148, [μῃ6 οἴμίο 
ἰγδηβαῦοσ οὔ {86 δογιρίαγοβ. 

ΤΠΡ1]188 νγαβ Ὀοσῃ Α. Ὁ. 318: 86 1κ βαϊὰ ἰο βᾶνο Ὀθθῃ 8 ΠΡΟΣ 
οἶδῃ ΟΥ̓ ΟΣ. πα ΔηΟΘΒΙΎΥ ; Ρυῦ διηοηρσδῦ (86 (ἀοίπδ μα Ἰινρα απά 
Ἰαθουγοα,. Ἠᾶδ βυοοοραρα 'Γμθορῃλ]υβ 88 Ὀῖβμορ οὗ (μ6 Αἀοἴϊιβ, Α.Ὁ. 
848. ΑὙἸΔΠΊβΙῺ νγ88 δὖὺ 18αύ {πλ6 ἀοιηϊπδηῦ ἴῃ {Π6 σουγὺ οὗ {Π6 ΘΙΏΡΟΓΙΟΥ 
Οὐοπίδηίιδβ, δηᾶ ἰο {6 Ατῖδη οοπξδββδιοη {Π]ρΡ}}1188 βυ βουιθοα, το- 
θοὔπῃρ 186 οὕδβοάοχ οσϑβὰ οἵ Νιοθ.ί: Τῆια (ΛοίΒβ ἴῃ ρϑπὸγαὶ δἀορίεα 
Αὐϊδηιϊβιῃ ; δηα {818 τῦ88 Ἰοὴρ ἴῃ {86 ὙΥ̓ εϑύ 106 ἔοστῃη οὗ Ὀδ]ϊοῦ τ Ὠῖοὰ 
ΤΠ6Υ ῥτοΐοββεα. Τὸ {Π|Ρ81148 {86 (ἀοίῃβ ογα ἱπαθρίθα ἴοσ {818 γοὺ- 
βίοη οὗ ῃ6 δογιρίαυγοϑθ; δηᾶ ἐπουρὶι, ἴῃ σοηθσαὶ, {μοσὸ τγαϑ θυὺ 110{]16 
ΟΡρογίμηϊν ἔοσ {86 ἀοοίγιηθ8 οὐ Αγιδηϊβια ἴο ρρϑᾶσ (88 ΤΠΘῪ ὙΟΥΘ 
ΠΊΟΓΘ Ῥαβθα οἡ {86 Βιρροβϑα ἱηξαγργοίαϊου ὑμδη οα {86 τη6Γο ἔοσια οὗ 
ΡΆ888468), γοῦ ὁπ6 ρΪαθθ 88 Ῥθθὴ ροϊηΐθα ουῦ ψΒογα (86 88 οὗἩ 188 
ἈΥΔΏΒΙΔίΟΓ Β ΤΠ τΔΥ θ6 ποιοορα.3 

Ιη {π6 γεὰῦ 388 [{Π|ρ|1]118 νἱβδιίβα (ὐοηϑίβηθπορὶθ ἴο ἀοίδπα {86 
Β6 16 τ οι Β6 πὰ δἀορίοα; δπά νν Ἀ118ὺ ἔμ6γα μ6 οἰοββα μ18 φᾶγθοσ.ὃ 

ΤῊΙΒ 18 ποὺ {86 ρἷαοθ ἴο δῃΐοσ οα {86 Βἰβίοσυ οὗ ὑπ (ἀοί 8, ἔδυ μο 
{μ8π ἴο ποῖζοθ, ἰμαὺ {π6 Εδαβίθσῃ (ἀοίμβ ἴῃ {πα [0] οσσηρ ΟΘμἰΌΓΣΥ, 
τηονῖηρ (0 {μ6 βου μ-τνοβ, ὕοοϊς {μ6 Κιίησαομι οὗ Τία]Υ ἔγοτῃ (Θἀοβοου, 
{86 Βυνοσῦου οὗ [16 ἱταρϑσῖαὶ {1116 1 186 ὙΥ οβῦ ; απὰ [αὐ {π6 ΥΥ͂ δβίβγῃ 
(οί οσουργίηρ, ϑραϊῃ θόσὸ συ] ἴῃὰ ἐπαῦ ΘΟ ΤΥ {11} 86 Μοοτῖϑ] 
Ἰηγαβίοι ἰῃ {Π6 οἸρ τ σομίασγ. Ατηοηρδὺ 8411 οἵ {π686 ρθορ]θβ δηὰ 
οουηΐγ168 {6 γ6 ἃγΘ ἰγᾶθθβ ἐμαὺ {Π6 νϑγβίοη οὐ {ΠΠ|Ρ}1148 νγὰβϑ υδοα ἃ πᾶ 
Κποόοσγη. [Ὁ γ»γὰβ ὑΠ8 ὉΣ ἃ ΘΟΠΒΙἀογΆ 0 ]6 λα {86 ἰγαηβιδθοη οἰγου!αιθα 
δῃά υϑοᾶ 1π [16 νογῃ δ οι αν αἰϊα]θοῦ οὗὨἨ ἃ ΛΘΙῪ ἰάγρα ρογοη οὗ ΕυτΟρα. 

Τὸ 18 γΥ6}} Κπονσῃ ΒΟΥ (Π6 (ἀοίβ αὖ (ὐοπβίδῃθπορ]θα ᾿π {86 ΒΕΥΥΙΘΘ 
οὗἩ 186 ΘΡΟΓΟΥ Ατοδαάϊαβ δα {Π6 1} οὐὐα οδαγο,, ἰῃ τ ]οἢ {Π6ῚΓ ΟὟΤῚ 
Ἰαπρσιασθ γγἃ8 υϑρα : {18 ν͵8 αὔογ ἃ ρΡογίίοη οἵ ἰβθὰ μδα στοπουπορά 
{πον ΑὙΙΔἢ ΠΟΓΙΟΒΥ͂ ; 80 {πᾶῦὺ [Π6Υ “ΤΠ Γ ρῥγοίθοιθα πα Θηοουγαροα ὮγΥ 
)όοΒ ΟΠ γυβοβίοιῃ : ̓πάθθα 18 οῃάθδνοιτθ ου [86 θοποεῦ οὗ (86 (ἀοίῃ8 

1 ἫϊΒ βυδβογὶριίοη βίδη 8 Τλεορλϊϊωδ (οἰλογίωι πιεϊγοροῖἑε, αηὰ ΤἝεορλίϊια Βοβρλοτγίαπια. 
2. « ὕπιιβ ἐδηϊαπηπο0 Ἰοοιι8 εβῦ, 8 (8: ΟΠ880 δπὶ ἱπάϊοαίιβ, ΟΧΣ α00 ἱπίου ΓΟ 8. ποδίγὶ 

ΑΥδηἰϑτη!Β Ῥογερίουθθ σορῃοβοίίαγ; ῬΒΠΡΡ. θη 1}, 6. Ἰορίτυγ, ἕν χρίρίαι ἴεδι, βαεὶ ἵπ 
φυραελαμποὶπ υἱδαμάς πὶ υμίυα ταὐἠπίάα υἱδαπ Ολιεῖκο συρα.. .. . ΟΔδβι]]Ἰοπθυβ ἱπ 
δορὶ πηοῖτο ορίβίοϊξ δὰ ῬἈΙΠρρθη868 δάαάϊζο ἢ. 68. β44. μγεβοῖίδσο ἀθ 6ὸ ἀΐββοσιῦ Θαπιχα 
ΘΧΒΙθογο ἀγραπιοηΐυχη, ἱπίογργεῖοαι (οὐ συ πὶ 481 5: πη τὰ ἀΐποιι ᾿σὸ δα ταῖς Ῥοβιιοτιῦ 
Αὐδηΐϊβπιὶ Ρ]δοϊςυσι ἱὰ ΤΟΧίαπι 1μ0}}9996 ἀοοι τ." (ὑΔυεϊοη2 δπὰ ΤοῦοΒ ὉΠρμ1}45, Ῥτο- 
Ἰοσοπιθηᾶ χν. 

3 γγδῖῖζ, “ΤΠ οΓ ἀὰ5 Τοθοη υπὰ αἶα Τοῦτο ἀ68 ΤΠρΡΒ114,᾿ ΗἩδπηονοσ, 1840. αἱ 12 
ῬγοΌΡὮΣ ΤΩΔΠΥ͂ ραγιουΐατγβ ἴο ΠρῊνϊ τοβροοιηρ ΓΠΡΉῚ]45, ἔγοτγ δ δοοοπηΐ οὗ Ὠἰπὶ το ττ8 5 
ἴουπὰ πυϊίοη ἴῃ ἴ.6 παγσόϊδ οὗ ἃ ΜΆ. δ Ῥαγίβ, (Βιδιοιδὸαιιθ πυρὸτίδ]ο, ϑιυνρρίοπιεη! 
Ζαιη Νο. δ94.) 
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ἴοσα 80 1πίθγοβοηρ᾽ ΘΡ᾿Βοαθ ἴῃ 86 ΒΙΟΥΤΊΥ ΔΠΠΔ]Β ΟὗὨ Ὦ18 ΟΟΟΌΡΔΠΟΥ οὗ 
{π6 ραύγδτοθαὶ οὔαιν οὐ (ὐοπδίδῃ πο ρ]6. ΒῪ {8686 (ἀοίδβ, πο ἀουβὺ, 
5 16] δβ ἐμοῖν Ὀσγοίβσοη οὐ ῃ6 απο οΥὁἩ 1 {6 Υ εβί, τγαὰβϑ {}}18 
ΒΆΤΩ6 ψουβίοη 86. (866 Τποοἀοτγοῦ, Ηϊδὺ. Εοο. ν. 80.) 

ἼΤΠ6 ὙΘΥΒΙΟΩ ἈΡΡΘδΥΒ ἴο αν Ὀδθθῃ ἤγχβ Κπόῦνῃ 1π ΠΠΟΘΓΏ {ἰπ168 
ἔγουχ 186 τηϑηθοη τη846 ὈΥ Απίομυ Μου]]οι, βθογοίασυ ἰο Απίοην 
Ῥοσγϑηοῦ (θοίζοσ Κποόῦτῃ 88 (γι η4] ἂς (ἀσαηνυς]]6), οὗ α ΜΆ. συ μιοὰ 
ἢ6 ορβεγνϑᾷ ἴῃ {π6 ᾿ΣΌΓΑΓΥ οὗ [Π6 τηοπδβίοσυ οὗ ΥἾ οσάδθῃ οὐ ἐμ Βυὴν 
1η ΥΥ̓ δεῦρ] α. Ἠᾷδ οοριοα ἔγτοσα 1Ὁ {π6 Τμογαὰ 8 ῬΓΆΥ ΟΣ δηα βοῖηα οὔμδῦ 
Ραγίβ, ΨΒΙΟἢ 6͵Τ6 Δνουγασάβ ρα ]ΠΒηῃ64. δόοοι δἴθοσ {π19 Αὐπο]ά 
Μοχγοδίοχ ὑγϑηβου θ6α ἃ ἔδυ οἴμοσ σϑῦβθβ ἔγοτῃ {π6 βαιῃπθ Μ. 10 νγᾶβ 
1Π8 ἰμαὺ (86 οχιβίθηοθ οὗ ϑυοῖ ἃ σψουβίοη γὰ8 Κπόνῃ 1 (86 Ἰαιίοῦ 
Ρασὺ οὗἩ [86 βιχύθεη ἢ σθηζυ τυ. 

Ιπ ἴμ6 γϑᾶγ 1648, ἰοναγβ {Π6 οἷοβα οὗ {μ6 {ΙΓ Ὑθδγβ᾽ γγασ, ἐπ 6 
ϑὅ'ινν 468 ἴοοῖκ Ῥτασιιο, δηα διηοηρϑῦ [86 Βρ0118 Οουπΐ Καὶ δηϊρβιμδτκ βοηὺ 
ἴο Θιοοκμοίηι [6 Οράθε Αἀἰγφοηέσιιβ, ἃ, (οἴΠ]ο ΘΟΡΥ οὗ {πΠ6 (ἀοΒραΪβ, ου 
ΡῬΌΓΡΙα γοϊ]υτη, δηα υυιτίθη ἴῃ Ἰοὐΐοτβ οὗἨ βου, ὑπουρἢ ΠΟῪ ἀἰβοο- 
Ἰουγοά ὈΥ͂ ἀρθ. 
Τ μα θθθῃ βυρροβϑα ἐμαὶ {818 18 86 βαπχα ΜΚ. {παὺ ΜοΟΥ]]ΟΙ βανν 

αὖ Ὑγ͵ογάθη ; δῃὰ 1 [45 οἴῃ ἤδθϑῃ βαϊα ἰδῃδΐ 1 νγὰϑ βοηΐ ἔγτοιαι (δαὴ 
ἶδοθ ἰο Ῥγαριιθ ἴοσ βαΐοϊυ ἀυσίηρ {π6 {ΠΙΧΕΥ γοαγδ᾽ γασ, Ὑμαΐ {116 
5. ἴλκθὴ ὈῪ 1ῃ6 ϑ' νσυ᾽οᾶδβ ᾿αὰ θθθῃ ἴῃ Ῥτάριιο Πα] ἃ σθηίυγυ Ὀοίογο 

ΒΘΘΙΏΒ, ΒΟΥΤΘνΟΓ, (0 ὃ6 ΡῥΓΟΙΥ οἷθᾶγ. ΕῸΣ ΒΙΟΒΑΓα δίγαιηῖιϑ, 89 
ἀϊοά ἴῃ 1601], τηϑηνοηβ 10.: ἰ [ὰ8 Ὀθθῃ ἀοπιοα (ἢδὺ {818 18 ἔπ 6 ΘΟΡΥ 
ἔγουλ το ΜΟοΥ]]ΟΩ τη8α6 ἢ18 οσχίγαοίβ, ου ἴπ6 στομπα ἰπδὺ ἢ6 υϑοὰ 
ΘΟὨ οί Οη8 ψΒ1ΟΙ ἀο ποῦ ὁσοοὺ ἴῃ {π6 οάοχ Αγρϑηΐθαβ; οὔθοσβ, 
ΒΟΥΤΘΥΟΙ, ΘΟ ΒΙ ἀν {16 ΔΘ πΟΥ οὗ {86 ΥΥ̓́Θγάθῃ ΟΟΡΥ δπᾶ {Π||{0 [Δ Κ6ὴ 
το διοοκβοὶμηα ἰο Ὀ6 Δβοϊαΐοὶ νυ οοτίδϊπ Απα 1 ΠΟΥ ἀγὰ 1Δἀδηςοαὶ, 
186 Βιδίοτγ οὗ (86 ΜΚ. οαπποί Ὀ6 σογίδι ]Ὺ ὑγδοθα δὴν [γί οῦ ; ὑπουρἢ 
ΒΟΙῺΘ ἤδνο Βιρροβοα ὑμαὺ 1 νγγ88 ἃ ΘΟΡΥῪ ψτιτθῃ ΤῸΣ ἃ (ἀοίῃῖο Κιηρ τὴ 
186 δ᾽χίμ οοηΐυσυ. Βαῦ 4}1 βυοῖ οοπ)θοίασοϑ ἀγα ὑποοσγίδιῃ ; ὑπουρἢ 
1ὖ οδπ ΠαΡαΪΥ Ὀ6 ἀουρίοα {παὺ 10 ῬαΙοηρΒ ἰο {παῦ αρϑ.ὃ 

Αὔἴἴον {π6 δϑαϊοδου οὗ Φαρα ΟἸτιβίμα οὗ ὅπεαθη, {πἰ8 ΜΆ. ἀϊ8- 
Δρραοαγθα ἔτομῃ {86 σόουδὶ ΠΙΌΓΆΣΥ αὖ ΘιοοΙςΠΟ]πὶ; δπᾶ 10 νγ88 ἔουπα (ο 
θ6 ἱπ ἴπ6 ΝοΙΒου ϑηἀβ τη [μ6 ροββοϑϑίοη οὗ μος Σγασίδῃ [8880 Υ ΟΒΒ108. 
1 Βα8 θθθη βυρρεδβίρα {μαὺ μα ἴοοῖκ ἴὉ αιγαῦ αΙΒΒΟ ΘΒ ]Υ, τ ΠΙΟὮ 18 ποῖ 
ΠΚοΙγ ; οὐ 1 μαὲ8 ὕδϑὰ ἐμβουραῦ {παῦ ΟΠ γιβπα σανα 10 ἴο ἢϊπὶ, τ ]Οἢ 
18. ΙΏΟΥΘ ΡΓΟΌΔΡ]6: 10 ΤΑΥ͂, ΠΟΘ Οσ, Ὀ6 Δβθα τσ βούποσ 10 δα θθϑη 
τοβϑηΐθα ἴο {η6 αὔθθῃ οὐ ἰὸ ΠῈΡ ΠΙρταγῖαθ. Αὖ 4]} δνυθηΐβ 'π 1666 
δ τὴν δα 1[Π6 ὈΟΟΚ, δηα τ }1]6 1Ὁ ᾿ν88 10 18 Βδηαβ ἃ ἰσϑηβοσιρύ οὗ 
1 γγχ88 τηδᾶβ ὈΥ 8. Ῥϑύβοῃ 981164 Ποστοῦ. [Ἃἡ 1662 Ρυβεπαοτῇ ἰουπᾶ 
16 οοὗοχ ἴῃ (ἢ6 ροββϑββίοῃ. οὐ Ὑ ββϑιιβ, δπα ὑμγουρ [π6 Ἰπίογπγδίϊοη 
ἰμ8 ρίνθῃ ἰο Οουηὺ Μαρπὺβ Οαρτῖ6] ἀ6 16 γαῖα, 1Ὁ νγγχ88 σϑρυγ- 
σΒαβοα ἴον ϑνγθάθῃ ὈΥ ἐμαῦ πορ]θιιδη αὖ {86 ῥγῖοθ οὗ 400 (Βοτμθ ΒῪ 

1 8ο0 Οδθοϊθη2 δηὰ οὐδε 8 οἀϊίοη, Ῥτοΐος. Ρ. ΧΧΣ. χχχὶ. Ἱοοίποίο. 
3. 685. δηὰ 1,οοῦο, Ρ. χὶϊ. )οίποίε. 
8 ὝΒοϊΘ ΒΘΟΙῺΒ ἴ0 ὍΘ ΒΟΙΏΘ (ΓΔΑ ΠΙΟΠΑΣΥ͂ δοοουηΐ οὗ ἃ ΜΆ. ἱπ αοἴηϊς Ἰοίίεγβ οὴ ῬαΓΡΙΟ 

γε ατὰ παυΐηρ Ὀθοη δραιγδοιθα ἴτοπὶ ΝΆΡΙ68 ὈΥ βοσὴθ ΕΠρ ἰβητηδη; δηὰ ἰδ μ88 θθθῃ ᾿πουσὴϊ 
1ιδὲ ἰπ δῖ τεΐασηι Βοπιονγαγὰ ᾿πτου ἢ ΟΘΓΙΏΔΏΥ 6 ΤΩΔῪ Πᾶνα ἀἰοα δἱ (6 ΑΌΡΟΥ οὗ Τ᾽ ἐγάβῃ, 
δηὰ (Πδὲ {πτ|8 16 ΜΒ. τοπιδὶ ποᾶ ἴπογὸ ἴῸσ σοπίυσίθδ. 
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600) τἶχ-ο11γ8.1 10 τγᾶβ [6 ὈΪποσα 1ῃ {16 ΠΙΌτΑΥῪ οὗ Τη6 ΤΠ ΘΎΕΙ Υ͂ 
οὗ 0,84], ΒΓΘ 1ὺ 801}} ΓΘΙ δ ἢ Β ἴῃ [86 ΒρΙ μα ὈΣπαϊηρ ἴῃ σι ἢ Π6 
Ι4 Οἀγάϊα οδυβοα 10 το Ὀδ6 ρΡυί. 

οββῖαβ παᾶ ργϑυιοιβὶυ ρ]δοορα {μ6 ΜΆ. ἴῃ {πὸ παπᾶϑ οὗ  πηϊὰ8 ἢΐ8 
ὍὯΠ6]6 ἴογ ρυ]οαοη ; απᾶ ἴῃ 1666 {π6 ἰαχὺ οὗἩ {Ππ6Θ (ἀοίμιο (ἀο8ρο618, 
80 ἴΔγ 88 οοηῃἰδϊῃθα ἴῃ {μ18 Μῶ., νγαβϑ οἀϊοα αὖ Ἰθογῖ τπᾶοὺ 18 οαγα; 
10 γγα8 δοσοιῃραηθα Ὀγ {86 Αηρ]ο- ϑάχοι γογβίοπ δαϊθα ὈγῪ ΤΒΟπΊαϑ 
ΜαγβΠ}411.2 ὙΠ18 δα! οη γ1ὲϑ ἰῃ (ἀοίδ]ο οπαγαούοσβ οαϑύ (ὉΓ [Π6 ρῃγ- 
ΡΟΒΘ, δηα ἴῸγ 10  π|ὰ8 ΘΙ Ρ]ΟΥ Θα {6 ὑγδηβουρὺ πηδθ Ὀγ ΠΟΥΤΟΥ. 

1ῃ 1671, αὔἴοσ {π6 οοάοχ [δα τοίυτηοα ἴο ϑιοάθη, [1 οσηῃ λα 
ΡΟ ΙΒμ θα δὴ δἀὐϊοι ἴῃ Βοσηδῃ ὉΠΑγδοίοσΒ ; {Π18 νγ)1ἃ8 ΔΟοοΙρϑηϊΘα ὈΥ͂ 
Ἰοοϊαπᾶϊς, δυο 88, ἀὐθυτήδῃ, δᾶ [01 γουβϑίοθθ. [π {π6 ᾿αϑύ δοϑῃ- 
τΥΎ Β6ΠηΖΘ6] τηλάθ ργθραγα 1008 ἔῸΣ ἃ ὩΘῪ ΘαΠ10Π, τ οὗ. γγ8ἃ8 ἀχϑουίοα 
Δέον 18 ἀθαίῃ Ὀγ Εανγαγὰ [γα ἴῃ 1760. 

Τῆυβ ἔδγ {π6 οἰμῖο (ἀοβρθὶβ δοπθ ψγετα ον, δηα ἐμαῦ ΟὨ]Υ 
ἔτοια {π6 Οοᾶοχ Ατρϑηίθυβ. ΤῊ ΜΩ. ἤθη Τουπα οοπδὶβιοα οὗ 188 
ΙθαΎ68, ἰῃ αὐδγίο 81ΖῈ : ποῦ ΟΠ]Ὺ νγὰϑ ῃ6 ἰδχύ ἴῃ βίΐνοὺ Ἰοίΐογβ, θαΐ 
{[π6 Βερὶπηϊησβ οὗ [Π6 Βθοοη8Β 6,6 'ῃ ΡΟ]. 1π Ἰηλὴν ραγίβ {π6 ὈΟῸΚ 
νγὰ8 ἀοοοϊνα : 10 Βθϑηβ (δῦ ψΉΘῺ ΘΗΌΓΣΘ 1 τοῦ] Βᾶνο οομβὶβίρα οὗ 
820 ᾿θαν 68. 

ΤΠ6 Ἰούϊοσθ ΓΘ ΤΟΙΠΔΓΪΚΔΒΙΥ ΣΟΡΌΪΑΥ ; πα (86 Ὁπιουἱν οὗὨἨ ἐμ οὶν 
ΒΏΔΡ6 Βθϑιηβ αἰπιοδύὺ ο Ὀ6 ὈΘγομα υγῆδὺ οουἹὰ 6 ργοαποραᾶ ὃν {ῃ6 
Βαῃά οὗ ἃ οορυιβί. Εὔδοὶ Ἰοὔϊθυ ἈρΡῬΘδσβ ἴο θ6 ἀδθδρὶγ ἰσϑοϑᾶ 1ηΐο [}6 
νο τὰ, ἴῃ ΒΙΟὮ ἰμογο 15 αὐ ἃ ἔττονν. Ηρθησθ 1 γ88 αἰβουββοα 
τοῖο Σ {86 σΟὗαχ γγὰ8 σΘΆ]]Ὺ τυτι θη ὈΥ (86 Παπᾶ, δηὰ συ μοίμοσ {ἢ 6 
50] δηᾶ βῖῖ νον δα ποὺ θθθῃ ἰδ οὐ ἢ Ποῦ ᾿ΓΟηΒ 680} οὗ μη οὗ 
16 Βῆαρα οὔ {π6 σοϑρθοίϊνα ἰοΐζεσα, συποῇ ἴῃ {ἢ 6 Βᾶπη6 ΜᾺΥ 88 8 ὈρΟΚ- 
ὈΙΠΑΩ͂ΟΓ ΠΟΥ ἰοίξογ8 ἃ ὉΌΟΚ. ΤὨϊβ του] μανα Ὀ6 θη δῇ δηοϊραίϊϊοι οὗ 
1Π6 ἱπνοηθίοῃ οὗ ρῥυιπίϊπρ. Βαὺ 1Ὁ οἂπ Βαγαϊν Ὀ6 ἀουρίοα [μδ΄ 6δοὴ 
Ἰοϊίοσ νγαδ ἰοστθα Ὀγ {86 μδηᾶ ; μοαίθα ἱσοῦβ σψου]Ἱὰ μαναὰ οδυβοα {ἢ 6 
τη νοὶ ϊατα ὕο βῃσῖμκ, δηα τουἹὰ μαννα ᾿παραϊγοα {86 βαΐποββ οὗ {π6 
Ιρασθβ. αΑἀμπᾷ ἱμουρὶ {π6 Ἰοίύοτβ ἃγὸ ἀθΡΙΥ ἔχτουοϑᾶ, 10 18 [ἢ Βδτὴθ 
ἴῃ οἶος Μ95., ἴῃ π]οἢ [Π18 18 πόσα (0 αὐῖβα ἔγομι ἢ 6 βῇδγρῃηθδβ 
οὗ {86 δὐγϊθ. Ῥοσθδρϑ 1ὰ {Π18 οοάδχ δδοῦ ᾿ϑίου νγὰ8 ΕΎΤΩΪΥ ἰγαορά 
σ ἢ ἰῃ6 Βίγ]6, οασυγιηρ ΜΙ 10 βοὴ Δαμοδῖνο ϑυρδϑίδῃηοα, δηᾶ 6 
1}6 51 ν . σ͵8 ρϑϊηΐθα οὗ ἰαϊἃ ου {π6 ρΊΟΟΥΘ 80 Ῥγθραγοϑᾶ. 
ΤῊ ΠΟ ηρ᾽ ΘΠρταυϊηρ ΘΧΒΙ 108 ἃ [ΔΟβί τα] 6 οὐ (ἢ 6 Θμαγδούουβ οὐ {Π6 

Οοαοχ Ατγρθηΐθαβ, ΤῊϊΒ βρθοίσαθη τῦαϑ ἄγανγῃ ἔγοια {Π6 ΜΆ. 1661} ῸΣ 
Ὧγ. Ἐαπαγὰ 1)8η161] ΟἸΑΓΚ, Του νυ οὐ Οδπιθτιᾶσο: 10 18 πού βίτι ον 
8  αοεϊπιῖϊο, 88 ουθα ἴπ6 αἰνίβιοη οὐὗὨἨ {16 1π68 18 πού ορβογνϑᾷ, ΤῈ 
Ῥᾶββαρθ ἰβ [0Κ6 ΧΡΠ]. 17., δπα 10 15 {88 σίνοῃ ἴπ {86 ΟοΙΒΙο οχ- 

" 566 ΟΔδο]. δηᾶ 1.060 6, Ρ. ΧΧΧΙ. 7)οοένοίο, Ὑπογο Βοῖῖι {Π|686 διδιίθιηθηΐθ ὅσο σίνοη, δπὰ 
Δ ΘηἀοΑνΟΌΓ 18 τηδἀθ ἴ0 ΓΘΟΟΉς 6 1Π6πῈ ΟΥ̓ Βυρροβίπρ τὲ ἴῃ [16 οπὸ οα86 600 5» 5ἢ 
ἱπιΡ 6 Γ1 8] ἀοἸ]αγ8 ἀσὸ τηθδηῖ, δῃά ἴῃ {86 οἴποῦ 400 ϑιυναα 8ῇ ἱτη ροῦίδὶ Ὀδηκ; Ὀοΐ᾿ οὗἩἨ πῆ ϊςἢ 
(ἰὐ ἰ5 βίδιθα) διηοιπίὶ ἴο [16 Β8Π|60 δι, 200 Ῥγιββίδῃ {μΆ] ΟΣ, ἐ, 6. δῦοιϊξζ (λίχίν ροιωιάβ8 
ΟΥ̓ ΟἿΚ ΙὩΟΠΟΥ͂; ἃ 81Ππὶ 80 αἰΒργΟρου ΟΠ δίοΥ 110116, ταὶ ἰδ βαρροβίβ βοπιθ πιϊβίβκο ἴῃ 
1.6. βιαίοπηοηϊ οὗἩ [86 δπιοιπί, ὕὐρρείγοπι, Πουσονοσ, βαγ8 (Ῥγβεῦ, ἢ. 111.) “400. {Π 4] οτὶϑ 
ἱπιρ γί Πυ8 ἀΓροπίοὶβ ϑιιθοῖ οἶδ, δα ἀΐπρ ἱπ ἃ ἰοοἰποῖο, “ Ηξο βυπιπδ ποῦ, αἱ δἰττηδηΐ 
ΟὐδδθοϊοηιΖ οὐ 1οθ00, ραζ. χχχὶ, ἀποδηΐοβ, β6ἃ ροίϊιι8 Βοχοθηϊοβ ἴδγο {παϊογοβ ΟΟστλϑηϊοὶ 
ΦΟΥΒ ἐϑαι!ραγαῖ.᾽" 

52. Β01η6 οΟρί68 ὈθΑΥ (Π6 ἀαίε 168 4. ᾿ 



7} Οὐοἰϊιὶο γογξῖίοη. 908 

ῬΓΘββοα ἴῃ Βογαδῃ Ἰουζοσϑ', δηα αἰνιἀδα 88 {π6 11π68 βίδπα ἴῃ {πὸ ΜΆ. 
1086 ἢ, 

ἊΝ Αταθη αἷθα ἴζν]β. βδοὶ 
πὶ ΔΠαΠΊΡ Ρ᾽ πἀδηραγα)α ρι}8 
ΒΥ6 ὈΆΓΏ. ΠῚ ΑἸΠῚΡ ἴῃ 1Ζαὶ : 

(16 σεῦ οὔ [8686 11π68 18 τυτιτΐθῃ 1ῃ ρῸ]4 Ἰοἰΐοτβ.) 

λΜΘΝ αἰϊψλ νι 5. ΘλΕῚΙ ΝΙ 

Ἀνὰᾶνιμιψ ψιπδλνγλξκᾶφὰ 
Γαν5 906 δὅλῖιν. ΝῚ ἀμῖψΨ 

ΙΝ ἰΖΔΙ:-: 
ΤῊΘ Ῥγοῦδ]6 ἀρὰ οὗ [818 ΜΩ. μα8 ἤδϑῃ δ᾽ γοδάυ ἰῃθτηδίθα : ΒΟΙῚΘ 

Βαγθ βυσσοδίοα ἰμαῦ 1Ὁ νγᾶ8 126 ΟΥσΊΠ4] οὗ {Π]0}}}148 Εἰταβοὶε; θα 10 18 
ΘΥΙΔΘΠΕΥ σαίμοῦ {Π6 σοῦ οὗὨ δὴ αγέἰδέ ἱῃὰπ οὗἁ ὁπ τρδκίηρ ἃ ὑγδῃβ- 
Ἰαῦοι ΤῸΣ ρῥυϑοῦϊοαὶ ράγροβοθ. υύ {μαὺ 10 σομία ποὺ θ6 {Π6 οὐ πΑ] 
ΜΆ. :8 ῥργονϑᾶὰ ὈΥ ἰδ οχϊβίθποα οὗἨ βοπὶβ σδυίοιιϑ γϑϑϊηρϑ 1ἢ (ῃ6 
ΤΩΔΓρῚπ ; δηα {Ππ686 οομ]α πού ἤν Ὀ6Θῃ ἔοστηθα ἀΠη01]] (6 νϑυβίου δά 
Ὀ6Θ6η [ὋΣ βοπηθ {ϊπ|6 ἴῃ οἰγουϊαίίοη. Γ[ΓΆΪΥ 188 ῬγοῦϑὈ]Υ {86 σουπίγγΥ 
ἴῃ ὙΏΙΟΒ 1 γα8 Ἄχϑοαίθα : μ6 πηοάθ οὗἩ ογῃμδτηθηῦ, δῃα {π6 δυταηρθ- 
τηθηῦ οὗ [86 ΕἸ ΒΟΌΙΔΠ ΟΔΏΟΠΒ 1η ἃ Κιπα οὗ διοιϊδοίχα! ἀαϑιρη τ] 
Ἰοπιαπόδφιθ Ὁ] 1Αγ8 Δα ΔΡΟ68, ΔΓ6 ᾿8ὲ 1Π6 βϑὴθ δ8 6 ἢπᾶ ἴῃ (ῃ6 
Ι,αἴϊη Οοἄοχ Βυίχίαπυβ (866 δῦονυθ, Ρ. 238.): Ῥοΐδ ργορδῦϊυ θαϊοηρ; 
ἴο ὕρροΣ ΤΠ] ἀπτίηρ [86 (οί ο βονεγοιρπίν. 

Τὴ {6 Ἰαβὺ θη δΠ ΟΡΙΏΪΟΗ γ8 δαἀναηοοα Ὀγ 1,α (τοζο, Υ οὐ- 
βίθι ἢ, δα οἴδοσβ, δηα 1 νγὰ8 δῦ ὁῃβ ἔτη ἀθίεπαάρα Ὀγ Μ|]οἶν. 6118, δῦ 
{86 ἰδηρσταρο οὗ [86 Οοαοχ Αγρϑηίθιβ 18 ποὺ ἀοίμὶο θὰῦ ΕὙΔΏΚΙΞΗ. 
ΤῊ8 ἹΠΘΟΥΥ νγα8 σοπιρθαϊθα οἡ Πρ δυο δηα Οὐ  στοῦπαβ; δηα [88 
ἀἰβοουθσυ οὗ Οβίγο- ἀοίμὶο ἀοουμηθηῖβ ἴῃ [{Ἀ]Ὺ Πδ8 βεύ {86 αποβίζοη 
ΘΙΔΓΘΙΥ αὖ τοϑῦ: Ὑ6 ΤΩΔΥ 6 Βα[ΒΗ6α ἐδμαῦ {818 18 {π6 (ἀοίμ]ο νϑυβίομ, 
ἴῃ {86 ἰοηρσια ἰμαῦ τγα8 Θομλομ ἴο 411} {86 (ἀοίμ!ο ρβορὶθβ. Ομπδ οὗ 
{686 αοἰμίο ἀοουτπηθηίβ ἔουπα ἴῃ ΠἰᾺ]Ὺ 18 186 {]16-ἀ6οα οὗ ΡῥΓΟΡΟΓΙΥ 
οὗ δρουὺ {86 γοῦν 651, β'ρῃροα ὈΥ 8}1 [86 οἸοῦρυ οὗἩ [886 (ἀοίδιο οπυτοὶ 
οὗ 50. Απαβίδίϊα (αοἰϊείο Οὐοἴϊεο ϑαποίε Απαβίαϊϊε). ὙΤΆΘΓΕ ὙΓ6ΓΘ αἾβὸ 
ΒΟΙῚΘ ΟΠ ΤΊΘΗΐ8 1η ὥρϑιη πὶ οἢ αῇοτα θα οΟ]] αἴθ τα] ουἹ θη ο. 

ἩϊΒοσίο τοϑη οι ἢδ8 ΟΠ]Υ Ὀ6Θη τηδάθ οὗ {μ6 Οδροῖς οὗ {818 νοσ- 
βίοῃ ; δαΐῦ ἴῃ 1762 Καϊ6ὶ ρυ δ] 1864 αὐ Βγαμδτιοῖκ ἃ ρογίϊοῃ οὗ {86 
ἘΡΙβε16 ἰο [6 Βοιηδῃβ 'ῃ (οίβδιο ἔσο ἃ ρα] ταρβεβὺ αὖ ΤΥ οἱ ἔθη 1 {{6]. 

1 ΤῊ σοττοδροπἄοηοο οὗἉ δβοπη οὗ ἴ80 Οοἰιίς τοτὰβ Ὑῖ ἘΠρ]δἢ 18. δὲ ὁποα Υἱβ10 6 ; 
“ ποῖἢ,᾽" “6 Βασι," δηὰ “ σοπιοῖῃ " σας ἢ ΘΥΟΓΥ ΟΠοΒ εΥΘ. Τὴ πιοᾶο οὗ οχργεδβδίηρ ἴῃ 
Θοιῆὶς ἰῃ Ἀοχϊηδῃ ᾿ἰοίΐοτβ 18 τηδὲὶ οὐὗὁἩ [6 οὐἀϊξίοη οὗ ΟδθοϊοηῖΖ δπὰ Το δ6, δηἃ 480 οὗἩ 180 
τοοδηΐ οὔθ οὗ ἰΠρρϑίσομι. [Ιξ ἰ8 τη σίνοη ΌΥ Μαβδβιηδη ἴῃ ἢ8 οἀϊίοπμ ποὺ ἴῃ ἴΠ6 ΟΟΌΓΘΟ 
οὗ Ρυθὶϊοδείοη: ---  Απλοη, Κυΐδδ Ἰυΐδ: (δοὶ πὶ δηἀηί τα τη ἀδηρχαγὰ)α χα μ8 Γγὰ Ῥαγη, 

πὶ Κυϊα ἢ ἴῃ ἴζάϊ, ἢ 



3904 Τοεχίιαϊ (τι οΐδηι. 

Το ΜΆ. ἴῃ συ Βοῖ ἐμ686 ἔγαστηθηῖβ ΤΟΥ αἰβοονοσθα 18 τυυϊ θη ἴῃ 
ὕνγο ΘΟ] η}8 ; [16 (Δοίῃΐο οσουρ ο8 {πῸ6 πτϑί, δπα {Ππ6 ΟἿΟΣ 18 ἴὴ 1 ΔΈ ; 
{86 Ἰαλίογ Ὀοϊηρ ἴῃ ἃ νογβίοη αἰ υῖηρ ἴσοι [Πδὶ οὗὁἨ “ Θγου Β γϑυ]βῖοη ; 
8ηα τ 1 σἢ ἀρΓΘ68 τὴν Ὀὰὺ [ΘῪ ΘΧΟΘΡΌΟΠ5 ὙΠ} Ὑγδὺ ν76 ΚΠΟῪ ἔγοτι 
ΟΠ Βουσοθβ [0 αν θη ἰμ6 ἰαχί οὗ [16 υηγονβοα οἱα 1,δἰϊη. 
ΤῊϊΒ ΜΩ. 18 ρούβαῃρβ δηΐοσιου ἰὸ [πὸ {πτθ ἤθη {86 ΗΘΣΟμγτηΐδῃ 
ἰοχύ νγὰϑ ἰηἰγοαπορα ᾿πύο σεπογαΐ ἀ86.} ΤΠ18 88 {86 βτϑύ 1ηὐ]πηδί!οη 
ΟΥ̓ {π6 οχϊβίθηοα οὗ ἃ σογϑίοῃ οὗ ἴπ6 Εριβι]εβι [Ιἢχσϑ, 0 τῦδϑ α}}}- 
ΘΕΟΥ͂ οσσυρὶοα ψῖ ἢ 186 σοτραγίβοη οὗ [86 ρυϊη θα δαϊθομβ οὗ 18 

Ἰἐγδανδη γι {πΠ6 ΜΆ. 1166] (6 οτκ οὗ τῦοῖ Ἰαθουτ ἔγοτη {μ6 δοάοχ 
Βοΐηρ οἴει ἀἤου] ἴο γοδα, δηα ἔγοπι 118 βανιηρ 66 ν ΤΥ ἀοοονοΥ 
ΤΟ]ονοα ὈΥ {86 Θαυ] ον δα ῦοσβ), βοὴ σοργι θα {Π18 ρογίϊοι οὗ {16 
Βοιηδηβ: {18 τῦδϑ αἷἶδο ἱποϊαἀθα ἴῃ (86 οΟἸ]]οοίζοη οὗὨ ἢ18 Τϑυλασῖκϑ οἢ 
16 'νογβίοῃ οὗ ΠΡ 1148 δα Ὀγ Βυδβομιηρ ἴπ 1778. 

Ζαμη ᾿π 1805 ρυθ]θμοα {Π6 ταοϑί σομιρ]οΐα οἀϊοπ οὗἨ {ΠΠρ 1118 
ὙΠ 1οἢ Βα θ6θη δχθουίοα ἃρ ἴο {πα΄ ἔπη ; μ6 υϑοᾶ ἢ γο᾿β ἰδ ουϊουβ 
οχϑουίοα ἐσδηβοσὶρί, μἷβ 1μαἰΐη γογβίοη, δηα οἰμοῦ δα 1018. 

Τ1ηῃ 1817 {μ6 Ἰἰαίθ (ὐαγάϊμαὶ Απροὶο Μαὶ, ἤθη ἃ 1 ργαγίδπ ἴῃ {Π6 
ΒΙΡΙΙοίμθοα Αὐαρτγοβίδηδ αὖ ΜΙΔη, τ 116 οδηρασοα ἴῃ {παῦ βϑδγοῖ Ὁ 
ῬδΙπυρβαδὺ πεῖ ησ τ ΒΟ γἃ39 80 ΒΟ ΟΘΒΒ[ Ἢ] ἴῃ {π6 γτοβίοσαιοη οὗ 
ΒΘΥΘΓΆΪ δποϊθηὺ σόσκβ, ποία βοηθ Οοέλίο ΥΥ ΌΠρ' πο σ ομ6 οὗ {Ππ6 
οοάϊοο8. ΤὨ8 (1 18 βίαιθα) νγαϑ ἔουπα (ο΄ Ὀ6 ραγίβ οὗ {π6 θοοῖίκβ οὗ 
ἘΖτα δηᾶ Νοβοιλίδῃ. Α ἐἈΥΓΠΟΥ ΘΧΘΓ ΠΑ ΓἼΟΩ 16 ἴο ΠΟῪ αἰἸβοον σ 68; 
ριιν οἴμοσ ρδ]τρβοβίβ γχοσο ἔοι πα σοπίδιπηρ' ρου 0η5 Οὗ 186 Οοἰβμίο 
νΟΓΒΊΟΙ. 

Τὴ ογᾶδυ {Ὁ} δῃᾶ Ῥγορο ὶν ἰο ᾿πνοβραία {8686 (ὐοίμιο ἀοσαπιθῃΐβ, 
Μαὶ οδίδιπϑᾶ 88 δὴ δβϑοοϊδία Οουηΐ (ὐδΐο Οἰΐανὶο (ὐδδυϊρ!ομθ, ΠΟΒ6 
Ἰγηον]οᾶρα οὗ Τουίοπὶο ἀϊδ] θοῖβ σπάθα ἢ18 δα 4}} 110 τθοσα συδὶι- 
8016. 

ΤῊΘ [Ὁ]]ονγῖηρ 18 {π6 δοοουπύ οὗ {π6θ86 ΜΩΘ, δουιάροα Ὁγ ἴ86 ον. 
Τ. ΗἩ. Ἠοτπθ ἔγομι ἰδαύ ξαγηβῃοα ὈΥ Μαὶ δπὰ Οδβθρ)Ἕομθ ἴῃ 1819, 
γγὮΘ ἢ {Π6}Ὶ ἀἰβοουθυῖθβ ἬἼΘΣΘ ἴῃ Ῥαγύ οοτητηππὶοαίθα ἰ0 {86 ΡῈ}]1ς. 

“Τ86 Μγεί οὗὨἉ {Π6868 ἥνο αοἴμιο ΜΆ ΚΝ. (τ ἢ ἴδ ποίοα 3. 86.) οοη- 
᾿ βὲθίβ οὗ 204 αὐυδγίο ρᾶρθϑ οὴ υϑ] πὶ; {{6 Ἰαὐϊον υυυιτηρ οομ δὶ πβ (86 

Πουλ}1168 οὗ ΟΥΘΡΌΤΣΥ μα ατοαῦ οἡ {π6 Ῥσορῇθοῖοβ οὗ Ἡἰκοίεὶ, τ ΠΙΟἢ 
ἔτοπην 861 οδαγδούθσβ τασϑὺ πᾶν Ὀθθῃ δχθουϊθα Ὀθίοσθ {86 εἴρια 
σθηΐσΥ. Βομθϑίῃ {818, 1 ἃ. τ οσ6 δποϊθηῦ (ἀοίμῖο παπᾶ, ἄγ δοηΐδιηρα 
{π6 Εὰριδι168 οὗ δ. δὰ ἰο 116 Βοιηδηβ, 18ὺ δῃᾶ 24 (ον ίδηβ, 
ἘΡΠοβιαπβ, ΡΒ ρρίδηβ, (ὐο]οββίδηβ, 18ὺ δπᾶ 24 οἵ Τιμοίῃγ, ΤιΐυΒ, 

"ΤΉ ἰ8 [1η6 εδῖωθ ΜΒ. ἔσοτη ποῖ ἘΚ ηἶ 6] 4130 οἀϊοὰ {π6 Οτοοῖς ἔγαρτηθπὶβ οὗ τ86 
Οοϑρεῖβ Ρ. ἀπὰ ῷ, 866 ὄδϑονυβ}, Ρ. 179. δῃηὰ [Π6 ,θοιποίδ ἴοσ (ἢ Ὠβίοσγ οἵ 180 ΜΆ. 

2. - ἘΠ 8" δὲ8 Ὀθθὴ δάθὰ 1π βοῖὴθ δίρίεπηοηΐβ, ἃ8 του ρ ἢ ὑπαὶ ρογίΐίοθ δὰ ὕθομ 
ἱηοϊιάοα ἴῃ [8686 ἔγαρ οπί8: [Π6 ῬΑγβ οἵ Εζγα δπὰ Νειδιλίδῃ παν Ὀθοὴ ῥγίπίοᾶ, Ὀπὲ ποῖ 
“Κίηρε; " τΠ6 ποχζὰ βοοπιδ [μοσοίοσο [0 Ὀ6 δ τηϊδίακο [ζ ἴ8, ΠΟ συ σ, 8. σαγίουβ ροΐηΐ ἔοσ 
ἰΠ4ΌΙΓΥ, 88 ῬὨΣοβίοσχίυβ βαυβ ἴπαῦ {ΠΡ}1188 ἴῃ Πΐβ Ἰγδηβ᾽δι!οη ομἰεἰεἃ “ Ιζἰηρ58," 88. ποῖ 
ἀοϑίτίηρ ἴο ἰπῆαδπιο [86 τλλσϊαὶ βρὶ γῖϊ οὗ [86 οι ἢ8. 6 τμδὺ 68 1ζ τηλυ, ῬἈΪ]οβιογρία8 18 ἴοο 
οοπίμβοα ἴῃ 8 δοοουπὶ οἵὁἨ [ΠΡὮ}]48 (0 τπᾶκοὸ ἰζ ποοάξιϊ τὸ Βοϊΐονο τηἷβ οὐ λὲς δΌΜ ΟΣ 
ΤΏΘΓΟΪΥ; ἢΘ 8βίδῖεβ ἔδδι {ΠΡὮΣ]85 νγὰ8 αἱ ἴΠ0 Δίσεπθ σουποὶ!; απ πα αυϊΐο οστβ ἰη ἢἷ8 δεοοαῃξ 
οὔ σοη 86 Ἰ᾿ἰνοᾶ, σοηϊιδὶηρ [86 Εταροτοῦ Οὐπδίδπτα5 ἢ (οπδίαηιΐηο, ἄτα. 

8. ΠΡ 85 ρασιΐατα ἱποά γάτα, ἵπ ΑἸ τοδί πὶβ ῬΔ πὴ ρβοβτῖθ Ὁ Αηροῖο Μαῖο γορογδγατα, 
ϑροοΐϊμηθη, σΟὨ ἡ πΠΠοἿβ συσὶδ ο᾽αϑάοπὶ Μαὶΐ οἱ σαγο! Οςοἴαν!ϊ ΟΑ δ Π]Πϊοπϑοὶ οἀΐϊτιπι. ΜοάϊοἸδηὶ. 
ΜΟΡΟΘΟΙΧΙΧΣ. 



30ὅ Τὴ (οὐδῖο Κεγείοη. 

[
9
0
5
1
 

95} {
3
π
ο
α
 

πὸ 
ϑαϊπαπα 

911} 

Ῥ9}θιΔθααα8 
96} }0 9:}-Ῥῦθῳ 

9} 
“11 

Υ͂ 990 θ
ά
 

964 0} χεοᾶάάε 
οὔϑβά 

91} 20 Ὧ0} 91} 15 ἃ
 
ΡᾷΒ 

Ὑ
 
519}19] 

ὁ
 

“ΠΟΘΙΒΒ 
αἰ ταθραθθια 

ἀπθά 
ὑπδῖ9Ὰλ 

ταιθά “ὁ48 πείπιΔ τμτεᾷ βιπὶ 
ΒΠΈΧ ΒῃΠΠΒΊΒΗΒ48 

Βπ 9
 

᾿ἀιρογϑθπε τππιθιθ Ὁ ΠΡ 
Β
Β
 

ΘΠιΒΒΙ ΠΥ 
-- 

:819179] 
θιπο ν

α
 τι ρϑβϑοιάχο 

ΟἹ 
Π]00) 

971 Π214λ πθλιϑ Βπ.},]} 

Π
Α
 

πη
 

ς.
2 

1
5
 

'
 

ΟΝ 
Β
Ν
,
 

β
α
ῆ
ω
.
 

Ν 
5.
5 

Ὁ 
τὶ
 

δ
 

Π
Ν
 

ῥ
ῶ
 

σν
αδ
οι
 

ἐ
σ
 

α
ι
 

χρ
οο
ν 

ὦ
 

τ
ο
 

ἃ
 

“σ
ε 

Νζ
ι 

 φ
ϑ 

Ὁ
 

55
 

Φο
α 

ρθ
θι
 

5 
{ψ
ὸς
 

Θύ
ν 

τ Φ.
,5
 

σύ
 

εν
 

σ
ῦ
ν
 

ἐ
ψ
 

(|
 

4 
' 

ν
ο
ν
 

Σ
Ο
Υ
 

Υ
Υ
Υ
Υ
Ψ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Ύ
Υ
Υ
Υ
 

ΥἹ
 

“}
 

Ν ἰ
 

ν
 
- 

ς
,
 

᾿Ξ
 
ς
 

ὔ
Θ
 

Χ
Ν
 

Ὑ
 

α
 

α0
1}
 

τ
ι
ν
 

ἥ
η
κ
ῶ
τ
 

.
»
(
 

5.
 

(
ν
α
 

07
.2
0.
5 

1π
6}
 

Ψ'
 

α
.
.
.
 
Ὁ
 

τῶ 

411} 
1, 

ατί οὗ {818 τηδπιδβοῦρῦ: - 
τοιηδῖη. Τῃα {1168 

ἘΡΒοβίδῃβ, απ ἰο ΤἸπιοίυ, 
Ρ 

[8 ΟὨΪΥ 
οὗἁ 186 Τρ ̓δύ]689 ΤΩΔΥῪ Ὀδ6 ὑγασοα αὖ {π6 μοδᾶβ οὗ (6 ραρζϑθ βοσο [Π6Ὺ 

οπὲ οὗ {μ6 ἀοἰὐμὶς (ἰδ]οπμάανγ. 

οἴ 

(ἢ ἃ ἔγα 
ΟὐοΥ 1 4}8, 

ΡὈἐβ6|168 ΘΟμΒΙἀΘΥ8 016 ἔγαρταθῃ 
ΔΙΘ ΨΘΣΥ ΠΟΑΥΪΥ Θηΐγο, δηα ἔοστῃ {Π6 ΟἿ] 

ΥΟΙ, ΙΥ̓. 

ΤΠ Ερ:50168 ἴο 16 ἘποΙηΔΏ8, 

οὔ τ16 οἴμον Εὶ 

δηα ῬΒΊ]οπιου, ἰοροίμον Ὑ] 



806 ΤΖοχίμαϊ ΟΥἰἐἸοΐδηι. 

σοπῆθηοθ. ΤῊ ΜΆ. ΔΡρθδγβ ἴο πᾶνε Ὀθθῃ γι θη ὈΥ ὑπο αἰδγοπί 
οΟρΡΥ Ἰϑῖβ, οὔ οὔ ἡγῇοσα σι τοΐθ τθοσα Ῥθδυ Ὁ] }Υ 8 πα ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ἔπδη {86 
οἴδοῦ; δηᾷ σνδυϊουβ σοϑϊρΒ ΤΥ Ὀ6 ἰγασθα [ἴῃ βοῖλς οὗ {Π6 ΤηλΥρ 8 
ΣΙ 6 1π 8. ΒΙΔΆΪΙΥ μαπᾶ. Επηιΐγο ἰθανθβ αν θθοὴ ὑυσηθα ὑρδ1468 
ἄονη ΟΥ̓ {Π6 γεβογίδοῦ οὗὨ [818 τηδηιιβοσιρύ. Τη6 δηποχϑα [δοβιτη1}6 
οὗ 1ὖ τοργθβοηΐβ (6 σοτϊηπηοποοιηθηῦ οὗ Ῥβυ} 8 Ερ181168 ἴο {π6 Ερἢε- 
ΒΙΔΏ8, ἈΠΑΛ;{ ΤΥ Ὀ6 {π8 τοπαογρα: 76 Κ ιείϊο 9.6 Ρακμιὶ ἐο ἐΠι6 Ἐ;ῆλε- 
βίαπο δοσίπποίδ. Ραμί, απ αροβέϊο οΥΓἹ Οἠγίβέ “εβιιδ ἀσοογαϊπῳ ἐο ἐδ τοἱἶἑ 
97 Οοά, ἐο ἐδο ξαΐπὲς τοΐδο αγὸ αὐ Ἐξλεδιι8. 

“ΤῊς δεοεοπά ΜΆ. 4180, 'π αυδγίο, δπᾶ ποίἰρᾶ 5..45., οοπίϑιηβ 156 
Ῥᾶρσοϑ8 οὗἁἨ ἐμ ποῦ σϑ]] πηι, [ῃ6 1μαἴϊη πυτιπρ οα ἡ ΒΙΟἢ 18 οὗ (π6 εἰσι 
ΟΥ πἰηΐῃ σοπίαγΥ, 8Πη4 ΘΟΙΊΡΓΙΒ6Β «ΘΓΟΙΘ 8 δχροβιίοη οὗ [βαΐϊδῃ. 
Τὐπάον (118 88 Ὀθθὴ ἀϊβοονθσοα (πουρῃ 1} βοσμα αἰ ου]Υ, οἡ 
δοοοιηῦ οὗἩἨ [Π6 {ΠΟ π688 οὗ [16 μα ομαγαοίουβ δπα {π6 Ὀ]ΔΟκθΒ8 
ΟΥ̓ τΠ6 1η]ς,) [6 (ἀοϊῃῖϊος νογβίοη οὗ ϑαϊηΐ δ} 8 ὕνο ΕἸ β[168 ἴο (ῃ68 
ΟοΥηπίδη8, [μΠ6 (ἀαἰαθίδηβ, ΕΡΒοϑίδηβ, ῬὨΠ] ρρίαπβ, (ο]οββϑίδηβ, {Π6 
νο ΕἸρΙ50168 ἴο [6 ΤΠ ΘΒΒΑΙ] ΟΠ 88, αηα ἰοὸ Τια8. ΥΥ̓́Παῦ 18 ἀδβοϊοηΐ ἴῃ 
{Π|6 Ῥγθοθαϊηρ' τηδηβουρύ 18 ἔουπα ἴῃ {{|18, τ ΠῚ ἢ Πδ8 ΒΟΤῺ6 ΨΆΣΊΟΙΒ 
ΤΟΔαΙΏσΒ ΡΘΟΌ] ΔΙ ἴο 1056], ἀπα {ΠοΓοίοσα 18 ἂη ἱπάοροπαθηῦ οοάσχ. 

“]η {Π6 ἐλέγαὶ ταδηυϑοσιρί, ποίθα (. 82., α χυδγίο 1μΔ1ἢ νο]υτη6, 
σοῃίδιηηρ [Π6 ΡΪαγβ οὗ Ῥ]διιΐιβ, απ ρασὺ οἵ δϑηθολβ Τγαρθᾶ!οβ οὗ 
Μράρα δηὰ (Βάϊρυβ, Μαὶ ἀϊβοονεσοα ἔγηρτωθηΐβ οὔ ὑπθ Ῥοοῖκβ οὗ 
Κιησβ', ῦΖγα, δῃὰ Νοθιδῃ. ΤῊ]8 ἀἰΒΟΟνΘΥΥ 15 ρΘου ΔΥΪγ να] 816, 
88 ποῦ [Π6 Βη18]68ὺ ροσίίοῃ οὗ {86 (ἀοίμῖς νογβίοῃ οὗ 1η6 ΟἹα Τεβία- 
Ἰηοηΐ γγὰ8 Κπο ἴο Ὀ6 ἴῃ οχϊδίθποο, Τῇ ἀκεία οὗ {π6 1μα01ὴ τι ηρ 
οὗ {Π18 το δηπβοῦρῦ, τ Ιοἢ Μαὶ ἀδοὶρῃογθᾶ νὴ στοαὶ ἀΠ ΠΟΌ]ΕΥ, 15 πού 
ΒΡΟΟΙβΘα ; Ραΐ, οα Θομραγῖηρ 18 Βρθοίπηθη οὗ 10 ΨΠῊ οἴπον οησταν θα 
ΒΡΟΟΙΠΊΘΏΒ, ὙὙ6 ἃΓ6 πο] Π]η6α [0 χοίδγ 1 ἴο {π6 οἸσμίῃ οὐ πιμίἢ σθηΐαγν. 
“ΤΠ ἡουγίλ Βρθοϊσηθῃ ΩΝ 1. 61.) σοῃβιβίβ οὗ ἃ βίηρὶβ βιῃθοὺῦ ἴῃ 

ΒΓ18}} απαγύο, σοηὐδιηΐπρ ἰουΣ ρᾶσθβ οὗἁ ρατχΐ οἵ δαϊπὶ ἢ π᾿Β (λοΒρ6] 
1ὴ ἴῃ, ὑπάοῦ ΜΏΙΟΝ γα ἔουμπα ἱτγαρτηθηίβ οἵ 1πΠ6 ὑπθηίυ- ἢ ἢ, 
ἐν οη Υ -αἰχίῃ, δπα ὑνγοπίγ-ϑονθηῖῃ ομαρίοιβ οὐ Μαίίιον Β ὥοβρει, 
ΒΙΟἢ ἀγ τδηϊηρ 1η {Π6 ΘΟ] γαϊθα τηληαβοσιρ οὐ {π6 (χοίϊο 
(ἀοβρ6}8 ργϑογσυϑὰ δ ἴ7ρβ88], ἃἀπα ὑβάδ!]γ Κηόναι ὈΥ Π6 Δρρε]]δίοι 
οὗ 116 Οὐάδα Αγσοηπίσιξ. 
“ΤΠ ΜΝ ἀπα Ἰαϑὲ ταδηπβοσρί (ποϊρα Ε΄. 147.), σον 68. ῥτο- 

Βούνϑα βοόῖὴθ σϑῃλαὶηβ οὐὗἩὁ (οίμιο 11 αγαΐασθ, 15. 4 νοϊυσηθ οὗ {π6 Ῥτο- 
οΘΘαϊπηρβ οὗ [86 Οὐαπο1} οὗ ΟΠμαίοθάοη ; ἀπάδν (ῃ Ἰαύου πυϊηρ ΠαΥθΘ 
ὈθΘη αἰβοοναγεα βοῖθ ἔγαριηθηίβ οὐ δποϊθηῦ δυΐμοσβ, ΟΒῈ. ΠΔΠΊΘΒ 
Με μὰ ποὺ βρθοϊῆθα; δηά αἷδο 8 ἔγηαρτηθηΐ οὗ 4 ἀὐοίμϊς Ηομλν 
ΤΊΟὮ 1η ὈΙ0]104] αποϊδίομϑ, δηα {86 βίυ]6 οὐὗὁἩ σοι μ6 ὑπῖηΚ8 ἘΠΟ8 
{Πα 10 τγᾶβ ἰγαῃϑ)αίθα ἔγοπι βοῦθθ οπα οὐ {π6 ἔαῖμοτβ οὗ 1πΠ6 ατεοκ 
ΟἸναγοι, ΤῊ οπαγδούουβ οὐ {1}}8 τηδπυβοσιρέ Ῥθ ΔΓ ἃ οἷοβα γθβοεη απο 
ἴο ἴ8ο86 οὗἨ {86 Οοάθχ Ατροηίθαβ, αὐ ἴΠρ8α], Ὑ ΠΙΟΩ νγν88 ὀχϑουϊθα 1η 
18 ΒΙΧΤ σοηΐατΥ. 

“«Τῇς τηδηιβογιρίβ ἀρονα ἀοβοῦ θ6α ἅτ τυ τίοῃ ἴῃ Ὀτοδαᾶ δηᾷ {Π1οἰς 
ΟΠαγϑοίοσβ, ποσὰ ΔΗΩΥ͂ ἀἰν βίο οὗἨὨ τγογβ οὐ οὔ οἱιαρίοτβ, θὰ ΜΠ 
σοΟΠ ΓΔΟΙΟΠΒ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΟΥΙ ΠΔΠΊΟΒ, ΒΙΠΔΠ ΑΡ 0 {πο86 ἔοιιπα πῃ αποϊοηῦ 

 Εσροῖκ Μ55.. βομλθ βοοίϊοηβ, Βουγονοῦ, αν Ὀθθη αϊδοογογοα, πο ἢ 

Σ΄ 866 88 ἴο {818 Ροϊηῃξ ἃ Ῥγοςοάϊπρ Ὠοίο. 
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8.6 ᾿πάϊοαϊοα ΕΥ̓ ΠΌΠΙΘΓΑΙ ΔΑΓ ΚΒ ΟΥ̓ΪΔΓΡῸΣ ΒΡΔΟΘβ, ΔΠα ΒοΙη  Ϊπ]68 ὈῪ 
Ἰαγρο ἰοὐΐεσβ. Ὑμὲ (οὔμιὶο ττιτηρ᾽ 18 γεΐθγγοα ἴο {Π6 βίχιῃ σαθπίυτγ. 
ΤΠ ἀϊθδγθηΐ ρογίοπβ ἰουπα 1π {Πι686 ῬΑ] ρβοδίβ ὑγσοσο ρα] 18Π6α 

αὖ γΑΥΪΟῸΒ {ϊπ|68:; δἰ ἤγχβι Μδὶ δπὰ (βρη Ἰγογθ υπϊοα ἴῃ {ΠΕ6]Σ 
οαϊίοτίαὶ οσσυραίίοη, Ὀὰΐ ΔἰἴοΣ {Π6 ΤΟΥΤΩΘΙ γγβ8 δρροϊπίθα Οἰμβέίοαιο οὗ 
{86 Ναίσδη 1 λθγαγγ, ὕι6 ᾿ΒοΪ6 οὗἉ [818 οσκ ἀθνοϊνθα οα (βίο! ]θὴ 6 
ἜΟΟΣ 

ΤῊηο σα ϊὺ 8848 6 θη ἰπλῦ τγο ΔΥΘ ἴἢ ροββαβϑβίοῃ ἔγοιῃ {π6 αἰδγοηΐ 
ῬΑἰπρβοβίβ, οὗ ΌΥ ἴα {Π6 ρστγϑαῦθσ ραγὺ οὗ δι. Ῥδὺ]Β ΕΡρ᾿β]6β. ϑβϑοῖωθ 
ἔδυνν ρογίζουβ οὗ ἐμ (ἀοβρβϑὶβ αἷϑο ψοὰ ἀγο ἀοίδοϊδ να 1π ἐμ6 Οοάοχ 
Ατροϑηΐθυαβ Ὑ6ΓΘ ΒΌΡΡΙΙΘα ἔγοπι {π686 μα] τρβοδὺ ἰγθαθυσοβ οὐ {86 
ΑἸ τοβίδῃ ΓΙ ΓΑΓΥ. 
ΤῊ Οοὗοχ Ατρθούοδυβ 18 ἀδίδοςνο αὐ {86 Ὀορὶ πηΐηρ᾽ 88 [ὯΓ 45 Μαἷΐί. 

γ. 16. ; ἴτοηι νἱ. 38----ν}, 12., χ. 1----28,, χὶ. 28ὅ---χχυ]. 70., χχνυ]]. 
19---42., χχυἱ!. 66. ἰο 16 δπά οὗ {πμ6 (ἀοβρε]; Μαγκ νὶ. 30---ὅ8., χίϊ. 
38----χῖι, 16., χὶι, 29 ---χῖν. 4., χὶν. 16----4]., χνι. 12. το {6 6δηᾶ -: 
Τιυἶ χ, 30---χν, 9., χυ]. 24---χν}. 3., χχ, 46. ἰο {86 ομπαᾶ οὗ {ῃ6 
(ἀοερε]; Φόδῃ 1.---ν. 4ὅ., χὶ, 47:----Χῖϊ. 1., ΧΙ, 49 ---- χ, 1]., χῖχ, 18. 
ἴο {86 Θῃα οὗ {86 (ὑοβροὶ. 
όσα οὗ {8656 ἀοἔδοίβ ὑοῦ ΒΌρρ]16α Ὀγ Μαὶ ἔγοτῃ 16 Απιδγοβίδῃ 

ῬΑ] πηρϑοϑίβ, ΡΥ ΟΌ]ΑΥΥ Μαϊϊ. χχν. 38---χχνυὶ. 8., δπα χχνὶ. 6ὅ. δη 
Τ0]ονυηρ γοσθοθ. ΑΪβὸ ἃ ἔθ ὙΘγΒ68, ᾿η (Π6 ΘΑΥΪΥ Παρίου οὗ δ. 
ὁ) ἢ πΒ (ἀοαροὶ Ὀγ Μίδβθιηδῃ ἔγομι ἃ (ἀοίμϊο Ἔχροβιίίοη. Α1]] 86 νϑσβθδ 
αἴτον [ἶκ χχ. 37., Δα ἃ ἔθιν Οὐ ρΐδοθβ  Β]οἢ 6 γα ἀοβοιθηῦ ἴῃ 
186 φαγὶν δαϊοηβ οὗ {ΠΠ|ΡῈ1148, υογα δα ἀϑα Ὀγ [ἢτρ, ἔγοσα ἢ18. οαγϑίαὶ] 
Ἰηγοϑυραοη οὗ {8086 ραγίβ οὗ 186 οοάοχ ὙΠ ΟΝ ΘΓ ΒΟΔΓΙΟΘΙΥ͂ 
Ἰ6ρῚὈ]6. 
Ἔε, Ῥαυ] ΒΒ ΕἸ Ρ180165 ἀγὸ ἀδξδοϊινο (οἴου [86 ἔγαστηθηίβ ἔγοτῃ ἀπΠἔδγοπῦ 

ΒΟΊΓΟΘΒ πᾶνα Ὀ66ῃ σαϊμοσοα τορσοίμογ),---ομι. ἴο νἱ. 23., ν1. 10---84., 
χιν. 20---χν. 8., χν. 13--χνὶ. 2].: 1 (ὐοΥ. 1, 1---12., 2. 22---ἶἰν. 2., ἷν. 
12----ν, 3., ΥὙἱ. 1-τνῆηι. ὅ., γἱϊ. 28----ν}}}. 9., ἰχ. 9---19., χ. 4---1ὅ., 
ΧΙ, 31--χιῖι, 10., χὶὶ. 22----ΧῈ}, 1., ΧΙ, 12---χῖν, 20., χῖν. 27---χν. 
1., χνυ. 3ὅ---4θ.; Ἃ«]. 1. 7---20. ; ῬΙ.1]. 1. 1---Ἠ14., 11. 8---22., ἶν. 17. ἴο 
1Π6 6δῃᾶ; (ο]. 1. 1---θ.; 1. 29---ἰ}. 1]1.; 1 ἼΒ688. 1. 1---ἰ!. 10.; 2 
ΤΠ688. 11. 4---1ὅ.; 1 Τλ. ν. 16. ἴο {86 ὁπ; 2 Τίῃμχ. ἱν. 16. ἰο {86 
6ηα:; Τιι. ἴ.. 1. τΤο 1η6 ὁπα ; ῬΒΉΊ Ομ. ἐο γοσ, 1]. δπὰ ἔγοτῃ σου. 23. 

ΟΥ̓ τ86 ΗδφΡγονβ, (ὐδύμο]ο Τὰ μιβέ]68, Αςίβ οὐ Αροολϊγρβα πὸ ραγΐ 
Πα8 Ὀθθη Ὀγουρσῃξ ἴο ΠΙρἢῦ ἔγοπι [Π6 ρβ]πηρβοϑίβ. [{ 18 ργόθδθ]α τπαῦ 
{π6 νϑγϑίοῃ οἵ {ΠΠ]ρΡ}1118 τγὰϑ πού οοπῆποα ἰὼ {πΠ6 (ἀοΒρο]β δπᾶ δὲ. 
Ῥδυ] ΒΒ ΕΡΊ50168; [ὉΓ Ὁ νγα8 Ἰοῃρσ Ὀαΐοσ δὴν ρογίϊομβ οὔ 16 Ἰδέίδγ 
ΘΓ ΚΠΟΜ ; δηα ἱπαθοα 786. ΠΟῪ ΟΥ̓́Θ ΙΔΟΓ6 ἰμδη ἃ (διγὰ ρατὺ οὗ 
ναὶ γγὸ Ῥοββθϑβ οὐ [818 ἰγαπβδίίοη οὗ {86 Νὰ Ταβίαιηθηί ἰὸ {π6 
ἀἰβοονθσιθβ οὗ δαὶ. 

ΤΙιο 8016 οὗ {8686 ρογίϊοηβ οὗ πη6 (οἰμὶο νϑγβίοη ἃῦα οομδὶηθα 
πη μ6 οαἀϊοπ οὗ (αθεβϊθηίζ δπὰ 1,οοῦθ, τ] ἀρρθαγοᾶ ἴῃ αἰβγθηΐ 
Ραγίϑ ἔγοιυ 1886 ἰοὸ 1846.: Ὑμοβα οδαϊίογβ ἀϊὰ {μοὶς αἰπηοδί, 1ὲ 

1 Ὁ]ῆΙα8. Μοίογίβ οἐὲ Νονὶ Ταβίαπιθηι νογβίοη β Οἱ 88 [γαρτηθηΐα 4185 δι ροτβαπι δὰ 
ἤάοτῃ Οοαὰ. οαδιϊραῖα 1,Δτἰπίδίς ἀοηδία δἀποίδιίοιο οτίτἰσα ἰπβιγασῖα; οπὶ ρ]οβϑασγίο οὗ 
Οταπιπιδίίοα Πἰησοα Οοἰμίοεο σοηὐιηςῖβ συγ οαἀἰάδγαης Ἡ, Ο, ἀ6 Οδυροὶοπῖζ οὐ Ὦτ, Τὶ 
Τοοῦθ. (2 νοΐδ. 410.) 1 ρβίβ, 1848. 

ΣΧ 2 
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ΔΡΡΘΆΥΓΒ, ἴο ΣΘΟΟΙΏΡΑΓΟ ΠΕ} (86 Μ5Κ. αἱ {ῦρ84] δπᾶὰ Μιδῃ 411 ἰμαὲ 
1Π6Ὺ το-ϑαϊ!οα. Το αὐ νουβίοη ρ]δοθα θοΐον {μ6 ἰοχὺ 18 τηϑδᾶδ ἴο 
ΧΙ, 88. ΔΓ 88 Ῥοββὶ Ὁ]6, [86 Ρϑου τ 168 οὗἩ ἴπ6ὸ (ὐοίμϊο Ρῆγαβο- 
οἷοσγ, δῃᾶ [86 Ὀγιθῦ ποίββ σοαΐθ ἰο Ῥϑοι λυ 168 ἴη τὉπΠ6 Μ88., οὐ ἴο 
Ροϊηίβϑ οὔ (ἀοίδὶο ρτϑιωπαῦ δηα ὑβαρα οὗ ΜΟγᾶβ, Οσ ἴο {86 Ὀοδγίηρ οὗἉ 
1η6 Αοἴμ!ο τοϑαϊπρϑ 88 ουϊἀθποίηρ [86 τσοὶ ἰοχὺ βρὶογοᾶ. [ὲ ἰβ 
1Π8 ΘΕΒΥ ΘΥΘῚ ΤῸΣ ἰδοθθ ΨἼΟ ΔΓΘ νΘΙῪ [1{{16 δοαπαϊηϊοα τὴ [ἢ 6 
(οίῖο Ἰάϊοτα ἰο υ86 1818 Ὑϑύβιοῃ οὐ [16  ]γ. ΟὐΑΡοὶθηΐζ δπὰ 1,οθθ6 
πανο διρ]ογρᾶ [ῃ6 Βοιμηδη σΠαγϑοίοσ ἴῃ {μοῖν θα 10. 

Α 8π|4}} δαϊίοπ οὗ {Π18 σουϑίουι ὈὉΥῪ ἀδυρθηρ!ρὶ ἀρροαγοὰ ἴπ 1848.": 
ἘΘΟΘΗΟΥ μοῦ μᾶνο Δρροασοα ὑπὸ (ἀοίμϊο δα! τοηβ: οπα οὗ τῃ6 
(οδρο6}8 ὃν ρρβίγδιῃ 3 σοργοβοηηρ (86 Οοαοχ ΑΥρϑηῦθιβ ὙΘΥῪ ἜΘΧδοῦ] 
11η6 ἴοσυ ᾿1π6 (ϑοσοιρδῃϊθα Ὁγ ἃ δεαμέϊ εἰ ξαοβιτα116); πα οπο οὗ 
186 αοἴμῖο ἔγαρτηθηΐβ ὈΥ Μδββιηδῃ, ἴὰ σοι [86 Οοἰμῖο 18 δοοοιι- 
Ῥδῃϊθα Ὀγ βϑυθγὰὶ οἵ ποὺ οὐ [108] δα αὶ 08. 

1018 πού ἰο Ὀ6 αὐοβομοα {μαὺ (818 ἐγαηβι δου 88 τϑᾶθ αἰγοοὺ 
ἔγοια {π6 ατϑοῖκ ; {Πη6 οοῃδίσιοἴοηβ {παΐ ἀΓ6 ᾿ἱπγι αὐοα δηα {86 ἔΌστηβ ὈῪ 
ὙΠΟ ΘΟΙΠΙΡΟυ Πα ΟΓΒ τὸ δὖ {π|68 σΘηογθα, τηλῖζα {118 οατίδϊη. 
Ἐν [86 ταϊβίακαβ οὗ γοπάοσίηρ βίον {μαΐ 1 γγ88 (86 τρεῖς ἰοχὶ {μα 
γγ͵88 Ὀοίογα ἰδ6 ΓΗ βίου Β 6Υ6. 

Βυΐύ τ[πουρσὰ {π6 ταὶς μ8819 οὐἨ {818 σψϑυβιοῃ 18 τηοϑί οογίδὶη, ρ88- 
ΒΑΘ ΘΒ ἤδλνα Ὀθθὴ ροϊηΐβα ουῦ ἴῃ Μ ΠΟΙ βου [δ π ᾿μἤμπθποθ ΒΘ Θ 8 
ἴγϑοθϑῦϊθ. ΤΠθθ6 ῬΘΟΌΪΙΑΥΙ 168 ΑΓΘ τηοβί, 1 ποὺ 411, οὗ (θὰ ἴῃ {86 
ἔοσττη οὗ ρ᾽οββοηδίιοδὶ διαρ] ΠΟΙ οπ8; δηα ἔθ οὐὗἨ {δὰ ἀγα αὐυἱίβ 
ΡΘΟΌΪΑΥ ὅο 186 (ὐοίδῖο «πα {μ6 1μαἴη. [1 {πΠ6 νογϑίοη οὗ [0]Ρ1]48 
τοσοϊνοα {μοῖὰ ἔγοτα {π6 1,δἤη, 10 τπιυδβὺ αν θ6θῃ 1ἢ 8}1 ργοραθ! 
αἀυτίης 186 ὥπι6 οὗ {π6 Οοἴμιο σΐθ ἴπ Τίλ]γ, ψ ἤθη διμρ  βοδΌουβ 
Ταῦ ΘΑΒΙΥ παν Ὀθο τὶ ἴθ ἴῃ {Π6 τρλυρίη οὗ α (ἀοίδιο οοάοχ. 
Οπο Οοάοχ ΒΗ: ηρΐθ (1μαἰϊπ δα (ἀοίπ!6) π88 δἰγοδαν οοσὴθ ἴο ἸΙρΐ, 
ΠΔΙΩΘΙΥ, {παῦ ἔγοστὰ τυ οἢ ΓΚ π|[6] ρα] 1Βῃ θα [Π6 ἢτϑί Κπόνγῃ ἔγαρτηθηίβ 
οὗ {π6 ἘρΙβε16 ἴο {86 Βουηδῃβ ; δῃᾶ βῃμου]α οὐμοσβ Ὀ6 Του, γγθ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀ6 8016 ἰο ὑγαθθ {86 δοῃπϑοίϊζοῃ Οσα δχϑοῦγ. Βθβίάθβ [86 (οαοχ 

᾿ Οδυρεοηρὶρ  Β οἰ οπ ΒΘΘΙῺΒ ἴο στιϑγῖς διῦ 1116 δἰοπίίοη. Τὺρρβίγόπι 8858 οὗἉ 1ἰ “ Ιῃ 
ποτάμι [οἀϊτογαπι 8ς.} πατλογαπι Ἰρπδιΐυπι ἀδαυρεηρὶρὶ ΘΟΠ Βα] ποπ τοί 8, ἀπππὶ 18 
οἵηηΐδ εἰι8, ΘΔ 6 τηλρτιᾶ ᾿ΠΘ Πα ογαπι ΤΥ̓ΡΟΡΤΔΡὨΪΟΟγΌΣα οορὶδ Υἱτἰαιδ, ργροβοσθπλ ἐχ βαἀϊοηθ 
ΟπθΟ]οπεΐ Τοοθεΐᾳαςο ᾿ιϑαβοσίς.ἢ 

3 (οάοχ Ατροηΐθαϑ 8. δδογοόγισα Εὐδη σΟ] ογαπι νογβὶ οηΐβ (οἱ ορο ἰγαρτηθηΐδ, 4885 ᾿ἴοττιιτα 
Τοσορ δ Δαἀποίδιοη! θξαηθπο ἱπδίγυαςῖὶα ΡῸΥ ᾿ἰη6 88 δβίησ]Δ8 δὰ βάοπὶ οοα. δα 1{18 ἔγαρτηοπε8 
Θνδηρ 6} 618. σοὰὰ, Αἰ Ὀγοδιδῃόγασῃ, οἵ ἴδὺ. ἰαρὶ ἀθ βεχργθδββᾶ. Ἐα. Ὧγτ Αμᾶ, Ὁρρβισόμι. 
Τὐρβαϊίᾳ, 1854. 

3 1Π6{ΠΔ8. 6 Ποῖ] Προ Θομυθη αἰΐδη ἀπά ποῦθη Βαηᾶο8 ἰη χοῦ ἰβοθον ϑὅργαομθ. Μ|ΡῈΟ ρο- 
φσοη  δθοσβίδη δον στο ἢ Βοθοῦ πηὰ Ἰαιοῖη ἰβοογ Ὗ ογβίοη, Απταογκαυηροη, ΥἾ ὁσιογθυςῦ, ϑργδοὴ- 
Ἰοῆτο πηᾶ ροβοδι ΠἸ μοΣ Ἐϊη]οϊαησς ου Ἡ. Ἐ᾿. Μακβιμδπη. ΡῺ. 1. διαιρατ, 1855. ϑνο. 
ΤὨΐ8 γί ρατί σουῃίδὶῃΒ 41} [ῃ6 (οἱὶς τοχὺ ἐπαῦ ἰδ Κπονη ἴο θῈ οχίδηϊ, αηὰ {Π|ὲ σοτηπιοηςα- 
τηθηῦ Οὗ ἴπὸ ποῖδ8; 4}} [6 ΘΧΡΙ Δ ΔΙΟΥΥ Ροσγίίον, μἰβίοτίοαὶ ἰη γοἀποίίοη, ὅζο. 18 ἴο ΤΟ ον ἴπ 
[Π6 βοοοηὰ δηὰ οσοποϊυάίηρ ρᾶτὶ. Μϑββηηδη ἢΔ5 ρίγθη Βοπλο ἰγαρτιηθηΐβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ ἽΓεει. 
Ῥεδὶ 468 ιῆοβο οἀϊιοὰ ὈΥῚ Μαὶ δηὰ (δβιρ]οιο, Ὀαῦ [Π 656 δέέηι ἴοὸ ἤᾶγο Ὀδο χα ῃογοά ἔτοπηὶ 
αποϊδιϊοηβ. [π τμϊ5 νοϊππηθ ἴπ6 οἰ ὶο 'π ἰαγρα ἴγΥρ6 σου 65 ἴπ6 Ἰο- απ ρμαρο; ΟἹ τἰ6 
ΟΥΠΟΣ ἴῃ ὕνγο ςΟἸ ΤΏ Π8 ἃτῸ ἴΠ6 σοττοβροῃάϊηρ ατοοκ δηὰ 1,δἴϊη ἰοχῖβ. Τη 1Π6 δθβοτιος 85 γοξ 
οἴ 4}1 Ἄχρι δηδίϊοῃ, ὃ ΠΊΔῪ Ὀδ τοιμαγκοὰ τηδῦ (Π6 ΟΥ̓ΘΟΚ δεοηα ἴὸ 6 ΒΌΟΝ ἃ Ἰεχὶ 85 ἴῃ6 
οὐϊοῦ βιιρροθοά {ΠΡ ]48 τὸ δᾶνς μαὰ Ὀεΐογο Ἰλΐη, 8ηα τμ6 1,41}}} 18 ἃ ΘΟΡΥ οἵ ἴ86 νυϊμδῖο, 
Ὡοΐ (6 ΟἸοΣΘὨ ἾΠ6, ΠΟΥ γοῖ ΟΧΆΟΙΪΥ (Πδῦ οαἀἰοἀ ἔγτοπι {16 Οοάοχ Αἰηϊδίίπι5 ὈΥ Τιθοποηάδοτῇ, 
του ΡὮ ἰδ ΓΟΒΟΣΊ 658 πΠ6 δοῖπ δ] τοδάϊηρϑ οὗ πὶ ΜΘ, ἃς οογγοοῖθα ὈΥ͂ Τ͵Ορ61168 ἔσομαι ἷ5 
(ςΟἸ]δτοη δηὰ 10 ΤΘ-ΟοΙμρασίβοῃ οὗ δίσπον ἀ0] ΕὩτΓία. 
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Οὐλσοϊιηυβ, βυοῖ ΜΆ. ΏΔΥ ἰπ 411 ργορ 1} αν οχὶβίθα, δηα ἐμαί, 
ἴοο, Ὀοΐοτα {πὸ {ἰπι6 ἴῃ  ΒΙΟὴ {16 ὐαοχ Αγραπίθαβ τγᾶ8 σι θη. [10 

᾿Βα8 θ6θῃ δἰ γοθαν τοιιαί Κοα τπαὺ ἔμπα 1,αἰπ ἰαχὺ δοοοταρδηγίηρ; (6 
Οοιβμίο ἐγαρταθηΐδ ἴῃ {86 Οοάοχ Οὐδγο π8 18 Βα οἷ 88 Ὑγ8 1ῃ 1186 ὈΘΙΌΓΘ 
{6 τουϊϑίοῃ οὗὨ ϑσοσηθ ῃδα Ὀθθὴ Ὀσουρμῦ ᾿πἴο Θουλτηοι οἸγου]αίοη. 
Απᾷ 1 18 ονιάθηΐ (μαὺ {Π6 86 σσοσα {π6 ὕνο ἰοηρτιθ8 ποοαρᾷ 1η [{Δ}γ ἴῃ 
{Παὖ ἄἀαν Ὀγ (Π6 ὕνο ρῬαγίϊθβ, (86 γυ]ησ (αοίμδβ δπα {Ππ6 Ῥθορ]6 αὖ ἰᾶγρϑ. 
ΤῊ ογάφν οὗ ἴμ6 (ἀὐοίπῖο (ἀοΒ5ρ618, Μαιίμον, ὅομη, 06, ΜαΥ, βαθηλϑ 
οἸοασὶυ ἴο 6 ἰδῖκθῃ ἔγοτα {86 οἷά 1,αἴϊη. 

Βυΐ {πὸ 1,δπ οοἸουχὶηρ; 18 Ὀὰῦ δριμὺ ἴῃ [818 ὙϑΥβῖο, 80 τη ἢ 580 
(μαΐ 1ὺ τοῖσαῦ 6 δἰτωοβῦ ρϑββϑᾶ ὈΥ͂ ἴῃ δὴ δϑίμπηδίθ οὐ 18 βΌΠογα] ομα- 
ταοίουιδῦῖοθ. ΑΒ ἃ τηοπυτηθηΐ οὗ {86 ἔουΣῈ ΒΒ ΘΘΩΓΟΓΣΥ Ὁ ΤΑΥ͂ Ὀδ6 οοη- 
βιἀογθα 48 θα 1 Πρ ῥΘου ΑΥγ 186 ἀὐπά 0 ἐετέ {παῖ ταὶρηῦ αν θθ θα 
αχρϑοίαβᾷ : 16 Δθοι 65 1ῃ τοδαϊηρβ ὙΒΙΟἢ ἅτ ἰου πα 1ῃ {Π6 τη888 οὗἉ [ἢ 
Ἰαίοσ οορὶθβ; 10 αδο σοηίδιηβ ἃ στϑαῦ ΏΔΩΥ ὙὙΠΊΟΝ ΔΓ Δ] Οσ οἴ ΠΟΥ οὗ [Π6 
ταοϑῦ δηοιθηΐ οἶαβθβ. ὙΠΟοῸΡΕ ΤΠΘΣΘ 18 ΠΟ ὈΓΘΟΙΒα Σοβοση Ὀΐδηοα ἴῃ (ἢ6 
ἰοχί οὗ {π| ΜΩ, {Ὡγουρβοαΐ, ἰο {π6 τονϊϑοά 1,αἰΐη οὗ ὑμ6 Οοάοχ 
Βυϊχίδηυβ, [ΠΥ Ῥοββθδδ ἔδβαίισοβ ἢ ΘΟΙΏΊΟΙ ; {ποΓῈ 18 8 Β᾽ΠῚ118Γ 
ταϊχίυτο οὗ ο]4 σοβάϊησβ 1} {Πο86 {μπαῦ δα Θοτηθ ᾿πίο 186. 10 πιιιδὺ 
αν θθϑθη ὈῪ τρϑδῃβ οὗ τοῖς Μ58., βουηθν παῦ ΓΘΒΟΙ Πρ’ [86 ὈΔ818 
οὗ {86 Αοἰδίο, {μαῦῷ τ1π6 71͵αἴὶς τανιβίου οὗ ἴπ ἔουγίῃ οομ τγὰ8 
ΟΔΥΤΙΘα οῃ. 

ΤὨυΒ 1Π 811 Θ4868 10 ὙὙΠ1 οἷ {818 σουβῖοη ἀ068 ΒΌΡΡροτί [π6 τϑαάϊηρβ οὗ 
ΤΩΟΓΘ δἃποϊθηΐξ Δ ΒΟΥ 168, 10 18 ποΐ ΟὨ]Υ ΘΠ Ε16α ἴο Δ αἰϊθηίνο μϑαγιηρ, 
Βυΐύ 10 τηυδὲ 6 οοπδιἀογοα ἴοὸ σοπῆσηῃ ὑμ6ηὶ στθαῖγ. ΑἸ]οννδποα ταδί 
δἰνσαγ 8 Ὀ6 τη8446 ἴῃ αδὶπρ' {818 ὙΘΥΒΊΟΙ ΤῸΣ [86 ρΑΓ Δ] τοσοῦ ] αϊηρ' οὗ {Π6 
ατοοὶς ἰοχύ ἔσγομι τ ]οἢ 1ὖ γ88 κοι, δηα 8]80 Ὁ. ρίοββοθ τ βι ἢ Πᾶνα 
Ῥδθὴ ἰηίτοάισοα ὈΥ οΟργ ϑίβ ἱπίο {πὸ σούβῖοῃ 186]. ΑΒ ἃ οὐιϊσαὶ 
ὙῚΓΠ688 10 σληποῦ ἴα κ6 {π6 ΒΙρΡἢ ρίδοθ ἐμαῦὺ Ὀθ]οηρδ ἴο {86 1μαὐϊῃ δμὰ 
Ἐσγρίϊδῃ σγϑυβίοσιβ. 

ΤΒ6 σοδαϊΐϊηρβ οὗἩ [86 (ἀοίπ!ς Βανα θθθπ ἃ ρογίοῃ οὗ [μ6 δρραγαίιιβ 
ΟΥ̓ ΘΥΘΤΥ ΟΥ̓ 104] οαϊίον ἔγοια Μ|11 οπνγαγὰ ; 10 18, βου υοσ, ΟὨ]Ὺ {ἢ 6 
ΤΊΟΥΘ τϑοθηῦ ἰμαΐ πᾶν θθθῃ ΘηΔΌΪΘα ἴο ΘΠΡΙΟΥ τὖ πὰ δῦ. Ῥδυ}Β 
ἘΣ ΡΙΒΕ168. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 

ΤῊΞ ΑΒΜΕΝΙΑΝ ὙΕΒΒΙΟΝ. 

ΤῊΒ Αὐτηοπίδῃ ἐγαηϑἰαίΐου θοϊοηρ ἰο ἐμ6 ΗΠ οοπέυσγ. Αὐ {ΠπῸ 
Ὀοριπηϊηρ' οὗ {πα ἀρ6, Αττηθηΐδη ᾿οσαΐαγα οοσωσλθποθα 1} ΜΊΘΒτοΡ, 
186 Ἰηνθηίοῦ οὗἁἨ {π6 δἱρμαθοῦ οὗ ἐπαῦ Ἰαπριαρο; Ὀοΐοσα {Παὐ {ἰπι6 {ΠΟῪ 
ΔΓΘ 8814 (0 πᾶγνϑ διαρί ογοα {μ6 ὥγγίδο Ἰοζίοσθ. ΤΏ ἔλοῦ βθϑῖηβ ἴο 6, 
{παι ΠΟΥ ὍΟΓΘ ἴῃ ΒΟΙῺΘ ΤηΘΑΒΌΓΟ ΟΟΠΘΟΙΘα, 88 0 {Π6 τϑοθρίϊοη οὗ 
ΟΠ τι δπϊίγ, στ ἢ Ε4688α, αμα ἤθπιοα [ῸΓ ἃ Ἐἶσηδ {Π6Υ Βδᾷ πο (γί βίδα 
᾿ογαΐασα οὗ ἐμοῖσ οση. [ὁ γα πὸ ἀουδὲ 4 σψοσῖ οὗ οοῃβίοσγα]θ 
ΑἸ ον ἴο δἀδρύ δὴ δρβαθοῦ ἴο {86 ρϑουϊαῦ οοπέοττηδίίου οὗ ὑδμαῦ 
ἰδῃσιασο. 
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310 ΖΤετίμαὶ Ογἱξοϊδη,. 

ΜίοΒγΟῦ βοοιὴβ ἰο βᾶνὸ σορασαθα Π18 ᾿Ἰηνθηΐίομ οὗὨ {π6 Αττωθηϊδῃ 
ΔΙρμαθοΐ 88 ρίνθη ἢϊπη ὉΥ ἃ ραν ΗΪΥ νἱβίοθ. ἴδδδο 6 Αγῃχοηΐδη 
αὐγαγο Ὀθολη6 ἃ Άττα ρϑίγοη οὐ [Π18 πο θην θη, Δα μ6 τὴ ἢ 

τῆῦμει Ιαθουγοά ἴο Ἰηβίγαοῦ {Π6 Αὐτηθηΐδηβ. ΑἿΟΥ ἃ ἔλπι6 ΜΊοβγοῦ 
ἰουμά [8880 οσουριθα ἢ ἐγαπβαἰϊηρ ἔγοτα (Π6 ϑυγῖδο Ἰηΐο Ασπηθηΐδῃ : 
1.18 γὰβ ἄοπϑ, θθοδαδβα πὸ ἀστοῖς ὈοΌΚβ οου]Ἱᾶ Ρ6 μαδᾶ, ἔῃ Ῥογβίδη 
ΘΘΊΘΓΑΙ ΜογαΖϑῃ μανὶηρ Ὀυγηδα ἔποτῃ ; ἈρΡΡΆΥΘΏΑΪΥ ᾿οοδῦβα οὗἉ ἐδπαὶ 
ἰδησιιασα μον ηρ᾽ ἃ ΘΟὨΠΘΟΙΙοη τ (86 Θπρτθ. ΤΉΘΓΘ Β6ΘΏΒ ἕο ὃ6 
Βοπι6 ἀοιιδύ τολαΐ Ιεαδὸ νγ8ἃ8 ὑγϑῃβ]αἰηρ,, απ 1Ὁ 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ,68Π8 ΟΙΘΆΓ 
{ῃμαὺ 1ὺ ψα8 1ῃ6 δογρίαγαεβ. [{ τιῖρῦ ονθῃ βθοῖλ 8485 15 Μίθβγοῦ ἢ ϊπ)- 
561} Πα, ἢ «οβθρὴ δπα ΕΖηδκ ἢ18 ΘοπιραπίοῃΒ, ργθυϊουϑὶγ Βοραη 8 
ἐγαηβ᾽ οι ἔγοσα {Π6 ὄγσγιδο, Ὀθριπηϊηρ 1} [86 Ῥτονοσῦβ, δῃα οοιὰ- 
Ῥ]οὐηρ 4}1, Ἰποϊάϊησ {[πΠ6 Νὸ Ταβίδιηθηί. 

[η 431 ΦΨοβερῆ δπὰ ΕὔΖπακ γοίαγηθα ἔγομι 0Π6 οουηοὶ] οὗ ἘΡΆδβιιβ, 
Ὀσιησίηρ ἢ ΤΠ 6ηὶ ἃ ΘΟΡΥ οὗ {16 ΒΙΌ]6 1ῃ τβϑεῖκ : οἡ {π18 1βδδο δπὰ 
ΜΊΘΒΓΟΌ ΓΟ δ6146 νι βαῦ ΓΠ6Ὺ Δα ρΓΘΥ ΟΌΒΙΥ ἄοπ6, δηᾶ οοτητηθηοοά 
{86 ποῦΐς ἀπανγ. Βαΐ ΠΕΓΒ 8 ἔγεδιι ἀ"ΠἸου]Υ ἀγόβα, {μΠ6 Ὁ ἡ 6. 1 }Π- 
οἰθηο]ν 58Κ1116 4 1π {π6 ατοοὶς ἰοηρσαθ; {πογθίογα ΕΖηβκ δηὰ “οβαρῆ, 
τοσοίθμοσ τ Μοβοβ ΟἸογθμ 518, ᾿ἰγηβ6]} 16 Παυσδίοσ οὐ {{|680 
ΡΥ ΘΪΑΓΒ,  γΘ δθηῦ ἴὸ ΑἸοχϑαπάγία ἴο ρογίβθοῦ {πϑηλβαῖναβ ἰὴ ἰμπαΐ 
Ἰδησιαρσο. ὙΒογΘ {ΠΟῪ τδάθ συ μαΐὶ (ΠΟΥ ἴδει {86 ἐλέναὶ ἰχϑπβ᾽αίϊοη 
Ἰηΐο Ατγτηθηΐδη: {π6 Μῖγδὲ Ὀδὶπρ [06 αἰοιρί ἴο ἀο {πΠ6 σγουκ ἴσου ἰῃ6 
ΘΥΤΙΔΟ, 8Πα τῃ6 δεοοπα {Παῦὺ ν᾿ ΒΊΟΝ τγᾶβ ἐγυδίγαϊθα ἰπῃγουρῇ τγαπὶ οὗ 
Κηον]οᾶσα οὗ τοῖς Ὑθθγο οδπ θ6 [1{{|6 ἀουδύ {μαῦ ἴῃ ἐπ6 ἰαβὺ 
{6 γα ΜΟΥ ποῖ ἃ ἔθ ΡΟΣ ΟΠ 5 864, ΕΙΟΒ δα αἱ ἢγβὲ Ὀθϑη ἔοστηθα 
ἔγοιη {π6 ΟὔὙσίδο, δηα {μαὺ Π6Υ ΜΘ δἰοσυγαγβ σουϊβοὰ δπά σο- 
Του] ἀρ 80 88 [0 βυϊζ (6 ατρεῖκ. 

Βεΐοσο ἱπαυϊγίηρ ᾿ηο {πΠ6 ομαγδοῖοσ οὗ ἰοχὺ ἰου πα ἴῃ {818 νογβίοῃ, 
οΓ ἰπίο {π6 Κιηᾷ οἵ ρῥγϑβογνδίοη ἢ ᾿ν ΒΙΟὮ 1 Π48 οοιηθ ἄονῃ ἴο 8, 
10 1} θ6 ν8}] οῃ βοῖαβ δοοουιπίβ ἴο τηδῃίϊοι ἢγϑὺ οὗ 41} (86 ργίπέεά 
ΘΠ ΠΙΟΏ8. 

Ιπ τπ6 τϊάϊθ οὗ 86 βονϑῃηίθοηίῃ οθηίασΥ, ΔΙ. οΟρὶθΒ οὐ {6 
Ανὐπηθηϊλῃ Β10]6 Βανίησ ὈΘΟΟΙΩΘ ὙΘΙΓῪ ΒΟΔΓΟΘ 8Πη64 ΘΧΡΘΠΕῖγΘ, {86 
Αὐπιθηΐδη ὈΙΒΠΟΡΒ, 'π 8. ΒΥ πο Βο]ὰ ἴῃ 1662, ἀοίοτταϊπθα ὕο σοὶ 1 
ρυγι τοι, 1 Ροββῖθ]6, θὰ Εσορθ. ΕῸΣ {Π18 ΡΌΓΡΟΒΘ δὴ Αὐτηθηιδῃ οὗ 
Ἰυτιναη, δοπηηοηΐν Κηονι ὈΥ͂ [86 πδηιθ οὗ Οβοδῃ οὐ ἴὕβοδη (ΌΥ σι βιοἢ 
Ἦἣθ ἴᾳ δ] ἴο βανα Ὀθθη σα] θα ἤγομι 18 δροάθ 1ὰ ἴπ6 πιλοηδβίοσυ οὗ 
ἴὕδικ1 1), τγὰϑ βαῃηΐ ἰοὸ Εὔθγορο ἔοσ {86 ΡυΓΡΟΒΘ. 

, ὦ Ἰγ ἢδῖ βοΐπϑη 85:12 ἱπὶ ΕΚ] οϑίοσ Τ]δκὶ, σοθοσ οσ ἰῃ ΕὙΔΗΚτΟΙΟΙ ζύϑοαπμϑ σεπδηηὶ ταγάς." 
ιν ̓5 ΕἸἰν]οϊταπρ, ὃ 89. Ρ. 855. εἀ. 1847. [ι ΒΟοΟοπΊΒ, ἴΒθη, 88 ἰξ γὸ δὰ πὸ παπιε ἴογ 1ΠὶΦ 
τη8:. Ηδ ΔρῬΘδΓΒ ἴο 08]} Ὠἰπηβο 1 “ ὈΙΒΠΟΡ "ἢ οἡ (πὸ εἰ016-Ῥᾶρὸ οὗ ἴπ6 Β|6]6 {Π|λξ Βα οἀϊτοά, 
δηιἰ ξοσηο ἴοττῃ Ὠΐπὶ Βίβπορ οἵἩὨ Ετσίνδῃ, δῃὰ γεὶ οἴεγβ ἀθηγ ἴδδὲ ἢ6 Ὑ,ἃ8 ῬΓΟΡΟΙΙΥ 8 Ὀἷσθορ 
δ 41. (Βικοδοῦ Τὕβεδπ, νυὶθ πηπη ἰδ ροινοόβη οἷ ποηπῖ, ΟὟ ΟΥ σ᾽οῖοῖ πἰοδς ΒΒ βε ποῦ στ 8γ. 
ἘΠεμΒότη, Εἰη!ο απ, ν. 87.) ΤὨυϑ τὰς ἢ ἰ8 οογίδίη, τπδὺ Πα ἀϊὰ δοΙῃθ ἔγοτῃ [86 ΕἘλδβῖ, τπ δὲ 
Πα ἀϊὰ ῥγίης τπ6 Ατιποπίδη ΒΙΌ]6 δὲ Απιειογάμῃι, δπὰ ἴῃς Ῥὸγα ϑίπιοῃ πον ᾿ἶπὶ δὲ Ῥδγὶ5 
πη 1676. πη ὰ ταῦ ἢο ἀϊοα δὲ Μαγβο ]θ8, νυ ογρ ΕΥ̓ [π6 Ρογπββίοη οὗ ουΐ8 ΧΤΥ. τ1Π6 γί πεῖς 
οὔ δος 65 δεῖς! ὈΟΟΚΒ (ῸΓ τ[Π6 ΑΥ̓πιοπί ἢ νγ85 [ῸΓ 5Β0πΊ6 {τη σατγτϊοα οὐ; τῃπουκὴ Πιηδεγεὰ 
ὈῪ ἃ αποοτίοι ν ἢ ο ἢ οὐτλα ἀπάογ αἰϑουδδίοη, ἡ Ποῖμ6 τπ6 ΟἸατγοῦ οὗ Εοπια οὔρὶς ποῖ ἴο 
ςοηϑίἀθγ [Π6 Ατπιοηΐϑη τηυά6 οὗὨ οσοἰεγαῖὶηρ τῃ6 ΤΥ ΘΌΡΡΟΓ 858. ἱπυοι σης ἸάἀοΙδΙΓΥ, 
Ὀθοδαβ86 (ἢ Ὀτοδὰ ἰ8 δἀογοιὶ »γίογ ἴὸ οοῃβθοσγαιίίοπ, ΤἬ 8 ἀἰβοιιβϑίοη δὰ ποιμίηρ ἴο ἀο 
1Ππ6 ῥγϊπείης οὗ 16 Αττηδηΐδη Β10]6, ὉΠου ἢ ἐΐ 888 δοπιθιῖμ)οδ ὕθο σοηοππάθα νὰ ἰδ, ἃ8 
τοῦ ΤΠεοαῃ δὰ ἐτὶοα ἴὸ ῥχὶῃὶ ἰξ δὲ ΜΆγ8611199 δηὰ ἀἰά ποῖ διιοςοςά. 
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Τ]βοδῃ, αὔνοσν μαυϊηρ βίαγοα ΒΥ θη τ π ἢ8 αὖ οιαθ τυ που δυο σ 88 
1η 1Π6 οὐ]εοΐ οὗἉ 18 πλϊββιοη [0 πα ΥΥ̓ δϑί, θνθὴ {Ππουσῃ [Π6 ΑΥΔΘΠΙΔἢ8 
ἴῃ {πον αἰδίγαββ ῃδαὰ ὑπθη ϑυ θυ 6α ἰο ῬδρΑὶ δι πογιτγ, δὖ Ἰθησίῃ Ὦγ 
Ῥδβϑβίῃρ, οανναια (0 ἃ Ῥγοίδϑδίδυι οουπίσυ, σοῦ (Π6 Αυὐτηθαῖδῃ 1016 
Ργϊπἰθα αὖ Απιβίογάδπι ἀπᾶθυ {π6 [0] ονγτηρ {106 :---- 

ΒΙΡ1Πα Ατὐπθμδ ἠυχία νογβιοηθη ΓΤ ΧΧ, ᾿πἰογρσγοίατ, ᾿188ὰ «δ οο ῦὶ 
ΟΠ ιασβοίουι Ασταθπογὰμα Ργοίο- αι σ γο 9 δαογηδία οὐ οάξίβ βίιυϊο 
Οεκαη Ὑγαγίδθιθα (14 οϑί) Ερίβοορο Ὑυδομυδσαη ἴῃ Ασιηθηΐα ἀθ 
Ποπιϊπαίίοηα Ῥοσϑῖοα, ᾿υνδηία ϑιαϊοιηοηα ἀ6 Ιμθοπ 68 Πίδοομο, Ατη- 
βίο οάδιωαι φῦ Αττηθηοόσυμι 1116. ΟἸγίδβει 1666. 
Α βοραγαίβ οὐϊοη οὗ (8 Νενν Ταβοιηθηΐ [Ὁ] οσοα τὰ 1668, ἴῃ 

τ ποῦ τὴ ἰοχί οὗ [βολὴ τναϑ υ864 : 28 1ὖ γγδ8 8180 ἴῃ 16 ΒΙ0]68 τυ ὨΙΟἢ 
ΔρΡρδαγϑά ἴῃ ἴΠ6 ἴὌστμθν μαζί οἵ [Π6 ἰαβῦ οδπίυγσυ. [τ 1789 Ὦγ. Ζοβγαῦ 
ΡΟ] ἸΘῃ 64 δὴ ᾿τρτγονϑᾶ αἰϊοη οὗ {86 Νὸνν Ταβίασαθηῦ αὖ ν᾽ ϑηϊοθ (πὰ 
ὙΓΠΊΟΒ 1 Φοδη ν. 7. 88 ἀδηοίβα 848 ηοΐ Ὀδϑίησ ἰουπα ἴῃ {π6 Ατὐιηθηϊδῃ 
Μ55.), δηὰ ἴῃ 1806 Βα Ὀτουρμῦ ουὖῦ πἰ8 οαἸίοι οὗ {6 ψχῇο]α Αὐτηθ- 
πίδῃ ΒΙ0]6, πὰ ΜΙΟΝ Π6 υϑ6α {(Π6 δυϊδογυ οὗ ΜΙ 5. τῃγουσποαῦί, 
ΤΠΘ Ὀδβὶβ ὅ7χὰ8 8 οοάθχ νυ (6η 1π ΟἸ]Ιοῖα ἰὰ 186 ἔουγίοοπι οοπίυτγΥ: 
ψ ἢ 1818 Βανοσαὶ οἴμοῦ ΜΘ. σοῦ οοιηραγοᾶ ; δηᾶ [86 τοβυ] 8 οὗ {Π6 
σΟ]]δὐοπ8 ἀγο βυ δ). θα (τ ἢ στοαῦ σΟΆΓ6 ΔρΡΡΑΓΘΏΓ]Υ) αἱ {86 ἔοοίῦ οὗ ἐπ 6 
ρΡασθϑ. Τῇ παριροῖ οὗ Μ58. διαρίογοϑα Ὀγ Ζομγαῦ δηὰ ᾿18 οοδ}υύοσβ 
18 Βα] 4 ἰο βανθ Ὀθϑῃ οἱρῃῃύ οὗ (π6 σι μοΪθ Β1Ό]6, απὰ ὑννθηίυ οὔ [86 Νὸν 
Ταϑίδιυοηῦ; Ὀαὺ ραγίϊουϊαῦ ρου 08, ΒΌΟἢ 88 186 Ῥβα]π)8, βεϑῖὼ ἴο βανθ 
θοθη σοηίαὶ 64 ἴῃ Ββανογαὶ οἰ 6.8. 

Τιθομβοηάογέ ἰθασηθα ἔτοτη Αι θοΓ οὗ {π6 Μοπδβίοσυ οὗ δὲ. 1μαζαγὰϑ, 
γεηΐοθ, {μαῦ 6 δῃᾶὰ οἴμοσβ οὗ 818 ἔθ! ον πο κθ αὐ {πᾶ ρἷδοο μαὰ 
ὉΠ ἃ ΠΟῪ οΥΙἾ64] οα!ἴοπ. [Ὁ 18 ῃοῦ ᾿αργοῦδ}]6 {παῦ {ΠΥ 
ΤΏΔΥ ὩΟῪ πᾶν Ατιηθηϊδη ΜΌ55. οὗ ναὶ, ἡ ἢ (Π6Ὺ ἀϊᾷ ποῦ ροββϑϑϑ 
1η ἴπ6 πιο οὗἩἨ ΖοἢχΑΌ. 

ΑΒ [818 νϑγβίοῃ μα8Β Ἰ6ΥΘΥ Ὀ66ῃ ΡῈ] 18Πμ6 ἃ τ} ἃ 1, αἰϊη ἰγαπδὶαἰΐοῃ, 
οΥΙΠ168] δαϊίοσβ οὗ 186 ατοοκ Νὸν Τοβίδιηθην ἤανθ ΠΘνῸΣ Ὀθθη 806 
ἴο 86 10 {πτουρἢ [Π6 ΒΆτλ6 Τ ΘΟ πὶ 88 [Πο086 ΟἿΟΣ γϑυβίοηβ τ 186 
Ἰδηρυασοδ οὗ ἈΠΗΣῚ 186 Υ Ἴγ6 γα ῃοῦ {Π ηλβονε8 δοαυδϊηἰοαᾶ, ΤΉΘΥ πᾶνθ 
{8 ποΐ μδά [Π6 βᾶπι6 ΟρρογύυπιΥ οὗὨ Ὀοϊηρ τσ ΠΥ ρυϊάρα 88 ἴο 186 
Θ ΠΟΙᾺ] ἰοχί, ΟΥ οὗ Ὀοὶπρ πιξδίοα 88 ἴο ρμοϊπίβ ποτα (π6 1, απ ἱπέου- 
ῥτγοίδοη τϊρῦ θ6 ᾿ἱπααάραυαίθ. Ιμοὰ]8 ῬΊα 68. σοϊημηπηϊοαίοα ΒΟΠῚΘ 
οἵ {86 τοδάϊηρσβ ο Μ||; 1 τοόζθ θῃδθ θα ΥΥ οἰδίθιη ἴο σίνα γοῦ 
ἸΏΟΓΘ οἰζαϊοηδ; (Χτ  ΒΌΔΟΝ ΘηΪασροα {Π|6 οὐ 164] Κπον]οᾶσοα ροββοββο 
οὗ τὉπ18 νογβίοῃ ἰπγουρῇ (86 δἱὰ οὗ Βγράθηκαρ οὗ Ηδιθυτσ, 80 
οΟἸ]αἰοα, ἴοσ μἷὶ8 βοοοῃᾷ βαϊοι οὗ {η6 ατοοῖκ Νον Ταβίδιηθηίΐ, [86 
Ατγιμθηΐϊδη ἰοχὺ οὗ Ζοθγαῦ ρυ δηθὰ 1 1789. ὅοθο]Ζ βίαϊθβθ ἐμπαΐ 
ΕἸγθιοα, Αυτηθηΐδη ργοΐθβδοσ δ Ῥδγῖθ, ἃπα α]8ο {πΠ6 Μδομεασιϑύ το 9 
δὶ γιθηηα, οΟἸ]αῖθα ΤῸΣ 818 θοπαῆϊ 186 οΥἹΌο8] δαϊοη οὗ Ζοθγαρ, 
1808 : {118 ταδί, Βογανοσ, Βανα Ὀ6ΘῺ 804 ὙΘΥῪ ΡΑΓΌΔΠ]Υ.} 

} ΤῈ β66ΠῚ8 806 ΕἸ Π|68 ἃ5 1 [6 ποῖε8 οὗἩ ΟἸγοϊοὰ οὐ {πὸ Μδϑο Αγ δι8. τυ όγὸ τηϊϑαη δογβιοοῖ 
ΒΥ 5 ΠΟΙΖ: ἴδ 8 ἰῃ Οὐ. 11. 2... ὙΠΟΓΟ 1Π6 σοτηπΊοη ἴοχὶ [88 τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ χριστοῦ, 
Α. δηὰ (Ὁ. οπιῖν ἴπ6 καὶ ΔΙ͂ΟΥ θεοῦ, αηὰ ΒΒ. ΠΔ8 δ᾽ ΠΠΡῚῪ τοῦ θεοῦ χριστοῦ, βΒοπηα οὗὁὨ [Ὁ πΊοΓΘ 
ΤοσΘηΐξ ΠΟΡΙο5 ογπεξ 81} δἴνοσ τοῦ θεοῦ; πὰ ἰπ ἴαυουσ οἵ (ἢΐδ τολαϊηρ ὅ.Π0]2 δα ἀ8 “ “γηι. Ῥεηπεί." 
Βιυς [ἢν ἴαςϊι, Βονγουοῦ, 18 ἐμὲ [6 ϑηΐοθ οαἀϊξίοι Π88, “ [86 Ἰηγδίου οἵ αοὰ 'π ΟἸγίδβὲ 
Δοδαβ:᾽" ἴῃ 1Π6 τηλγωίη ἴἤογο 8 8 ΓΟίΈγοποο ἴο Τ]βοδη δ ἰοχῖ, πὰ μα δὰ “86 ΙΩΥΒΙΘΙΥ οὗ 
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ΑΒ {π6 Αττηθηΐδῃ σοσβῖοη δα [ἢπ8 ὈΘΘῺ ΨΘΓΥ͂ ἸΠΙρΡΟΥΓΘΟΕΪΥ οτηρ]ογοά 
ἴον οὐ σαὶ ρυγροθθβ, δηα 88 {πΠ6 ΟὨΪῪ ἰοχύ {πα΄ τγ88 συ οὗἉ γο Δ ῃηοθ 
ὙὙ88 Υἱγίυ γ τη οο]]} αῖθα, δα 88 ἴπ6 τχοδῦ ΘοΟη ΓΒ ΟΙΟΓΣΥ͂ δία θπιθηΐβ 
ὝΘΓΟ οἰγου αῖδα τοβρθοῦπο' (818 γογβίοῃ, [6 ομαγδοίου οὗ 18 γθδαϊηρβ, 
δα 18 1, αἰϊπιζίπο οὐ [86 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ---ἴ γὙ48 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ ἀΘΒισ Ὁ]6 ἐπαΐ 
ΤΘ8η8 Βῃου]ὰ μ6 δίκη ἔᾺ]]Υ ἴο υδ6 ἴΠ6 ἰοχί δα! 6ἀ Ὀγ ΖΟΒτΆΡ, δά {16 
ναγιαἰϊοηβ οὗ 186 Μ5. 88 ποῖθα ὈῪ δῖπι. ΤῊ] τγὰ8 δῇ οὐ]ϑςοΐ [6] ἰο 
θ6 οὗ ἱπιρογίδηοα Ὀγ Ὦγ. Ττορα]168, ἴῃ τα κῖηρ [86 ῬΓΟΡΑΓΑΙ ΖΘ 5 [ῸΓ Ε18 
ατοοκ Ταβίδιηθηί. ἢ ϑἰσυδίύϊησ ἷ8 ΔΙ ΠΥ ἴο δοαυϊγο 8 βυοϊοηΐς 
δοηυδϊπίδησε 1} Αὐταθηῖλῃ ὅο δοοοιηρ 18} [818 σσοσῖκ ἢ] π186}} (δηά 
Βανυΐηρ ργανιουϑὶν θθθη Ῥσγονθηϊθα ὈΥ ὑμ6 ἄθοθββθ οὗ ἢ18 ἔγιθηα ϑβ'αγκιθβ 
Βανιάβ οὗ βΒίῖγαζ, Μ. ἢ)., ΟἸδδρον, ἔγομι οθίδϊ πίησ Π18 ργομιϊδοα 414), 
10 νγὯϑ βοὴ! πιθ βθαίογο οομπιροίοηϊ δϑδϑιβδίδηοα )ἃ8 ργοουγοα. ΤῊ 
ΨΟΥΚ τγ88 αὖ 1αδὺ ἰδ κοὴ ὕρ Ὁ ΟΒΑΒΙ ΕΒ Βιευ, ΡῈ. 1). οὗ τ1δ6 Βευιβῃ 
Μυβουπι, δηά ἰὺ τγᾶβ οχσϑουϊθα 1π βυοἢ ἃ ἸΏΔΠΏΘΙ 88 ἴ0 ρῖνα ἃ Κιπά οὗ 
ψόγραὶ οοηποοίίου μοΐνγοθη [86 Ατθηΐδη νοσβίοη δπα [Π6 ασθοκ. [ἢ 
ἃ ατοοκ Νεὺν Ταοβίδιμθηῦ οϑοἢ οσὰ τγὰ9 μπαάεγϊπεαά θη {Π6Γ6 τῦδ8 
πο ἀϊδδγθποο Ὑδδίθνοσ ἔγοτα [6 ὐσοοῖ : 41} ὑγαπβροβι 008 Το γὸ ποίρα ; 
811} δοηΐθησθβ ποΐ σοηαδγοα βίο Ὁ ΠΣ ΠΘΓΑ ΠΥ τ γ τραγκοα, ὙΠ δΐθνοσ 
[06 Ατιπθηΐδη οταϑ γοιμδὶ πο τι που Ὀοιηρ ἈΠαοΣπρα ; ψΏ1]16 4]} 
Δ 108, γαγι 08, ὅζο., τγογὰ ᾿παϊοαίθα ἴῃ 1Π6 τηαγρὶη. Αὐ 186 ἔοοί 
οὗ δδοῖ ρβαρο γ. Εἴθ δἀάβα 116 ναγϊδίομβ οἵ [πὸ Μ 5 ΨΚ. οοἸαιρα ὃ 
ΖοΒσαρ, οὐ [πὸ ἰοχὺ οἵ ἴδβοδῃ, σθ [6 νϑηθίδη οδαἀϊΐοῦ ἀδραγίθα 
ἔτομι 1, [π [818 ΤΏΔΠΠΟΣ ΤΊαρ61}1]65 τγλ8 8016 ἴο ἔοιτη ἃ ᾿παστηρηΐ 
ΓοΒρθοῦηρ {818 ψϑυβίοῃ, Ἱπάροη θην οὗ {πο βἰδίθσηθηΐβ οὗ ργϑυϊοῦθϑ 
τὺυϊίοτ, ἴο οοστϑοῖ γοπλδσὶβ (παῦ ἤανα Ὀδ6οη τηδάθ, δΔηα ἴο 86 (6 το8Δ4- 
1ῃρ8 οὗὨἨ (86 ἰεχὶ δὰ {86 Μ55. στ} 4 ἄσρτοα οὗ οογίδι ΠΥ ΜΒ] οἢ ὯΘ 
οου]α ποῦ οἰοσνσιδα πᾶνο δἰ ηϑά, 

10 μαά Ὀδθῃ ΘΑΥΪΥ ποίϊοοα ἰμαὺ ἴὐβολμ β ἰαχὺ οοῃίδιπθ [86 ψοτβ 
1 ΨΦοδη νυ. 7.; δηά (ἢϊ8 1οα ἰο 186 δυδρίσίοπ τμαῦ 6 δα ἢ πι86]0 1η- 
βογίβα 10 ὈΥ͂ ἱγδῃβ οι ἔσοπι {86 1,δ[1η : Ἰπαἀθρα 6 βθϑῖηϑ ἰο πᾶνθ 
δαἀπη 6 ὑπαὶ ἢ6 υϑοὰ [86 1,αἴϊη [0 ΒΌΡΡΙΥ τϑδῦ πα ἔουπά ἀοίδοϊίνα 
ἴῃ ἢ8 ΜΚ. Βαυΐ 1 να ἀουρθίοα τΒοῖμοΣ ἐλὶς δα! οη τγὰ8 ἀυθ ἰο 
ὕύβεβῃ, ἴον [Ὁ τῦδβ βαϊὰ (δὶ Ηδιπο οὐ Ηδιίμομι, (μ6 Κὶπρ' οὗ Ατπαθηϊα 
ἴῃ 186 τ γίδοπί οαπίατγ (1224--70), μαά ᾿ηἰγοαπορα [μ6 νϑγβα; 1ῃ ἰδοῖ, 
{παῖ μα πιὰ τονϊβοά {π6 Αὐτηθηΐδῃ υϑγβίοη ὈΥ {86 [δίῃ Ὑαυϊραῖο, δηὰ 
τῃδὶ ἢ δά ἐγαηβϑίαι δὰ δυϑὴ 4}1 [Π6 ρχγοΐασοβ ψἰοἢ θθαῦ (86 πάπα οὗ 
} Θγοιηθ, ταὶ δπὰ βρυσγίοιβ, ᾿πίο Αὐτηθηϊδη : ἰμαΐ Βα αἸα (818 ]αδύ σογκ 
Β66Πη8 ργοίυ οογίδιη. 

ΑΒ 1 Φοβη ν. 7. 18 αὐοΐοα ὈΥ̓ ἃ Βυῃποα μο]α αδἱ ᾽8 ἴῃ Αττηθηϊα 
{1 ΓΒ Ύ ἢ Ὑ ΑΓΒ αἰτοῦ (Π6 ἀοδίι οἵ Ηδιίδοπι, 10 νν88 ἀθοπιθα Ὀγοῦ 
οογίαϊη μα 10 Βοα θ6οη Ὀγουρσύ ᾿πίο {π6 ἰαχῦ ὈΥ {παὺ Κιηρ, ὙΠΟ86 
ΔΒοτοποθ ἴο ἐμ6 ὙΠ Θδίοτπι ΟΠ ΌγοΝ νγαβ ΥΘΤῪ ΤρλΙϊοα, δηὰ ὙΠῸ δἱ 
Ἰοη τ Ὀδοᾶπηθ 84 ΕὙΔΏΟΙβοδῃ ΤΟ Κ. 
ΤΠ ἴΠοτο σοβίθα οἡ {Π18 σϑσβίοῃ ἃ Κιπὰ οὗ ϑιβρίείοπ, τ Ὠϊοἢ σου] 

Οοὰ (0 ἘδΙδον ἴῃ ΟἸγδὶ Φεδαθ :᾿Ὁ δηὰ [Π|8 τγδ8 (Ὁ]ονεᾶ ὃγ [π6 αεπίοο οδἀϊίοη οὗὨ 1816. 
ΑΙΙ εδδιὶ πὸ οοἰ δον οὐρῆς ἴοὸ δνὸ ἰηἀϊςδιοα 85 οπιΐέδα ἴῃ τῃ6 ᾽ οηἶοα οἀϊείοη οὗἨἩ 1805 ἰδ 
410 νγογὰ “ Ἐδιθοῦ; " ΤῸΥΣ ἴῃ αἱ ΔΙοη6 ἀο68 ἴὶ αἰ δ τ ἴτοπι ἴὔὕϑοδη. ΟὐἹοδῦδος ἄοοα ἢοὶ ξῖνο 
1π6 τεδάϊης οἵ ἰΠ6 Ατιηθηΐίδη ἰοχὶ 88 ἰΐ βίδη 8 ἴῃ ἴβοδη αὔἱνο ΘΟΥΤΈΟΙΥ, ἴῸγ ΒΟ. οἵαίῖδ 
“ ἤεδιι5 " αἱ 186 οπά οὗὨ [Π6 δοῃίθῃςσ. 
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ομἶἷν Ὀ6 τοιηουο, ΟΥ 686 ομδηροά ἱπίο ἃ οογίαιγ, ὈῪ {πὸ [δοΐβ φῇ 1ῃ6 
οΆ86, 8δηἀ [Π6 παίυτα οὗ {π6 γϑγβίοπ θϑϊῃρ δούϊοσ πόση. 

ΤΠ6 οτϊββίοη οὗ 1 “ μη ν᾿ 7. ΟΥ̓ ΖοῦγαΡ, ὑθοδαβα οὗ 118 πού θεοῖσ 
186 τοδάϊηρ οὗ μῖ5 Μ55., αΙἸα βοτηθίίηρ ἰονγαγάβ το βαΠΣ ΔΌηρ (818 
ὙΘΓΒΙΟΙ 88 8 ΟΥ̓ 68] τ ]ῖπ688. ΤΠ6 ἔδλοίβ οὗ {Π6 σα86 δύο [888 ϑίαϊϑα ὈγῪ 
Ὧν. Βιθα: “ Ουΐ οἵ εἰφλμέεεπ Μ55. υβοὰ Ὀγ ΖοἢΓαΡ, ΟὨΪΥ σπο, νει θῃ 
Α. Ὁ. 1656, 88 {818 ρᾳ8βαρθ 88 1ἢ 186 Οἰθρμαηϊο ατθοκ ἰαχί. Αἢ δποϊθηξ 
ΜΆ. ῥγαβϑῃῖβ ἃ Β'τα αν τοδάϊηρ, Ὀαΐ 1Ὁ ᾿δ8 δυἹ θην Ὀδοη αἰίογθα 1η 
{παι ρΙαοθ ὈΥ ἃ γτοοθηῦ παπᾶ." [{ ββουϊὰ ἔαυίμον 6 δαδοαά (Παὲ Ὦγ. 
Εἰϊδὰ ρῖνοβ ἴμ6 τοογάΐπφ οἵ [Π18 Ῥαββασθ, 88 ἕουπα ἴπ (ῃ6 ΜΆ. οὗ 1666, 
ἀϊβετοπεέϊν ἔγοτα 118 ἔοστα ἴῃ []8ολπΒ ἰαχί. ὙΠτ8 ΤΠ6͵Θ νγὰ8 ἃ ἔγασε οὗ 
1Π18 τοδάϊπρ ἴθ Αὐτηθηϊδη Ὀθέοσο [86 πη οὗ ἴὔβοβδῃ, θυῦ 1ὺ μαά ποὺ 
αἰδοιθα 1Π6 ΘΟρ168 1 σΘΠΘΙΆΙ, ἀηαἃ Πα αἱ ἰϑαδύ γγῶβ ἱπαοροπαθηΐ οἵ᾽ 
Ὑμαὺ νγα8 ἔουπά οἰβανμοσα ἱῃ Αὐτηθηΐδη. Βαΐ α1α Βα οδίδϊη 10 ἔγομι 
ι{π6 1 ΤΠ ρ»γοδαδι έν οἵ [818 18 οὐνιοιβ ἴο θυ ΘΓ Ομ6 ΠΟ σδῃ 
ΔΡΡγθπθηα {Π|Δ| Ὀοδγιηρ οὗἨ 1πΠ6 βυδ]οοῦ, δῃα {Π18 νν1}}} Ὀθδοοσηθ ἃ τηογαὶ] 
σΟΥΔΙΠΟΥ 1 τὸ Βπά ἴῃ 1π6 σομπίοχὺ ῥγοοΐβ οὗ δοτηρδγίϑοῃ ὙΠ [ἢ 6 
γυϊσαίθ. ΝΟΥ͂ ἴ'π νοσ. 6. ἴοσ τὸ πγεῦμά ἐστιν ἡ ἀληθεία, Τ᾽ βολ π᾿ 8 
Ατὐιηθηΐδῃ αἰδογα ἔγουχ 41} {π6 οἴμοσ οο]ίθα Αττηθηΐδη ΜΆ. ἴῃ 
πανιηρ {86 τοδαϊηρ οὗ 86 γυϊραία ““ Οὐγίδέιι5 ὁ8ἐ πυετία." (80 ἴοο 
Οοά. Μοπίοτ. 866 δθονο, Ὁ. 216.) [ἢ νοῦ. 20. ἔογ ἐσμεν, []βοδῃ Β 
Αὐτηθηϊδῃ δστοοβ ὙΠ (86 1, αἴ ἴῃ τοδαϊηρ [88 800}. ὦμεν, δἴπιιϑ. 
(8ο ἰοο Οοἄ. Μοπιίογί.) ὙῚΒ τηδΥ βοὴ ἃ ὑτιῆϊηρ ροϊπί, Ὀὰ  {ῃ6 
οἴμοσ Αὐτηθηΐδη ΜΆ. ΔἸ, ἀνθ μογθ. ΟἾμδρ. 111. 11., ἴοσ ἀγαπῶμεν, 
{πὸ Ὑυϊραίο [48 αἰιφαζίε; 8ο ἴβοδῃ δἴομθ. Βδνυ. 1. 11., Τβοδῃ σῖτἢ 
{πὸ Ν᾽ αἱσαία μδ8 ταῖς ἐν᾿Ασίᾳ οὔ [8 οοτητηοιι ἰοχί. Υἱ. 8. δπᾶ ὅ., [8088 
δίομα οὗ {πΠ6 Αὐτηθηΐδῃ ΘΟρΙ68 ἢδ8 ἔρχου καὶ ἴδε: δο ἴοο {μ6 πιοάοτη 
γυϊσαῖθ. «΄δϊμθβ 1. 1., γ υἱραίΐα 88 Του. ΠῚ ποδέσγὶ, μα δὸ []8οϑῃ. 
ἼΤΠ686 τᾶν θ6 ἴδοι 88 Ῥγοοίβ {πα οἰἴμοσ ΤΠ] Βοϑῃ ΠΙΓΆΒ6], ΟΥ δοῦηθ ὁῃ6 
Ὑγ}}0 γοηῦ Ὀοΐογα ἢϊπη, ἀκα ΟΟΟΑΒΙΟΠΆ]]Υ υ86α {Π6 γυϊραίθ. Βιυῦ ἱΐ 18 
1ῃ {Π6 σομιὶποα ουϊάθηοα οὗ 1 Φομῃ ν. ἱἢ νοσβοβ 6. απά 7. ἰμαὶ {Π6 
γχοϑῦ σοποίαβῖνο ον ἄθποα 15 ἔουπα ἀραϊηδὺ [1808 8 ΑΥΤΩΘῃΪδη, 7ιι8ὺ 88 
ασαϊηδῦ ἰῃ6 οάοχ Μομίοσγ δηυβ. 

Βυΐ δνϑῃ 1 {]8οϑπη 8 Αὐτηθπίδη ἰοχὺ δοημθ σοσο Κπόνῃ, 1 που] 
Ὀ6 ᾿πηρΟΒ910]6 ἴο βιιδίδητιαίθ ἃ οθατρο οὗἁ φοπεγαῖὶ ΟΥ δυϑξέοπιαξίο αἸΐοτα- 
ὕοη : {μ6 ρῥίδοαβ ἴὰ ψ  ]οἢ {86 Ατὐταθηϊδη 7615 ἔσο Π6 γ υἱραίθ ἴθ 
ΤΑ ΚΟ ΟΥ ΟΠαγαοίθυιβοϊο ΓΘ ΠρΒ, ΓΘ 80 Τ]ΔΗΥ͂ (πγουρβουΐ ἴ[ἢ6 ΝΥ 
Τεθίδιηθηΐ, 88 ἴο »γοῦέ [Ὠ18 ἴο 6 τη ρΟΒ81:]6 ; ὙΠ116, ου {π6 οΟἴοσ Ὠδηά, 
{πὸ γεδοπιδίαποοβ ᾿ὰὶ σΘΠΘΙΩΙ γα ποὺ ρυθαίοσ ἰθδη οχὶδῦ θαύνγθοῃ {0 
Αὐταθηΐϊδῃ δπα βοιμθ οὗ ἴΠ6 ΟἴΠῈῚ δποϊθηῦ ψϑυβίοηβ. (οἰποϊάομοθ οὗ 
ΤΟϑάϊπρ' 4068 ποὺ ρσονθ 7 αἰϊπιζίπφ ἴο ὈῈ ἃ ψ6}} ἰουῃ πα θα οἤδγρο. 

10 ἀρρϑδῦβ (μα Μ55. ἄγ ποῖ Κποῖνῃ ὙΓΒΙΟὮ ἴακο ὰ8 θδοῖς Ὀογοπᾷ 

1 ἼΠαο βιδίοσσηοηϊ τηδάθ ὈΥ͂ ΑἸΓΟΣ 88 ἴο 186 ᾿πίογτηδιίοπ τ πο ἢ ΖΟΙΓΑΌ σαν Ηἷπὶ ἱπ 1790 
(ε60 Μαγβιι 5 Νοῖοβ ἴο ΜΙἊμδς 8, 1Ϊ. Ῥ. 616.) τϑαυΐϊγοβ ᾿μογϑίογο ἃ δἰέσὴέ τηοά! βοδίίοῃ; οἵ 
Ῥεγῆαρ8 (6 Μ55. οοπίδιηΐης [ἢ 6 ν 6 β6 ἰῇ ΔὴΥ [ΌΥΤῚ οΓ6 ποῖ Κπόνη ἴο ΖΟὨΓδὺ αἰ ἐλαῖ ἐἐπιε. 
ΤῊ [Ο]ονίης ἀγὸ ΑἸτοσ δ ογὰδ (845 οἰϊοὰ ὈΥ Μαγξῇ ἤτοι Πὸ ῥγοίμοο ἰὸ 1,18 οἀϊιίοη οὗὨ 116 
144, Ρ. δὅ8.). “ Ῥ]αΣίπιιπι τονογεππδ ΒΙ οἰ βοσασίιι5 Μορ Εἰ αγεηβίυσι, ἰῃ ἰηβιῖα 8. 1,αζατὶ 
Ὑγεπειϊῖδ, Ρ. Φοδπποβ Ζοιταῦ Αἰπποπυβ Ὑίοπησ πππο (86. 1790) ποροιῖα δῴθηβ, ταδὶ 
ΔΙἤττηαν!ῖ, δα ἐπ πεΐΐο οοάϊοε Ααπυδοτίρίο Αγπιεπο Δ ιουὶ Τεειαπιεπεΐ, ψιιοε ἑαπιεν πιμἱίοα εἰ 
νατίοα ἱπ (οπυσπίμ δι διίοίμοσα παδεπῖ, ᾿ “οῖ. ν. 7. τερετίεϑε, ἐϊιπιαμα ἐπ πεϊο αὐλας οοάϊος 
«Αγπιέπϑο γορεγίμηι ζμὶδ5ε.᾿ 



914 Τοχέμαϊ (Ογιξιοίςηι. 

πη6 ἄκλγϑβ οὗ Ἡαϊίποιι; υὺ σογίδ ΠΥ πὸ ἰο]ογα Ϊν οἱ οοάϊοθβ ᾿αν 6 
εδθη Ὀγουσῃύ ἔογνγασγαὰ ΒΟ Ὦ Ἔχ] 1Ὁ απ Ρτοοίβ ὑπαὺ ΠΠ6Υ ἡ  οΓα αἱΐεσγοα 
ἴο βυϊῦ {πΠ6 1μαἴϊπ ἴῃ 18 ἀδΥ8: Ὁ 18. ὉΠΟΥΪΥ ἀποογίαϊη Ψ ΒΘίμοΥ {16 
δυῃοά οὗ 8518 οἰϊθα 1 “.Ππ ν. 7. ἔγτοπι ἠἀΐδ μανίησ ἱπίχοάυςοα 11, 18 
1.16 τ δ ΠΥ ἰγαηϑ θα (π6 Η]Θσοπυτηΐδῃ ργοίδοαβ, ᾿πο] Ἰηρ; {Π}6 ΒρΡΟΓΊΟΙΙ8 
οη6 ῥτγεῆχαϑα ἴο {86 (ὑδίμοὶο Εριβι168, (μαὺ αχὺ σου]ὰ Ὀ6 {μ6γὸ ουηα, 
δηα {818 ταὶραῦ μᾶνθ Ὀ66ῃ 4}1 (μα Ηδιύμοπι δοίμδ!]ν ἀϊα 1π Ὀγϊησίησ 
10 ᾿ηἴο ποίί68. ἱ 
ΤΠ [0] ηρ τὺ 6 ἴθ 88 δα Ἰο0}8] ᾿πβίδηοϑβ οὐ {Π6 δοοοτά- 

806 οὗ [7808 Γοδάϊηρβ πὰ (μο86 οὐ {86 γυϊραίθ. Μαίϊ. νἱ. 14., 
ὈοΙὰ δαὰ αδὖ {μ6 θῃηᾶ, αεἰϊοία υεϑέγα. νἱῖ. 29., ὈΟΪᾺ βιμαι νυν δαά, εἰ 
ΤῬλαγαξαὶ. χιῖν. 32., ἴου [6 ἀτϑεὶς ἐμβάντων αὐτῶν {μ6 Ν᾽ υἱσαία. Πὰ8 
οἰγι αϑοοπα 85οί, δα ᾿Ἴβοδῃ μ88 {π6 δίπσ. χυὶ. 2, 3., ἃ ἰαῦσϑ Ομ 81 00 
1ῃ [6 ΑΥ̓ΠΊΘΏΙΔῺ ΟΟΡΙ68 (Ὑγ1ἢ βοῖὴθ Οὔ Ὶ Δα Ποτῖ168), (886 8016 οὗ 
ν᾽ ΒΙΟὮ 18 ΒΌΡΡΙ6α τη Τ᾽ βοδη ἰοχὶ; Ὁζγ. θὰ βίδίθβ “ ἔγομι {868 1,αἴϊη.᾽"} 
ΧΧΙΠ, 14., οὐαὶ δὲ ὑμῖν... ὅτι κατεσθίετε. .. . περισσότερον 
κρίμα 18 Δα ἀ6α ΟΥ̓ [ὕϑοαηῃ πιὰ 86 Ν᾽ υ]ραῖο, που 10 “18 νη ηρ ἴπ 
811 {η6 Λημηρηϊδη Μ55.᾽ Μδακ χὶν. 62., θοίι σοδὰ “Ἅ νἱγτίυϊ68 Ζ2)εἰ.᾽ 
“οἴη ν1}}. 1---]]. Β6θῃλβ ἴῃ [7 8οδῃ ἴο Ὀ6 ᾿πἰγοαιιοδᾶ ἴῃ δοοογάδησθ ν᾿ ἢ 
{116 γυϊσαῖθ. ΑΔοίβ χυ. 18., μαῦο {86 τοδί οὗ {86 Ασὐπηιδηΐδη ΝΜ 55. 
ὙἹὮ οὔ ν δυῦπογι 168 οταἱῦ αἰΐ ΔΓΟΣ αἰῶνον, [ΠΒοΔῃ δῃὰ Υ υἱσαία Πᾶνα, 
“ς ρὲ 7Ζ)οπιῖπο ορῶι διιιηι." χν. 84., ῬΟΓΒ 864, ͵κάαβ ατέεηι ξοῖιι5 οὗιϊέ 
«7]ογιδαΐίοπι. χῖχ. 28.,  υἱραΐα Πδ8 ““ ἀ6 νἱὰ 7)οηιϊπὶ;" 8ο ΤΠ βοϑδῃ. χχὶμ. 
Ὀεύν θη Υ6γ868 24. δα 2ὅ. {π6 γυϊσαία Ιπίτγοάπορθ, Ζ πιμίξ δηΐπι 6 
ονυίο γταρογεπέ δηὶ Ψμααὲ οἐ οοοϊάἀογεπέ, οὐ ἴρ86 ροβίεα σαἰμπιπίαπι δσιι51- 
ποτε, ἑἐαπφμαπι ἀσοορίμγμδ ροσμπίαηι; ἰὐβοδῃ ἢ88 {118 βδῆ]6 δα 100 
(ὑπουρᾷ ᾿πίτοάπορά, ὈΥ̓͂ ᾿παἀνογίθηοθ Δρραγθ ΗΕ Υ, δεΐοτε πρὸς Φήλικα 
τὸν ἡγεμόνα), ““ ποῦ ἴο ΡῈ ἔοι πα ἴῃ 8ηΥ Αὐταθηϊδη ΜΙ 5. χχνυῖ. 29. 
οπιοα ὈΥ (86 Αγπιοπίδη ΜΩΟΦ. (τ οἴμοσ δαϊμοσι1685) δἀάἀ θα ἴῃ 
1] 8οᾶῃ 48 ἴῃ {π6 γ᾽ υἱ]ραΐα. 

Τὺ Πα8 Βοπηθί 68 Ὀ66ὴ Βα] δαΐ {818 γϑύϑίοη γ88 τωϑ6 ἔγοπι {86 
Ῥφϑῃϊο ϑυσῖδο, 8)η4 πού ἔτοῃλ {16 τοοῖ : [86 ΟἿΪΥ στοῦπαβ ἴον ἴμ6 
ἈΒΒΘΟΓΌΟΙ 816 ἃ ἔθ᾽ ραββασϑ οοηποοίθα ΜΠ} ὁπό ροτγίϊοτι οὗ [Π6 ὨΙΒίοΟΥΥ. 
10 ποϑὰ ποῦ 6 ἀουδίοα ἐμεῦ Ἰῃ Βοιη6 ἔδτν ρἰδοθβ γθδαϊηρβ ποῦ ἱπίσο- 
ἀυορα ἔχοπι {86 Ῥοβιῦο ; [86 τηοϑῦ τηδυϊτοα οὗ {Π|686 18 ργορΌΪΥ {16 
᾿ητοἀυσθοη Ἰηΐο Μαῖίί. χχνἹ). 18. οὗ καὶ καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατὴρ 
μου, καγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς, δι Δτιρ Ιβοατίου ἔγοτα ὁ ομη χχ. 21.:; Ὀαΐ 
ΒΌΟΝ ΟΟΟΌΤΓΘΏΘΘΒ ΔΓ ΟὨΪΥ 8ρογαάϊῖο; ἴΠ6γ6 18 ἢῸ οπδγδοίθ βίο σϑβϑι- 
ὈΙαπος Ὀαύννθοῃ {818 σϑύβιοη δηᾶ (μ6 Ῥδβϑαὶίο ϑυσῖδο. 

Ιη {ῃ6 Αοίβ δπᾶ βοῖαθ οἶμοσ ραγίβ, βονθσὰὶ οἵ {μη6 αὐὐάίίίοπθ ἅτ 
Ιουπα ἴῃ {Π6 Ατπιθηΐϊδη ΜΏΪΟΝ 8.6 οοιησηοι (0 Ὁ ἀπᾶὰ {86 ἢ γεδίογπ 
ἀοουπχοπίβ; που, ἃγ6, μονγονοῦ, Ὁ Βμουίοσ πα 1658 ΠΌΤΆΘΓΟΙΒ ἰμΔῈ 
ἴῃ 10. δῃα [8ο τμᾶγρίη οὗ [88 Ηδγοίθδῃ ϑυσῖδο. 

Τῆι οοἸ]αίίοη οὗ ΜΙ55. ΌΥῪ Ζοῦγαῦ, δπα {Π6 γϑβυ]ίβ βίαια Ὀγ Ὧγ. 
Ιου, Βοοπλ ἴο ῥγόνα {παῦ βοὴ οὗ {86 Ατὐπιουῖαη Μ55. τυϑὺ ΑἸ Υ 
ΤῸ ἢ, 88 ἴο {π ΟὨδγδοίοσ οὐ {πον ἰοχί, ἔσοιῃ {πΠ6 τοϑ. ΤΆΘγο βθοσῃ 
ἴο μὲ ᾿ηὐγηδίϊομβ οὗ ἃ σοι β ]ηρ οὗ [86 νϑγβίοη Ἡ 10} ναυουβ ασθοκ 

1 δ χτηϑηιίοηϑ, ΒΟΎΘΥΟΥ, {μα (Π6 Ῥϑδθαρο 18 ἰουπἃ ἱπ ὁπε Αὐτηοηΐδη Μϑ.; ῬΥΟΌΔΌΪΥ 010 
αυϊδ σγοορηΐ, 
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ΟΟΡΐ68, ΟΥ̓ΟἾ86 1ῦ 18 ΡΟΒΒΙ016 ἐμαὶ αἰ ΛΘ οοΒ πᾶν οχἰβέρα ἴῃ {86 
ΘΧΘΙρ᾽αγβ δἰτηοδὶ ἔρουλ {μ6 Εγβϑύ, (Ὡγουρῃ [86 ᾿πῆἤμπθηςσο οὗ [8ὲ ΜΆ. 
ΨΥ ΒΙΟὮ ΦΌΘΘΡἢ δηὰ ΕὔΖηδῖκ ὑτουρδύ ἔγοπι ΕΡ6βα8, Ββανίηρ θ6θῃ τποαϊ- 
ἢεὰ ὈΥ νιδῦ ὙΠ6Υ τοδὰ δηᾶ υϑοὰ ἤθη αὖ ΑἸ]οχαπάγια. ΤῊΪ8 πᾶν 
δοοσοιηΐ ΤῸΣ βοῖὴθ οὗ {πὸ γαυδί!οη8 οὗὁὨ ΘΟΡΙΘΒ ὁῃ6 ἔγομη δηοίμου; Ὀαΐ, 
ἴῃ ΨΠδίΘΥΘΓ ὙΑΥ͂ Ὁ ΔΥΌΒ6, ΘΟΙΩΡΑΙ ΒΟ. 10} σοὶ οοάϊςο8 οὗ ἀἰδγθηὶ 
ΚΙπα8 18 8 ταοβί οοσίδίῃη σοποϊυϑίοη. [}ἢ Οὐ ργοβϑηΐ βίαίθ οὗ ᾿ῃξοστηα- 
{Ἰοη, 811 ὑμαὺ ψγχ6 δῇ 40 18 ὕο ταθῃίοη [Π6 ναγ] 1168 88 δα μθῃ ΤΠ6Υ 
Οὐσυ; ἴπΠ6 οομαϊοη οὗὨἨ οδοὴ βοραγαΐθ Αστηθηΐδῃ ΜΏ., δηά {μ6 Κιπὰ 
οὗ ἰοχύ ἔοιιπά 1 ϑδοῖ,, 18 τλοσθ ἤδη δ 6 ΒρΘΟΙΠΘα ἴῃ {Πη6 ρῥγαβαεηΐ 
βίδίβ οὗ ουῦ Κον]εάρα. 

10 μαβ Ὀδθῃ οὗ ᾿τηρογίδηοο 0 δχϑιλῖηθ 8}1] [ῃαΐ 18 πον Κηόνη οὗ 
118 νϑυβίοη ; ἔου ὉΠ 6 ΤΔΠΠΘΓ 1ῃ Ἡ1ΟΝ 10 ἢδ8 ὈΘθὴ τοραγάθα, δνθῃ ὉΥ͂ 
ΒΟΠῚ6 ΨΘΙΎ Θοτηροίθηΐ ΒΟ οΪΑγβ, ἢα5 βθθη 1 δύ Βυοῖ 88 1 10 Ἴ6Γ6 ΟἾΪΥ 
8 δοῇο ἔσοιῃ ἴμα 1,Δἴη, ἴο ψΙΟΔ 10 γᾶ βαϊα ἰμαύ Η δι τῃοπλ οσ []8οδ 
Βαά οοηΐοττηρα 1, ΟΥ̓ 86 ᾿πἤμποποσ οὗ {Π16 ΌΥΠΊΟΣ γα Ηπα πὸ οογίαϊη 
ἴγβοθ; [Π6 8] οΥα0.Β ταδθ ὈΥ ἰδ ἰδίου αν ΠΟῪ Ὀθθη στοὐοοίοά 
{πγουρσῇ ΖΟ ΓΑ  Β ΘΟ]]Δ Ἰ0η8 ; δῃᾶ {πὸ τοδβιυ]ῖβ, ἱμουρἢ 49 γοῦ υπυϑοά 
ὈΥῪ ΔηΥ οΥἹ108] οαἀϊίον οὗὨἩ (πὸ ατοοκ Νοὸνν Τδβίδιηθηΐ, αν θθθῃ σθῃ- 
ἀεγθα δΠΊΡΙῚ ἀν} ]4}}]6 ἴοσ ἐμαὺ οὗ Τσορο 1168 ἀπσουρὰ [μ6 δοουγαίθ 
δχδιμιηδου οὗ γ, Εῖθα, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ͂Ι. 

ΤῊΗΒΞ ΤΗΙΟΡΙΟ ΥὙΥΒΒΒΙΟΝ., 

ΤῊΕΒ ἀαίο οὗ [86 δχοουϊοηῃ οὗ {π18 Ὑϑυβίοῃ 18 ΨΘΙῪ ἀποοτίαϊῃ : ὈΥ͂ 
ΒΟΠΘ 1ῦ 88 Ὀδθη Γαίοστοα τὸ {86 {ἰπ|6 οὗ (86 Εγβὺ ἰηϊγοἀυοσίίοη οὗ 
ΟἸγΙ δ πο ΖΕ ΒΙοΡΙα, δα ουθηῦ ὑυ 10 ἢ ἴοοῖκ ΗΪ806 ἱπ [μ6 ἰουτί 
ὁθηΐαγΥ. Μεχορίυβ, ἃ ΡΒΣ]ΌΒΟΡΟΣ οὗ Τυτο, ἀοίοστηϊποα ἴο νἱδιὺ (86 
ΤορΊου ὙΒ1ΟᾺ μ6 ΘΟο]δβιαβίϊοαὶ ἰδίου δ η8 θστηθα [Π6 ΘΟΥΠΕΓΥ οὗὨ τῃ6 
Ἰπαϊδηθ. Οπ [8 σοΐασῃ 6 ἰουομοα δὖ ἃ ροζῦ ; Ὀυΐ 88 [86 ρϑδοθ 
Ὀθεύνϑοη [μ6 Βοιαδηβ δηᾶ {86 ““ [πα ]Δη8᾽ μα} θδθα συρίυγοα 4 1100]16 
Ὑἢ116 Ῥγονϊουβυ, [16 ὈΑγθασδὴ8 αἰίδοκθα [6 νουάρογβ, 811 οὐ σβοπὶ 
γγογα ΚΙΠοα οχοορί το γοῦηρ τοϊδννεβ οὐ Μοσοριιθ, παπηθα Ετι- 
Το η 18 δηὰ 2 ἀοδίυβ, Ὑμ0 ΕΘ βοηῦ 88 βίαν (0 ἴῃ6 Κιησ, ΒΥ 
᾿ϊπὰ ΠΟΥ ποτ δηἰχυβίοα ΣΝ Πρ ΘΙΑρΡ]οΥτλθηίβ, μα ὁ [8 ἀθαί ἢ 
6 γᾶν [βοῖὰ ἐποὶν θοσίγ. ΤΟΥ δοίθα 88 τ Ἰ Ιβύθσβ [ὉΣ [86 γουηρ; 
Κιηρ γδὸ βυσοροαοα ἀυγίηρ, Π1Β ΤΑΙ ΠΟΥ. ὅοοι αἰτοῦ [ἢ18 ΠΡ 6Υ θορδῃ 
ἴο (σοῦ [86 Ρθορὶθ διβοηγχβί γβόσὴ {Ππ6 Ὺ ΟΓΘ {86 ΡΥ ποΙΡ 68 οἵ [Π6 
ΤΟΙ σίου ἩΒΙΟὮ ὉΠΟῪ {μοηλβοῖνοβ ῥγοίδββοα ἃ ρῖδοθ γγαὰβ δοοὴ βοῦ 
δραγΐ ἔογ ΟἸ τ βίη ἡγοσβῃρ ; δῃὰ δου αὶ 116 Ὀοίὰ {μ6 ΤΥτίληβ Ἰοῖς 
[πΠ6 οουηΐγγ. Ζ ἀοθῖυβ τοϊυσηοα ἴο ἢ18 ἔΆΠΆΠΥ πα ἔγιθμαβ αὖ ΤΎΓΟ, 
ἢ] 6 ΕΓαπχοηάιβ ρσοΐϊηρ ἴο ΑἸοχδηασα ἰ0]4 Αἰμαπαβϑῖνβ οὗ {Π6 βιισοθβ8 
νοι δὰ Ὀθθη νουομβαίρα ἴο αἰτὰ 1π Βργοδάϊηρ ΟἸ ΙΒ. ΔΉ ἴῃ {Π6 
Ιαπά οὐ Ὧ18 οαρενιιγ. Τα σϑϑυϊὶ τ παὶ ἢ6 να8 δρροϊπίοθα ὈΥ͂ 
Αὐπαπαϑῖυβ (μ6 Εγαὶ Οῖβμορ οὗ τμαῦ τϑρίοι ; δῃᾷ 88 χυπὶ Ὀροδηλθ (80 
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Ῥΐὶδδα οὐἁὨ ἢ18 866, γα ΚΩΟῪ {μαὺ {πὸ 7πάϊα πὰ ψ οὶ ἢ6 ἸΑθουτοα ττὰϑ 
Ρασὶ οὔ ΖΕ Βορία οὐ ΑΡγβδιπια Αὐμδηδβϑῖιβ ταθηῦομβ (818 Ετυ- 
ΤΠ 18 ἴῃ Β1Β ΔΡΟΪΟΡῪ δααγθβθοα ἰο [86 Επροσοσ (ὐοπδίδηϊξιυβ, σομ- 
Ρδἰπῖηρ ὑμαΐ [Π6 Τρροδβιύζομ ἴο αἰπὶ ἀπ ἴΠ6 Νίοθηθ 1988 δα Ὀδοη 
ΟΔΥΓΙΘα 80 ΖΔΓ, 45 ἰῃαὶ ᾿οἰΐοσβ δα Ὀδθθοῃ υχγιίΐθη ἰοὸ [16 συΐαγβ οὗ 
Δ ΙΒΙορῖα, ἰο οαυβα ΕὙυτηθηὔβ ἴο 6 Βυχητηοηθά, ἴῃ ΟΥΟΓ {παῦ [6 
τσ ῦ 6 Ἰπαοοίγϊηαίθα ᾿ηἴο ΑὙἸΔΗ βῃ ; ἢ6 απούθδ ἔγομι βυοἢ ἃ οἰϊαιοη 
ἴῃ Μ ΏΙΟ. ΕΥΠΘπ8, θοϊηρ' Βυβροοίοα οὗὨ Βοΐπρ δὴ δα μογοηΐ οὐ Αἰμδ- 
ὨΔ51018, γγ88 081104 οἡ ὕο Ὀ6 ΘΧΔΙΩΪΠΘα 88 ἴο 18 ογθθα ὈΥ ὕβϑοσγρο, [μ6 
Ἰπύγυαιπρ ΟΊβθορ οὗ ΑἸοχδηατσια. 
ΘΟ στγὰ8 186 Ὀαριηπιησ οὗ {πΠ6 ΟΠ γβδῃ ῥγοίββδίου. ἴῃ {παῖ 

Τοσίοη ; δπα ἴῃ {Π6 ἀποιοηῦ αἰαϊοοῦ οὗ Αχυπὶ γχὸ ρῬοββθββ ἃ νψοσβίοῃ οὗ 
106 Θοτρύαγοβ. δοηγθ αν αὐ δα {18 ἰο ΕὙαμαπίϊαβ: Ὀαΐ [18 
18 ὉΠΠΠ]ΚΟΙΥ, ῸΣ ἴΠ6 ἢ ΒἸαίοσ γα ποὺ ἴοο γ06}} 8116 4 ἴῃ Οτϑοῖ,, α8 
Ὑ11 6 βῃοσσῃ Ὀσὶον ; δῃα {π6 ΑἸ υββδιηΐϑηβ (ΠοτάβονῈ 8 δβοσῖρα {Ποῦ 
ΨΟΓΒΙΟΩ [0 ἃ ἰδίου ἀδία : {μϑῖῦ δοοουηίβ οὗ 1Ὁ δ’θ, ΠΟ νυ οσ, ν ΓΥ οοη- 
ἈΥδαϊοἴοΥΥ, δηα {Π6Ὺ ουθῃ βρθϑαὶς οὗ 18 μανὶπρ 66} τη866 ἤτοι {6 
Αταδῖςο, δηα {Π18 1Ὁ τηοδῦ σου: ]Ὺ νγ8 πο, 
ΤΠ Βγϑῦ ρογϊοῃ οὗ (86 δ ὐμοριο δογιρίαγοβ ρυ] 186 ἃ τγὰ8 {Π6 

Ῥβα]οῦ, ΠΟ. ΔρΡΡΘΑΓοα δὖ Εοιμα τὴ 1δὅ18: {μ6 ἰαπφμαφο γὰ8 ἴδσθ, 
ὈΥ ἃ βίγδῃσα ΒΡ ΡΥ μθηβίοῃ, ἰοσηθα Ολαϊάθε. 
ΤῊ Νὸν Τοβίδιμθηΐ νγδϑ ργϊη θα 4]80 αὖ ομμθ, ἴῃ 1648 δηὰ 1549. 

Τῃ (16 ἔΌΥΤΙΘΙ γϑαῦ Δρροαγοα {Π6 Βγβί νοϊαπια οοπίδιηρ ([Π6 (ΟΒρΡ618, 
{1Π6 Αροοδῖγρβο, [86 Οδίμο!ο Ερ βί]6β, δῃᾷ ὑμαῦ ἰο (6 Ηδῦγονθ ; ἴῃ 
1Π6 παχύ Ὑϑᾶγ 48 Ῥ0]ΒΠ64 {Π6 βϑοοῃᾶ νοϊυμηθ, οοπίδιηἰηρ ἐΠ6 
τϊγίθοη Ερ 8168 ἴο 108 δὲ, Ῥδὺ] 8 παῖμθ 18 ργοῆῖχοα, Τὸ βιὉ- 
Βουρίίοη οὗ {86 οαἀϊΐοτβ ἴο (86 (ὐΕρεὶ οὗ δ, Μαιίμον 18 (8 ρσίνοῃ 
ἴῃ 1,αἴϊῃ ΌΥ [μυ6ο]: ----“ Μοιλοσοβ οβδίοίΐθ ποβίσιπι 1 ΟΥΔΙΙΟΙΙ 8 
ΨΟΒΙΓΙΒ ΒΔη6 18, Βο}]}]}οοἵ ἔτγαίσασα νοϑίσοταη, Το δία ΘΙΟ 18 ΜΔ ἢ ΘΒ ηὶ, 
Τοηβοα 814], οἱ Ζαβίαβκὶ; Ῥεοίσὶ οἱ Ῥϑὺϊ εἱ Βϑυῃδγάϊηι ; ἀποηΐδηι 
ΟἸΏΠ68Β ΠΟΒ ΗΠ} Βυπλι 8 ραίγβΒ ποδί Τ οΪα ΠδΙΠοη1 Μομαβίοσιὶ 
Βοσδηὶ Μομβ 1ραπηὶ ἀϊοί!." (ΤῈ6 [ἄγθα Ἰαϊίοσ ἤδῖηθ8 ἃγὸ {πῸ 1 μη 
ἀραϊρπαίίουβ οὗ (86 {πγθ6 δαϊῦουβ ὙὙΠΟΒΘ ῬΤΌΡΟΣ ΑΡΥΒΒΙ ΙΔ ΠΔΠΊ6Β 
Ρτγοςθάθ) ὙὍὙμδ βυρβογιρίίοη ἴο {Π6 Αοίβ 18 ἴῃ ρσίνοῃ Ὀγ 1.60]: --- 
“ 1βίᾳ Αοία Αροδίοϊοσιιμλ χτηαχίτηα δα ραγία συϑσβὰ βιηΐ Ἐοιη 6 
Ιηρσυα Βοπιαπᾶ εὖ ατωοᾶ ἴῃ ΔΕ ΒΙοριουτα ῥγορίογ ἀδέδοίαπι ἀγομο- 
ΤΥὦᾧ᾿Ὶ : 14 αποα Δαἀαϊάϊμλυβ γα] ογαϊβίταυβ σομαομηδίθ ΠΟὈΪ8, γοθ δαΐθια 
οιηδηάαία 1]υα.᾿ 2 β . 
ΓΗ Βοιαδῃ οαϊθίομ 18 βίδίθά ἰοὸ Ὀ6 ὉΓ ἔγοπὶ δοουγαίΐθ. ΤῊΘ 

ΘαἸοΟΥΒ σομλρ απο οὗ (86 ΑἸΠΠΟΟΠΥ ἴῃ 10} ΠΟΥ τ γα ΡῥΪασοα 
Τῃγουρᾷ (86 ᾿σϊπίουβ θοϊηρ 8ὸ δηγοΥ ἀπδοαυδιηίοα ὙΠῸ ἴῃ ]Δη- 
σαλρσο οἡ σΒ]οἢ ΠΟΥ ΜΘ γα οἰαρίογοα.δ ὙΠΟΙΘ Βθοθ 0 Ὀ6 ΒΟΙῚ6 
ονογβίαίθμχθηῦ μὴ {Π6Ὺ Βροαὶς οὗἩ μανὶπσ 4116 ἊΡ ἃ Ἰαγρα ρατί οὗ 

1 ἥοο Ἰποοάοτοί, Ηἰδὲ. Εςο. ἱ. 28. ϑβοοζγαίοβ, ἱ. 195. ϑοζΖοχηβῇ, ἰΐ, 234. 
2. ΜαΥβἢ ΒΒ Νοῖοϑβ ἴο ΜὶομδΟ]18, ἰϊ. 612. : 
8. “Ὁ ρδίγεβ ζτηρὶ ἔγδίγεβαιθ, ΠΟ] 6 βἰ ηἰβίγο ἱπίογργοίδεὶ σιθη δ ο)88, οἴ ΟΡαΒ πιδησθπι 

6}18. Οαὶ οηΐτὰ ἱτα ργοββουπηῖ, ΠΟ ΠΟΥΟΓΒΩϊ ἰοβοῦα, οἴ Π0Β ΠΟῸΠ ΠΟΥΘΓΔΙΏΏΒ ἱπηρ γί ΠΟΤ : 
δοιὶ ἡινδῦβης 11} ποδ. οἵ ποθ Ἰπυδ δι 1108, δίουτὶ οεθοῦβ σρθοῦση νῶϊ. ΡΓ͵ΟΡίοσοα ἷρ- 
ποβοῖτα ποδίϑ οἱ 11}18. ΟἸὨγίδιίαη Βεποάϊος ΜΊς ΔΘ 188 ἰγαπαϊδιίου ἰῃ 8 Ῥγεΐαοε ἰο Βοάε΄ 8 
Οο]]δείοη οἵ ὅι:. Μαιβονν β Οὐοβροὶ ἰη ἴμ6 ΖΕ ἰορὶς, 1749. ΤῊ Γγοΐασε σὶνοβ αὶ σοοὰ 
δεοοιηξ οὗὁὨ 1Π6 Βοτηδη οἀϊιίοη. 
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1.6 Ὀοοϊκ οὗ ᾿Αοἰβ ὈΥ 8 ἰγαπβαιοη ἔγοπι {π6 1, αἰ δα ατϑοῖο: 10 οΔη 
ΒΑΛαΪΥ πανθ θ6θ πιοσα ὑπδῃ Βαρρ᾽ γίηρ ἔγοπι {π6 ψυϊραία τι βαῦ {πον 
1πουρσβῦ ἴο θ6 ἀοβοϊοπῦ ἴῃ {Π6}} ΘΟΡΊ6Ε8. Ετοπιὶ 1ῃ6 Βοιηδῃ ἰοχὺ {Π6 
ΖΕΙΒιορῖς Νὸν Τοβίδηθας τγ88 σορτϊηίθα ἴῃ ὍΝ δ] Ομ Β Ῥοϊγρίοίι ; 
δυύ (1 401} 8408) 811 ἐπ ΤΌΥΤΩΘΥ ΘΥΤΌΥΒ ΟΥΘ τοίδι θα 84 ΠΘῚ ΟΠ 6Β 
Ὑ6͵6 Ἰηἰχοάμοεα, ΤΠα 1,αἰΐη νοσβίοῃ ἴῃ ΥΥ δἰύοῃ 18 ἔᾺΣ ἔγοσῃ δοουγαῖο, 
Βθυΐ 10 ψγ8 ΟἸ]Ὺ ἔγοπι {Π18 ἰοχὺ δηά {118 Ἰη αγργοίδίοη ἐμαῦ [Π 6 ΘΆΓΙΙΟΥ 
ΟΥ̓ Π1084] οαϊύογβ οουἹὰ ἀγα {Π61Γ τοδαϊηρδ οἵ [ἢ18 νϑυύβίοῃ [δίς 88 ἃ 
ὙΠ016. (ἀοοᾶ Βογυ]ο6 ἴο βαδοσϑα οὐ ]οϊϑα νγ88 τοηδογοα ὈΥ Βοάο, 
Ὑ6η δα Ρι]1ΒΠ6α ἃ σΑΓΟ Πν Θχθοαίοα ἘΔ Β]αθοη ἱπῖο 1,δἰϊη οὗὨ {Π6 
Ὑγ 8016 οὗὨἩἉ τπ6 ΖΕ ΒΙορίο νογβίοη ἔγοπι π6 ἰοχύ οὗἨ ὙΥ̓δἰίοῃ, θυυῦ τ 1 
Δ] ησα ἔοσ [Π6 Υ̓Ρορταρ θα} οστουθ. 

Νο τουΐϊβθα οὐ δπιοπαρὰ ἰοχί οὗ (86 ΖΕ ορὶς Νοὸν Ταεβιδιηθηὶ 
ΒΡΡοαγοα ὑῃϊ] 1826, θη {86 (ΔοΒρ6}8 Το γὸ ῥτϊηϊθα ἔγοπι ἃ οοἸ]αἰΐοη 
οἵ Μ55. Ὀγ Τποιιαβ Ἐ6]} Ῥ]αι, Μ. Α., ἔοσταθσὶυ ἘΉ]]οὸν οὗ Τυϊπῖν 
ΟΟ]]ερο, Οδαρτῖάσο. Το ἀοβροὶθ σοσ [Ὁ] ονοα 1 1880 ὈῪ {Π6 
οὔποσ θοΟΚΚΒ, δοιωρ οίηρ [6 Νον Ταβίδιηθηῦ ὑπᾶογ [Π6 Βατ6 οαιζοτα] 
οᾶτο. ΤῊϊ8 δα! οη. γγα8 Ἔχαοαϊοθα ἴον {πΠ6 Βτι 8 δηα ΕὈτγοῖρῃ Β10]6 
δοοϊοίγ, ψΏοβ6 οὔ)δοΐ ννὰβ ποῖ ογέξίσαϊ, Ὀὰΐ Β᾽ΤΩΡΙΥ ἴο ρσῖνα 186 ΑΡγ8- 
ΒΙΠΙΔΠ8Β [Π6 Θοτιρίαγοβ ἴῃ 88 σοοᾶ ἃ ἔοστω οὗ {Π61Ὁ δηοϊδηῦ ϑουβίοη ἃ8 
οουᾷ θ6 δον ΘΙ ΠΥ ἄἀομθ. δυο ΜΌΝ. {πογεοίοσο σσοσθ οοηβα θα 
Ὀν Μτ. ῬΙαϊΐ ᾿8 θῦθ ΘϑβιΪΥ δΟοΟΘΒΒ1 016; δηα βιιοἢ σοϑαϊηρθ ΤΟΥ 
δΔαορίοα ἔσομχ {π6 πὰ ἃ8 Δρρθαγϑα βυ δῦ] ἴο [Π6 οὐ]δοῖ 1ῃ υἱοῦ. 

οπΊ6 6 7 ποΐθϑ 6 ΓῈ τηδθ ὈΥ Μίγ. Ῥ]αίέ οὗ [μ8οβα σϑδάϊησβ ψ βοῇ 
ῬαΣΠΟυΪΑΥΪΥ βίσαοῖς Π18 αἰζθηοη 1116 Θηρσαραα 1η {Π18 τοῦκ ; θυΐ ἢ6 
αϊὰ ποῦ ργεβοσνβ δηυτμηρ {86 ἃ ΘΟἸ]Δ΄ΊΟΏ, ΟΥ̓ πιαίθυ]α}8 ἴῸσ δῇοσαϊηρ 
ἃ ΟΥ108] ἀοαυδιπίδησα ἢ {μΠ6 ΜΌ.3 

ΤῆΘ α86 οὗ {πὸ ΖΕ ΏΙΟΡΙΟ νϑυβίοῃ ἴῃ ἰαχέίυαὶ οΥἸἸοἶϑαλ οοτητηθπορᾶ 
(οΥ ὨΘΑΥΪΥ 80) ψ  [ἢ6 Δρρθάγδησο οὔ ΥΥἾ αἰϊοπ᾽β Ῥοϊυροί, ψῆοτα [86 
1, αἴλῃ Ἰπίεγργοίδίίοη στοηαογοα 10 ἴῃ ἃ τλδπηθχ ἀνδ1] 4001. ἰο ΒΙΡ]16Α] 
ΒΟΠΟΪΑΥΒ ὙΠῸ Ἰγοσα ποὺ 5116 ἴῃ {μ6 ΖΕΜΒΙορΙο ἰοηραθ. ΤΒα ο0]]ὰ- 
Ὁοη ἀπά γογβῖοι οὗ Βοάβ δπδο]θα {Π18 ἴο θῈ ἄομῃμβα ὑἱἢ [ᾺΓ ρτοαῦου 
δχδοιίυάθ:; δυΐ 8489 ΠΟ ΟΥ 68] τι86 δα Ὀδθη τηδἄθ οὗ Μζ. Ρ]αι 
Θχδτηϊηδίίοηβ, γ. Τύθρο]] 68 τγᾶ8 ἀθϑίσουϑ οὐ οδίδιπιησ 411 (6 1η- 
Τοττηδθίοπ ἐπαὺῦ ἢ οου]ὰ ἔγοπι {μα΄ βομοῖασ. ΓΘ Δρρ] Δ Ο τγ88 στο- 
ΒΡοῃᾶθα ἴο σὴ ἴΠ6 στοαῦαϑί Κἰηάηθββ. Μν. Ρ]αΐί βεηὺ τ. ΤΊορο 1168 
1πΠ6 πιριηοσαμ δ ψ οἢ 6 δα τηδάθ 1116 Τὁσουριθα δρουΐ [16 
(ἀοβροῖβϑ. ]θδυῦ ἔδιν ποίθϑ ὍΤΟΥ τη866 ΟΥ Κορί; δὰ Μτ. Ρ]αΐίί, ἴῃ 
βύδτηρ {Π18 (0 Πζ. Τγορ61168 ὅ, {18 ρσῖνοβ [Π6 ΤϑΆβοῃ : “4.8 {86 ψοσὶκς 
Ὑγ88 ΡΞ η6α ἴον {πὸ Β τ 8}). ἐπα Εογοῖρῃ ΒΙΌ]6 δοοϊοῖν, ψμο, ὈΥ 
186 Ἰατνβ οὗ {π6ὶ} σοηϑιι το, οου]ὰ ποῦ ῥΓΙηΐ ΔΠΥ Ργοίδοθ οὐ ποῖθϑ, 

1 Βεαηδινῖοῖϊ, 1753. 2 νοΐβ. 4ϊο. ᾿ 
3 Ἠὸ ραύθ δον 4 ροοὰ ἀδθαὶ οὗ ἱπίοστηδίϊοη τοβροοιίΐηρ “ΕΙΗορὶς ΜΆ5. ἴῃ [δ6 

[0] ον ίης ποτ : ---- “.Α Οδιαϊορτο οἵ ἴῃ6 ΕἘπῃϊορὶς ΒΙΌ]Ις4] Μ55, ἴῃ τὲ γα] [ὐἱΌΓΑΓΥ οὗἁ 
ῬΡΑτβ δηὰ ἴῃ (δες 1ΑΌΓΑΓΥ οὗἩ τ86 ΒΙη ἰ5ἢ δπὰ Ἐογεῖσπ ΒΙΌ]9 βδοοίθιυ; δἷδο βοπο δεσοιηῖ οὗ 
[Ππο86 ἰπ ἴπ6 Ὑ διίοδη ΓΑΌΓΑΣΥ δἵ ἤοτηθ. ὙΠ ΤΟΣΊ ΔΙ 5 δηὰ οχίγαοιθ. Τὸ το ἢ ἀγὸ δἰ ἀθὰ 
ΒΡΟΟΪπηθῃ8 ΟΥ̓ γογβίοΒ οὗ [6 ΝΟ Τοδίδιηθηϊ ἰηῖο (Π6 τηοᾶάοτῃ ᾿ἰδηρτιαροβ οὗ ΑὈνδβδί ἰδ: 
δπιϊ ἃ σΤΑΠιτη 8.168] 8η8]γ8518 οὗ ἃ σμαρίοσ ἴῃ τἴ06 Απηπασὶς ἀΐαϊοςοῖ: υυτἢ ἐδοβὶ πη] 68. οὗἁ δὴ 
Ἐπμίορὶς δηὰ δῇ Απιμαγὶς ΜΒ, Βγ Ὑδοπιδ5 ΡῈ]} Ρίδιῖ, Β. Α., ΕἙ]]ον οὗ Τα ΟΟ]1666, 
ΟΠ Ὀγ ἀρθ. ΜΟΘΟΟΟΙΧΧΙΙ. 

5 Ϊῃ ἃ ρτγίναϊο Ἰοίίογ, Οςξ. 1. 1849, 
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Ὑγ88 Τα ΟΥ ΟΑΓ6685 ἀρουΐ Πρ, ΟΥ ΚΘαριηρ' ΔηΥ. [ἢ ἔδοί, βανίηρ ἃ 
σοοά ἀρ] οὗ οἀϊύοῦῖα! σοῦὶς Οἡ ΠΥ Ὠδη48 αὖ [Π6 {1π|6, 1 ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ 
Ἰλδ 6 {Π6 οἰτουτηβίαποα {παῦ 1 παν τηθηςοηθα 8 Θχοῦβο ἴο ΤΩΥ̓͂ ΟΠ 
τηϊηῇ ἴου ρείηρ τα οὗἩ δαάιοηαδὶ Ἰαθουγ." 

ΤἼδ ποίββ οὗ Μυ. Ῥ]αι ἀο ποῦ γσὸ Ῥεγοῃμᾶά [86 (ὑοβρα]8: [8 ὑτο- 
ΟΘάυγα 88 ἴο {π6 ἰδχὺ ἴῃ {πΠ6 Ἰαύϊοσ ρα οὗ [6 Νοὸν Τοβίδιμθηϊ τᾶ 
1π8 ἀαβογιθοα ὈΥ Πιμηβοῦ': “ ἘῸΣ {06 Αοίβ δπὰ ΕἸ ρ:81168 1 μιδὰ 
ποίησ Ὀὰΐ ομθ ΜΆ, (ἡ ΒΟ πγᾶϑ, δῃα 1 ΒΌΡΡοβα 18 8.}}1, ἴὴ (Π6 
ἸΙΌΓΑΣΥ οὗὨ {116 Βηγ8ῃ δηα Εογοῖρη ΒΙ0]6 Θοοιοίγ), δὰ ἥ αἰΐοπ Ἐ 
ἰοχί, Βαμα σ ὑμογοίοσο ΤΥ οαἀὐϊοι αἰἶἴογβ ἤγομχ ΥΥ αἰΐοῃ, γοι 
ΤΊΔΥ ΘΟποΙυάα {παῖ ᾿ῦ ταργβοηίβ {π6 ἰαχύ οὗ {μα Μϑ. Ἐὸογ (βουρἢ 
1 μᾶνα ποῦ Δ }ΥῪ οοἰϊδύίοη ὈΥ πιὸ ἴο σϑΐοσ ἴο, 1 ὑΠ1ὴΚ  τοδὺ βαίοὶ υ 
αϑβογύ {πα 1 ποσοῦ νϑηζαγρα ἴο Ἰηἰγοάθοα δ 8 [1008 οὗὨ ΤΥ οὐ. 

Το υδ6 {Π6 ἰοχῦ οὗ Μτ. Ῥ]αῖ (86 δα οὗ δὴ 2 ΙΟΡΙΟ βοῇ αν τυ 88 
προς ; {18 Π6]0 γὰ8 αὔογαρθα Ὀγ 1,.. Α. Ῥχανοβί, Εδβα., οὗ {86 
Βειθ δὴ Μυβουμα, 10 οοΟἸΪαίβα τὸ ἢ {μ6 ἰοχί οὗὨ ΥΥ αἸΐοῃ, ποίϊπρ 
{Π6 νϑγιϑίοηβ οὗ τοδάϊηρ, δηα οίνίηρ [86 16 γαὶ ἰγδηβί λοι οὗ [86 
νΔΓΙΔΙΙΟΏΒ : {1ι18, ἑοσοίμον σὰ ΒοαοΒ 1,αιπ Ἰηφογρτοίδίίοι, αβογαςά 
δορά πηδίογῖ8}8 [ῸὉΓ υϑίηρ {π6 ΖΕΙορΙο νϑσβίοι, ἴῃ ΘΥΘΣΥ [ΟΣ [ἢ 
ὙὙΠΙΟΒ 10 48 Ὀδθη ρα ]15Π64. 

Ιὴ δχδιηϊηϊηρ [6 ΓΗΒ] ΔΈΟΣ οπ6 οὗἩ (6 Ατβὲ ροϊηΐβ [Παΐ 18 ορυϊουϑ 
ΤΟΥΘΒ, ἱπἀδοά, {πα 10 νγα8 τθ846 ἔτγοια ἴμ6 αταοοῖς, θαΐ ἐμδὺ (86 ἰγδη9- 
ἴοῦ σου]Ἱὰ ποῦ αν Ὀθθῃ 4 σθοκ ἈἸπγ86 1: 10 18. ἀ861688. ὕο {π1η οὗ 

Δ 1η α Ἰοίίον το Ὦγ. Τύορο]]οΒ, Νον. 8. 1849. 
3 ἼΠ6 ΓΟ] ον ίηρ ἰδ τη ποιδιίοη οἵ ἴ[Π6 “Ἐπ ΠΙορὶς Μ5Ξ. οἰἐοὰ ὉΥ Μγ. Ῥ]δίξ ἰπ 186 ποίδ 

(ο ἴῃς Οοβροε}8 τείοσοα ἴὸ ΔΌΟΥ͂Θ. 
Ιη δὲ. Μείπον α. ΠΗ͂. δηὰ 11,,) 4 ΜΆ. σοτησμοποῖῃρ ἴῃ ΘΒ ΔΡ. ΧΙ. 
Ιη 8ι. Μαγκ α. Ὦἵ. οπίν. 
ἴῃ δὲ. 1 Κο α. 18. 19. 5. 
Ιη 8ι. δόπη α. 1. 2. 8. Ὁ. ὅ. 

ΤΙο ΜΆ. “111. βοοιηβ ἴο 6 ἴΠπδ0 βἰτη αΥ ποίοἃ ὈγῪ Μτ. Ῥ]διὶ ἴῃ ὮΪ8 116. οὗἩ [6 ΒΙ0]6 
ϑοοίοῖγ 5 Μ88. Ρ. 9. (866 ψῆηϑὺ Πα βα 8 οὗ 115 ΜΆ. ὑ. 11.) 

18. δηὰ 19. ΒΡΡΟΔΥ ἴο θα ἴη0 ΜΏΒ. 5  Π}ΠΑΥ]Ὺ ποίοἃ δηχοηρβὶ ἴπο86 τοτηουεα ἔγοπι [6 
ΤΑΡΥΑΥΥ οὗὨ 8:. ἀογμημδῖπ ἀ68 ῬγοΖ ἴο ἴπὸ ΒΙ δ οὐμὲᾳαο ἀπ οὶ δὲ Ῥασγίβιυ Βαΐ τοὴν 1Π6Υ ἅΓῸ 
αἰτοὰ απνᾶογ δι. ΖΚ ΟὨΪΥ, νἤ 6 ΠΟΥ͂ ΑΓΟ ἀοβου θεὰ 886 οοπιαϊηΐηρ [6 ἴοιγ ο8ρ615, ἀθὲ8 
ποῦ Δρροασ. Ηονονογ, Μυ. Ῥίατς ἀἰδι ΠΟ ΕΥ Βα γ8 [δῇ ἴῃ Μαδιῖ. Β6 δὰ ΟὨΪῪ {86 δὰ οὗ α. 
Μῖ. ἀπὰ ἱϊ.; ἀπά ἱπ 8... Μαγκ οἵ α. δβηὰ “Μ' οἡἱ]γ. 

Ο᾽ Δρροαᾶγῦβῖο 6 10 ΜΒ. οἵ δι. Φοβη δἱ Ὁδιρυσί ἀρο, σοῦ ρει ἔσοτα [ηἀϊα Ὀγ τ. ΟἸδαϊαβ 
Βυςβδηδη. 

α. ἰ8 «ἰοῦ Δ ΜΚ. οὔ {πὸ ον Οοβρεῖβ; Ὀπὲ [6 ΟἸΪΥ ΟὨΘ8 τηοηθοποὰ ἱπ ῬΊδ 8 
σδίδ! μα σοπιαίπίπρ τ δτὴ 4}} αγὸ 18. 19.; τυ ἢ] ἢ ἀγὸ οἰτεὰ ἴῃ δὲ. ΓΚ ἀπάογ ἴδοδο ἀσβὶρ- 
παῖῖοπβ. Μσ. Ρ]δί (Ρ. 11.) Βρϑβϑῖκβ υοσὺ ΒΙΖὮΙΥ οἵ 18.; θπὶ ἰδὲ ΜΆ. σδῃπηοῖ θ6 α., Ὀδοδιιδο 
τοῖς Μ55. δἀγὰ οἰϊθὰ [0 ὁρροβίημ γεδάϊΐησϑ: 19. 185 βί λ ]ΔΥῪ ργθοϊ ἀφ α ἔγομπι νεΐπρ α. 

ΠΗ͂. ἀρρϑδῦβ ἴο Ὀ6 νοῦ ΚΙ “ἐν. ἴῃ 1Π6 ΒΙΌ]6 ϑυοσίοιγ᾽ 1 1δῦ ; θαϊ {Π6ΓῸ ἰδ ποιμίηρ ἴο 
᾿ἀδη Ἐν τ οπ ρΡοβίτνοὶγ. 

1. 3. ἀπά 8. ἴῃ 8ι. Φομηβ αοβραὶ σωδύ Ὅο ΓΕΒΡΘΟΎΟΙΥ, ν., Υἱ., δηὰ υἱῖ. ἴῃ τ:6 ΒΙ0]9 
Βοοίοιν Ἐ 118. 
γαῖ Μ5. ἴθ ἱπέοηδοὰ ὉΥ “ 5." οὗὁἩὨ δῖ. 17Κὸ δηὰ 8... Φοβη βεοπὶβ υϊ6 πποοτίδίῃ : ἔγοπι 

Ἦΐβ ποῖοβ ἱΐ νγὰ8 ΟἸΘΑΥΪΥ οο ἴο ]οἢ δα αἰ ποῖ σοπείπιιθ ἢ ἢᾶνο δόοεβθ.0 Μίγ. ΕΪδῖϊ δᾶ ν8 
ἴῃ [8 Ποῖο8 ἀἰβεποιῪ τπαὶ α. δπὰ 2,7. ογο πιαπιδογίρίε, δ ἃ ποῖ Δ ςοἸ]θοϊίοη οὗἉ τοδάϊηρϑ: 
“Ῥὸγ ἀαηάδπδ ῥγίοτγα σαρίτα Ενϑηρο!! 5. Μδιιμϑὶ ἀπο ᾿Ἰδηΐατα οοὐΐος5 Μαδπηαυδβογίριὶ δἀογαηΐ 
α. οἱ 17. εαπὶ ΥἸτοπὶ τοχῦι σοπίοτοπαϊ᾽ 

Τῆς Μ5. τὸ ψ δεῖ Μτ. ΡΊδι τείεγγοα ἴῃ (86 Ἰοιίοῦ οἰτοὰ δθονο, 88 [Πδῇ τυ ἢἰς ἢ πα οτημΠ]ογοὰ 
ἴῃ τῃε Ἰαϊῖογ ρασῖ οὐ τς Ν, Τοδῖ. ριι 0] 86 α ἴῃ 1830, 18 ποῖ πιοητοποά ἰπ τμς ἰδὲ οὗὨ [ἢω86 
Βουϊοηρσίηρ ἴο τ1π6 ΒΙΌ]ο βοσίειυ ἰπ 1828; [0 πηιδῦ (πογοίοτο ἤανα ὉΘ6Ὴ 8 βιι βοααθπὶ ραγοθ 850: 
ἦς 15 [ἤθη ροββί 6 ἐπα α. δηὰ 9. σεῖο ΜΚ. δοαυϊγοᾶ αἴεγ Μτ. ῬΊ αι 5. οαϊαϊοιτιις ν᾽ 8 
Ῥτίηϊο. [8 186 γῸ ΔΥ ὈοΙΪοηρίης ἴο τμ6 Αϑβίδαιίς ϑοοίοῦ, πὰ οὔθ ἴο ἴδ. Βι 5}. Μυβοῦμῃ, 
ὙΒΙΟΝ που]Ἱὰ δηβῖγοῦ [Π686 ἀοδογράομβ2 [ἢ6 ἰη10141 ἀςδὶσηδιοη5 ποι]ὰ δεῖ, 
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118 Βανΐηρ Ὀ6θα 86 ποῦῖκ οὗ ΕὙυτηθηίαβ.: ὙΠῸ [Ὁ] ηρ ᾿πδίβῃοϑβ 
Ὑ11 ρσόυθ {Π18: --- ὅρια 18 οοπίουπαοα σι ὄρεα (οΥ ὄρη); ἰδυβ 
Μαῖΐΐ. ἵν. 13. ““1ὴ πιοηΐο Ζβϑθυ]οη ;᾽ χῖχ. 1. “" 1η πιοπέος «85 ἰΥΔ 8 
Τοτγάδπομι." Αοίβ 11, 8. ἡλλόμενος ““ ρίδοε8 σαρίθπ5, 48. ἁλιεύων γε] 
ἁλιευόμενοφ : Ἶ 8ο (, Β. ΜΙομ86118; Βοάδ πονγανοῦ το 618 “ ΘΟ οσ το Υ 
Ἰποϑάθῃβ. 11}. 20. προκεχειρισμένον Θοπουπαρα τ] ἢ προκεχρισμένον, 
“ς στη Ῥγθυη ΧΙ." 11. 87. κατενύγησαν ἴΚοῃ 88 κατηνοίγησαν, ““ αρεγίὲ 
βυπέ αυοδα ΠΟΥ ΘΟΓΆΙη.ἢ χΧΥ]. 2ὅ. ἐπηκροῶντο αὐτῶν οἱ δέσμιοι ἰ6Κ6ῃ 88 
1 ἐπεκρούοντο αὐτῶν οἱ δεσμοί; ““ Ῥοτουβ8α Βυιηῦ γἱηοι]α ΘΟΓΌ τη. Χχ. 
15. ἀντικρὺ Χίου, τομάογοα ““πέϊοτας Οὐΐμ. Μαῖίϊ. ν. 25. εὐνοῶν τοι- 
ἀογοα ἐπέεϊφεοηϑ, 48 1 ἐννοῶν. ΤλΚα νἱ1]. 29. καὶ πέδαις φυλασσόμενος 
18 ἴδ !καπ δ8 1Ὁ {86 γ6 νοῦ παιδίοις, ““ 8. ραγυικῖϊ5 ουδίοαϊτιι8." 2. (ον. 
γ]]. 2. χωρήσατε 18 τοπαογρα “ Βοεραταία,᾽ 88 1 χωρίσατεΞκ Ἔοτα. Υ]]. 
11. ἐξηπάτησε 18 ᾿ΔΚ6Ὴ 45 1 ἐξεπάτησε, ““ σΘοπουϊοαν ." Βν. ἰν. 3. 
ἶρις 18 τθηδογθα “Ἅ ββοουαοίββ, 28 11 10 ΤΟ ἱερεῖς. ὙΥοταΒ ἃγθ δοη- 
ξουπάοα ἴῃ {πεῖν πιεαπίπσ, ὙΓΠΙΟῊ ΠΡΡΘη ἴο Ὀ6 5Ρ61164] ἢ} [Π6 ΒδτΩΘ 
Ἰοίίοτϑ : τῆπ8 ἴὼ 1 ΟὐΥ. χὶϊ. 28, ““Ῥοβυϊ Ἰθομιῖηυϑ ἀπγόπι ΘΟΟ] 6818, 
ἔγοτα σοῃξουπαᾶιϊηρ {Ππ6 τηθαπίηρθ οὗ ΟΥ̓Σ. Τὸ {86 δῦουβ τη Ὀ6 
Δα 46α ρμἴμλοαδβ 1 τ ΒΙΟἢ 8. οσα τγ88 ὙΥΓΤΟΏΡΊΥ Βυαρροβϑα ἴο Ὀ6 οοπηθοίρα 
ὙΠῊ δηοίμοῦ οὗ ἃ αἰβογθηΐ τηθδηϊηρ, δυο 88 Μαίί, νυ. 22., “"Ουὶϊὶ 
δυΐοπι ἀΙχοσιῦ Γταΐγοπι βυϊπηὶ ραπηοϑιηι,᾽) ἃ ταϊβίαϊκο ἀν βιηρ ἤτοι ῥακὰ 
ποῦ πανῖηρ Ὀθ6η ππάοτβίοοα, πα ἃ τρϑϑηϊηρ παυϊηρ Ὀ66η Ββουρἢῦ 
{πγουρἢ ῥάκος. 

Ῥογθαρθ ἰποβα ῥσοοίβ οὗ ατϑαὶς οὐτἱοῖπ δσὸ τηοϑῦ ἐγεασθηΐ ἴῃ [Π6 
ΌοΟΚ οὗἩ Αοίβ: 1818 οὗὨἉ 1861} πτου]Ἱὰ ἤὔηιΐξ [ῃ6 Δρρ]ολίοη οὗ {πΠ6 βίαίο- 
τηθηῦ οΟὗἩ {π6 Βοιηδῃ οαϊΐοτβ 885 0 σι ῇηδὺ {πον βυρρ θά. ΑἸβο Μυ. 
ῬΙατβ ἰοχὺ Ἰπυϊταδῦθα ὑπαὶ {πο Γο γ88 ΠΟ στοαί αἰ θγθηοα μαίνῃ {Π6 
Ἐοτλη ἰοχύ οὗ 16 ΜΆ, το μα π86α ; οχοορὺ {πᾶ [Π6 ἴΌστλοΣ 
ααάεα βοταα ἱπηρ8 το {πὸ ΜΆ, τ ἢ ΟΥΠΟΥ δυῦ που 0168 οταϊἐ[64. 

[0 σλῃ Ὀ6 ΠΟ σϑι186 [ὉΓ Βγργῖβα ὑπαῦ {818 νουβίοῃ, ππδᾶθ ὈΥ Βυ ἢ δῃ 
Ἱποοιηρδίδην ἐγϑηβίαίου, βμουα οὐἵἴθηῃ θ6 ὙΘΥΥ͂ ῬΟΟΥ πη Ἱποογτθοῦ. 
ΓΒ (ἀοβρθ]8 ἀῦὸ 186 Ὀεδβ δχϑου θα ρογίΐοῃ ; δῖ. Ραὺυ] 8 ΕΡ βύ]68. ἃσθ 
οἴὔθῃ ἃ ἀΥΘΑΥῪ ΡΑΓΆρΡ Γαδ, ΜΓ Ὠ]Οἢ, ἢ 411 Δ] οσσᾶηοα ἔῸὉΥ ὑΥΔΏΒΠ}18- 
ΒΙΟΠΔ] τη βία 68, σου] ἤθΥοΓ ἤν Ὀ6θη ἃ ροοα ΓΔΒ] Ίοη. 

Με. Ῥ]αι βαγβ οὗ βοπια οὔ {6 Μ55. ψ 16} 6 δχαιηϊποᾶ: “ΤῊΘ 
ΜΡ. οὗ 8:1. (ἀδγπιδίηβ, Νο. 18., βϑϑσῃϑ ἴο ργδοϑθηῦ ἐἢ6 δϑβί γϑϑαηρδ ; 
δ η4, ἔγομῃ οἴου οἰσουϊηβίδποαβ ΒουαοΥ [0 6 Τη]ΘηΠΟΠΘ6α, ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο 
6 80 δυῖϊῃοηίϊο ΘΟΡΥ͂ οὗ Π6 τϑοοϊνϑα ἰοχί. ΕἼοῖ {Π18 ΘοΡΥ, Νο. 19., 
ὙΠΙΟἢ 18 180 δηοϊθηῦ δηα ὈΘαγΒ τη 8 οὗ δυϊποηϊ ον, αἰ οσθ, 6βρ6- 
ΟἸΔΠν ἴθ Ραββασθβ ΜὙΒΙΟΝ ργοβοηΐδ 8ΔῃΥ [1{{16 αἰΒΊΟα]Πγ, δηα ἀγ ποῦ 
ΤΏΘΓΟΙΪΥ ΠΙΒίΟΙΙΟ4). .. .. Τη6 βίαία οὗ {πΠ6 ἰοχὶ ἴὰ ΜΆ. Νο. 1. οὗ 
186 ογαὶ 1 ΓΑΓΥ, βθθηβ ἰο μαννα ἰθηθα τηοϑὺ ἰο ἀθοῖάθ 1ῳυα 0] 
ΟΡ πῖοη σαθρϑοίηρσ [Π6 οχϊβίοποο οὗ ἔϊισο ψουβίοῃβι. Ηδ βαυβ ((ὐοιηπι. 
Ρ. 299.): “Επνδηρο!α Μαηὶ εὐ Μαγοὶ ἴῃ ΒΙΡ]οἴμοοα Βθρὶβ (1811189 
οσχίδηξα ῥ᾽ υγίπηιτη ἀἰδσαπ 40 ᾿πργθβδὶϑ, αὖ ΥἹΣ ὙΘΥΒΊΙ8. ὉΠῸΒ ΟῚ 
Αἰΐοσο δοηγθηϊαδῦ : ΠΆΤΩ ῬΑΥΓΔΡὮΓΑΒΙΒ πη8ρ18 δδύ αἸΆτη ὙΘγΒ10.᾽ . . .. 10 
αο68 ποῦ ΒΟΥ ΟΣ ΑΙ͂ΘΓ ΠΌΣΟ, 80 ΔΓ 88 {86 Β6η56 ὙΠΟ. 18 το! η 8 

᾿ 566 Ο. Β, ΜΟΙ ΔοΙ 5 πὶ 18 ργοίλοθ ἰο ΒοάοἾ᾽β οοἸ]δίίοη οὗ δι, Μαδίθθνγ, Ὑ ΒῸ οἶν 68 πλοϑὲ 
οὗ 1686 ᾿ῃδίδηςοϑ, 



920 Τεχίμαὶ τοῖς). 

ΘΧὮΙΡΙῦ 18 Θοῃοοτηθά, ἰμδη Νο. 19. δι. (ἀοτδῖη ἔσοιῃ Νο. 18. ὙΥ̓Βαὲ 
σῖνοβ 10 106 Δρρθδγζϑποβ οὗ ἃ ἰοοϑα δηᾶὰ ρδγδαρηγαβϑίο ὑγαηβίδίζοῃ 18, 
{παι 10 οομίαϊηβ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟΡΟΙΟΙΒ, ΘΟὨΤΙΠΌΔΙΪΥ τοργοδοηίΐηρ {86 
ΒΆΙη6 ῬὮχαβο ὈΥ το αἰἴδγοηῦ ΘΧΡΓΘΒϑιΟἢ8 ᾿πλτ α!Ἰδίο Υ βυοοθθαϊηρ 
ΟἿΘ ΔῃΟΙΒΟΥ ; δηα ἤθη {686 8:6 ποῦ Θοπηῃροίρα ἱοροίμον ὈΥ ἴδ γθαυϊ- 
᾿β.6 Ἰπη ογλθαϊδίθ ραγίλο]68, οὗ οουγβα ἃ Ὁ σΟὨ ΒΊΟῺ 18 Σῃηἰγοἀπορα, 
Ι οοἸἸαιοα ρα οὗ π6 (ἀοβρεὶ οὗὨ δ. Μμεῖμον ἴῃ {818 ΜΩ. ψ τὰ 186 
ΒΙΊΡ]ς ϑοοϊοίγ Ἐ Μ59. Νο. 11}. δῃᾷ Νο. ἱν., δῃᾷ (86 ορβογναίίοῃ οὗ ἃ 
ΨΟΓΥΥ ουτίουβ Οἰγουχηδίδηοθ νγ88 ἴπ6 σϑϑ]. Τηδ ἰοχίδβ οὗ {1686 το 
Ἰαίίος ΜΆ. νασυ, δῃὰ 1 ἑουιπα ἰμδὺ ἴῃ δἰπηοδῦ ΘΥ̓ΟΥΎ ᾿ῃβίδποθ ὙΠΟΓῸ 
{ΠΥ ρῖνα αἰογοηῦ γοδαϊησ οὗ ἃ ρῇγαβο, Ὀοΐῃ (8ο86 σϑδαϊῃσβ τὰ 1η- 
βεγίϑα ἴῃ {86 ΜΚ. οὗ 186 ἤογαὶ ΤΛΌΓΑΣΥ, ουθ ΔΘη ΠΘΥ ΟὨΪΥῪ παν 
ἀΠἴογθηῦ ἔοσιμϑ οὗἨ ἴμ6 βαγθ σοῦῦ.ὔ 1 

Βυῦ βυομβ 18 {π6ὸ οοηβιβδίοη ἴθ ΜΟΙ. ὑπαὶ Π6 (ΏΘΟΥΥ οἵ ἔνο 
ΨΟΥΒΙΟΏΒ τηθοΐβ {Π6 ΡῬῃΘΠΟΠΊΘΩΔ ΨΟΓΥ ᾿Ἰπδαραυδίοϊγ. [{ 668 88 1 
{Π6γ6 νγᾶϑ ΟΥἹΡΊΠΑΙΥ ὁπό υεγδίοπ οὗ 186 (ἀοΒρ6]}8, αἰοσσαυαβ οοταραγοά 
νὰ τοῖς Μ55. οὗ ἃ αἰδεγεπὲ οἶδλββ; δηὰ 188 ΜΆ. ἴῃ ρϑῆθγαὶ 
δυσί Ὀτοοίβ οὗ δοῃπίδιπιηρ ἃ ἰοχύ πιοάϊεά ὉΥ διυοῖι ΘΟ ΡΑΓΊΒΟΩ :; 
Ὑ8116 οἴποσβ οοπίδιη ὑἐμβσουρῃουΐ οοηλἝαξε γοδάϊηρ8. 

ὙΥ Βοίδοσ {86 νϑγβίοῃ νγὯ8 4}} ὀχϑουϊδα δῇ ὁ} {π|6, ΟΥ ὈΥ̓͂ [ῃ6 ΒΆ1η6 
ῬΟΥΒΟῺ ΟΥ ῬΘΥΒΟΉΒ, ΠΊΔΥ 6 ἀουδίρα : ἰπ8 {π6 ᾿αὐῦοσ ραγύ 18 80 σαυς ἢ 
ΠΟΤΕ ῬΆΓΑΡταϑίο (ἤδη (Π6 (ἀο8ρ618, πα βῆονγβ βυοἢ ἃ σ'ϑῃθσαὶ ᾿ἱῃοοτη- 
Ρεύβηοθ, ὑπαῦ 10 Ἰοο 8 88 16 1ὑ Πδα οτἱριπαῖθα τι ἃ Ἰηογ γοοθηΐ παπά, 
Ρογπδρ8 {π6 ΥγΘυ 80. Οὗ 1Π6 ΟοΒρεῖβ. 

ΤῊδ ἰοχῦ οὗὨ {Π18 ψϑυβῖοη, 88 ταῖρῃῦ Ὀ6 Βυρροβοᾶ ἔγτομῃ νμαῦ [δ8 
ΑΙγοΔαῪ Ὀδθη Βα], 18 ὙΘΕΥ πιϊσεα ; 16 γ6 βϑϑίὴβ ἃ ροοα ρογίοῃ οὗ 
ΑἸοχαμαγδῃ γοϑαϊηρδ, θυΐ αἶ8οὸ 10} το {παὺ 186 (Οδίδ πορο ᾿ἴδπ 
ἸΠΡΟΥΒΡΟΓΒΘα, [0 ΓΘΑΌΪΓΕΒ ἃ τότ [Ὁ}} Κπον]θᾶρσο [ΠΔῃ Ὑ16 ῬΟΒΒ688 οὗ 
{π6 πιϊηυΐα ἔδαΐαγοθ οὐ ἰ6 ΜΌΝ. Ὀοΐογο {86 ογέσίπαὶ ἴδτγῃι οὗ [16 
νϑυβίοῃ οδϑὴ 6 ΟΥΙΠΟΑΙΥ ἀοίογιαϊποα, [1 ΤηΔΥ ἴῃ σομοσαὶ Ὀ6 βαϊὰ 
{παῷ {818 συβῖοπ, οσθ 88 ΠΟῪ Κηονῃ, ὈρΠοΪβ (Π6 δποϊοηῦ ασοοκ 
ἰοχῖ, ἐπουρῃ, ἔτγοτα 18 δῦ οὗ τηϊηαΐα δχδοιίαθ, [ΏῈΓΘ ΔΓ ΤΩΔΗΥ͂ 
Ῥίδοθϑ ἴῃ ψ οἢ 118 τοραϊηρϑ οδηποῦ Ὀς οἸἰοα αὖ 8]1], ΟΥ αὖ Ἰοδδί ποῦ 
σι ἢ σοηβάσδηοσο, ᾿ῃ ἔαυουσ οἵ οἰὑμ6ὺ οὗ ἔνο οοπῆιϊοϊηρ' τοδάϊηρβ.3 

Μτ. Ῥ]αῦῦβ ἰαχύ βοίβ {ῃ18 νθυβιοῦ ΟἹ 8 Ὀ8818 οὗ οογίδϊη Μ8. δυῖδο- 
ΤΥ, δὰ ΘηΔ0]68 ὺ8 ἦο Κηον {μπαὺ 1 18 αυ ᾿Ἰπαοροπάορῃξ οὗἁὨ (6 
Ταη υϊραῖα, ὑπουρἢ ἔγοπι (86 οὐ]θοὺ τ ΒΙοἢ ἢ6 δά πῃ νἱθνν, γοδαϊηρβ 
ΔΥΘ Ἰηἰγοἀμοθα 1ηΐο 18 ΘαἸ 10 γν Εἰοἢ. ἀρρθαγ ἴἰο Ὀ6]οπρ; ἰο {Ππ6 τευΐδίοη 
οὗ {Ππ6 νϑσβίοῃ, 8ηα πού ἴο 118 οὐ σῖπαὶ ἔοστω : ἴπ6 οο ] οι οὗὨ δ18 ἰεχΐὶ 
σὰ Υαἰΐομ, τηδὰθ ὉῪ Μγ. Ῥσγονοβί, βυρρ]168 ἃ ρτοδαΐ ἀθα]; Μν. 
Ῥ] αὐ πούββ, ἴοο, 8.6 γνδὶ υδὉ]6 1η {πϑηγβοῖνθβ, δηα {86 Υ ροϊηῦ ἴο ἴδ6 
γγοΥΚ Ὑ ΠΙΟἾ ΒΟΙῚ6 ΟἿ ΤΩΔΥῪ γαϑὺ Ὁπάοσίδκα ἔὸγ {818 γϑγβίοῃ. 

ὙΤΠ18 σουβοη ἢ88 ρσΘΠΘΓΆΙ]Υ Ὀδοι οἱΐοα διηοηρδῦ ἴμ0886 Ὑ ΙΟΝ ΒΙΩΡΙΥ͂ 
οοηίΐδϊῃ {δ6 ἰαϑὺ οἰανθὴ σϑσβθβ οὐ δὲ. Μααν Β ἀοδβροὶ. Βαυΐ [86 ἰο8}- 
ΤΛΟΙΥ͂ ὙὙὰἃ8 ὙΘΙῪ ΑἸ ἴγοηῦ οὗ {Π6 ὑπὸ ΜΘ 5. οὗ [16 ρΐδοθ οο ]Ἱαῖθα ὈγῪ 

᾿ Οδίαϊορσιο, ΡΡὈ. 11, 12. 
5. 1018 ὙΟΥΥ͂ ΡΟΞΒΙΌΪ6 {παν τ86 ἱπίοΓΟΟΌΤΕΘ ἴῃ [Π0 {Ἶτη6 οἵ Φαβιϊπίδη Ὀοίνγοοη [86 ΒΥΣΑπΕΪηΘ 

σουχί δηὰ {Π6 Βουπογη 5ῆογο8 οὗ τὰς Ηρὰ 68 ΤΑΥ͂ ἄνα ὈΘθῺ ἰῃ Βοῖὴθ ΝᾺ σοπποςοιοὰ πὴ 1ἢ 
1.69 σοπηρ]οθίοι ογ ἴΠ6 τουϊδίοι οὗ 1818 Ὑθυβίοῃ, 
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Με. Ῥ]αῖ. Ηδθ βαυβ8, “"ἿὩΐοὺ νοστ. 8 ἃς 9 ἱπβοσυηΐ Μ. Α. “ Σὲ οἱπὶ 
»ογεοϊδϑοέ αἴσογε οπιπία φμξ ρὑταοερὶέ είγο δὲ δμῖ8, ροδίφμαπι αρρα- 
γε ΐϑ8εί ἐΐδ8 ])οπιίπιιβ ὕεδι8 αὖ ογέμ 5οἷϊ8 δι αα οσσαβιηι, αϊηιδὶξ 605 μὲ 
»γαάϊοαγεπὲ Ἐναπρφοϊέμηι δαποέωπι, φμοα ποΉ σοΥΤπιρ ξμ, ἵπ βαϊπέδηι 
αἰογηαπι.᾽ ἢ ΤΠ6 τοβοι ΌΪ8πο8 οὗἉ [118 ἰο (86 τοῖς Οοάοχ ἴ,. 18 ὙθΥῪ 
ΤΩΔΓΚΟα ἢ : {π6 ΖΕ ΠΙΟΡΙΟ σϑύβίοη τοτδὲ ἤδνα Ὀ6ΘῺ ΤΟΥ 6α ΟΥ ταυϊδοα 
σι ΜΌ5. ψ ΒΟ} οοηίαϊηθα ἀομδὲο ὑδΥταϊ πδίοπβ ον 8... Μαυ κ᾿ ἀΒρεὶ. 
Α βρβαοΐγαθῃ οὗ δὴ Ζ ορὶο ΜΆ. 18 ᾿Ἰηἰσοἀπορα Ὀγ {86 Βον, Τ. Η. 

Ἡόοτηο, τι {86 ΤΟ] ον ἀοβουιρύοι, ψ ΏΙΟΒ ἀοίδ1]8 τηυσἢ {μα 18 
οδαγβοίουϊδιιο οὗ ἀοσυτηθηῖθ ἴῃ ἐπαῦ ἰαηρτιαρθ. 
“Α γψβὶυ80]6 τυβηυδουρὶ οὗ ἴπ6 ΖΕ ΙΟρΙο νουβίομ, ἴῃ ἤπηθ ῥσθβοῦ- 

ὙΔΏΟΩ, 18 ἴῃ ἐ6 ρΡοββθβϑβίοῃ οὗ {πΠ6 (Οὐοσηπι 66 οὗἩἨ {86 ΟΒατγοῖ Μι|89- 
ΒΙΟΠΘΤΥ ϑοοϊοῖΥ. ΕἼΟΙΣ ἃ ΤΑΘΠΙΟΙΓ ΟἹ {818 τηϑη δουρὶ ΟΥ̓ ΡΥΟΥΘΒΒΟΥ 
1,66, χα ἰθάσῃ, ἐδμαὺ 1ξ οοπίλϊμβ {Π6 ἢγδί οἱσῃῦ Ῥοοκβ οὗ {π6 ΟἹὰ 
Ταεβίδιηθηΐ, τσὶ τθ οα γϑ] τὰ, ἴῃ ἃ ὈοΪα Δηα τρδβίουυ Ὠδηα, ἴῃ ἔνο 
ΘΟἸυταμΒ οἢ δϑοὶ ρᾶρθ. Τμθ ἰθηρίῃ οὗ {πΠ6 ρᾶρθ 18 {παὖ οὗ ἃ ἰασρθ 
αυδτίο ; [86 πιὰ ἢ 18 ποῦ αὐ 80 στοαί, Τδα νοϊαπηα σοπίδιῃβ 285 
[0]1ο8, οὗ πιο 1[Π6 ἰαχύ ΟΟΥ̓́ΕΙΒ 282, ΥὙΘΣΥ͂ ΔΟΟΌΓΑΙΘΙΥ Ὑυυ θη, δηᾶ 1η 
Βιρὴ ργοβϑοσναου, Οἱ {86 βτβῦ ρᾶρθ 18 ψγυιζίθη, ἰη ΕἸΒΙορῖο, [Π6 1η- 
ψοσδίϊοι πθ08}}}7 ἔουπα ἰπ {Π6 ὈοΟΪΚΘ οὗ {86 Εδαβύθσῃ ΟΠ τ θυ δὴ: ἦ Τὴ 
16 παπηθ οὗ {86 Εδίμοσ, δηα οὗ {86 ὅοπ, δῃὰ οὗ (6 Ηοὶν Ομοβί.᾽ 
ΤΏδη ΦΌΠ]ΟΒ δὴ δοοουηΐ οὗ {Π6 σοηίοηΐβ οὗ {πΠ6 Ὀοοΐκ, ψυῖϊῖθη ἴῃ 
Τιαϊϊη ΟΥ̓ Βοπα ΌΣΠΙΘΙΓ ῬΟΒΒΘΒΒΟΓ, δηα ἃ ἀδίθ α. Ὁ. 1696, 20(ἢ ϑδρ- 
(οπλθοσ, Οα {μ6 σόνοσβα οὗ {6 γδὶ 90]10 18 ἰοιιπά α {8401]6, ποῖ υπ- 
κ (86 8068 οὗὨ φζϑῃθδι ΟΟῪ ἴῃ βοῖὴθ οὗ οὐγ οἷά ΕἸρ] 8} ΒΊΡ]68, 
Ὑ1οἷλ ΒΘΟ ΙΒ ἴο 6 ᾿Ιηἰο παρα ἴο ΒΗΟΥ [86 ΠΟΌΤΒ Δρροϊηΐϊθα ὉΓ οογίδϊη 
ῬΥΆγοσθ. ὙΤΠΘα ΦΌ]]ονγβ ([μ6 Ὀοοϊκ οὗ (ἀθῃθβ18, 838 ἰγαπϑίαιθα ἴσοι {Π6 
ἀτοοῖὶς οὗ ἰδς ϑερίυαριηί. Οἱ {86 τανοσβα οὐ {π6 {πϊγὰ [Ὁ]10 18. {86 
ΤΟ] σὶρ, ᾿πϑουιροη ἴῃ Αταρὶο: “ΤΏ ροοῦ Βιθοα, [86 ὅοῃ οὗ Ἐ)]185, 
ντοίθ τὸ: Ο σὶημοΐ ἰο σΒοἢ ποίῃίηρ οδπ Ὀ6 Δββιπη αὐ θα, οἰ Π 6 ἴῃ 
ΤΟΑΠ ΠΥ ΟΥ̓ ΡΡΟΆγΔηΟΘ : Ο Θχοο]]οπῦ ἀγηὶ ἱ οὗ ΒΟ. Οὐ Ἰωμοτὰ βαϊά, 
Βανίησ [86 σᾺΡ ἴῃ Πὶ8 Βαπά, δῃὰ ρσ᾽νίηρ ΓΠΔΏ ΚΒ, “ ΤῊΣΒ 18 τὴν Ὀ]οοῦ 
ἴον {π6 βα γαϊζοῃ οὗ τῃϑῃ."  ἘΕ]1οΒ 7. δα 8. ἴσα Ὀθθὴ βυρρ]!6ά, ᾿ῃ 
ῬΑΡοσ, ὉΥ ἃ τῆοσα τη οάθσῃ μβαηπα. Οη {π6 τουϑῦδα οὗ ἔὉ]10 8. 18 ἃ γθΥῪ 
Ὠυσθ ]Ὲ δὐϊθτηρὺ αὖ ἀγανῖηρ, ἴῃ {86 ἤρτα οὗ ἃ Ῥθῦβου ΒΡΡΑΓΘΗΠΥ ἴῃ 
ῬΓΔΥΘΥ, ΒοοοΙ ΡδΔη]6α ὈΥ̓͂ 80 ᾿πβουρύϊοι ἴῃ ΕΓ ΠΙΟρΙΟ αὖ [Π6 8146 οὗ {8 
ἤρσυτα: “Ἶ1}Ὼὴ {86 ῬΥΆΥΘΥΒ οὗ Μοβοβ απ δτγοῃ, ἴο 3 Αθγδἤδῃ, [βΒα80, 
δηα “4000, δὰ 1, (ἢν βοσναμί, Ὁ Ἰμοσὰ, ργοβοῃίθα ἴῃ ἴΠ6 βρόντο οὗ 
1Π6 ὙΥΙΠΙΥ, ἃ ΘΚ, ᾿πῆττη, δηα ἀ6Ή]6α βίημοσ. 1,60 [Π6Πὶ ΣΏΡΙΟΓΘ 
ΟἸὨσῖοι. ὕπαον ἰδ ἀγανίηρ, ἴθ ἘΠΠΙορΙο: [ἢ {Π6 ΒΕΠῚΘ ΤΩΔΏΠΟΓ, 
ΟΥ̓́ΟΥΥ Βαγοι ἰμπαὶ βἰδγβ (ἰδ, νψ1}} 1 σϑρᾶν ἴῃ 818; δηα, 88 ἢ6 β] 60, 
80 8841} Πα 6 8]α1η.᾽ Οη ἰμ6 τόνοσβα οὗ Φ0]1ὸ 98., δ {86 οπά οὗ {6 
ῬΟΟΚ οὗ Εχοάυϑ, δῖ ὑνχὸ ἤρυγοβ, βομιθ βαὺ δίτααγ, Ὀαΐ σαί Ὸ 

᾿ βΚβα “ Αοοροπηΐ οἵ Ῥηπίοά Τοχὲ, ν. 254. ΤῊ 9 ποῖο οὗ Μζ. Ῥ] ιν ΒΒ τῦὰβ ονουοοκοῖ, 
π ἤδη τ6 ΖΕ Ηϊορὶς νγδβ τηθπιϊοποᾶ ἴῃ Ὁ. 255. οὗ ἐμαὶ νόοϊυπηθ: 1(8 οἰδοη τοῦ ἢδγθ 
ΤΟΑΔΙΟΤΙΔΙΙΥ͂ δἰγεησίλεπεα τμ6 Ῥοΐπί8 ἴῃ ετο Ἰαἱἃ ἀονη. 

5. ἐς ΑΒ (ἢ|5 ἱπβοτίροη, ὙὩΊΟ ἢ ΟΟΟΌΓΒ ΟἹ [Π6 ΒΌΡΡΪΙ εα ̓ ΟΕΥΕ8, Βαυυγ8 οὗὁἨ ἐΠ|6 ΟΥΤΟΙΕ ΟΥ̓ [Π6 
Ἡοτη 5 ἢ ΘΠ υΤΟΝ, ᾿ἴ γ88 ῬΥΓΟΌΔΌΪΥ τ 6 η ὈΥ Βοπη6 ΑἸ Ββϑἰ πἰδη Βοτηδηϊδῖ, ΤΉς ἰπβοσί μεῖοπβ 
οὗ Ικδας, [86 τοῦ οὗ τὰ6 ΜΒ., τοῦ ἢ τα! Π]δι6α, δ ἃ βοπηοιῖ πλο 8 ΟΌΒοΌΓΕ, θ66 πὶ ἔγθο ἔγοπι 
πενε οὐοσβΒ. Τμὸ ἤρατο οὗ 8.. Ῥεΐοσ, τη θπθοποα Ῥο]ΟΥν, ν᾽ 88 ῬΥΟΘΔΌΪ ἰγαςοὰ ὈΥ {Π6 βῆσαο 
Ἀπ, 
ΜΟΙ, 1Υ. Υ 
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Ὀοίίου ἄγαν, δα ΒΟΘΙΛΙΠΡῚΥ ὈΥ {πΠ6 τυϊοῦ οὗἩἉ {π6 τηδηυβοῦρί; δηὰ 
ἴῃ δ Υ ΌΪΔ06 ΟΥ {0 {86 γ6 ἈΓΘ Τρ ΔΓρΊ 8] ΟΥ̓αιηοηΐ8. Αὖὐ [86 δὰ 
οὗἩ δα ΥΟΠΟΙΩΥ 8 [18 Ἰπβοσιρίϊοι, ἴῃ ΕΠ ορὶο : “ ΤῊΘ σοροιοη οὗ 
1π6 Ἰανγ, ὙΒΙοῦ Οοα βραῖε ἴἤο Μἴἤοβοβι Νυμηθογοά 6070 ' (πτογαβ). 
Ἰηίαγοθάθ ΤῸΣ ὙΟῸΓ β᾽ανθ 1βδδο.᾽ --- Αὐ [Π6 μά οὗὨ (μα νοϊυτηα : “Ῥυᾶν 
ἔον πόδα ψῆηο ἰΔρουγοά ἴῃ 1818 ὈΟΟΪ ; δῃὰ ῸΓ γοῦν δἰδνο ἴβαδο, τ ῆο 
δδνο (818 (ο Θγυβαίθια, {μ6 οἷν. ὙὩΠθη ἔΌ]]ονγΒ δὴ ᾿πβοσιρύϊοη ἴῃ 
Ατὐδθῖο: “1 {86 παρα οὗ {86 Εδίμοῦ, δμᾶὰ οὗ [6 ὅσῃ, ἈΕῚ οὗ {86 
Ηοὶγν Ομιοβῖ, οπα (ἀοά. Ο Ἰμογσά, βανθ ΠΥ Ῥρθορὶς ἴγοιῃ δυβυῪ 601}! 
Ο οὖν ἀοά, 6608 ΟἸιτῖβῦ, (86 ΒΡΘΆΪΚΟΣ ἰο τηθῃ Ϊ Ο ΠΟΙΥ ΡῥΘΟΡΪδΆ, σὸ- 
ΤΩΘΙΔΌΘΙ ὙΟῸΓ βαγα [β886, {πΠ6 ροοῦ ; (ἀοά 8}}8}1 γϑιθθιαθοσ γοιῖ ἴῃ [86 
ΤΊΘΤΟΙΘ8 οὗ {818 ῬοΟΚ. Ῥγαῦυ, 1 Οοα Ὀ6 πλὴν, {880 1 τῆλὺ θ6 ρογ- 
τη 64 ἴο 866 ΥΟΌΣ 806. Αμπὰ ΡὈΓ͵ΔΥ [ὉΓ πι|6, [Π6 Βίῃπο. Ῥδγάοῃ ΤΥ 
8108, Ο Ἰωογα 'ἱ δα ἰοῦ Τὴῦ ὈΟαΥ 6 Ὀιυγιοα ἱπ Μουπύ δ'᾽:ι᾽ὋῇἫη.᾽ ΤΉΘη 
[Ὅ]]ονγβ, ἰὼ ἘΠ ΒΙορῖο: ἦ Ταῦ ΟἿΣ ΘΠΘΙΪ6Β ΤΩΔΥ ποΐ ΒΔΥ͂ οὗ ὑ8, “ 6 
Πᾶνθ οοπαπογοά ὑμθτὴ: ἢ ὉΘ γ8 ργυάοηΐ. Ἧ ε Βαγα ρίνϑῃ τοῦ ἃ ἰδιηρ. 
Β6 γα {86 ουϊΐυχο.---- δον γα ἴπ6 ἤοοϊκ : ΓΘΆΡ δπὰ σο)οϊοβ.᾽. ... ... Α 
ἴον ᾿ἴηὴ68 αν Ὀθ6θῃ οσαϑοα, Τθθη [Ὁ]]ΟὟΒ.. . . . “116, [δβαλο, 86 
ῬΟΟΥ, ἴῃ ὙΟΌΣ Ργᾶυοσβ. [Ὁ ττδ3βὁὀ οοτηρίοίθα ἴῃ Βοίὰ αἌρθάζα, οὗ 
Αχυμαᾶ. ἴπ (ΠΥ πο, Ο Ιμοχὰ, Βανο 1 ρἰαπίοα, (μδὲ μου μ]α 66 πὴ6 
ποῦ ἰῃ ΔΩΥ͂ Οἶμασ ρίδοθ δχοορί Μουμί ὅιοι; [86 τηουπύ οὗ ΟἸγίβι; 
186 οιδα οἵ Ομ γδβηβ. [με [μογὰ ποὺ Ὀ6 ἔογροζθῃ 10 ὙΟᾺΓ ὈΥΔΥΘΣΒ, 
ὙΠῸ ἰανα τοδα δπα ὑθειϊβοα τὸ γοῦ. Ῥγοϑβοσνο, Ὁ [Ιμογὰ, [818 σὰν 
οἴἴθυϊηρ [ῸΓ τπὰ6 ἰῃγ βογνϑηῦ, [ῃ6 ῬΟΟΓ ; δπᾶὰ ῥγββοσνα 411 {μ686 θόοΐκβ 
ΒΊΟΝ ἴ οἴεν, {μαὺ [86 Ὀγοίλγθῃ, ἀν ]]ηρ' αὖ Φ ΘΓιΒ816Πλ, ΠΔῪ 6 Θοτ- 
ἔογίθα, Απᾶά ῬΧϑύῦ ἴοσ πὴ6 3, ἔογροῖ τχὰϑ ποῦ ἴῃ [88 Βοὶγ οἸο68, δῃᾶ 1 
ῥῦαγοε, 1Πδὺ γα ΠΊΑΥ͂ 811] βίαπα Ὀοίογε (ὐοὰ ἴῃ {86 [ογτ]Ὁ]6 ἀδὺ δά 
οὔθ. Ταῦ 1 τὶριῦ ποῦ Ὀ6 τι θ {μα 6 τ γο ψδηθηρ, 1 ἤᾶνα 

ῬΓΘΥΣΟΌΒΙΥ βοηΐ δπὰ ρίνϑῃ γοῦ {μὶδ ἔῸγ {16 τυναγίδγο οὐ (π6 ὑδδϑυτωοηνυ. 
Τηϊογοθάθ, δηα 1688. ΑἈπα αἷβο ἴον [Ππ6 τοίγοβῃϊηρ οὗ {π6 σϑοοσὰ οὗ 
186 ΕΑΙΠΟΙΒ: δηαὰ αἷβδο ἔοσῦ (ὐὑοβκδαη 5, {Π6 αιδθη οὗ [Π6 βοῃβ οὗ 
ΑΡγββίηϊα; ἰμαῦ {Π6Ὺ ΤΩΔΥῪ 6 οοτηΐοτίοα, δῃα ἰμθποθ οοηγοσί ΟἹΓ 
ΤΘΡΊΟΩ ---- ΤΏΒῪ, ΙΔΟΙΘΟΥΟΓ, Ιαϊρταΐθ ἰηΐο ΟΠ ΤΟΡΊΟΏΒ, πα σϑϑίογα 
δ ΓΒΑ θὰ : --- δηὰ [Ὸγ (6 ΟὐδΙναυυ οὗ Μαγυ. 1μοὺ βοτὰ ΡῬΓΔῪ [ὉΓ 
6. [Ι͂(οἐ 1 6 Ῥγαβοσνυθα 88 [26 Ἱὰον Β τϊΐθ, [ὉΓ δου δῃα δυοῦ. 
1μ6( ἴπθπὶ ποῖ βοἦ ΟΥ̓ ΘΧΟΠΔΙΗΡῸ ; ΠΟΥ ἰοῦ {πιθηὶ ΘΑΥΤῪ ἰὉ ΔΎΓΔΥ ; ΟΥ ἰδῖ 
Ποῖ οαυ8ο 1 ἴο 6 ρῥ]δορα οἰβεσῆοσθ Αμπά. .. ..- ̓ 186 τοβϑὲ 18 
νϑδηΐϊπο, Ηθησθ 1 ἈΡΡΟΑΥΒ (μας {πΠ6 ὈΟΟΚ ᾿νὸ8 συ θη αὐ Αχυγηδ, 
116 δηοιοθηῦ οδρ (αὶ οἵ ΕΥ̓ΒΊΟΡΙΑ ; δηα ἐπα 1 88 βοηῦ ὮΥ̓͂ [8886 ἴο [186 
ΑΡΥββι Ἶ8}8 σϑϑιαϊπρ' 1 “Θγυδαίθη. ΝῸ ἀδίθ ἄρρϑδαῖβ ἴῃ {Π6 τηδηι- 
βοχιρύ 1861, 10 18, ΡΥΟΌΔΌΪΥ, δρουΐ 800 γϑαᾶγβ ο]8, Ομ (86 σϑύβγβθ 

1 Τρ 18 ΘΠΒΙΟΙΊΔΓΥ διηοηρ (ἢ6 ὅονγ8, ϑγγίδηβ, δηὰ ΕΠΗΪΟΡίΔη8, ἴο ὨΌΤΩΒΟΣ [86 ᾿νογὰδ ἱπ 
1Π|6ὸ ὈΟΟΚΒ οὗ δογὶρίαγα. 

5.“ Τῃ τοοβί οὗ ἴπ6 οαδίοσῃι Ομ ΓΟὮ68, 1 18 [δ 6 Ῥγδοίο6 ἴο Θπσηογαίθ ὑπο ὶγ βαϊηΐδ ἰῃ ἃ οογίδὶῃ 
Ῥαγὶ οἵ 186 ΤΙὐςΌΓΩΥ. 

3. ὁ ΤῊΘ ἤδη οὗ ἃ σορίοῃ, ἃ 868, δῃηἃ ἃ τηουπηίϊδίπ, ἱπ ἘΠΠορία; βὸ οο]ουγαίθα, Δ8 ἴο θ6 
δεϊοοτηοὰ ὈΥ ἴπ6 ΕἸ ΠΙΟΡΙΔΠΒ 88 Ὀγοίθγα]6 ἴο ὄυϑη δίηδὶ ογ Μουηῖ ΟἸ νεῖ; ἀπά, 88 ἰγϑά οπ 
ΒΆΥ͂Β, νΥ ἈΙΠΟΥ ΦόοΒΟΡἢ δηὰ Μασ, ὙΠῈ ἴΠ6 ΟὨΠ]ἃ ὅ68ι8, Ὀοίοοῖκ τηοπηβοῖνϑθ, ταδκίηρ ἰξ 1Π Εἰ 
χοϑἀθῆσθ [ῸΓ βοῖηθ τη, δίτοσ [86 δίραι ἱπῖο Εργρὶ, (αείεϊϊ, σα Ὁ γος. ---- ὑκμάοί, δὰ Ὁ υόσθ, 
ΒΑΥ͂Β ᾿ξ 15 106 ΠΕΙΠῚ6 ΟὗὁὨ 8 ΠΠἸΟΠΑΒΙΟΓΥ ἴῃ Ὀρρογ Ἐαγρὶ, νος 85 αἰνγαγβ δὰ ἴῃ 
γεῃογαϊίοη ὉΥ ἦμ6 Οορίβ δοὰ ΕἸ ορίδῃΒ; πὰ πΒοτο ΟἾ γίϑι ἰβ βαίὰ ὑο ἢαγὸ γε ἀεὰ τ ιτ}} Βῖ5 
πιοίθοσ, τη μὸ δοὰ ἔγοσῃ Ἠογοὰ. 
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οὗ [0]. 285. 18 ἃ ἀγανίηρ ᾿ἱπίαπαβα ἰο τοργεβοηΐ πάγον {μ6 Ἀροϑίέϊο, 
ὙΠ (86 ὈΟΟΙΚ οὐ [μ6 (ἀοβρε]β ἴῃ ὁπ μαῃᾷ, ἀπὰ (86 Κϑγβ ἴῃ ἐμ6 οἱδου. 
ϑόσηθ 1688 ἱΠρΘΠΟΙΒ ἀγαξίϑιηδη, Πούγουθυ, 88, ὈΥ τ68}8 οὗ (Π6 ἰγδη8- 
ῬΆΥΘΠΟΥ οὗἁ ἴῃ6 ν ]]} τὰ, ὑγαορά ουὐ {μ18 ἤριγα ου (μ6 βγδί Ρᾶρο οἵ 
(818 0110, πᾶ ρίνθη 1Π6 παῦλα οὐ Ῥοίδσ ἰο ἢ ἤχπ}]6 τορσθβοπίβίομ. 
Ηϑ Βα8 {π08 βυσοροάοά ἴῃ αϑδιρσηΐπρ ἰο δὲ. Ῥϑίον [μ6 ἢχσβὲ ρίβοβ, δηὰ 
8180 1η Ὀθβύονγιηρ' Ομ ᾿ἰπὶ (μ6 Κουϑ. Αραϊηβὺ [Π]8 ρίοίαγο οὐ Ῥϑίδσ ἰβ 
Ρἰδοθά 1.18 ἀρ, 120 γϑδγβ. 
“Το [Ὁ] ονσίηρ ἔλο-βίτα!]8 σαρσαβθηΐβ ρατὶ οὐ {86 χαιπλαυῖκα Ὁ] 6 ΡΓο- 

ῬὮΏΘΟΥ οὗ Βαίδδι. 

Νυμ. ΧΧΙΨΥ, 17 

“ ὭΖΑ γη Φ ᾧ Ἧ 
ἈΗ: ὦ Κ δ πΡ»,: 

2 »Ὲ ω ἌᾺ Ὧι: Η 14 ΠΞΞ 

Ἐπὴν σῳ: ἐπ τ μον 
γύξη:ον ΣΟ: 
ἌἌρο δ Δ ΔΊ Ο 
Δ ἢ ἄσσε Δ ΔᾺ 
ἄγε το »ᾷ 
σατο: ΔΛ ̓ Ρ Δι: Ὁ 

ῬΦῬ: , ἘΞ 
“47 4λαϊϊ] 566 ᾿ξπι, δι ποὲ ποιο: 1] ελαῖϊ! εαἱϊ ἢίηι διοββεα, διιέ ἦξ ἐξ ποΐ 

πεέαΡ: ἐλεγὸ δλαϊΐ αγίδϑο α είαγ ομῖ 97 “αοοῦ, απά ἤγονι εγαεί ελαϊϊ ἐέ 
αγῖδε : ἀπά ὧδ εἠαἱ] ἀδείγοψ (λ6 ἀπιδαββαάογς 9 οαῦ, απὰ ὁλαϊϊ ἰαᾷζε 
οαρέϊυε αἷΐ ἐς οἠϊτίάγοπ 7 ϑεέλ." 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΠΙ͂Ι. 

ΤΗΒ ΑΒΑΒΙΟ ΑΝῸ ΟἸΉΞΕΕ ΣΑΤΕΞΝ ὙΕΒΒΙΟΝΆΗ. 

ΤΗῈ ταπιδιϊηρ' γ γβῖουβ ἡ] οἢ μαννα βοτηϑίϊμλθβ θθθῃ αυοίοα ἴῃ αὐ ἰοαὶ 
οαϊοπβ οὗ [ῃ6 τσοὶ Τϑϑϊαμηθηΐ, 88 ὙΠ 6 8868 ὑο {π6 ἰοχί, ἀγα οὗ 11{{|6 
ΟΥ̓ ΩΟ ᾿ροΥΐδῃοθ, 88 ἔδτ 88 {παῦ οδ)θοῦ 18β οοῃοδσπθᾶ. ΤΟΥ ΓΘ ἴοο 
τϑοθπῦ ἴο δ6 406 (0 ΒΠοΥ στ μδὺ [μ6 οοπάϊοη οὐὗὨἨ {μ8 ἰδχῦ τγ88 ἴῃ ὙΘΓΥ͂ 
ΘΑΥΙΥ {ἰπηθ8; {π6]Γ ΟΗΪΥ γα]αθ, 88 Ῥθαγίπρ' ὁπ [Π6 ατβαῖς, 8 ἰπ οοι- 
Ὠθοοη τι τἢ {π6 λέδέογψ οὗ [π6 ἰοχί, δῃὰ ποὺ ψ ἢ 1ϊ8 οΥἰἰοἴβηι. 

Υ 2 
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ΤΠΟΥ ΤΘΑΌΪΓΟ, ΒΟΎΘ ΟΣ, ἴο Ὀ6 ὈγΙΘΗ͂Υ ἀδβου θα ΠογΘ, θθοαῦβα {86 
ΤΟΥ ΠΟ 68, ὙΠΟ 8ΓΘ Βοιῃθίϊμλοθϑ χωϑθ ἴο ἴποῖὰ, τϊρῦ οἰμοσνγῖθα θ6 
Βυὺ αἰ] γ 1π06}11010]6 ἐο {ο086 τὸ ὅσα υδίηρ' ΟΥἸ [108] το σΐεβ. 

ΤῊΒ ΑΒΑΒΙΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ.--- ΤΠ ργίπίοα εαἀϊέτοης οὗ ἴῃ6 Ατδθῖς γϑὺ- 
ΒΙ0Π πηιϑὺ ἢγϑύὺ μ6 βρϑθοϊῆθα Ὀοίογε ὑπ ὶν ἰαχῦ σὰπ Ὀ6 ἸΊΟΓΟ ῬΑΓΓΟΌΪΑΣΙΥ 
ποῦορα. 

Ι, ΤῊ ΒΟΜΑΝ εαϊέο ργίποορϑβ οὗ ἴῃ6 ἔουγ (ἀο8ρ618, σοι ρρϑαγοά 
1η ὕνγο ἔογιηβ, ἢ δα στ ποὰὲ ἃ 1, ἱπίου πο νογϑίοη, ἀδίθα οἢ 
186 1116 1690, δηα ἴῃ {Π6 Βυ ὈΒοΥΙ ΡΟ αὖ (π6 ομᾷ 1591. ΤὨ]8 ἰβ οἴϊϑθη 
ο4116ἃ {π6 δΔἰεαϊοθαπ ἰοχῖ, ἔγομα 118 πανηρ ργοοθθαρα ἴγοα (πΠ6 Μ6- 
αἸοθδῃ ῬΓΘΒΒ.} 

Π. ΤΙΘΟ ΕΕΡΕΝΙΑΝ Ασὐαθῖο. Αἔῃ οαϊίοι οὗ [86 ψ 8016 οὗ πὸ Νὸν 
Ταβίδμπηθηΐ ἩΟὮ Δρροαγθα αὖ 1, γάρ ἴῃ 1610, ᾿ὰ ὙΠΟ} Εσρθηϊαβ 
[0] ονσοα {π6 ἑοχύ οἵ ἃ ΜΆ. οὗἉ {π6 {πἰγίθϑηι ἢ οὐ ἔουσγίθθμ ἢ δοηΐαγγυ. 

111... Τὴθ Ασδδιο οὔ [6 Ῥαγὶϑ Ῥοϊυρὶοι, 1645 : {816, 1ὴ (86 (ὑοΒρε]8, 
[Ό]]ονγ8 (6 Βοτιηδη ἰοχῦ:; ἐπουρ (86 οαϊίον, (ἀδῦτ!οὶ 5ιὸπιία, ἀϊά ποῖ 
ΔΟΠΘΥΘ ἴο ἴἰ Θχοϊαβίνοϊγ. [}ἢ {16 ΕΡ ϑέ168 μα. βδαὰ α ΜΆ. ἔγομῃ ΑΙβρρο. 

ΙΝ. Τὴ Ατσδθῖο 1ὰ  αἰιοπ Β Ῥοϊγρίοιί, 1657: [818 βϑϑῆηβ ἕο ὃ8 
ἐλ ἢ δἰ πρὶν ἔγοτῃ {πρ ῬατΒ ἰοχί οὗ διοῃιϊία, 

Ὗ. Το Οαγοϊπὲ ἰαχί ἴῃ {Π6 ὥγτιδο δᾶ Ἄσαθις Νονν Ταβίβδιηθηύ, 
Ρυθ Βμοα δὐ Ποπια ἴῃ 1703. (ὅδε δῦοσυϑ, ρ. 261.) 1η {8ῖ8 ἃ ΜΚ. 
γγὰ5 ΘΙΩΡΙοΥοα Ὀγ {86 οαϊύοῦ ψὨ]οἢ Πδα Ὀδοη Ὀγοιρηῦ ἔσομαι Ογρσγιιβ. 
Α Οὐαυβῆθηι δαϊοπ μ8α Ῥδαπ ᾿ηἰοηἀρα ὈΥ “ΨοΒπη Βαεαρέϑὲ Εαυτηυπηαὶι, 
1πΠ6 οαἸοῦ οὗ [Π6 Βοπιδῃ οὐ 0 ῥυῖποορ8 οὗ (Π8 (ἀοΒρθίβ. 

Τῆυδ, οὗὨ {1686 οἀϊθοηβ, 1., 11., δηᾶὰ Υ'΄., αὔὸ ἀδυϊνοα ἔσοπι ΜΆ. 
Δ ΠΟΓΙΓΥ ; δῃα {πουρὴ [Π6 γαγϊαίοπβ Ὀεύνγθθῃ ἵμοῖα μανθ Ὀθθῃ τϑϑίθα 
ΟΠ ὈΥ ΒοΠη6 88 βῃονγίηρ δαί ΠΟΥ ὑγοσο αἰβδγθηῦ νϑγβίοηβ, 1ὲ ὙΥᾺ8Β 
Ρτονθά γ ϑίοσυ 5 {μδΐ π6 ἰγαηβδθοι 18. ὁπ6 ἃπαὰ [ἢ9 β8πι6, ἡπουρἢ 
νΔ ΙΑ ΠΟ .8. ἤδνα Ὀθθη ᾿ηίσοάιοοα, Ηδ βῃονοᾶ παι ΜΙ 5. ἴθ 0 ἢ 
1π6 (οβρο]58 βίδα ἴῃ Ασδθὶο δηᾶ ϑϑυσγίδο, ἀο ποῖ οοῃίβιῃ ἃ σϑα  ]}Υ α1- 
ἔογθηῦ ὑγδηϑίδίοη ; δῃα Ηρ τηδᾶθ 1Ὁ οἶθαγ {παι {86 βαπηα [διηρ᾽ 18 
ἔτ οὗ {π6 Ατσδῦῖο (ἀοβρϑὶβ τ βθη (ΠΟΥ ἀγὸ δοοοιηρδηϊθα ὃὉγῪ Μρηι- 
Ρμιῖο.8 Βιυΐ ϑδύουσ, Μίοδαββ, ΕἘΠΘΒΒοτη 4, Πρ, ἀπὰ οἴμογβ, ἱπουρὶῦ 
10 ππάουρίοα ἐπαὺ (818 νογβίου οὐ {π6 οβρϑὶβ σγῶϑ ἴδκϑη ἴτοπι [88 
το; ἀπά {Π18 Ἀρρθᾶτβ ἴο βάν Ὀθθη ὙΘΣΥ͂ ΡΌΠΘΓΔΙΪΥ ἀββαπιοα 88 ἃ 
οογίδϊη ἔδλοί, 

1 ΤῊ Ἐοπηδη οαϊοη γ88 τοἰββαθα τὴ ἃ πον {{Π|6Ραρο ἰπ 1619, δηὰ νυν ἢ [86 166 δ [86 
οηὰ, σοπίδίηϊηρ [Π6 βιδβοτγὶρείοη, οαποεῖϊεά, πὰ ΕἾΝΙΒ δἰδιηροα δὲ 186 Ὀοϊΐζοτλ οὗ (Π6 ρῥγϑ- 
σοάϊης Ρᾶρθ, 80 ἴπῶὲ ἰδ τηῖρηϊ βοὴ ᾿ἱκὸ ἃ ΠΟῪ ὍΟΥΚ, [Ι͂π11774 ἴΠ0 πηβο] 4 οορίθθ ὙΟΤῸ 
᾿5ϑιιοὰ δ ΕἸογθῆοα ψ Ὡ ἃ ῥγοίβοθ οί νης βοῖηθ δοοοιης οὗὨ ἴΠ6 οὐϊτίοη ἐϊδοϊ ; τ δἰ οἢ τν88, 
ἦῦ ΔΡΡΘΑΓΒ, ργθραγεὰ υηάθῦ {86 σᾶγα οὗ Φοόομη Βϑαριίδι ΒἙδγυτηυπάϊ, ἴῃ Ὁ 6 Ὀγἰπιίπρ' οβῆος βοῖ 
τρ αὖ Βοιηθ ὉΥ 86 Οπτάΐηλ) Εδγαϊπδη ο ἀθ᾽ Μοάϊοὶ. [Ις δὰ Ὀϑθῆ ἐπ δαπὰ δβοπὴθ {{Ππ|0 
νΒση, ἰηῃ 1587, Εὐγάϊηδηᾶο βυςςοοάοα ἢ]5 Ὀγοίον ΕὙΔΉΟΟΒοΟ 88 Οτδηᾶ Πυϊο οὗἨ Τυδβοδῃγ. 
“ΓΗΒ ποῖ ΟΠΙΥ͂ ἀοἰαγοα [86 ΔρΡΡδδγβαποο Οὗ [18 οἀϊπίοη οὗ [88 αο8ρ618, ναὶ ἰδ ἐγαδιγαιοά 186 
ΡαδιΠσαιίοη ΟΥ̓́ ΤΏΔΗΥ͂ ἱπίθηἀοὰ τνοσκθ. ΤῊ Ϊΐ8 γοΐβϑαθ ἴῃ 1774 ἰβ βίδα ὈΥ Οθδαγ Μαίδηϊ- 
Τηθαβ, [86 δυϊμοῦ οὗἩ 1ὴ6 ῥγοΐδοδ, ἴο βαυ Ὀθθῃ ππᾶὰογ (86 δυϑρίοςεδ οὗἨ Ρίεῖτο 1.90Ρ0]40 
αταπὰ θεῖ οἵ Τυβοϑηῦ; ΜὍὼι0 δυςοροάθὰ ᾿ῖ8 Ὀγοῖμοσ Φοδορὰ 11,, ἴα 1790, 18 13 ορο]ὰ 1]. 
ἘΠΏΡΟΓΟΓ οὗὨἨ Οοστδηυ. 

2. Ὀϊεβοσίδαιο ἱπδαρσυγα δ οὐ εἶοα ἀ6 Εγδηρο 1115 Αταςῖ8, Ταυδίπρα, 1775. ΤῈ6 δγρα- 
Τηθηῖ8 οὗ ϑίοτσ αν ὕδθῃ δαπι θὰ ὉΥ ΜίοΠδ61 8 (ἰἰ. 89.), Ὁ Ηὰὺρ (8 106. Ρ. 394. οἀ. 
1847), πὰ ΟἿΟΣ σοτηροίεπὲ βοποΐασθ, ἴῃ ἕδος, [89 ορροδίϊ ομί πέοῃ ϑθοιιβηον ἴο 6 ἀπμοδγὰ οἷ, 

5. Εϊη]εἰτιιηρ, ὃ 103, (Ρ. 385. 6ἀ. 1841). 4 Ἐϊη]οἰταηρ, ν. Ρ. 839. 
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ΨΌγΠΡΟΙ,, Βοόσσονοσ, ἐἤγονν ἃ ΠΟῪ Πρ οα {86 βυδ]θοί 1ῃ ἷβ ““ [)6- 
βουϊρίίμομ οὗ δι Ασαρὶο Οοάθχ οὗ [86 1ΙΡΥΑΥῪ δ ΕὙΔΉΘΚΌυ, οοπίβι Πρ’ 
1Π6 ἔουν (ἄο8ρ618, [0] ονγθα ὈΥ 8οπλθ σα 8 σοἰδίληρ ἴο [6 [᾿ὕΘγασῪ 
Βιιβύοσυ οὗ {π6 Ατδλδῖο νϑυβίοῃ οὔ [π6 (ὐοβρεὶβ.᾽"} 

Τ1η (δὲ8 Πιαβοσίδ ομ ΦὉΥῈ00]1] ἀθδοῦῖδοθ ἐμ6 ΕὙΔΠΘΚοΥ (ὐοάσχ, δπὰ 
ῬΓΌν6Β ἐμαΐ 118 ὑοχὺ οοἰποίθ8 ἴῃ 108 σθῃθσαὶ ἰοχίαγθ Ὑγτἢ (μ6 Βοτοδη ἡ 
εὐϊ(ἴο ρτίποερε ; δια ἐμαὺ 1 Ὺ Βοίἢ οὗ ἰκοτα Ὁ] ον {π6 [μαἰϊη υϊ]ραῖε ;: 
Β0 {μδὲ 118 ΟΠ ΟΥΤΑΙΥ͂ ἰὼ (μ6 Βομηδη ἰαχὺ ταιδὺ ποῖ 6 ἰαϊά ἰο {ῃ6 
δοοουπῦ οὗ Βαγτουμπάϊ, [86 οαϊΐοσ. Ὑδθ Ασαθῖο (ἀοβρ6]β πὰ {π ῬοΪγ- 
οἱοίία Α΄6 ἴπ ΙΩΏΔΠΥ ΡοΟΪηΐθ ἴῃ δοοογάδηοθ, Βουθυθσ, 1 [86 ατϑοῖς 
ἴἸοχί. ΤῊϊ8 ΦΌΡΟΙ] ΒΌΡΡΟΒοΒ ἴὸ βανα Ὀθθη {πτουρῇ {Π6 ᾿πῆμπδπος οὗ 
δ ΑἸορρο ΜΚ. οἵδο Νὸνν Τοϑίδπχθηΐ τ᾿ Ίοἢ {Π6 Θαϊύοτβ οὗ [16 ῬΡατῖβ 
Ῥοϊγρίοιι μαᾶ; [πουρὴ {ΠΟΥ δρϑαῖ οὗ βδυϊηρ' ᾿π [π6 (ἀΌ5ρ6]8 τορβαϊεᾶ 
186 Βομιδη ἰοχύ, δπα Βαυηρ' ΟΪΥ ἴα {86 τοβὺ οὗ 6 Νονν Τοδίδιαθηΐ 
υδοα [896 ΑἸορρο ΜΆ. 

Νοῦν ἴῃ ἔδο εἰσίν σοπέυσΥ “ο08π ΒΙΒΒοΡρ οὗ νυ} ]θ 18 τλθη οηϑή 88 
Βανίηρ ἰσβηδϊαίοά [80 ΗΟΪΥ δοτιρίαγοθ πο Ασδρῖο, [86 ἰδησυαρο 
ὙΒΙοΟἢ γα (ἤθη Βργοδϊηρ τἱ 6} ἴῃ ρδιῃ; δηα {818 σουκ, ἴῃ {Π6 
(ἀοεδροἷβ, ἀγπη00]}} Η ἴο ἸΔΘ ΕΠ Ὗ Ὁ} 1.6 ἑοχὺ οὗ ἐπ ΕὙΔΠΘΙΚΟΥ 
ΜΆ. δηὰ ἐδ Ἐοιηδη δαϊίοη3 Το αασϑίζομ, θη, ἴο Ὀδ6 Βοϊνϑά ἰβ 
4818: γΧ2ωαβ 116 Ασδῦϊο ἰσαπδίδοη οὗ {π6 Οἴοβδρϑὶβ ἰοσιαθα ἔγομι {ῃ6 
1, αηὰ αἴοσιγαγάβ γουϊϑοα τὶ 86 τρεῖς ἢ ΟΥ̓, νγαϑ 11 θγϑί ἑοσιηϑά 
ἔγοσα (86 τοὶ δὰ τὔθη δαἀαρίοα ἰο {1πΠ6 [μαΐη ἢ [Ιῃ {86 ΌΓΤΩΘΥ 6886 
[Π6 νουβίου οὗ Φοόοδη οὗ ὅδυ}]θ ταν μαναὰ Ὀθοη [δα γε; 16 πὸ ἸΔίίοσ, 
(θη 41} (μαὺ τγῶᾶβ ἄοπα ΟΥ̓ ὑμαῦ ΒΙΒΒΟΡ ταϊραῦ Ὀ6 ἴο δάδρέ (π6 οχὶδῦ- 
ἰπξ {ταμβίδίίοη ἴο ἴμ6 1δἴλη, ὙΙΟΒ τγῶδ (θη 1 1πρ' τῃἴο ἀΐδιιδα 1π 

81}, 
ΠΤμοτο Αἶδο οχὶδϑίβ 8 Γθοθηβῖο οὐ {π6 δαῖηθ Αὐδῦϊο σουβίοη ἴῃ πο ἢ 

10 βοθῦλβ ο Ὀ6 δἀερίοα ἴο {0 Μοιαρίμο; {πμ6 ΕἸΡΙΒΕ168 ἀρρϑαὰσ ἰο δ 
ἃ ἐγαπείαζίου ἔτοτα {παὺ νοσϑοῦ, Τὴθ ΜΆ. ἴπ τ Μ1οὰ [818 οχὶβίβ 
βε]οηροά ἰο Βαγτιηυπάι, 
ΤῈ νογβίοῃ οὗ {πὸ ἰδίου ρασὺ οὗ (86 Νὸνν Τοβϑίαπιθηῦ ἴῃ ἴμ6 1γ- 

ΡῬΘηΐδὴ Αταῦὶο ψγὰϑ τηδᾶάθ ἔγοτι (86 Ῥδϑηϊο ὥυτίδο; ἐμ ΕἸΡΊ 8.168 
ὙΠ Πρ ἴῃ ἰδαὺ νΟΥΒΟΏ, Δ πα ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ6, δζὸ βαϊά ἴο 6 ἔσοπι 116 
ΜΡ Ο. 
ΤΠ ᾿α ἴα υ ρασύ οὗ {πὸ Νοὸν Τοδίαηθηΐ ἱπ (Π6 ῬοΙγΥρ οὐδ 18 ἃ ἐσβῃβ- 

Ἰαίίομ ἔτοτα {86 ατοδῖ. 

ἢ Βεοβοδγνίης νδὴ ὁϑὴ Ασαδίβομοαυ Οοᾶοχ ἄγ Εὐδηοίεος ΒΒ] οιμθοκ, δονδίίοπᾶς ἀ6 
ΥἹΕΓ Εὐδηροιοη. Οογοϊχα τδῃ θϑηΐρο οριρογικίηροη, ἡγοῖκὸ ἀθ Ἰοιο σι άὐχο χοβοθ ἀοπἰ8 
υδὴ ἀθ Αγδθίβομ Ὑδγί δ! ηρ ἀοΓ ονδηρο!ίοη δεϊγοθη. Τΐδ ἰδ ἃ δεοοπά ιἰτ|6 οἵὗὨ “ 1,εἴϊοῖ- 
Καπάϊρο Β)άγαροη νδὴ Τὶ ὟΥ. 7. σΌΣΩΡΟΙΙ, ΤῊ. Ὁ). δε. Ὑπνεθάθ ϑιυκ)6." [Ικγάοπ, 1838. 
Τρ οοπεγ θαϊίοη το δαοσοὰ οσ εἰς ίϑιαι βθθὴβ τὸ ἢδνθ πηθὲ τυΐτὰ θας 1{{||6 αἰλοπιίίοι οι οὗ 

, Ἠοϊϊδπὰ, Τῆς ΟΟΡΥ σίνθη ὈΥ ἴδ δαῖμοσ ἴῃ 1850 τὸ 186 ργοδϑηῖϊ τγὶῖοσ, δὰ οοτηπηυπίοοϊοα 
, Ὺ Βίπι ἴο οἴβοσ ΒΙὈ]1οΑ] ϑο μα σβ, βϑαπὶθ ἴὸ μδνθ Ὀθδη {0 ΟὨΪΥ ὙΦΥ ἰπ Ὑ ἰοὶ ἐδ μδ8 θθθπ 

᾿ 8 411 Κποντῃ ἴῃ (Π 18 ΘΟΕ. 
2. Μασίδῃδ ἴῃ μὶβ ϑραῃ δι Ὠἰ δέου τηθπς θοῦ {86 ἐγβπβιδιίοη ὉΥ Φοῦπ οἵὗἨ β6ν:}16, δηὰ ταὶ 

ΟΟΡΙ68 οὗ ᾿ξ ἡγεσὰ δ:}}} ἐχίδης δὰ ἰζθονγῃ δὲ [86 οπά οἵ {86 βἰχιθϑηίῃ οδηΐιγγ. [ὑ 18 τῆιι5 
ἐδδὺ ΦΌΣΗΒΟΙΙ Βεα ἀδία ἴογ 186 ἰάἀοηεὶ βοδείοη οὗ οογϊαίῃ Αταθίς ἰοχίδ, ---- 6 ΕΥ̓ΔΏΘΙΚΟΣ ΜΒ.» 
δὰ τἴΠ6 Βοτγδῃ οὐϊοη, -- ἢ} τ μὲ ττὰδ οἰγσου]ατοὰ ἰῃ ϑρδίη, 

8. 8366 Ηαρ, αὶ 108. 
4 δοπιο οὗ [Π0 τουλασῖ οἵἩ Οἀγάϊηδὶ Υ Ἰβοπιδῦ οἡ ἴδ δυῦ)θοῖ οἵ ἐδ ῥχϊπιοὰ Ασαθὶς νϑγβί ὁπ 

(ἰδουρᾷ τοϊδιίηρ Βρεοίδ!!γ τὸ 186 ΟΙὰ Τοδίδιηθῃ!) ατὸ πΟΤΙΌΥ οὗὨ οοπδίἀογατίου. ὙΒΟΥ 810 
οοπίαἰηθα ἴῃ ἃ Ρδροσ (ἰπ πἢϊο ἤτομα [86 ϑαδ)εο (ΠΟΥ͂ ἀχὸ 110 ἰο Ὀ6 ὀχρϑοίθά) “ Οἱ (}}0 

Υ 8 
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Βοβι4θβ {π6΄ ρυϊηΐθα δαϊτοπβ οὗ π6 Ασδρῖς Ναὸν Τοβίδτηθηΐ, ΣΊΔΗΥ͂ 
Μϑ. αν Ὀδθθὴ βρόκθϑῃ οὗἉ ΔΒ δοπίβϊηϊηρ 8 αἰ ϑυϊηρ νογβίοη. Ομ οὗ 
1π686 στ Βοἢ 88 θθθη ἀθβηι ον ἀοβου θα θγ ΘοβοΙΖὶ; [Ὁ 8 α ΜΆ. ἴῃ 
[π6 γαϊοδη (Οοά. γαῦο. Αταῦ. 13.}, ΒΙΟΩ ἈΡρϑαγβ ἴο οοηίδίη 4}} {Π6 
Νοῦν Τοβίδιηθηῦ οχοθρύ ἴπ6 Αροοδῖίυρβθ. ΕὟοπι ἃ ασθοκ βυββογιρίϊοη 
[818 ΘΟΡΥ͂ ΒΘθῖὴΒ ἴο Βανα δοιὰ τι θη δ Εταθθα. αἀοοογάϊηρ ἰο ΗρΒ 
᾿Ἰηγοβθρϑίοη {818 ΘΟ ΥΒΊΟ ἢ. Β6ΘΙ.Β ἴο ΓΆΠΚ ἰΟ ΘΠΟΌΡὮ ; δπα σοῦ ἴῃ {Π6 
Ῥϑββαρθδ δχίγδοίθα ὈΥ ομΟ]Ζ {πο γα ἃγὸ σεϑάϊηρθ 0} Ῥγονα {μαὶ 
ἴΠ6 ὑγαδηβίαϊου του αν Φ0]ονγθα ἃ σοῖς ΟΟΡΥ͂ ΘΟΠ δ ἢ ΨΘΥῪ 
ϑηοϊθηΐ τοδαϊηρθ. ΤΏ, ἰῃ 1 ΤΊπι. 11]. 16., 10 μὰ8 ὃ ἐφανερωθη, ἀπά 
10 ογαἱίβ {Π6 Ἰαϑῦ δθυθῃ νοῦβθβ οἵ δ(, Μααν (8ρο].ὃ 

ΤῊΕΒ ΘΙΑΨΟΝΙΟ ΨΈΒΒΙΟΝ. --- Ταῦ ρογίΐοη οὗ {πὸ Β΄δνοῃῖϊς ταθθ 
ὙΠῸ ΟΊ ΒΕ 16 τὰ {Π6 τορῖοπΒ Ὀογαδυηρ ἢ {16 Πθᾶπυδα δηά ἴῃ 
ατοαΐῖ Μογανΐα, τοοοῖνεα {Π6 φγοξθδβιοη οὗ ΟΠ τ β δ Υ ἴῃ [86 τί 
ΟΘηζΣΥ. ΤὨ18 ψγ88 Ὀτουρῃΐ δρουῦ ὈΥΙΠΟΙ ρα γ [σου ρ [86 ἸΔΡουχΒ οὗ 
ὕπο Ὀγοΐῃοσβ ἔσοπι ΤΠ ββδ] οηϊα παιγθα ΟΥτ]ὰβ απὰ Μεοιποαϊαβ, τ μὸ 
ὝΘΙΘ ΒΌΘΟΘΒΒΙΙ] ἴῃ ὑπο ὶν Δ θΟΌΓΒ ἴῃ ἃ ταρίοι πῃ ΠΟ ἢ (6 (ΘΟ ΤΏΔἢ8 
ΓΟ οοπμηροίοα Ὑ1 ἀἰοσθβαβ οὗ [π6 Ὀῖβῃορβ οὗ ϑα!ζθυγρ δπα Ῥαϑδββδι; 
186 Ἰδίίοσ οὗ ψποπὶ βουρῃς ὕο δηξογοθ {Π6 οἰαϊμηβ οὗἨ ὑπ δυο θρίβοοραὶ 
866 οἵ Ἰμοτο ἢ} ΟΥ̓ΟΡ {86 ραρϑη ἰαπᾶ οἵ Μίογανϊα. Τῆϊ8 ΟΥτ]] 8, 80 
Ὑγ885, 1 ΡΡΘΔΙΒ, ργουϊουβὶν ὑθττηθα Οοπείδηξιηθ ἔπΠ6 ῬΒΙΠ]ΟΒορΒον, μεά 
Ὀαοΐογθ {818 θθθὴ ἃ ϑιιοσοδϑί! ΤΩ ΒΒΙΟΠΑΙῪ δπιοηρδὺ {π6 λοζαγξ, ἃ 
ΡῬΘΟΡΙΘ ἱπμαριῦπρ (Π6 Οτμηθα δηὰ ποὶρῃθουτίπρ αἰδίγιοίβ, διγοηραί 
ΜΠ οτὰ ἴῃ {παῦ ἀρσὸ Μοβδιωμλθαάδηϊβιῃ δὰ ὑκαάαϊδηι" σαϊη θα ΡγΟΒΟὶ νυ (68. 
Ἦδ ββθϑπ18 4180 ἴο ὈΘ [86 Β8Ππ16 ῬΟΥβΒοῦ ὙΠῸ ἢδΔα ργθδομθα δπχοηρβὺ (86 
Βυ!]ραγίδῃβ. ἱ 

Τὸ γε] δα8 θοαὶ βου θ6α Ὀγ {π6 ΘΙανοηΐδηβ {86 Ἰηγοπίλοη οὗ 
ὑπο ῖν δἰ ρμαθαῖ, τ ΒΙΟΒ 18 ἰοσταθα Οὐτῖ]ϊο ἔτοτα Ὠϊπλ. δ ΤῸ Ὠϊπὶ αἰβὸ 18 
δἰ θυΐοα 186 οοχηπηθηοθιηθηΐ οὗὨἨ 186 ἰγαπβίαϊος οὐ [π6 δου ρύαγοβ, 

Μίγδοἶοβ οὗ ἴΠ6 Νενν Τοδίδτλθηι," (866 “ ἘδΒαΥ8 ΟἹ Ὑδγίουβ ΘῈ) 6.8," νοὶ. 1. Ρῃ. 172----176. 
240---944.) Βαϊ Οατὰ. ΥΥ ἰβοσηδη οἴθη ρίνοβ [6 σηοβὶ ἱπηροχίδηϊ ἰη οστηδίΐοη οἡ ΟΥἱ)ς 8] 
δι. 06 οῖ8 ἴῃ ΘΟΠ ΘΟ ΟΠ 8 Ὑ ΒΙΟἢ 9θοῖῃ [86 πηοδὲ ΠΗ] ΚΟΪΥ. 

2 ΒΙΌ] 180}. Εα ἰϑοὴς Βίδϑα, 1828 (ΡΡ. 117---126.)» 566 Ηυρ, 8 107. 
5. 'ῬΤμουρὶι Ξ6Π01Ζ, ΒΟ οὐέεα ἐδε ραδβασα Ρ. 132., βιδῖθβ, Ρ. 127.) ἐπαΐ 10 μ88 θεός, Δἢ ΘὨΤΓΟ 

το βίδκα. 
3 ἘῸΓ αὶ ΤἈΓΓΠΟΥ δοσοῦηῦ οὗἩ [ῃ6 Αταθὶς νουβίοηϑ ἴῃ τοδάοσ 18 γζοίοστο ἴὸ Ηυρ᾽ε Εϊη]εἰἑαπρ, 

δὲ 99---Ἰ 12. (ΡΡ. 378---402.), ἀπὰ ΕἸΟΠΒΟΓΏ, ν. 3θ6---66. 8666 8180 ΨΌΥθΟ}}, ἀπά 1θαυὰ- 
80 8 ΒΙΌ] σα] Οὐ ἰςοΐδτῃ, 11. ΡΌ. 222 .---229. 

4 ΤΏο ρτουπάνοτκ οὗὨ 16 Φον δ ὈΟΟΪΚ “ Οοζτὶ᾽ 18 ἠοῖ αἱ α δεοιϊοη. “Τῆς ΚΠΟΣΑΓΕ 
οσουρίεα 4}} {π6 οοπηϊγίο8 βἰιααῖοὰ θοίνγθοῃ ἴῃ6 ὈΔῊΚ8 οἵὗἉἨ ἴπ0  οἶμχα, ἴπ6 564 οὗ Ασζοΐ, ἀπά 
16 Οτπιοδ, Ἵχίθηάίηρ τΠοἷγ σοηααοβὶ ποι νγὰ ἴὸ ἴ80 ὈΔΉΚΒ οὗ 1π6 σίνοσ Οὐςϑ. . . . .. 
ὙΠῸ τηοβὲ σοι Σ Κ Ὁ]6 οἰγουχηβίδηςς τοίην ἴὸ ἴδὺ παίίοη ἷβ, πονγουοῦ, ὑὉμδὺ δθουῦ 186 
ταϊάά]ο οὗ 1π6 οἰῆτἢ σΟΠΙΌΓΥ ἹΒΟΙ͂Γ ἸΩΟΠΔΙΓΟΏΒ ΘΠ τδοοα {πΠ6 76» 18 το] σίοπ, Ὀὰΐ ΕΓ 8 
ΠΘΠΙΌΓΥ αὔογνγαγαβ οοηγοτιοὰ ἴοὸ ΟἸ τ βυ Δ ΠΥ ὈΥ ἴἢ0 βδῃὴο ΟΥτ] 8 δηὰ Μοειμοάϊυβ σψῃ0 
Ὀδοαπι ἃἤογγαγὰβ 1Π6 ΔΡΟΒΙ]68 οὗ [π6 ϑ᾽ ανοπίδη8. Ζοϊοίοις Ἠϊδίοτν ὁ ἐλε ϑίἰαυοπὶς 
ΤΝαΐξίοπα, ΌΥ ἴπ6 Ἰαἴα Οουπὶ Ὑ δἰοτίϑη Κγδϑίπβκυ, ὑρ. 262, 268, 70οί-ποίε. 

δ“ ΤΉδι ὙΠΙΟΒ ἀϊδιϊηρ δ 68 ΟΥΤΊ]] ἔγοτῃ 81} ΟΥΠΟΥ πὶ 58: ΟΠ ΑΓΊ68 οὗἩ [Π18 ροτοα 18 116 [δεῖ 
{πὶ πα ἀϊὰ ποῖ γίο]ὰ το 186 ῥγοἡπάΐοο τ μ ἢ τοργοβαηῖε ὰ ἴΠ6 ἰδληρταραδδ οὗ [86 τάδ πδῖϊοιΒ 
88 ἴοο Ῥσχοΐίδπο ἴο Ὀ6 Θπρογοά [ῸΓ βδδογοα ι.868, ΠΟΥ ΒΗΓ ἴγοπιὶ ΔῊΥ [01] τ ΒΊΟἢ Ὑγ88 ποοο5- 
ΒΆΓΥ ἴῃ ΟΥΔΟΥ [0 ὈδΘΟΟΙΊΘ ΔΟΟΏΓΤΘΙΟΙΥ δοααδὶπιθὰ σὴ ἢ 1[Π6 Ἰαηρύαρσα οὗἩ ἴἢ6 Ῥ6ΟΡ]Ὲ δηπιοηρ 
σι βοπὶ δ Ἰδρουγοᾷ. Ασδοογάϊηρ!] μὸ τοϑι δα [ὉΓ 8 ἰοῃρ {ἰπ|6 αὖ ΟΠ θυβοηοβιβ ἴῃ ΟΥΔΟΥ 10 
Ἰοαγη [86 ἰδησάβρο οὗ τ ΟΠδζαγβ; δηὰ ἴῃ ΕΚ ΤΔΠΠΟΓ πα τηδδίογρα 116 ϑοϊδυοηΐδη ἴοι 
ὙΠ ΘῺ 6 Ὑ68 οδ] δὰ ἴο Ἰοδοῦ διηοηρ ϑοδυοηΐδῃ παίίομβ. Οπ [18 οσσδβίοπ 6 ἐμινοηῖοα [ῸΓΣ 
τ δὴ δρβδδοῖ, δῃὰ ἐγδηβίαιοὰ ἴπ6 ΗΟ ϑεσγ ρίυγεβ ἰηἴο [π6 Ιδηρστιαρο." Νοδηάοσβ ΟΠυτοΣ 
Ἠ ἰϑίοσυ, νἱ. 61, 62. (Ἰοὐτογ ΒΒ ἰτδηβ] αζίοη, ρα] δ οα ὈΥ ΟἸατῖ.) 
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Ὑ ΠΙΟΝ ττλ8 ΘΟ πιι6α (ΒοΠλ6 ΒΑΥ σοΙηρ]οί6 4) ΒΥ ἢ 18 Ὀγούμον Μίο ΒοάϊμΒ. 
ΓΠΘ Ἰαθουτβ οὗ ἴπθ86 Ὀγείῃσγθη ἴῃ τοδί Μογανὶδ᾽ σομηηοποθά Α. Ὁ. 
862. ΟΥτ]]ὰβ βθοῖὴβ ἰο ἤν αἸοα αὖ Εομμα δρουΐ 868, σββῃ Μοε- 
1ῃοάϊι8 τοϊαγηϑα ἴο {Π6 Θανοπίδηβ, δρροϊῃίθα ἴο Ὀ6 ὙΠ 61} ὈΐΒμορ, δπά 
διηοηρϑύ {Π6πὶ ἢ6 ΘΟΠΕΪΠΙΙΘα ΤῸΓ ΤΩΆΠΥ Ὑ6ΆΓ8. 
Ηον τυοῖ οὗ {116 δανοπιο υοσβίοη Ὀ6]ομρΒ ἴο [ἢ686 ὕνγο Ὀσθίβγθη 

18 ᾿πόβραῦϊα οὗ Ὀδϊηρ' αβοογίδι ηϑα : 10 18 ἀου ἢ] 1 411 [6 ΟἹΑ Ταβία- 
Τηθηϊ νγ88 ὑγδηβὶαἰθα ουθη ἴῃ {μα ἃρ6. 
ΤΠ οἰάσϑῦ δαἀϊοῃ οὗ ΔηΥ ρατί οὗ {86 Νὸνν Τοβίδιηθης οὐ {ἢ 18 

ΨΟΓΒΙΟη 18 ὑπαὺ οὗ [Π6 ἴουγ (ἀοβρο]β ΒΙοἢ Δρροαγοᾶ ἴη ΥΥ 818 ἢ ϊα ἴῃ 
1612. ΤΆΘΩη οδιηο [86 ΝΥ πα δαϊοι οὗἩ (ἢ6 βαῖὴθ ρογίϊοι ἴῃ 1678 ; 
Δηα ἴῃ 1681 [Π6 σοῖο ΒΙ0]6 τσᾶβ ΡῈ] ΠΒη6α αὖ Οβίτορς ἴῃ ΨοΙμυπῖδ: 
ἴτοπι {818 88 ἴδκϑη [16 Μοβοον Βι:0]6 οὗ 1668 ; ῃ {μ6 ἰοχί οἵ ψ ῃῖοἢ, 
βονγονοῦ, 1 ΨΦοἢπ ν. 7. δὰ Ὀθθπ ῥγϑυϊουδὶν ἰηἰγοἀυσοα (πὰ 1658 
ΔΡΡΑγΘηῦγ, σῆθη {π6 Ῥαίγσοῦ ΝΊΘΟΟΙ Ρυ] 86 ἃ δὴ οαϊοη οὗ {88 
Αοῖβ δῃὰ Ερ!δ8|168). 
ΤΟ οἱάοβί Κποντῃ πιαπιβογίρί οὗ (119 γοσβίοῃ Ῥοϊοηρβ ἰὸ {Π6 γϑαῦ 

1066: 1 18 8Δ8ὴ Εὐνδηροὶαγίαπι, τιθη πὰ ΟΥτ]]1ο ομαγδοίαεσθ. ΤῊ 
ΜΆ. οὗὨ {6 (ὐοϑρθὶβ οὐ σοι (86 ΕὙΘΠΟΒ Κιησβ τἰϑ6α ἰο ἴακα {Π6]γ 
ΘΟΥΌΒΔΙΙΟΩ οΑἱἢ αἱ ΒΠΘΙΠΒ ἈρΡρθδγβ ἴο Ὀ6 οὗὁὨ ΠΟΑΙΪΥ 88 δαυὶν ἃ ἀαία. 
ΤῊ Οοἄοχ οὗ {μΠ6 (ἀοΒβρο]8 ἴῃ ἴπ6 ΠΙΌΤΑΓΥ οὗ (Π6 ϑ'γηοά αἱ' Μοβοον 18 
οὔτπα γοαῦ 1144. Το οἱαοϑὺ ΜΩ. οὗ [6 ψῃοΐ]ο Β10]6 18 οὗ [Π6 γϑᾶγ 
1499: 1{ 18 ργορδῦϊα (μαὺ ρμαγίβ οὗ {π6 ΟΙα Τοβίδιμθηΐ σσογο ἰγαηβἰ αι θᾶ 
ποῖ ἰοπρ' Ῥγθυϊουβὶυ. 
1 ᾶ8 Ὀθθπ βαια {παὺ {πὸ ΑΡροσδίγρβα ἐουτηθὰ ἢο μαζί οὗ {πμ6 ΟἹά 

ΘΙΆνΟΙΪΟ νοσβϑίου, δαΐ {μαι 10 ν85 δὴ δίϊοσ δαα! το, ΤὨ]Β 18 ἴη 1861 
ῬγΟῦΔΌ]6, ἃ8 ἴΠ6 ὑγαηβίαιοη νγὰ8 τηδ6, πο ἀουδῦ, [ὉΓ Ομ ατΟ ἢ τ186. 

Α ἴδνν τϑδάϊηρθ ἴσγομι [18 ὙΘυβοη ΜΟΥ οἰζοα Ὀγ ΥΥ οἰβίθιη ; δυΐ 
ΤΩΔΏΥ δοουγαία οχίγαοίβ 6 γα σίνθῃ ὈΥ ΑἸΐογ ἴῃ πὶ ἀσθοκ Τοβίδιηρηΐ, 
γν Ισἢ ΤΟΥ υϑοα ὈΥ ἀὐἹοβΌδοῃ τη ἢ18 βθοοηὰ δαϊίϊοι, τοχοῦμου τ 1 
186 οΟἸ]αὐοη8 δοπηηγυπὶσαίοα ἴο πἰπὶ ὈΥ Ποῦγον βικυ : [8686 ἡγ6Γ6 ἰδ ἴκθη 
ἔγομχ ἴπ6 ΒΙ0]6 οὗ 1668, δηὰ 4180 ἔσοπι βευθσγαὶ Μί.5., Θβρθοῖδ!]γ 1086 
οοηἰδιηϊηρ {π6 ΒΘ ν οἰ δίοη. 
ΤΠ ἰαχὲ οὗὨἨὨ (818 νϑυβίοη 18 στρ ϑῦΥ τ μδί σου δ6 οχρθοίοα ἴῃ 0ῃ6 

Ἄὁχοουϊρα ἔγοα [86 ΒΥΖΑΠίΠ6 ΘΟΡΙ68 οὗ (6 πίη οοηΐασγ. ΤΠ6 
{Δ 0Π Ὁ] 688 οὐὗἨ [6 ἰγδηβίδ ἢ ἢδ8 Ὀθθὴ ΒΙΡΉΏΪΥ οομητηθπάθα Ὀγ οοη1- 
Ροϊθηῦ Ἰπᾶρεβ; Ὀαΐ, ἴῃ ἃ ογἐξσαΐ Ῥοϊηΐ οὗἁὨ νἱανν, 10 ἀσ68 πού ἴδ]κα ἃ μ]δοθ 
ΟΥ̓ ΔΗΥ ἱπιρογίδῃσοα : 10 18 ΟὨΪΥ͂ να] Δ Ὁ]6 85 Βῃονσίηρ ὑπαῦ [86 τλογα 
τοσθηΐ οὗ {πΠ6 ο]α γϑγβ οἢΒ ἄρστθα σὴ (Π6 τηοῖῦα γοοοηύ οὗ ἐπα []πο]ὰ] 
ΜΙ 55. ἴῃ σοπίδιῃϊηρ [6 το θγη86α ἰδχί, 

1 ὁ ΤΊ Κίηράοτῃ οἵἩ ατοαῖ Μογανὶδ πηπδὲ ποὺ Ὀ6 σοηίουηεοα τ [ἢ6 Αὐδίτίδη Ῥγουΐπος 
ὙΪΊΟΝ ὈΟδΥδ (Π]18 ὭΔΙῚ6 δὶ ὑζοβϑοηῖ. [ 8 ἃ ῬΟνΟΥΪ] δῖδιθ, πο ἢ οχιοπὰοαὰ ἔγοτὰ ἴα 
ἔγοπογβ οὗ Βδνασίδ ἴο [Π6 τῖνοσ τίηα ἰη ΗΠ ΚΑΓΥ, δηὰ ἴγοιῃ ἴα ὈΔη ΚΒ οὗ τἴ86 Ὠδηαθα δηὰ 
[6 ΑἹ]Ρ8 πουϊνγαγὰ θεγοπὰ [Πς ΟΑΥρδιίδη τηοπηιδὶηβ ἴο [86 τῖνοῦ διγγὶ ἐπ βοπίδογη Ῥοϊδηᾷ, 
δηὰ νοδιναγὰ 88 ἴδτ δΔ8 Μ:αράαοθυγ." Ἐγαϑ ΠΒκΥ, ἢ. 20. 

3 « Ὧ͵ο δ]τοβίθ Ὀοκαπηῖο Ηδπαδοισιν ον δ᾽ατυ. ΤΠ ΌοΓα. ἰδὲ 488 δορ. οβίγοσζηϊγβοῖῦο 
Ἐυδη ρα] ἰδιδτίυτῃ, ὑσὶ 1056 Πὶγ ἄθη πη88 Οδβίσομηἷγ τοῦ Νονροτοα τηἷξ Εγτὶ ]ΐβοον β΄. τηὶ 
ποβοσίθθη: πογάῦδρ. γοη ῬἩγοδίολοιο, ῬεϊογβΌ. 1843, Νίδοῖϊι οἰηΐζοη ἔμδῃ ΘΌΘη 80 αἷϊ ἰβὶ ἀΐθ 
Ὀογάη!ο Ενν. Η5., πννοϊοῖΐο σὰ ἘΒοὶπηβ Ὀεὶ ἀογ δὶ θυσς ἀογ ἐγαησοβίβεῆθη Κὐμὶρο σξυπὶ 
δοίνατο ἀϊδηΐα (ἐεχέε ἐμ ϑαςγε), απὰ ἀογοη βργθοθθ οὐδὲ ἱπ πϑυθγοῦ Ζοὶς οὐκδηηΐρ ψτιγάὰθ, 
ΔΛ. Α. νοῦ ϑηυεείγε. Ῥ. 1848. νοῦ ἥαπλα, Ῥταρ. 1846. Βοῦδα, ἃὶ 447. 

Ὑ 4 
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ὙΒοί μοῦ, δουγουϑῦ, {π18 νοσβίοι 888 ποῦ θθθὴ ᾿ηθαθηοοα Ὀγ τοϑαἱπρΒ 
ἀογινοα ἴγοι {86 1μαη πᾶβ Ὀδθῃ ἃ τηδίῖοσ οὗ ἀϊβρυιΐθ ὥοιηθ μᾶνθ 
ΟΥ̓́ΘΠ αβϑοσίϑα ἃ ρου δῦ δοοοσάδησα 18 [86 Οὐα!ο68 1). δηὰ 1,. : Ὀυΐ 
48 (18 ΤΟΒΟ  Ὀ] ΠΟΘ. Β66ΠῚ8 ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἔουπα 1ῃ ῥᾶδββᾶροθθ ἴῃ ΜΈΣΟΝ 
{μ68686 Μ55. ἀρτοθ ψῃ 1816 1,401}, ἀπα 88 1Ὁ 18 1 ΡΟΒ810]6 ἔου ᾽ξ ἴο Ὀ6 
τηδϊ ἰδ "66 [Πα [818 δΔοοογάδηοθ Ὑ1ῸῈ 1). δηὰ [,. 18 σεπεγαὶ (Θὰ ΘΥ̓ΟΣΥ 
Ρᾶρο οὔ Οτιοβυδομ Β ασϑοὶς Τοϑίδιμθηςϊ βἤουγβ [86 ΤΘΥΟΓΒΘ), 1 ΒΘΘΙῺΒ 88 
1 1818 αβϑογίοα δοοογάδῃοα γα8 80 ὩΣ 4 ργοοῦ οὗ 1,δίϊῃ 1πῆἤμυθηοσα. 
Αμπά {π1ὶ8 ποοὰ βΌΡυϊΒθ ΠῸ ομδ; ἴον [μαῦ!ἢ νγὰ8 ΘαΣῪ υϑοὰ 1 {Π6 
ΒΟΥ ]Ο68 Οὗ [7πΠ6 ΘΙανοΟ Δ Ώ8 »γίοῦ ἴο {Π6 τοϑδαϊηρ' οὗἉ {Π6 Οὐπεὶ ἴῃ ΤΠ 6]Γ 
ΟΥ̓ ἰοηραθ. 6 ΘΟ ΘΗΠΟΏΒ τονε ὕο [6 86 οὗ 5Ιανοπίδη αἑ αἷΐ 
ἴῃ Ὠ.Ό]1Ο ΤΟΥΒΕΪΡ ὙΟΓΘ ΒΙΓΘΠΟᾺΒ Θυθη ἴῃ ἴπ6 {π6 οὗ Μοιδοάϊυδ ; 
Πα ἴῃ 880 Ῥορο Δοβὴ 111. (ον 1Χ.) ογτάογοα {μαὶ ὸ αοβροὶ 
Βῃου]α ΡῈ ἢχϑί γϑαὰ ἴῃ [δέῃ δῃὰ ἴθ ρίνθῃ ἴῃ ἴμ6 Θανοπίδῃ Ἰηΐογ- 
ΡῬγαραίΐοῃ. 7715 βθϑὴβ ἴο 06 αυϊΐα βυΐϊποιϊοηΐ ἴο δοοουπί [ῸΓ δὴ δά- 
τοϊχίαυγα οὗ [Δ] ΤΟΔαΙΏρΒ. 
Α οομμραγίβδοη οὗ [86 γϑϑαϊπρβ οὗ {Π18 νϑσβίου τι ἰμ6 Οοἰμίο 

Βῇονβ (παΐ, ἴῃ ἸΏΔΗΥ ὈΪδοθδ, ὙΠαὺ γἃ8 ἃ ἐγαηπδέίοπ ἰοχὲ αὖ (ῃ6 Ὀπη6 
6 ὴ {πᾶ ἰγαηβιδίίοη γγχὰβ τηϑάθ, 8 ΠΟῪ ρᾶββθα ἰῃΐο {16 Όσί ΠΟΥ 
βίαρο Οὗ ἐγαμβοσι ρίυσαὶ οβδηρθ ὙΔΊΟΣ σαϊσαῦ πᾶν θ66ῃ οχρϑοίθα 1 {16 
Ιαρβθ οὗἉ {1π16. 

ΤῊΕΒ ῬΕΕΒΙΟ ΘΟΒΡΕΙΜ. ---- ΤΠΟΥΘ τὸ ἔνγο Ῥοσβὶο ψϑυβί 8 οὗ [ῃ6 
(ο8ρΡ6]8; οπα οὗ μοι, ψη ἃ 1δη ἰγϑηβ]αἴϊοη, τγ8 ᾿ηϑοσίθα ἴῃ 
ὙΝ αἰΐοῃ 8 Ῥοϊγρὶοῦί, ἰδ κθα ἴγοια δῃ Οχίοσα Μϑ. Ὀϑὶοηρίηρ ἴο Ῥο- 
σοοκοὶ, πειθη Α.Ὁ. 1341, Τα ΟἾΒΘΥ τγᾶβ ἔοστηθα, 10 ΔΡΡΘΆΓΒ, ἔγῸΠὶ 
ἴνοὸ Οδυτᾶρο Μ55. [105 ρυβ)]ϊοαίίοη τγαϑ δομηπιοπορα (88 ΤᾺ 88 
Μαῖι. χυἹ.) ὈΥ ΑὈγαμδτὰ Ὑ Β6]οο, ἴῃ 1662, ἀπὰ οομηρ!οίβα ὮὈΥ Ῥιογ- 
ΒΟΩ ἴῃ 1667, αὖ [86 ὀχρϑῆοα οὗ Ἰβοιμαβ Αἄδμμβ. δὴ αἰΐοῃ τωθη τη 8 
{πὶ οὗἩἁ ἐλὶς Ῥοτγβὶς γουβίοῃ ὙΥοῖος μβδά ἱγψγο Μϑ5., ομδ δἱ (ὑδ- 
Ὀσγιάρο δμα ομδ αἱ Οχίοσα ; δῃὰ οὸ {μδπὶ ΕΊοσβοη Δ 48 ἃ ποίϊοβ οὗ 8 
{μιγτά, Ὀοϊοηρίηρσ ἰο Ῥοοοοῖθ. Βυΐ ἐλὲδ, 10 ΔΡΡθασβ, οου]Ἱά οπ]ν ὈΘ 
ταῦ οοπίδιπιηρ [86 οὐλε' γϑυβίοῃ, ---- [πα ρσίνθῃ τὰ {π6 ΤΟΙ ρ]οίι, 

ΤῆῈ Ῥογδὶς σνουβίοη θυ] ἰδμοα Ὀγ ΥΥ αἰΐοῃ νγγὰβ τηδᾶθ, πὸ ἀουδύ, 
ἴτοπι {ῃ6 Ῥοβῃϊο ϑγγῖδο: 118 ΟὨΪΥ ΓΔ] οὐ 1081] να]αθ, {πο Γθίοτο, 
Μοῦ ἃ Ὀ6 ἴῃ ΘΟμοχῖοὴ ψι 186 ἰοχύὺ οὗ {πα νογβίοῃ ; Ὀὰΐ 10 18 ἴοο 
χτϑοθηΐ [0 ΡῈ οὗ πηοῦα π8ῃ νΘΥῪ βρῃῦ ναΐὰθ ονθὴ ἔον {μδΐ οΟὈ]θοῖ, 
Το Ῥοχϑὶς οὗ Υ̓ μαῖος δὰ ῬΊθσβοη βθθηβ ἴο αν Ὀθθῃ ἃ ν ΎΒΊ ἢ 

Τ816 ἔγοτῃ {π6 τορος θυΐ 48 [86 δαϊθοσβ Ἀρρβδσ 8180 ἴο ᾶνο υβρὰ 
Ῥοσοοκοβ ΜΆ. , 10 Ὀδοουλο8 ἃ τηϊχοα ἰθχύ, οὗ ἢο νϑὶθ ἱῃ οὐ  Ἰοἴβια οἢ 
(μαι δοοουηΐ, ουθῃ 1 10 ΤΟΥ ποῖ 50 ἴγοιῃ 118 γοσθηΐ ἀδίβ. 

ΤΗΒ ΟἜΟΒΟΙΑΝ ΥΈΒΒΙΟΣ.--- ΤῊ Οθογρίδῃ οὐ ΤὈθτΐαπ νθγβίοι 
Ὑγ88 ῬΌΘ] ]Βῃ6α αὖ Μοβοον ἴῃ 1748. [0 18 βαιά, ὁ. ργόρδῦϊθ στουῃαθ, 
18αῦ ὑπ6 ἰοχί τ μοῦ τπ8 ἀρροαγοά μα θδθῃ ᾿μἰογροϊαἰοα ἔγομι {86 

1 Οοάοχ Ῥοοοοκίαπαξ, 198. Νο. 5458. ἰπ (αίαϊ, Ζίδτογωπι ΜΙ ϑίογμπι Αποίία εἰ Η!ἱδεγπὶα 
ἵπ ἰἰπεπὶ οοἰϊοοίογιση, τ. 1. 975. 

8 Ἰη 175] πὰ 1η0 ΓΟ] ονγίπρ γοαῦ Βοάθ ρυθ] δηοὰ δὲ Ἡοϊπηδίαᾶϊ 6 1ατπ ἰγϑηβίδιΐοη οἵ 
186 Ῥοϊγαοῖς ἰοχὲ οὗἩ (π6 Ῥοεσβὶς νοσϑίοη οἵ δι, Μαίίῃον δῃπὰ οὗ ϑ8ι.. Μδσκ; ἴῃ 16 ἔγεζιοες 
ἴο (8686 ἔτγο γοϊππλοδ ἢς ζ068 ἰπΐο δ ΟΧδι διίου οὗ 186 τοδρεοίίνο ρα 008, δίς. 
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Κ᾽ ανοηΐο ὈΥ {86 Οδογρίδη ρῥυῖπθαϑ ΑΥΚΙ] δα ὙΥ̓ δουδοί : δΟΙ16 ΒΑΥ͂ ἐμὲ 
[118 γγ88 ἄοῃμα δ΄ 8} ΘΑ ΪΥ Ρουθ. [{ 18 βἰαιθα ἰῃμαΐς (818 γ υβίοῃ Ὑγ788 
τα 6 ἔγοιλ ἴμ6 Οτγεοΐ ἴῃ ἴῃ6 δἰσίς οοαΐυσγ. Νὸο οὐ οὶ υ86 οδῃ Ὀ6 
τηδᾶδ οὗ 1 υη0}]} 10 18 Ὀαϊίοσ Κπόνῃ, 8ηα 118 γοϑδαϊηρβ δδοουίδ: μ"ϑα ἔΥΌτὰ 
ΜΘ5, υπεβδοϊοα Ὀγ (86 5΄ήΙανοηῖϊς. ΤἘΠῸ ροϊηΐβ οὗ ἸπαυϊτΥ βμου]ὰ Ἀ6, 
---γἴ8 δοίι 8] ἀδία  ψῃοίδβοῖ 11 88 σδάθ ἔγοσα {Π6 ὐὑσθοῖκ οὐ ἔγοτη {ῃ6 
“«Ἀγηιοπίαπ (ΒΊΟΝ 18 ΟὨ ΒΟΙΔ6 ΒΟΟΟΙΠΪΒ ΒΟΣΘ Ὀγοῦ8 016); δα τ μοί Σ 
πῃ ΔΗ͂ ΘΟΡΙ68 20 18 ἔγθθ ἔτοτιη ϑ΄δυοῃῖο αἰϊοσαίίοῃ. [16 {π6 (ἀϑοσρίδῃ 
γοσβίοη 06, ἴῃ ΔΗΥ͂ ΘΧΙΒΌ Πρ ἔοστη, 8π ὈΠΒΟρἰδιϊοαύθα τροπυμασηΐ οὗ 
ἐμ βιχίῃ. οϑηίασυ, 10 που! ῬὈΧΟΘΔΟΪΥ ἕλκε 88 Ερῇ ἃ ρ͵δοθ δηιοηρσβὲ 
οὐ σαὶ δυο οΥ 165 88 (16 ῬὨΗοχθηϊδη ϑυγίδο σου ϊὰ παρ ἀ0Π6 ἈΥΙΟΥ 
ἰο 118 θοΐῃρ τουσουραῦ Ὀν ΤΒοιηΔ8 οὗἩ Ἡδεΐτοὶ. 

Τὸ [ζθ86 Ὑϑυβιίοῃβ βοὴ μάν δααθαὰ 186 “ησΐο- ϑάσοη Οοβερεῖε: 
Ὀαΐ, Βονγουοσ ᾿πίοσθϑηρ' δ8 ἃ τωοπυϊηθηῦ οὗ [16 δαυὶν ΟἸ ΓΒ ΔΗ Υ οὗ 
1Ππ6 δεοοπά γτασο ἴῃ {18 1βαπα ψγ8οῸ δαορίρα ἐπαΐ ῥγοΐεδβιοιῃ, 10 88 πὸ 
ογίοαΐϊ Η]Δ06, 88 1ῦ ψ8 τηδᾶάρ ἴγομι ἴμ6 7 αὐΐϊπ. [16 Ὠἰδύοσι θα] γϑ]υθ 
τοϊδίθβ ἴο [86 ἱπαυϊγΥ ἩΜδὺ 1ζδύϊῃ ἰοχύ γγ188 δι ρ]ογϑα ᾿π {8158 16]απα ἴῃ 
ϑάχοι ἀδγβ. 

10 18 ἱπηιρογίϑηξ [ο 866 ἔδαῦ {86 γθ 18 0 ΟΟΟΆΒΙΟΩ ὅο ΘΒΘΌΠΙΌΟΣ {86 
ΟΥ̓ 168] ρᾶσὸ τὰ (16 οἰϊαϊ!οηδ: “417. ἤδοπι., “Αγ. ΕΥΡ., 4ν. οϊγοί,, 
ϑίαυ., Τεγ4. Ῥξλεῖ,, εν. Τοϊγοί,, Οτονφ., ϑαχ. ΤῺθ σοϊθηθοη οὗ 
[686 τϑίδσθῃσοθ μ848 μοὶρϑά ἴο ἀγανν ΔΎΔΥ αἰζομίοη ἔσο] ὑΠ6 ἩΙΓΠ68868 
οὗ {118 οἶδ γγβο ἃ.Θ ΣΆ} ποσί οὗἁ ἃ γοο6 ἴῃ οὐ ο βῃη, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΤΨΥ. 

ἘΛΈΓΥ ΟἸΤΑΤΊΟΝΒ, ΑΒ ΒΟΌΒΟΕΒ ΟΕ ΟΕΙΤΊΓΙΒΧΜ. 

ΤῊΗῈ ΘΑΙΪΥ οὐδ ]οη8 σηδθ ἔσομαι {86 ὈΟΟΙΚΒ οὗ (86 Νονν Τοβίδιμθηΐ, 8.6 
ταδί ΣΙ }8 Ἡ ΒΙΟἢ ἯΚ6. ΤΏΔῪ 166 1π ΘΟΒΏΘΟΏΟΙ ὙΠ {π6 ἀΐδέογψ οὗ (86 ταχὺ 
11861, ΟΣ ἴῃ σοι δἱηδίίοι τι (86 ΟΥΠΟΥ Βουγορθ οὐ οὐ οϊθτη Ἡ ΒΊΟἢ. 
μαναὰ Ὀ66ῃ δΙγοδαυ ἀϊβουββθα, 88 πλθδ 8 ἰονγαγὰβ (6 σοδίοσβ οι οὗ {Πδὲ 
ἰεχῦ ἰο (86 οοπαϊίομ ᾿π πιο δ γὰ8 δὖ δὴ ἀρ δ ἰθαϑδί ποῖ ὙθΙῪ 
τοιλοίθ ἔγοτα {μα οὔ [6 ΑΡροβέ]θβ. 

Τὸ 186 ι.809 οὗ δυο οἰναίίοπθ ἴῸΓ [86 ΦΌΤΤΩΟΥ ῬΌΓΡΟΒΟ Βοπιθ Δ᾽] δίοῃ 
Ὑγ͵88 τηϑρ ἄρον (866 ΟἸμΒρ. ΠΥ, Ρ. 87. δε.) 10 18 ΟὨΪΥ τ (Π6 διε 
[μαΐ ΠΟΥ ἴανθ ΠΟῪ ἴο Ὀ6 τοραγάθα, 1{ τηδύ, βοσϑυοσ, Ὀ6 τοηδικοα, 
(μι ὄνθῃ ἱμουρὶ ποὺ Ἰοοκοα αὖ ἰῃ οπα οὗ 1μοῖγ δϑρϑοῖβ, {π6 σθδάοῦ 
ΟΔἢ ΠΑΙΑΪΥ 181] ἴο Β66 ἔπ ουμιυ]αίλνα ουάθησθ ἐμδὲ 18 αῇογάθα ἰο {π6 
Ὀαδδσίηρ οὗὨ βυιο οἰ δίϊοηΒ οα {Π6 ΠἰΒίΟΣΥ πὰ ΘΑΥΪΥ 086 οὗ 86 ββογοά 
ὈΟΟΚΒ τη [86 Βαηα8 οὗ ΟὨ τ βέΐδηβ. 

ἼΒοθ6 ὙΠῸ πανο Ὀυύ 11{{16 Ῥοσβοηδὶ δοαπαϊπίδποο τι (πα ϑαδ]θοΐ 
ἢδνα δ {1π|68 Ὀθθῃ ἱποϊληρά ἰο σϑηῖς [86 Δ ΒΟΥ Υ͂ οὗὨἨ ΘαΥΪῪ οἰζαίο 8 
ἴοο διριγ, δπὰ δὲ οἵμον [λπ|68 ἴο ππᾶάδγναίυθ ἔθη 89 ππάυΐγ. ϑοπλθ 
αν βουρηξ ἴο σίγα {μθπλὰ δὴ δυϊβου!υ ΒΌΡΕΥΙΟΣ ἕο {μαΐ οὗὨἨ οἴδιον 
ΓΙ ΓΠ68868, δηα ΟἴΠΟΥΒ μᾶνο Σοραγα θα [Πθχη 88 θαΐηρ;, Αἰπιοϑί 88 ἃ τηϑίϊεν 

᾿ ΤῊΒ ργοδαδι ιν που] θῸ δεῖ δβίἀθ ἱῦ ἰῃίοσμαὶ οὐϊάομοθ βμονθὰ (π6 δϑβεποο οἵ 
δ ηἶτν. 
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οὗ οουγδο, ἰαΧ, ΔΓ 6]688, δῃα ἱποαραῦ]θ οὗἩ βμονίπρ' ἡ μαῦ ἴΠ6 Ῥβββαρα 
ΤΆ] ]γ τοδά, ἡ Βιοῖ 6Π|ὸ δυΐπον αὐοίοα οΥ Ἰηἰοπαἀοα ἰο ααοίθ. Βοίῇἢ οὔ 
{8686 Θβὑϊπηαίθθ ἃΓ6 ᾿ποοστϑοΐ 88 ἃ σἜποταὶ ἔδοί, (Πουρἢ ὁδοὶ ΠηΔῪ αἕ 
ἐΐπιο5 Ὀ6 ῬοΓΙΘΟΙΥ ἴσα. 

ΤῊΙΒ τὰδὺ 6 ᾿]υδίγαϊοα Ὀγ (Π6 υϑᾶρσὸ οὗἁ τηοάοσῃῃ ὙσΙοσβθ. [ἐ οΔη 
ΒαΡα]γ ᾿ς ἀδηϊθα {Παΐ ἜΧροβιΐουβ, Ῥγθδομ σΒ, Δπα Οὐποῦβ, 80 ΘΡΡΙΟΥ͂ 
οὺν Ερ] δ δα! Βοτιϑθα νοσβίοῃ, 40 ἰῃ σθηθγαὶ (κα {ποὶν οὐ 1 0}8 ΤΓΟΠ. 
1ῦ ; 80 τχποῦ 80, ὑμαΐ δὴν αυοίδ!!οηβ ἔουπα ἴῃ [86 ἨΏΣ] 168 οὐ ἴῃ {π6 
Ὑτιΐοσβ οὗ (86 ἘΠΙΖΑοίμδπ δρ6, ΔΓῸ ᾿πϑίδη ἢν γεϊξέ ἰο Ὀδίοησ ἰο 8 
αἰ ἴδγοηΐ οἰδ88 ἴο μοβο τ σἢ 6 ΠΟῪ τηθοῖ, ΑἾδβο, {πὸ ἀϊδίϊμο- 
[ἸΟῊ 18 δὖ ΟΠ06 ρεγοοϊνθα ψΏΘη 8 Ραθεαβο 18 οὐδ ἰτοτὰ {π6 ῬΥΔΥΘΓ 
Βοοῖκς νογβίοῃ οὗ 186 Ῥδβαὶπὶβ 1πβίθδα οὗ 118 Ὀϑιηρ ἴσοτα (δαὶ 'π ΟἿΣ 
ΒΊΡ]68, δηὰ υἱοο υεγϑᾶ. ΝΟΥ͂, 1ῦ 18 οἰαἰτηθα ΟΥ̓ οὐ1ο8 (μαΐ 1 Ῥδισ δέ] ο 
ὙΥΓΙΠΠΡΒ 10 18 10 σ,ΘΠΘΓΑΙ 848 ἀθῆηιθ 4 {δηρ τι μδὲ ἰαχί {ΠΟῪ υδοὰ 88 1. 
18 διηοηρδῦ {Π086 ὙΠῸ ΘΠΊΡΙΟΥ͂ [86 Εὐρ] δ ἰδησυδρο. [ἢ {Π6 Ἰαἰΐου 
ΠΑ} οὗ 186 ταῖρῃ οὗ διημθβ 1. νγὸ πὰ ΕἸ ρ] δὴ δας μογΒ Βουηθίϊπη68 
[Ὁ]Π]οσίπρ [86 γΟΥΒΙΟΠ ΟΥ ΤΟΥ 89 αι ἩΒΙΟΩΝ μα θδθη 6 ΠΘΎΪΥ πηδάθ, 
Βοιῃδίϊηηθβ αὐυοίϊδησ ἤῸμλ {86 ΒΙΒμΟρΡ᾿ ΒΒ Β10]6, βοιῃηθίϊπηθβ ἴγχοση {6 
ἀἀοπανὰ ὑγβη βίοι ; θα ἴῃ Θδοῖ ο886 {Π6 ἔποῦ 18 αὖ οὔδθ ἀθίβστηϊ 8 06. 

10 16, Ἰηάἀ66α, βε1ἃ {πᾶ [6 ἸΑΧῚ Υ οὗ 186 ΘΑΥΪΥ ΕΔΙΒΟΥΒ 18. βυοἢ ἴῃ 
ΤΟΙΣ ΟἸ ΔΈΟΙ 5 ὑπαὺ ΠΟΥ ο8π μοῖρ 18 ἴο 0 δαογίβϑι ἢ οοποὶ ϑίοη. [0 18 
4180 οὐὈ]θοῖθα {παῦ ΤΠΘῪ απούα ραββαρα8 1 ἔοστηβ 1π ΒΟ (Π6γα 18. ΠΟ 
ΤΘΆΒΟΩ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ {πδαὺ [Π6Υ ΟΥΟΣ οχἰβίθα ἴῃ οορῖθβ οὔ πὸ Νὲν 
Τοβίδιλθηΐ ; δα {μδὺ ΠΟΥ͂ Βοπηθπι68 αποΐθ 88 ϑοσιρίυγα {παῦ ΜΠ] 
18 ποῦ ἴῃ {μ6 ΒΙ0]6 αἱ 8}}; δηὰ 1 [π686 Ῥοϊηΐβ δῖ βϑίδ᾽] !βΠῃ6α, [Ὁ 18 
Βα] α {Παὺ 10 18 1.861688 [0 ΓΕΪΥ ΟἹ ΔΎ ΒΙηρ᾽ 80 ἱπἀο ἤπῃῖῖ6 δηὰ τ] δ! ηρ. 
ΝΟΥ͂Ν, 811 {Π18 ἀπὰ τότ τϊρὴΐ Ὀ6 ἰγυ6, δηα γοῦ [86 ὔΠ ΠΥ οὗὁἨ ραίγιβτιο 
οἰἰδοη8 σου] ποῦ Ὀ6 τοπαογθα νοϊὰ ἢ Ὁ τ μδῦ 1 1π6 βαῦηθ {πὶ ηρ8 
ταὶσμῦ Ὀ6 Βαϊα οὗἩ ΟὟΤΓ τροάοτῃ 1 ρ] θῇ ττϊίοτθῦῷ Αὐτὸ ἴβογο ποῦ ΙὩΔΗΥ͂ 
ὙΠῸ ᾿πίογνγοανα [86 ποσὰ οὗ δουιρίυγα ἱπίο {Ποῖν ἀϊδοοῦγβαδ, ἴῃ βυσῇ 
ἃ ὝΑΥ (μαῦ Π6Υ ἀο ποὺ ρῖνο ργεοϊδοῖψ ναὶ 18 ἰουπὰ ἴῃ {86 βδογοα 
ὈοοΪκ8, θυ (μουρἢ ΠΟῪ Βθον δου ἀλλ ΌΥ τ ἤθηοο {86 ΤΠουρσβίΒ, δπὰ 
ούθῃ {6 Ἰοϑδάϊηρ τοογάβ, ΟΤΘ ἰδκοη Ρ Απὰ 7υ8ὺ 80 ἰβ 1ὖὁ νι (86 
οδυὶν Εδίμοσθ. ὙΏΘΥ υδοα {86 τοογά8 ἈΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ οὗἩ δουιρίαγα ἴῃ 
ὙΠ΄ ΤΠοῪ πτοῖθ, οσθῃ 6 [86 ΘΟΠϑ ΓΤ Οἴοα ἀπα ἔοσῃι οὗ [86 δοῃίθηοβθ 
γγὰδ σγοδίΥ ομδηροα. σι ΟἸΑΌΟΏΒ ΔΥΘ ΒΙΓΊΡΙΥ ἴο Ὀ6 ἰδ Κθὴ [ῸὉΓ ψῇαὺ 
{ΠΟΥ ὅτ σογίῃ. [16 (16 αυδϑβίϊοι 18, ΒΘ Π6᾽ δυο ἃ Ἰοδαϊηρ' τογα 18 
ΟΥ̓ 18 ποῦ ἴο Ὀ6 ΓαΔα ἴῃ ἃ ραββασα, ἃ ΥΘΙῪ ἰοοβθ οἰζϑί!οη, ΟΥ̓ Ἔυθη 8]]ὰ- 
ΒΊΟΠ, ΤΔΥ͂ ΒΠΟῪ ὑμαῦ {Π8 ΤΟΥ ἰπ αυοδβίϊομ τοοορηϊβοαᾶ 1. ὅο, ἴοο, 
ὙΠΘῺ ἔπ6Γ6 18 ἃ ΘΓ αἰϊμδίοη ; 1ῦ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΔΙΏΡΙΥ Βυ Ποιοπῦ ἴῃ Ρτοοῖῦ 
{πᾶ ἃ Ὑτιῦου ΚΗΘῪ ἃ ῬΑΓΌΟυΪΑΓ Ῥάββαρσο, [86 σΘὨ 6 Π688 οὗ πο. 88 
ἃ 8016 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ὉπΠάο. αἰδβουββίοη. Αἶβο, ἀο γγ πού βοιηθίιχωρθβ Ηπᾶ, 
“10 15 Δρροϊῃῖθα ὑπο ΑἹ, θα οπ66 ἴο ἀϊς,᾽ αυοίϊοα ἔτοτι ΗοΌὉ. ᾿ἰχ., 
ΜΠ} τθοἢ δ ρἢ 8518 ρἰδοθα οὰ ἰῃ6 ποτὰ σοὶ 18 ποὲ ἴῃ {86 ἰοχί 
Απά 8 1 ποῖ σοπδίδηϊ, Βαθὶύμα], δᾶ ἀαῖγ, [ῸΓ βοῖὴθ ἰο βρϑᾶκ δηά 
ττιία οὗ Εὐνδηρο! θοαὶ ΟΥ̓ΠΟΘΔΟΧΥ δπὰ βρισιίυαὶ ΟἸ θυ δἰ 88 Ὀοϊηρ, 
“{ῃ6 τ{ἢ δ 1Ὁ 18 'ῃ 6808} Α τϑβοιίδῃοσ ἴο {π686 ψογάβ, Ὀυϊ 
ΕἸ δυο ]ν οοππροοίοά, δηὰ ἴῃ ἃ ἀϊβίποι ἔοσῃῃ, 18 411 {Ππαῦ 18 ΤθαΠ ν ἴο Ὀ6 
ἐουπά ἴῃ ἰῃς Νονν Τοβίαηθηῦ ; ἸΔηΥ, ΒΟΎΘΥ ΘΓ, 866Πὶ ΥΘΓΥ͂ ἱπογοάυϊουβ 
μοι {πο ὶν αἰθηοι 18 οα]16 ἃ ἰο (μῖ8 ἔλοῖ. Απά ἢ θαυ ἰδίΠοῦΒ 

“ υΘοορίς 
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βοιῃθίϊθϑβ τηΔ6 Βιιοἢ ἃ πιϊβία Κ6 88 ἰο ΄υοίθ ἔγοτα δου ρίαγα τ μα τγὰ8 
ΠΑΥ͂ΘΡ ἴῃ ϑουϊρίαυγο, 88 ὯὨῸ Οῃὴ6 ἼΟ ΙΏΔΥῪ γοϑα {8686 ΧΕΙΔΥ ΚΒ ΟΥΟΓ 
Β66ῃ ΟΥ̓ ΠρδΓα ““ ὙΠΟ86 ΒΕΥ]ΟΘ 18 ρογίδού ἔγθθάουλ," ΟΥ ““ ἴῃ [86 τηϊάϑὺ 
οὗ 1186 να δγὰ ἴῃ ἀθδί," ᾳυοίθα 858 ὑπουρῇ 1Ὁ ΘΙ ΤΟΙ ἃ ρογίοη οὗ 
1.86 γοτὰ οὗ ἀοἀ ἢ 

Αμὰά γεῖ οἷν [Δ 01}1168 ῸΓ ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἴῃ αὐοίαὈ] 08 ἃγ6 ΒΌΘὮ 88 Ὑ6ΓΘ 
αὐξοῦγ οὐ οὗ {π6 ταδοῦ οὗ θαῦΐγ ᾿τετθ. ΤΠΘΥ ἀϊά ποῦ Ῥοβββββ {ῃθ 
ΟΣ ΡίΓΘΒ ΘΟΠΥΘΙΕΙΘΏΓΥ αν] 64 ᾿ηΐο ΟΠαρύοσθ Δ Πα Ὑ6ΥΒ6Β [ὉΓ ῬΌΓΡΟΒΕΒ 
οὗ τϑίδγσθῃσθ ; {ποὺ Πα ποὺ Ἔυθῃ [86 δοοοιησηοάδίοη οὗὁἩ σορ]αγ ρυπο- 
[υλιϊοη ΟΥ ψοτὰ αἰνιϑῖοη ; [Π6ῚΡ ὈΟΟΚΒ ΘΥΘ οὐμ τοι, δηᾶ 1Ὁ τ 88 
᾿τροββὶ Ὁ]6 ἔον (βοτὰ ἴο Θομβαϊζ ὑμ6 πὶ αὖ ΘΥΘΓῪ ἰὰγη 1} 40 }}1γ ; {Π6 7 
Πδὰ πὸ ΘΟΠΟΟΓάΔΠΟΘΒ, ΠΟ ᾿πάσχοϑ, απ ΒΙΓΔ ΑΓ ΘΟΏΘΏΙΘΠΟΘΒ αὐ ἢδπα, 
1, τλ6η, το, τι 411} {Π688 κἰα8, ἃΓῸ Βοῃλθίηθ8 ἰαχ ἴῃ τοδρθοῖ ἴο 
Βοῦρίύαυγο αποίαίοι, 16 ψου]α Ὀ6 ὩΠΓΘΆΒΟΏΔΌ]6 δ τ ΟΥΘ ἴο Ἔχρθοῦ 
Ροτέοοϊ δχδοίιἀ6 ἔγομι {π6 ϑαυὶγ ΕΑΙΠΟΥΒ, δηὰ 1 τὸ οτο, ἱμογοίοσο, 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {μαὺ Π6Ὺ σοτα Βδοϊ 8} } γ σΆγ6 1688 ἀπα ἱπαίθηςινα. 

Μοάογη Εππρ] δὴ ΘΓ ἢ 68 τηδᾶο ἴο ΗΟΪΥ ϑοσιρίατο ΔΎ Ὀ6 δετδηροα 
ὉΠ6ΘΥ [γα σθηογαὶ 6868: αποίαι!οη8Β οὗἨ [Π6 ὙΘΥῪ ΓΒ δ κθ ἔγοσα 
{ῃη6 δεογρα Τοχί 1861; Ἰοοϑα οἰδίϊοηϑ, ἴῃ τ ἰοὮ βοσῖα νασϊαοη ἢδ8 
Ῥδθϑη ζτρδθ, ψδοῖδοσ ἴσοι ᾿μ θη ΟΠ ΟΥ ποῦ ; δῃη4 τ6 γα δ᾽ δῖ οδ Ἡ ΒΙΟἢ 
Ὧο ποῦ ρῥγοίθπα ἴο δηγίμιηρ οὗ δχδοίῃθβϑ 88 ἰοὺ οἱ ΠῸΓ ΤΟΓΒ ΟΥ Ἔχργοϑ- 
810η8. [6 [18 οἰαββϑ ποδίίοι 18 ΒΟΥΏ6 1ἢ τι]ηά, 1 ψ}}} θα ἔουπᾷ {παι 10 
18 ΤΆΓΘ 1ηἀ 664 [ῸὉΓ ἃ {ποο]ορίοδὶ ὙΙΐοῚ πο ἴο σῖνα οομίϊημαὶ ργοοῦ μαΐ 
Ὧ6 Πα8 ΒΙΣΩΡΙΥ͂ ΘΙ ρ]οΥ θα ΟἿΣ σοιηαοι ΕἸρΡ]Ἰβ δας πουϊβοαὰ Ὑθυβιοῃ, 
Απὰ 1186 μαίγιδίϊο οἰζαύϊοΠ8 ὯΘ Β᾽ ΓΆΔ] ΑΥΪῪ αἰ! ἀ64, {π6 βατηθ {πὶηρ; ν}}]} 
Ἀ6 τἈ ΠΣ ΒΌΪῪ γαθ οὗ ἔμβοῖὰ πὶ ἢ τοραγὰ τὸ [Π6 ατϑοκ ἰοχὺ ΒΟ ἢ ὙΠῸ Ὺ 
οιηρίογθα. Αβ ἴο [δμ8 οὐπάϊτέίοπ ἴῃ Ἡ ΒΙΟῃ (Ποῖ οἰζαίοπβ ἤανα θ66 ἢ 
ἰγδηβιηῖ 64 [0 118, ἃ 6 7 ΓΘΠΛΆΓΒ ΤΊΔῪ Ὀ6 ΒΕ ΒΟαΆΘΏΙΥ πιδάθ. 

ΤΠ6 νδὶὰθ οὗ οἰϊδίϊοη8 88 Βουγοθϑ οἵ οὐ ἰοἰβιὰ 18 ποῦ ἴο μ6 δϑεπιαοα 
ὉΥ Ὑαὺ ΤΠΘΥ 816, ΟΥ̓ ΠΙΔΥ Βαθλ 0 Ὀ6, ΠΘῺ δίϑηαϊηρ αἴοπε; ἰΐ 18 ἴῃ 
σΟΠΠΘΟΏΟΩ ΜΙ [Π6 οἶδα δυῦῃου [168 (Βαὺ ἴον Πᾶνα ἃ ρϑου δῦ νϑ]αθ. 
ΤΠ, Δἢ ΟΡ βίοι ΘΥἹ ἀΘὨ ΤΥ ἰδ Κοη ἔγοῃ {π6 Νὸν Τοβίδιηθηῦ ὮΥ ἃ 
ἘΔίΒοτ, Ὀὰῦ ἸΏ ἃ. ἔοστη ἔουπα ποθ Υ ̓ῃ τϑητβογὶρί ΟΥ̓́ΨΘΥΒΙΟΙ,, ΠΙΔῪ 
ἤαγα Ὀ66Ώ, ΡΟΙΏΆΡΒ, ΒΟΙΏ6 ΙΏ6Γ6 ἰὰχ δ᾽] υδίοη οὗ 18 οὐιι, ΟΥἨΎ Δἢ ἰηἴ6Γ- 
ὙγθδΥηρ' οὗ βου} ῃϊηρ᾽ ἰάθη ἔγομι {86 Νονγ Ταβίαπιθηῦ ἰηΐο {π6 11η6 
οὗ 818 δυριτηθηῦ οὗ ἀἸβοουτβο. Βαΐ 1 ἃ ΕδίθοΥ οἰΐθβ ἃ ραβϑϑαρο, ἀβῇ- 
ΠΙΓΘΙΥ ἀρτϑοῖηρ τὶ οη6 οἶα88 οὗἨ δηῃοιθηΐ νΥ ΣΈ 8868, ἱῃ ἃ Ρΐδο6 ὙΠΟΓΘ 
1Π6Υ βίαπα ὁρροβϑα ἴο βοιὴθ οἴμϑὺ ἐββυϊπηοηϊθθ, {ποτα πϑοὰ δ6 ργέπια 
)αεὶς Ὧο ἀουδὲ {παὶ μ6 δούμα!]ν φυοΐοβ ψνμαῦ τγα8 10 18 ΘΟΡῪ ; δηὰ 
1π8 ἢ6 τηδίου ΠΥ σοη γι ἰΠαὺ 6488 οὗἨἉ τιΐμθθθοβ, Βυΐ 1 4 ΕλΙΠΟΥ 
ΒΑΥ͂8 αἸΒΕ ΠΟΥ {μα ἃ γϑϑαϊηρ το 6 αυοῦθθ νγ88 ἰμαῦ οὗ οπθ ραγί!- 
οἷν (ἀοβρϑὶ, δπά (μα δποῖμου σοβαϊηρ τ ἰοἢ ἢ6 Ταθη ΠΟ Ώ8 γγὰ8 πδαῦ 
οὗἩἨ [86 ρᾶγα}]6 1] ραββαρθ ἴῃ δποίμεν (ἀοβρεὶ, οΥὁ 1 8 ἐκργοβδίῳ τϑδίβ οἢ 
1Πη6 ψογὰβ δῃα Ῥἤγαβοθ οὗ ἃ τοδάϊησ, δπα βίδίθθ ἀπθαυν ο Δ ΠΥ {Πᾶΐ 
ΠΟΥ͂ ΕΙΘ 40 ἃ πα 80, Ὠ18 ΘνἹάθῃσο μ88 ὙΘΥῪ ρτοαῦ υγοϊσῃῦ ; δηα 1ὖ 18 ἴῃ 
1186] ἃ ῥγοοῦ, ποῦ ἱπάβϑα ὑπαῦ [6 τϑδάϊηρ' 18 οὔ πϑοδθββιυ σαπυΐῃα, Ὀαΐὺ 
δὺ Ἰοαβὶ (Πμδὺ 1 γγὰβ ουχτοηΐ ἰπ {86 {1π|6 οὗ (6 Εδίμου ἴῃ αυδϑίϊοι : τ 
Οἰ ΒΟΥ Ἶ86 10 18 γἡγ6}1 σομβττησά, ἔδυ Ἰθοϊϊοηβ οουἹα θ6 Ὀαίίον αἰϊοϑίβα. 
ΑἸβο, 16 116 σθῆδγαὶ οἰϊϑίοηβ οὗ ἃ Εδί μου ἀγα ργονεα ὈΥ οοπιραγαΐϊυε 
ογ ἐϊοῖδπι ἴο ταὶς ὨΣρὮ, ουθη 818 οὐἱέεν αἀϊοία ἀτὸ ὙοΥμΥ οἱ νου ΟΟΏ81- 
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ἀργαθῖο δἰἐθπίϊζοι, ἐο βαῪ ἴμ6 ἰοαδί. Τμο ναΐαθ, μοσονοσ, οὐ Ῥαίγβεῖο 
[ΘΒ ΠΠΟΩΥ 1Ώ σοπιραταΐζέυε ογεξοΐδητι 18, ἴὰ σΘΠΘΓΑΙὶ, (Π6 σοηνογεθ οὐ (Ὠϊ8: 
ἴῸΓ 88 βυοῖ φυοίδυ!ο 8 Δ΄Γ6 ΟΟΟΆΒΙΟΠΔ] δπα ἔγαρτη ΒΙΑΣΥ͂, [Π6Υ ταυδῖ Ὀ6 
Τοραγ θα 88 ταῖν δἰϑθβίϊηρ ἰμοβα ΜΆ. δηὰ υϑγδϑίοῃβ πὶ ἡ ΒΊοἢ 
ἼΒ6Υ 816 δὖ 811} ἴῃ ομαγδοίθ βίο ΘΟΟΟΥάδη06. 

Βείοτγο 8 υάσεηθηῦ οδὴ θ6 δὖ 8}} τσ ρίνϑη οἵ ἴδε οὔ θοαὶ νϑ]ὰ8 
οὗἔἉἍ [1:6 οἰϊα ίουϑ οὗ ΒΩΥ ὁπ ΕΔΙΠΟΥ, 1018 ποίαπι] (88. ὶϑ σελ ρΒ δΒου] 
6 ΘαΥΘΙΌΠΙΥ δἰπαιοα ; {μαὺ .ἷ8 τιοάθ οὗἩ υδὶπν ΗΟΪΥ δογιρίαγα ββοῦ]α 
θ6 Κπονῃ, δπὰ ἰδπδύ 10 βου ἃ Ὀ6 Β6θῃ ΜΒ ϑύΒΟΣ δα 18 ΤΟ] ΘΥΔΌΪΥ τ: έοστη 
ἴῃ 18 τοοῦθ οὗ αὐυοϊπρ ἰδπ6 δαπιθ ραββαρθβ; δπὰ 1 ποί, βϑίμοσ ἰπ6 
οἰγουτηβίβησοβ οὗ [τὴ6 8ηα μἷδοθ οδὴ δὖ 411 δοοουμὺ ἔογ {π6 ναγίαίίοῃ. 
ΑἸδβο, ἱπ 186 τυύῖηρβ οὗ ἰλ6 δαπιθ Ἐδύμ ον, δι θηϊοι βμου]ὰ ΡῈ ραϊὰ ἰο 
16 παΐαγο οὗ 1ὴ6 ψοΥΚ 1 τ ἤϊοἢ ἃ αυοίδί!οη) ΟΟΟΌΪΒ ; [ῸΓ τότ σγοσθαὶ 
Ἵχδαοιυἀδ πὰρ 06 ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΥ ἸοοΟΚΟα ἔον ἴω δα ασχροβιίίου πδῃ ἴῃ ἃ 
Αἰβοοῦγβα ΟΥ 8 Βογίδίοσυ ἐγθδίβο πὶ ἩῖΟ ΟΣ ρίυγα 18 Ταοσα Ὀδβυδ Υ 
οἰτοά. 

Θοτη6 οὗ (86 τοῦ ἐπιρογίαπέ οὗ [86 ΘΑΥΙΥ πΤΙΓΘΥΒ γ01}} ποὺν Ὀ6 Βρ6- 
οἰἢοά, τ ὁ σοῦογαὶ τιθηΐοι οὗ (δ νδὶυθ οὗ μοβα οἰϊδσμβ ᾿ΒΙΟἢ 
ΠΟΥ οομίαϊπ τ ἰοἢ ὈΘΑΣ οἡ {86 ἰοχίθδὶ οὐ οῖδπὶ οὗ {86 Νὸνν Τε8- 
Ταιηθηΐ. 

ΤὨδ οδυν Οτεεὰ πτλῦοτβ τηυϑί ΡῈ {π6 ἤγϑὺ Θοπϑι ἀογϑα ; ἴον 10 18 ΟὨΪΥ͂ 
ἔγσοια ἴδοι τπμαὺ αἶγες αἰ οδη Ρ6 ορέδιποα. 
ΤΠ ρϑηπαΐπο σι ηρ5 οὗ [πΠ6 ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΕΑΤΉΕΕΒ, 88 ἴΠοδ6 τσὶ οΒ 

αν Ὀθθη ἰοστηθα, 80 ΤΟΥ͂Θ ῬΑΓΟΌΥ ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΑΓΙΘΒ ἩΠῸῸ (π6 ΑΙΡΟΒύ] 68 
οὗ οὔὖὖἦ Ιωογσὰ, οοῃίδιη ἔδυ οἰὐδίοηβ ἔγοιῃ 6 ΝΟ Τοβίδιηθης πῇ 
ΔΙῸ δἰ 4]1 ανδι]δ Ὁ] 6 [Ὁ ρυΓροδβοδ οὗ οὐ] δὴ, Τὴθ6 ρσοηυϊηο ΕἸ ρ18{16 οὗ 
ΟἸΈΜΕΝΤΥ οὗ Βοτηα οοπίδιηβ δῦ [ΟἿ Ῥαβθαροθ (παὺ οἂη δ τεξαγάοὰ 
88 φιμοίαΐίοηδ ἴγοτα (6 Νὸνν Τοβίαπιθηΐ, ἰμουρῃ (86 ᾿ἰηθυθησο οἵ [π6 
ΒΟ ἩΓΙΟΥΒ 18 ΘΟ ΠΟΥ ονιἀοηΐ, ἀπαὰ Ῥαββαρθθ αὐοίοα ἔτγοσῃ {16 
Οἱά “Τεδίδυλθηὶ μαννα θθθὴ δαορίβα ἐῤλγομσὰ 186 ἴοστω 1π 108 {ΠΥ 
Βίφπα ἴῃ 186 Νον. [ΙΟΝΑΤΙΌΒ, ΠΟῪ (πα γγχ6 Ῥόοδβθθθθ βοῖθ ΕἸ} 8.168 
ὙΓΒΙΟΙ ΡΟΒΒ688 ἃ βοοά οἰαϊῃ ἴο 6 δ]15, δπά ἴῃ ἃ σϑηυΐπο ἔοστῃ, σῖνο8 τ18 
8 ἔδυ βθηΐθῃοθδ ὙΒ1σἢ ἀγ6 ΟΣ ΤΙΔΟΤΘ 88 10 (δ6 δβίοτγ οἵ {86 δπομ 
(μ8ὴ ἴῸΓ ἰαχίμαδὶ ΟΣ ΓΙ ΟἾ 88}. 

ΤΠο Ε 8116 οὗἩ ῬΟΙΨΥΟΑῈΡ ΠΙΓΏΪΒΙΘ8. 18 ἩΓΠῸ ΤρΟτῸ οἱ ὥομθ, 88 μ6 

1 ὅθ. Ουτγοίοπ 5 ΟΟΠΡΌΒ ΙΟΝΑΤΙΑΧΌΙΝ [ῸΓ ἴδ6 δοοουπὶ οὗἩ [᾽6 Βγτίδς συοσβίοῃ οὐ ἐλγεε 
Ἰσηϑέίδη ἘΡί81:168. 'π ἃ ἔοστη ἔγεα ἔγοι ἴπ δά αἰ τ] οη5 τηδᾶθ ὉΥ͂ ἴπ6 ἱπιογροϊαίοσ οὗ ἴδ ἰαγσεν 
ατοοκ τοσρηβίοη, δηἀ 8180 88 ποῖ ουπίδίηϊηρ [Π6 Ῥαββαροβ [0 ὙὩοἢ ΟἹ δίσοης ατουηᾶδ 
οδ)οοιίοη δὰ 66 πηδά9 {Υἱῇῖὺῖο Ομ αΣΙ68 ὈΓΙΟΣ ἴο {πὸ ἀἰΒΟΟΥΟΥΥ͂ οἵ ἴΠ6 Νιισίδη Μ|98, 
τ νου]ὰ ὈῈ ἃ χηϊδίακο ἴο βΌρροβο ἐμαὶ Μίῖγ. Οὐσοίΐοη ἢ88 οδϑὶ ἀου!διὶ οἡ δηγυιίηρ τδπδὲ 

τι 5. ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ ἀπαποβιίοποα, ΤῊ ΟΥ̓Θοῖς σορὶθ8 οὗὨ Ἰσπαῖίιδ αν οοπιο ἄοτνη ἴὸ 8 ἴπ 
ἔπ Ο ἴοστωβ, ΟἿ οοηϊδίηΐπρ' στοαὶ ἱπίοροϊαιϊοηϑ, δηὰ Ὑἱτἢ ἐογχοᾶ ορί8:165 αὐ άοα 4 ρα οὔ 
1.10 5616 ΤοοἸ]θοϊίοη, [86 οὐδοῦ τὴ ἰογροὰ δρ βι 168 αἷϑὸ ἱπίδστηϊχϑά, ας νυν [16 τοδὶ ἰῃ δ 
ΒΠΟΥΙΟΣ ἴοτηι ; --- ἃ [ΌΤΙ], ΒΟΥΘΥΟΣΙ, ἩΠΙΟ βῃον θα δὲ εἰπ|68 δὴ δητίγο αἰβθσοηςς ἔγομῃ ἴἢ0 
Ἰαύθοσ σορίοα. Ηρδησο ἰδ νγ8 δοποϊαἀοα ὈγΥ Οτοβοδοῦ πα οἴ σβ ἴπαὶ ἴΠ6 ἔπττο [ΟΥΤ΄5 οὗἉ [86 
Οτοοῖς τόσο ὈοΙἢ οὗ ᾿Βδτὴ δηϊδυροσηθηΐδ οὗ βοιηθι ίηρ τΥδίοἢ ΒΟΥ Ῥοδβδϑϑϑο ἴῃ σΟΙΠΊΠΊΟΗ. 
Τηὶθ σοποϊαδίοη Ἀδ8 θθθη β᾽ρτ ΑΓ σοοηῆτιμοὰ Ὀγ Νῖτ. Οὐτοϊοη᾿ 8 ἀἰθοου ον ; ἔοσ ἴῃ [Π6 
ἴἄγοο ϑγτγίας ΕἸΡ᾿Β.|165 νγὸ βηὰ υνἢδὺ 18 σοπισηοη ἴὸ Ὀοῖι ατοεῖς γεσοπβίομβ, θὰ τοὶ {πὸ Ῥαγὶδ 
πη τυ οἢ ΠΟΥ Ὑ]ΟἸ Ὁ ἀΐνεγρο. [Ὁ 8. 8. τη βίο ἴο βρεδκ οὗ δευέεη ἰσηδιίδη Ἐρίδιϊοβ ἱπ 
Οτοοῖκ πανΐηρ Ὀθοη ἐγαπειεεα ἴο 8, ῸΓ ΠῸ δι ἢ Βα ύθη οχὶβὲ, θχοορί τπῃγουρῇ (ποῖς παυΐϊπηρ 
Ὀδθη βο]εςίεὰ Ὀγ εὐϊέοτα ἔγοπι ἴμ6 Μοάϊοοδη Μ8., νοι Θοη Δ ἢ 80 πηπςἢ {πὺ 15 ΘΟμ Θθβ αν 
ΒΡυΓΙΟΙΒ ; --- ἃ οὶ ν ὩΣ 0ἢ ΒΟπ16 ΠΟ ἱππϑρῖηο ἃ αἰ ρ] οπιϑῦϊο ἰΓΔἢΒΠ) 5δίοη Οὗ δεύξη ὮΑΥΘ ΟΥ̓́ΘΓ- 
Ἰοοκοὰ. [π ἴδε ἴπσοο ἰῃ ϑιγγίδς γγχὸ ἤν Ὑμαῖῦ ἴῃ ἔοστῃ δηῃα σμαγαοῦοσ ἰ5 αἰϊοδι οἷ Ὁ σοοὰ 
ἀηα ογορα ῦ]ο ουϊάθηοθ 88 ἴ86 δοῖιι8] ὑγοσκ οὗ Ιρηδίϊι8. 
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Ἰη οΥΟΥΘ βοπίθηοοϑθ ἴσου {πΠ0ὸ Νὸνν Τοβίασηθηΐ ᾿πίο ψβαῦ 6 τσοΐο. 
Τμαΐ ποσκ οὗ [π6 βεοομα σθηθυσΥ ὙΓΒΙΟ Ὀθαγϑ [86 πδπ6 οὗἉ {Π6 ἘΣ 8116 
οὔ ΒΑΒΝΑΒΑΒ, δοῃίΆ1 8 ΠΑΓΑΪῪ Δηυ ἱηρ᾽ [ῸΓ (Π6 ῥτοϑθηῦ ΡΌΣΡΟΒ6. 

ΦυθτΙΝ ΜΑΒΤΥΒ, ἴῃ [Π0 Βοοοῃα σΘΘηΓΌΣΥ, ἰ8 ἃ ὙΘΙῪ ἱπηρογίδηϊ 
τίου θα [86 δἰδβίουυ οὗ ἴμ6 (ὑδποη 18 ὑπᾶϑσ ἀϊδβοιιβδίοη ; δὰυΐ 
1πουρσὴ Β6 πυδοὰ τῦσορ ἔγοηα [Π6 (ἀο080615, ΘΒρθοῖϑ} ]γ ἐμαὶ οὗ 8. 
Μεαιίδον, 6 ΤΆΓΘΙΥ Β6θῖβ ἐμαὶ σου] Ἵοχβοίμοθθ τ οἢ 18 ποοαθα (ῸΣ 
ουϊάθμοθ 'ἰῃ ἰοχίυδὶ οὐ ἰοΐδΏ. 18 αυοίαίοηθ, ΠΟΎΘΥΘΣ, ἃγ6 ποῖ ἴο 
ΡῈ πορ]θοίοα, ἴῸΣ {Π6Υ βοπιθίϊπηθθ βῆιονν οἰθαυὶν τ δδὲ μ6 τσὶ ἤᾶνθ 
τοδᾶ; δηὰ αὖ οἴδοσ ἔπηθβ, ὑμθη [89 ΈΠΟΪΠΘΗ6Β8 οὗ 8 Ῥδγίου ΑΓ 
Ῥδββασα 18 ὉΠἅΘΙ αἰβοιαβίοη οἡ ογίέέσαἰ στουπάδβ, ἢ6 σίνθβ ἃ οἶθασ δῃὰ 
ἀοοϊἀοα ἰαΒΕ ΠΠἸΟΗΥ͂ 88 ἴο τὲ ἢ6 ἰὈυπὰ 1 8 οορίθβ' Τμῦβ, [ῸΣ 
Ἰηδίδῃοο, Ὁ 18. ψὸ}} Κπόυσῃ ἐμαῦ βοῖὴθ δυϊποσ 168 οηιΐέ [μ6 ἔτσο σὑϑσβθβ, 
Τμυἶκο χχῖ. 43, 44.; Ὀυΐ Ψυδίπ ρἼνοδβ τ1ι8 ὁχοθ]οηΐ ρσοοῦ ὑπαὶ πο τοδὰ 
[818 Ῥαββᾶρα ἴῃ ἴδ ἸΌΥΤΩΘΡ οὗ [πὸ ϑϑοομὰ οσπίυσγ. Ηδ ββ8ύ8, 
ἐν γὰρ ἀπομνημονεύμασι, ἅ φημι ὑπὸ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ καὶ τῶν 
ἐκείνοι παρακολουθησάντων συντετάχθαι ὅτι ἱδρὼς ὡσεὶ θρόμβοι κατε- 
χεῖτο αὐτοῦ εὐχομένου (1)1α]. ο. Τγγρῆ. ὃ 103.) 

ΙΒΈΝῦΒ, ἴῃ ἐμ ᾿δίῦοσ ραγὺ οὗ [6 ϑθοοῃαὰ σθῃίσΥ, νγ88 8. οἷοβθ 
ΠΑ σατο! αὐοίουῦ ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ ἤὸῸμὰ (86 Νὸν Τοβίδιηθηί, ΤΤὴθ 
στοδῖδυ ρατὶ οὗ .ἷ8 ΤΙ ΠΠΡΒ παΥθ ΟἿΪΥ Οοτλθ ἀονγῃ ὸ α8 ἴῃ 4 1,αἰΐη 
{τϑη8]οη, οοσναὶ, ΔΡΡΑΥΘΕΥ, πιὰ {πα ΕΔΙΠΟΥ Εἰ πι86 1: δηὰ {πουρὶὶ 
ἃ ἰγβηβ δ οη ἰδ ποῦ ροββοαβϑα οὗ {886 βϑιὴθ σεγίαϊπίψ 88 ἃ ὅτου Κ Ἡ τβὰ 
οΥρῖπαὶ ἰδησυαρθ, γοῦ ἰπ6 ἱπηρογίδμοθ οὗ {86 αυοίδίϊοηβ ἴῃ ἰδ6 
τσ ηρ8 οὗὨ {18 ΕΔΥΠΟΥ ὁδῃ ΠΑΓΟΪΥ͂ Ὀ6 ΟΥοΓ-οϑτηδίθα ; Θϑρθοΐα} ]ν 88 
6 ποῦ υπγοα ΘΠ ἀγραθ8' οὴ {ῃ6 ὙγοΓ 8. Ἡ Ώ]ο μα οἰΐ68Β, δῃα οἰοβοὶν 
ἀϊβουβθοβ σοϑαϊηρβ, βδιοσίηρ δῦ πιιδέ ἴθ ὈΘΘῺ ἴῃ [Π6 ΘΟΡΥῪ ὈΘΕΌΓΘ 
Ὠῖτι, 8πα τη] Ομ πρ' ναγΊ ἘΠ 08 ἴῃ {86 ἀἰδογοηῖ (ἀοβροὶβ.Ό Μοὶ οὗ 
ὙγΠδὶ ψ͵ὸ πᾶν οὗ ᾿ββέένεα ἴῃ ατϑαὶς Ὧ88 οοπὶθ [0 ὰ8 βγουρὰ {(Π6 
οἰδημοῖ οὗ οἰϊδοηβ, Οἰαέεηω, δια. ; Δα 848 Βυο ἢ πηοᾶθ8 οὗ ἰγδῃβι ββίοη 
ΔΓ6 688 Βοοῦτο ἴπδη 18 {πα΄ ΟΥἨ ἃ ἐεχσέ υπϊ θα ᾿ῃ ὁη6 ψοτῖς, 1Ὁ 18. ΑἸ νυ ΔΥ8 
ΤΟ] ΒΘ ἴο ΟΟΙΏΡΘΙΘ. τ μδαὶ 18 ρίγθη 88 (86 Οσθοῖκ οὔ ᾿γϑηθιδ, 
ΒΆΙΠΟΓοα 848 1Ἢ μα8 Ὀθθῃ ὥΌμ αἰ υθηῦ βουσοθθ, τὰ ἰλ6 οοπίθι- 
ῬΟΓΑΓῪ 1,01, 

ΟΥἸΕΜΕΝΥ οὗὨ ΑἸδχδπασῖα, ἰπ ἐὴ6 δα οὗ [89 βεοομὰά σδϑηΐασυ, δπά 
[πο ὈΡΡΊΒΌΙΕ οὗ (6 {Π]τὰ, 18 ἃ ὙΥΙΟΣ Ο αποῦδβ τ ἢ ἔγομ) [ἢ 
Νον Τοδίδηθηῦ. ΑΧΚΑ1} [18 οἱἰδοῃβ ἃσθ ψ σίδΥ οὗ ποῦϊοθ, ἱπουρῇ [ζ 
τησδὲ Ὀ6 ὈΟΙΙΘ ἴῃ τη [Πα΄ Π6 οὔὔϑηῃ ρίτϑθ ᾿18 Οὐ ΡἤγΑδ68 ᾿ηβίθδα οὗ 
1Π088 οὗ ΒΥ ὙΓΤΙΌΟΣ τ Βοῖ 6 ΤΩΔῪ οἵα, ΑΔ ᾿πβίδῃοο οὗ {18 ΠΥ 6 
Β66ῃ ἴῃ {Π6 οχίσδαοϊβ Ὑβοἢ 6 ρῖνοδ ἔγομι ΟἸ]οιηθηὶ οὗ Εοζηθ, τ ἤοσο ἢ6 
Ὀ]Θ Πα 5 Ὦ18 ΟΥ̓́Τ ΘΧΡΥΘβΒΙΟἢΒ τὴ ἐΠο86 οὗ μὶ5 δα μου. ΤῈ αὐοίδι!οηθ 
ΟΥ̓ {π|8 ΕἈΓΠΟΥ παν στοαῦ ποῖρηῦ ἤθη (ΠΟῪ ἀρτοθ τοΐέλ οἱδεν αποϊετιέ 
αμέλονγοα; ΘῈ ΤΟΥ βίαπα ὙΒΟΠῪ 8410π6, ΠΟΥ οδη ΒΑΡ ΪΥ Ὧδ 861α 
ἴο ΒΥ ΔΠΥ͂ γοΐθθ ἴῃ ΟΥ̓ (ἱοἴθτη, 80 τ ἢ τγαβ8 10 {ῃ6 μα} οὗ [818 ΕΔΙΠΟΥ 
ἴο 4|1πἀ6 ἴο δογὶρίυγο ραϑϑαροθ ῬΑΥΓΌΔΙΥ ΟΥ ἩὙΒΟΙΥ ἱπ 19 οντ οΓά3. 
Α ποίδυϊο :ῃηϑίδῃοο οὗἁ (818 18 σίνϑη ψθθη Πα βαυ8, Πιστέον οὖν πολλῷ 
μᾶλλον τῇ γρα φῇ λεγούσῃ, Θᾶττον κάμηλον διὰ τρυπήματοο βελόνης 
διθλεύσεσθαι, ἢ πλούσιον φιλοσοφεῖν. ΤΠΐθ ἸαϊίοΓ ΟΧΡΥθββῖομ ἰδ 

1 δίγομι. ἰϊ. δ. οἂ, Ῥοίζοτ, Ρ. 440. 
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ΟἸοηιοπῖς οσσῃ βυ δϑιϊταΐο, 88 ἰπουρὮἢ 1 6Υ6 δὴ δαυϊναϊοηΐ ἴογ εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (οΥ τοῦ θεοῦ), 88 ἑουπά ἴῃ Μαίίδον 
Χιχ. 24. 

ΗΙΡΡοΙΥτῦϑ, ὙΠῸ ᾿ἱνεα ἴπ {πΠ6 ΘΑΥΪῪ ραγί οὐ ἴπ6 {π͵᾿γᾷ σαπίυγν, 
αιοῖοβ ἃ φορά ΓΩΔΗΥ͂ ραϑβᾶροβ ἔγσοα (6 Νοὸν Τοβίδιηθηῦ, ὥϑοπιθ 
οχίγαοίβ Π]οὴ Ὀθαν {Π6 ἤδιηθ οἵ ΗἸρΡΡοΪγἴ118 ἅττα βοαίίεσϑα 1ὼ (ὐδΐδης. 
Ιη {86 οαϊοη οὗ ΕΌΓΙΟΙΒ ἸηΔηΥ οὗἩὨ δ τυ τηρθ 6γῸ οΟἸ]]οιοα 
((Βουρἢ ἴῃ ἃ οοηξιβοα ογάδυ, δῃὰ ψιτπουΐζ τα οἢ Θαιζουῖαὶ 8}.1}}}; δπὰ 
1η6 ψοσκ ο]6α “ ῬΑϊϊοδορλμπιοπα," Μ ῖο ἀρρθοαγοᾶ αἱ Οχίοτα ἴῃ 
1851 υπάϑν {Π6 ἤδπιθ οἵ Οτίρβῃ, 88 Ὀθθὴ βιιοο}ββ  ]γ νἱπάϊοαδιθα 
88 Ὀ6]οηρὶηρ' [0 {818 Εδίμου. Τα ἰαγσε εσίγαοίς ΜὨϊΟΝ Π6 ρίνεβ οὗ 
οοηὐηυπουδβ ΡΟΥΓΟΏΒ οὗ {πὸ ΝΟ Ὺ Ταβίδμηθηῦ, δυο 88 ἴγοῃ 2 ΓΤ θββα- 
Ἰομίϑηβ, δηα ραγίβ οὗ 6 Αροσδίυρβθ, πγηδκα ᾿ἷ8 σου νΘΥῪ γα] θλῦ ]6 
ἴοσ οὐἹ το] ρυγροβοθ. ὙΏΘΥ πάνθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, πχϑὺ ἢ σοπιραγαύ νον 
1016 αὐὐθαίομ οα ἐπε Ῥαγὺ οὗ ἴμοβθ Ὑᾷοὸ αύθ δἰγοδυ ρα] δμοα 
οαϊομδ οὗ {π6 ατσθοκ Τοβίδιμθηΐ. 
ΤῸ πυηρβ οὗ ΟΕΙΘῈΝ ἴῃ (86 ἔοστηοσ μ4}} οὗ [86 {π᾿γὰ σαπίυτγ, 

σου] ἢανα Ὀ66η οὗ οΥΙ16 6] ΔΡΡΙ Ισαίοι ἰο αἰπγχοϑὺ [Π6 ψ πο]6 οὗ {πὸ Ν ιν 
Ταεδβίαιαθηΐ, 1 (86 γ᾽ παα Ὀδ66η 41} Ἔχίδηΐ, δηὰ {Πδ ἴῃ [86 οτἱσίηα] ασθοκ. 
Α5 1 186, γχ6 βανο Ὀυΐ ἃ ροσίίοῃ οὗ 818 Ὑσιηρβ ἴῃ Οτδεαϊς, δα οὐποῦ 
Ῥογθομβ ἴῃ ἃ 1μαη ψουβίοη ; δἃπα γού δουθὴ ἴῃ ψμαΐῦ ͵Δ μαγθ, ὑπ 
φγεαΐίεν ρματί οἵ [6 Νεοὺνν Τοβίδσηθηϊ 18 δοίυδ!]γ ααοϊοα. ὙΒΟΓΘ 18 πῸ 
Ομ6 ΕΔΙΒοΥ ἰμαῦ σα 6 ΟΟΙΩρΑΓΘα πὶ} ΟΥΡΘΙ ἃ8. ἰοὺ δὶ8 οὐἹ τοδὶ 
σου, [ἢ δὶ8 (ὐυπηπλθη δυο 8 ἢ6 ἀἸΒΟΌΒ868 {86 νγογὰβ ἃπα ἜΧΡΥΘββΙ ἢ 8 
1 ΒΟ ἢ ἃ ΨΑΥ ὑμαῦ 16 ΓΘ ΘΟΠΟΓΑΙΥ δέγε Ἡ αΐ 6 τοδί ἢᾶνθ σϑϑα ἴῃ 
1Π6 ΘΟΡΥ͂ Ὀαίοτα ἴπ). [0 δ88 ᾿πάδοὰ Ὀθθη οὈ]θοίοα ὑπαῦ Οτίσοη 18 ποΐ 
σομϑιϑίθηῦ 1 18 αυοίδί!οηβ, (8 σοπίγα!οηρ διθο.. Βυΐ τ ΒΘη 
18 ροϊπίβ 86 ῬΓΟΡΘΥΓΥ οχαπιηθα 10 ΜΨ111 ΘΘΠΘΙΆΝΥ 6 ἔουπα {παΐ αἱ 
ἀἰβογοηῦ ἰἰπηθ8 τη ἷ8 [ἴδ ἢ6 υδϑα οορὶθθ σοῦ αἰ ἴδγοα ἴῃ 186 ο}ι8- 
γδοίοσ οὗ ἐμοὶν ἰοχὶ; ἰῃυ8 18 (ὐοτημη θη γ 168 οἡ δέ. ὁ οἢη, δῃᾶ [μόδα οα 
ϑι. Μαιίδον, ἴῃ ποι {86 νά οϑὺ ἀἸβογρβῃοὶθβ οὗ γοδαϊηρ' ἤανς θθθη 
Ροϊπιθά ουΐ, τγογο πυτ θη αὖ ἃ ψ 116 Ἰηίοσναὶ οὗ ἔσω ; δῃηά 1Ὁ 18 Ὁ Ὺ 
οοσίδιη (δαὶ 6 οουά ποῖ αν οοῃ πιά ἴο 86 ἴΠ6 Βατηθ ΘΟΡΥ οὗὨ {Π6 
(ἀοΒρ6}8 δὲ {88 οπά οὗ {118 ρϑσϊοα 88 ἢ6 ᾿ιδὰ δὲ {π6 Ὀδρίππῖησ. [πὰ 
)υάρτηρ Οτίρϑη, ογέξοαϊΝ ΟΥ ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙΜΥ, [Π6 ἐἶπιθ5. θη ἢ 18 
ἀἴογθης οῦκθ οῦα πγι θη τησδῦ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἰπ τηϊηα. ὙΥ̓́ΒΘη ἴῃ 
οὐἰ τ1οα] βαϊτοηβ οὗ [6 ατεοὶς Ν εν Τοβίδιηθηϊ τοίθγο πο 8 ἈΓῸ τη866 ἴ0 
{6 τοδάϊηρβ οἵ Οτίρϑῃ, ᾽ὲ 18 τηροσγίδπς ἐμαύ {86 ποίδίλοῃ βῃου]ά δ6 
ΨΕΓΥῪ ΟἾΘΑΓ 88 ἴο τσΐέτθ 6 σίνθβ διοῖ ΟΣ ϑυοῖ ἃ γϑλ]ρ; ἔογ ἴμ6η ἢ 
ἢ ΘΟΙΏΙΏΟΙΪΥ ὃδ6 ἰουηά, 1 Πα αἷδο ρίνοϑ ἃ τϑϑαϊηρ βυρροσίθα ὉγῪ 
αποίλογ οἶδββ οὗ δυϊμοσι16β, ἰὸ οἷο ἰῆοθτα ἴπ αἰ εγεπέ οσ 8 (88 18 
Βδον [ἢ 8 ΤΟίογΘμο6 ὈΥ 8 ΑἸ ογθαῦ γο] τη οὗ ραγί οὗ ἃ γοϊυμπηθ Ὀθϊηρ' 
τα ϊοπϑἂυ Βυῦ ψ 116 [π6 ρὍΠΟΓΑΙ οπαγδοίον οἵ ΟΥὔροηβ απο] 008 
15 {Ππ8 βίαια, 10 τουιϑὺ Ὀ6 δαἀρά {πᾶ ἴῃ αἀϊβουδβδίπρ' ἰοχίβ Β6 1.868 {Π 61, 
88 τηράσθσῃ ὙΥΙΟΙΒ Ἃ(ο, ὈΥ πύου θαυ ϊηρ Ὠ18 ΟὟ ΟΤΌΒ, δπα ἔγθοὶΥ 
οὐ ]ογίηρ ἴμ6 δοπέϊπιοπίδ οὗ ἴῃ 6 βαββαρθβ. ὅσῃ ἃ 86 οὗ δογίρίαγα 18 
ποῖ ἴο θ6 οοηοιπαοα 1 Ἰαχιῖν οἵ αποίδίϊομ8. ΤΠ τοδαϊηρδ ἴῃ [86 
1,μδὔπι ὑταπβ]δίίοη οὗ Οσίρθη, σθογα {86 ΟὙθοκ 18 ἀοξθοίνο, ουραί ποὶ 
ἴο Ὀ6 Ραββα ΒΥ τ ΒΟ] 1π 8:16 η66; [ὉΣ διο ραδβαρθδ βῃου)]ά 6 τηϑθη- 
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ἰἰοποά (ὉΣ ταῦ ΠΟῪ τὸ πογίμ, ὑπουρ τοῦθ ΘΟΙΏΠΊΟΏΪΥ Ὀαδτγὶπο 
γα θυ ΟἹ {δα οΥἸΙοΐδη οὗ ἰῃ6 οἷα 1,Α01πὰ ψογβῖου, ψι{} τ ΠΊΟἢ τΠ6 
ἰγβδηϑίαῖου 7Ὃ8 ῬγΟΌΔΌΪΥ οοηναογδδηῦ, [δὴ οἡ ἰμδαῦ οὗἩ με ατροκ ἰοχὶ 
1861, 

ΤΠΟΓα ἴθ ΠῸ ΟΟΟΒΒΙΟΠ ἴο ἸΏ 10 ἴῃ ἀοίδ:]} {π6 ΟἰμΠῸΥ πτὶύοσθ οὗ 16 
{πιγὰ σοηΐυσγ, βοὴ δ Πιοηυβῖὰβ οὗ ΑἸοχαηάσία πα ἀτὑοροῦυ ΤΠδυ- 
τηδίαγριιβ, ἔγοτῃ ΠΟΤᾺ ἴῃ ΡΣ ΟΌ]ΑΥ Ρ]δοθ8 οἰ 0 Π8 8.γ6 σίγθη (βουὴ 8 
οὔ θὰ, ἴοο, οὗ στοαῦ ναῖὰθ) 1π οὐἱτοαὶ βἀ!ομβ. ΤΠ ἔγαρτηθηῖβ 
(πδὲ να μᾶνθ οὗ Ῥοΐον οὗ ΑἸ]δχαπάτϊα, δὖ 1π6 Ὀοριπηηρ' οὗ {π6 ἐοατι 
ΘΘὨΌΤΣΥ, 8.6 ΒΌΟὮ 88 ἰὸ Θχοὶΐθ {π6 τ ῖβῃ ἰπδύ ΤΊΟΓΘ οὗ δ18 ττὶησΒ παά 
Ὀ6θη Ῥγδβοσυοϑ. 

ΕυβΕΒιῦδ οἵ Οφβαγοα 18 (86 ᾿τηρογίαηϊ ὙΣΙΓΟΥ ΟΥἩὨ {Π6 ΓΌΥΤΔΘΥ ραγί 
οΥ̓͂ (86 ἤουτίδ σΘὨ ΤΥ ; δηᾶ τ] πὴ οἰοβθϑ {π6 δηΐο- ΝΊΟΘηα ἂρ ; ἴῃ 
Δα ἔτγομῃ Τ᾽ δἰοἢ δροοῖ ἰδ6 ἰγδῃδι 0. βίαια οὗ {π6 ἀτοοκ ἰοχὺ Ὀαρδη. 
Τη6 ψόοσῖβ οὗ ΕΒΟΌΪ 8 ΒΌΡΡΙΥ το {μαΐ 18 οὗ σνδὶιθ ἴῃ ΟΥΙ ]ΟΊΒΙῚ, 
«πουρὴ (ΠΟΥ͂ αν θη Ὀυύ ἰλ0{16 πιο ἴο ὑποὶν {1}1 οχίθηϊ : {18 Ἠδ8 
ῬΔΑΓΕΥ αὐίβθη ἔγοτλ ὑπ} ποῦ οχιδίϊηρ 1π 8 ΟΟἸ]οορα ἔοσιηθ. Τῇ ἰδχὺ 
οὗὨἨ 186 ἘἸοοΙοβιαβίϊοδὶ ΗἸϑίοσυ, Ῥγθραγοὰ ὈΥ (86 ἰαίβ Ὧσγ. Βυγίομ, 18 
ϑοοοιῃρϑηϊθα ὈΥ ροοά οτἱἝϊοαὶ ἀρραγαίυθ ; ὑμβουρᾷ οἀϊθοτίαὶ! οᾶγο στῶ 
ΒΆΔΙΪΥ ἰδοκίηρ, 8ο μα [868 ΜΆ. ἀγθ ποῦ βυ βήοι ]Υ ἀοβουθοα ; δπὰ 
(Π6 τηδίοτίαἶβ πο Ὁζγ. Βυγίοη δα ῥγδραγϑᾶ, δὰ ]Ἰοἷι θθμιπα τὰ, 
Ὑ6Γ6 ποῦ ούϑῆ ᾿ηβοσίθα ἴῃ ἴΠ6 μΪδοθβ ἴο ὙΠ ΟΒ ΓΠ6Υ Ὀοϊοηροα, Τ]|ι6 
Ἰαίε σχ. (ἰδἰβίογτα ργονιἀβθα ροοά δα! ]οηβ οὗὨ βθυθσαὶ ραγίβ οὗ [88 σου Κ8 
οἔὗ Επυδβοδὶαβ; ὑπ6 γαραγαίίο Ἐνυαπρεῖίϊεα (ἴῃ σ“Ἰοἢ {Π6 ΘοΥΙρΡΌΙΓΘ 
οἰἰδύϊοπϑ ἃσ Ὀυΐ ἔα); 7επιοηδέγαξζιο Ἐυαπφοῖσα (ἴὰ σ“ οθ ΠΟΥ͂ ἀγὸ 
πυπηθγουβ δηἀ ν᾽ 016); {πΠ6 θοΟΚ «φαϊπδὲ Πίογοοῖεα (Ομ ἀο68 πού 
Ὀδὰσ οἱ ἰδχίυδὶ οὐ 1οἰθηλ), ἀπὰ “σαϊπεὲ λίαγοοϊμι οὗ Απογγα. Ὦγ. 
Οαἰδέογά ταβ αἷδο ἴπ6 ἔγεὶ ἴο οαϊΐ ἴγοϊη ἃ Ὑίθηπα Μ8. ΕἸΌΒΘὈ18᾽8 
Ἐσίοσα Τηγορλοίϊεσαφ. ἘΑΒΟΌΙ 88 Οὐπιπιεπέαγίο8 οα 1816 ῬΡΒΆΪπ8 δῃὰ οἢ 
Ἰβαῖδῃ ὑγοσ ΡΌ] 8 μ6α Ὁ Μοπίίαοου. ΟΥ̓ ἰαίθ γϑασγβ, (ὐδγάϊπ] Μαὶ 
Ὀγουρῃῦ ἴο Ἰισῆῦ ροσίοηθ οὗ πὸ ιμωδέϊοπες αὐ δίΊατίπιπι, δὰ αὐ 
ϑίερλαπαπι, δὰ οἵ {π6 (ὐοτημηθηίαγυ οὐ δ. Τὰὺκο: [686 πο σο ἴη- 
βογίβα πῃ ἢ8 ,Θϑογίρέογμηι Οὐἰϊϊοοίίο Ἱαξίσαπα; δια ΠῸΥ 6 Γ6 Το- 
εἀϊοά, πιὰ τπ6 δαάϊοη οὗὨ ἐγαρτηθηίθ οὐ ἐμ6 σοσὶς οὐ ἰμ6 7ΤἼεο- 
»λαπῖα, δῃηὰ οχίγαοίβ οἡ [86 Ῥβαδϊπιβ, ἴῃ ἢϊ8 δουα ΜΒ εὐϊοίλεοα αέγιιι. 

Ετοτὰ {Π18 ροτὶοα 186 ατϑεκ ϑοοϊ δββιαδίϊοαὶ τυ θυθ ΟΓΘ ὨΌΓΊΘΙΟΙΙΒ 
δηα γοϊυταϊῃουβ: {ΠΟΥ ΟΣ Κ8 αν τρογο τοἰδίϊοη (0 (6 ἀδέογψ οὗ 
16 ἴαχὺ τΠδῃ ἴο 18 ὈΓΪΠΙΊΔΥΎῪ οὐ Ἰοίδω. Αὐμβαμαβῖυβ 18, ργορΔΌΪΥ, [Π6 
᾿πλοϑὺ πημογίδης οὗ ἴδοβο γῇο νϑαὰ δοουῦ {Π6 τω] 416 οὗἁ [86 ἰουσίὰ 
ΘΘΏΓΟΓΥ͂ : 1π ἴπ6 ἰαύίον Πα] οὗ {πᾶῦ δρ σοῦ 481}, ἂδπὰ {μ6 ὕνο 
ατερογῖοβ, οὗ Ναζιδηζιμη απ οἵ Νγββα; δ {π6 οἷοβθ νγαβ ΟἾγυβοβ- 
ἴοπι, 086 ἩΣΙ ΏρΡΒ δηα οἰϊδίζοηΒ ΒαΥθ, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, οὔθ Ὀ6θη τοάθγη- 
1864 ὈΥ ΘΟΡΥ Ἰδίβ. 

Το ἴ86 ἔοσταον ΒΑ} οὗἩ (μ6 ΒΕ οοπίυσυ θοϊοαρ ΤΠποοάοτγα οὐ Μορ- 
Βιιαβίϊα, Ουτ]] οὗ ΑἸεχαηάσια, αηὰ Τμοοάογεί. Βογομὰ {}18 μοϊηῦ {Πα ΓΘ 
18 0 ΟὈ]θοΐ αὖ ργεβαῃηῦ ἴῃ ΟΑΥΤΎ ΩΡ ΟἿ 8 ΤΏ6ΓΕ [ἰδ οἵ παπιεα [ἢδὺ ΔΓΘ Βοπηθ- 
Εἰπι68 οἰἱ6α ἴῃ οὐ ο8] θα ομθ. ὙΠΘΓΘ ἈΓΘ ΠΙΔΗΥ͂ ΓΙ ΓΘτΒ 1η {8.6 ΘΑΙ]ΟΥ 
σΘηζυΣΊ6Β ΟΥ ψΏΟΙΩ ΠΟ τηθῃ το ἢδ8 ὈδΟη πιδάθ, 88 ἴμ6 ἰῃμίθη τ! Ὑγ88 
ΟὨΪΥ ἴο ΒΡΘΟΙῪ [86 τἸοτθ πηρογίδηί. ΤῊ βίυἀοπί οὗ ραύτδιϊο Πθτὰ- 
ἴυτο 11} οὗὨἨἁ ὁουγβα, 16 6 ἀαϑίτεβ οοχηρ]οῖθ ᾿πίοστηλίοη, βθ}κ 10 ἔτοτα 
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ὙΓΟΥΪΓΒ ΒΡΟΟΙΔΠῪ ἀσνοίοα ἰο [86 ἘίΒοΥΒ {ΠΟΙ Β6͵γ65, ἴο {ΠΟ ἩΥΣΠρΈ, 
δια (86 ὈΙΒΠΙΟΡΤΆΡΒΥ οὗ ὑπο86 ρογίϊοπβ οὗ ἔμόσὰ {μὲ Αγ 6.}}} οχίδηϊ. 

ΤῊΟ ΤΑΤῚΝ ΕΔΙΠοΓΒ τηυβί, οὐἨ ΘΟΥγ86, ΟὨΪΥ 6 τοίεστοα ἰο 88 διίδο- 
ΤΙ68 ΤῸ ΥΔαΙΏρΒ ἱπ ἰδαῦ ὙΘΥΒΊΟΙ, Ὁ}]688 ΠΟΥ ΒΆΡΡΘμ ἴο σϑΐοσς ἀ18- 
ΠἰπΟΌΥ ἴο {Π6 οΥἹρΊΠΔ]. 

ΤΈΒΤΟΙΙΙΑΝ, δὖ [86 οἶοθα οὗ {86 ββοοπά οϑηΐυσυ, Ἰηἰσγοάμοθθ στηποἢ 
ἔτουαῃ {6 Νονν Τοϑίδιμθηϊ ; δπὰ {ἢ18, αἱ ἢγϑί βίρῃῦ, [Πογ6 βθϑπὶθ ἴο Ὀ6 
ἃ βοοά ἀθ68] [α΄ νου] θ6 δυὐδι]40]6 ἔθου οὐἹ Ὁ] ΟἾβα : ἃ σ]οα6 ΘΧΑΓΩΙ ΠΑ ΤΟΝ 
γοάυσοβ {πΠ186 ὙΣῈπ τυοῇ ὩΔΓΓΟΎΤΟΥ [ἰτη8; ἔῸΥ {15 ὙΓ1ΠῸΥ 185. οἴη 
ΨΘΙΥ ἰοοβα πῃ Π1Β οἰζαίίοηβ, δα 6 του 48 ἴμ6 ἰδηρστιαρο οὐὗὁἨ δογιρίυγο 
ὙΕΙ͂ ΓΓΕΑΌΘΗΝΥ ἰηΐο ἰδ ΟὟ δβαηΐθηοθθΌ Βυΐῦ ψᾺ6Ὲ 4]1} 18 δὐγεα 
16 τὰ 15 ἃ σοϑἀυσσαπι {Πα 15 αν 8118 ]6 [ῸΣ 1186. 

ΟὙΡΕΙΑΝ, ἴῃ {π6 {πϊγὰ ΘΟ ΓΌΣΥ, ΒΘΘΙῺΏΒ ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ ἰο πᾶγα ]ονγοὰ 
{Π6 1,Δπ ναγβίοῃ {Π 6 ἢ ὑ86 Ὑ10} ΘΟΠΒΙ ἀΘΥ̓ΑΌΪΘ ΘΕΓΘ. 

Ιὴ (16 ἔουγἢ σομΐυΥ ΗἸΓΑΒΥ οὐὗἁὨ Ῥοϊοίϊουβ δῃὰ Τὺ ΟΙΕῈΠ οὗ 
ΟἈρ] τὶ Δρρθασ ἴο 86 ἴΠ6 οἷά 1,αἴη γϑυβῖοη τ ἢ τηοῖ οχϑοίζααα, 

Αὔἴον [86 γουΐϊδίοηδ οὗ {π6 Ἰωαΐϊη ἴῃ [86 [Οὐτῖϊι ΘΟ ΌΓΥ {Π6 οἰ ΒΠΟΏ8 
Πᾶνα Ρυΐ {16 να] ἔοσ ογι οῖδια. ΨΙΟΤΟΕΒΊΝΒ βῃου]α Ὀ6 ὀχοορίοα, 
ΠΟΥΘΥΘΥ ; ΓῸΓ ἴῃ 818 (ΟΠ ΘΠ ΆΓ168 ΟἹ Βοπιθ οὗ δύ. δι} ΕἸ ριβί]6β, 8 
ἷνγεβ ἴπ6 ἰαχὺ δαὖ Ἰδιρὶμ δ8 10 οχιϑίθα ὈΥ]ΟΣ ὅο «ϑγοιηθ᾽ Β γΘΟΘηΒΙΟΙ. 
6 τ ηρΒ ΟἽ Ψ Θγομλθ Θοη δῖ ΤΩΒΏΥ͂ ΤΘΙΏΑΥΪΓΒ οἡ {86 τοδαϊηρβ οὗ {Π6 

σοῖς οορὶθθ ἱῃ σϑηοαὶ, οὐ οὗ ραγίου αν ΜΩ, ; δηα ἐπ ΤΠ6Υ ΓὈΥΠΙΘὮ 
ι8 τ] (μ6 ουΐάσπος οὗὨ οοἀϊςοδ οὗ {πᾶῦ ἃρθ. Αὐρσυβέπα 1π σΘηογαὶ, 
1 ποῦ δ΄ ΑΥΒ, [Ὁ] ονγοά {86 7έαϊϊο ταυϊδίοη οὗὨ [86 1μαῦ] γϑγβίοη. 

Βαυὺ 1016 σαπ Ὀ6 ἄοῃμθ ἴῃ υὐϑίηρ' οἰζαϊοηβ ἴῃ 60 ο] 6 β᾽αβίϊ6 41 ντὶίο 8 
88 ἴο ΔΗΥ͂ οὗ {Π|8 γουβίοηβ ϑχοθρὺ {86 1, δ ; [ὉΓ 'π σ'ΘΠΏΘΓΑΙ ὙὙ7Ὑ6 ΔΙῸ 
ΠΟΙ ἀσδδεϊαΐα οὗὨἨὨ τηδίθσιαϊβυ [Ϊὼ ϑυχέας, πο υθῦ, Ὀθβ1468 {Π6 
βίοσϑβ Ὑ Ὠἱοῖ οσὶβὺ 'ἰηΏ ΜΆ Ν., [6 νυϊηρ οὗὨ ΕἸΡῆγομι ἔτ 8 ται, 
οἵ ψ Βῖ ἢ ἃ ν ΥῪ βρη 86 48 88 γϑὺ θθθῃ τηδᾶβθ. [{18 ἔτοτὰ 8 Οοπι- 
γιοηίαγίε5, ον οῦ, [Πα Βαοὴ οἰϊαϊοηβ βῃου]ὰ 6 ἄγανγῃ, δά ποὶ ἴγομλ 
1118 ΤΠονιϊος, τ ἈἸο ἢ (88 18. »76}1} Κπόνση ἔοι {Π6 ἀΘβοσρῦοπ οὗ (ὑγρά 8] 
ὙΝ δοιιδη δηα {Π16 ἐγδηβιϑιϊομβ οὗ Ὁγ. ΒΏΓΡΘ89) ἀγα ηιείγίοαὶ ἴῃ Π6ΙΓ 
βίγυοίυτο. ΤῊ Βοιηδὴ οαϊξίοη οὗὨ ἰδ06 ψοσκ8 οὗ ΕἸΡΏτοτα 18 (86 ΟὨΪΥ͂ 
οπ6 τ ϊοἢ ΣΟΠάοτβ ἴΠο86 ἴῃ ϑγγίας δυ8}14}0]6 0 Ὁ δίῃ θης8 : [Π6 φα!ΐοΓΒ, 
Βονονοῦ, οὗ ἐπαὺ οΟἸ]δοίίοη ταῦ ἢ πὸ ΜΚ. οὗὨ ΔῃΥ (ΟὐΟτηπ ἴα τΥ οἢ 
(6 ΒοοΚΒ οὗ {πὸ ει Τ᾽ δδείαιηθπί (τ Β1οἢ}. 6 ἀρροᾶγβ ἕο Βαγα συιτ6); 
απ ἐλὶς τοῦ] παν θθϑη οὗ ἱπιρογίαποθ ἴοσ [π6 ργθβθηῦ οὈ]θοῦῖ, 4130 
ἴῃ [Π6 ΟὐΟἸλτ ΘΠίΆΓ168, 88 ῥγϊη θα, ΤΠ6ΓΘ ΔΓῸ ΒΘΥΘΙΆΪ [ΠΣ Ὼρ8 ὙΒΙΘΒ (86 

1 ΤῸ ΤΏΔῪ ΒοΘΙῺ ΒΌΡΟΣΉΌΟΙΙΒ ἴο τοίου (86 τορᾶοσ ἰο Οανο᾿β Ηϊ δίοσία Ζιϊεγατία. 
Ι ΠΙΔΥ͂ τηθηϊίοη, ἔοσ ἴπ6 οσοηνθηΐθπος οὗἉ βιπἀθηΐδ, Ο. 7. ϑύοθνυν αν! Β βίπρυ τὶν πϑοίαϊ “ Οδἴδ- 

Ἰοχζῦο οὗἩ 16 Εἰδίμετθ οὐ τ1πὸ Ομυτο δπὰ Ἐςοϊοπἰαϑεῖςδὶ Ἦ τίθοσβ ἴἰο ἴῃς ΕἼΘ ΟΘΠἴΌΤΥ, 
δὐταηροά ἰπ ΟΠγοποϊορίοδὶ Οτάοσ." [Ιπ [18 1,186 ΤΠΟγΟ 8 ποιμῖπρ δαρογβθσουβ ἱπϑετῖθά : 
Π|6 ΟἾΪΥ 'ινοσῖκβ πηδηξοπδά, δοδίἀθα [6 ντίτηρα οὗ ΕΔΙΠΟΓΒ, ἀγὸ ΤΠ σθο ἩΒΙΟΝ ῬΘδΣ οἡ {8 εῖγ 
ἸΠΟΓΑΣΥ͂ ΒΙΒίΟΥΥ, δυϊποητί εἰν, δηὰ δἰ παῖ αῦ Βα δ) θοῖβ. Α}} τμδὲ ραγί ᾿ς ἀο68 ὨΟΐ ΘΟΙΡΓΙΒΘ 
“ ΟοἸἸθουίοηβ, Οδίθηρβ.," ὅς, 19 ἀγταηρϑὰ σΘΏΓΏΥΥ ΟΥ̓ ΠΘΠ(ΌΓΥ, 80 (δῖ 8 διὰ ἀδηΐ σΔῃ δῖ Οῃ.0 
800 ἴ0 Ψμαὲ δρὸ ἃ τυῦϊοῦ Ὀσ]οηροᾶ, δαὰ ισάο τγογα δἷ8 οοπίοτηρογασίθδ. Αὐηοπζεὶ ἴδ6 
οἀϊείοπβ βροοϊβεὰ ἰῃ Μν. ϑιδυγασθβ [ἰδὲ ἃγὸ δἰ γϑῦβ τπ6 δεξί, δῃὰ ἴῃ φΘΠΘΓΑΙ [6 ὨΌΠΛΌΕΥ 18 
ΒΕ ΠΟΙ ΘΠΕΙῪ σζτοδὲ ἴὸ {πγηΐδ 41} 186 ὈΪΒΙΙΟστ ρἶ δ] ἱπίογπιδίϊοη ἐμαῦ ἃ βιπάθηϊ πθοὰϑ. [ὲ 
[89 1ππ8 18 νϑ]ὰθ 88 ἃ τοογὰ ἴο Ὀ6 Ῥγοβεσυθὰ 88 ὁγ6 οὗ ἴποβὸ ραπιρἠϊεία ἩΞΠΙΟΝ ΤΌΓΤΩ 80 
Ῥτγβοίουβ 8 ρογίοη οἵ [ἴῃς ΠἰΌΓΑΥΥ οἵ ἃ οτἰτἷς. 1 οδὴ Παγά!ν ουεσταῖα ἴδ οοηνδηΐθηοα Μῃ]σΝ 
Μτν. ϑιονγαγι᾿β Οδιδιοριο μ88 ὈθΘἢ [0 π|6 ἴῃ ΤῊ ΟΥ ἰο 8] δ 65, ἐπ αγη βίην τὴ6 118 )5ς 
186 ἱπίοστηβίίοη (δὲ 1 τοχυϊγοά τοϊαιῖνο [0 ἩΓΡοΓΒ, ΘΠ ΠΟ, δῃ ἃ ΘΟ] ΘΟἰ ΟΠ. 



Ἐχαγῖν ΟἸξαΐξίοηδ, α8 ϑοιγοοβ Γ᾽ ΟΥἰἐοΐβηι. 3927 

οἀϊίοτβ αν ρίνθη 885 ΕἸΡΏΓΟΙ Β, δ ΠοῸρἢ Ὁ ΔΡΡΘΔΙΒ ἔγτοτα {π6 βίαίο- 
πηθηΐβ οἵ Οδγα αὶ ΥΥ̓ ἰβοῆδῃ ἀπὰ Ῥγοίθββου Βιδαϊρον ὑπαὶ πον Ὀ6- 
Ἰοηρ ἴο 6168 οὗ Εάδδββᾶ ; δῃᾷ πού ΟἹ]Ὺ 80, Ὀαὺ [πα ᾿π [Π6 ΜΘ. ἔγοιη 
σοῦ 086 Βοιμδῃ δα οη τγ8 ἴδκθη [ῃθθ6 ρασίβ ἃγθ δρθοὶ θᾶ 88 
ὈΘΙοηρσίηρ ποὺ ἰο Ερβγθῃ, θυΐ (0 “4π|68. ΤῊ1Β ρἴνθθ ἃ8Β ΠῸ ὙΘΙῪ 
Θχαϊ θα 1464 οὗ [86 ἰτυβίνοσι 688 δηα οοταροίθηου οὗ [86 δαϊίοσὶαὶ 
σᾶΓα ὙΠΊΟΪ τγ88 ΘΟ Χο σοὶβοα. ᾿ 

Οἀγάϊμα] ΥΥ̓ϑουθδῃ 84 γ8, ““ 6 γ͵ὸΟ Ρογιβοα {π686 ΘΟΙΩΤΘηἑΑΓΙ68, 
γα Οἴἴδῃ ρογοοϊνθαὰ ἃ υδυϊϑῖυ οὗ βϑίγ]θ, οί ἴὰ {πῸ ἱπιογργοίδίοη 
1861, ἀῃὰ ἴῃ ἴπ6 ἰδησιδρσα, Ποῦ Ὀοίγαγοα βοιηθίϊηοβ ἃ ᾿ἰδῖθν 806, 
ϑηὰ νγὸ 61 πὸ αἸ ΠΟΥ ἴῃ αὐ θυϊησ βυο ἢ ραγίβ ἴο απιοβ οὗ Εάθβεα. 
Ἡονόνοσ, ἰο Ὀ6 πλοῦ οογίδιη, γα οΟηΒ] 6 [Π6 ΜΆ. ἔγομῃ νοῦ {Π6 
Ἐομδη οαϊζοη ψγδβ τωδᾶθ, δπὰ ἔου μὰ οὐὐ οοῃ)δοίαγα νου θα: 88 
ΒΟΙΏΘ ρᾶγίϑ ὙὙΒΙΟΪ δγ6 ῥγϊηἰθα 88 δύ, Εσηλ (0 σϑα]]ν Ὀαϊοπρ' ἰο {86 
οἴμοῦ συ ΒΟ τ πᾶν δύ οταρα ἢ 3 

10 τϑαυϊγοβ ἰμαῦ βοτηθ Ἱπᾶάρτηηθηῦ βμου]α Ὀ6 Θχογοϊβθα 1 τρδκίηρ 
οἰ ]ομΒ ἔγομλ [86 ει ηρΒ οὗ ἴπΠ6 ΕΔΙΠΟΓΙΒ;: [ὉΓ ΤΠΘῪ μάνα ποὺ τη- 
Τγθαυθηίν θΘθη αὐοίοα ἴῸΣ τοδαϊηρθ ποῖ ὑπο Υ αἀἰά ποῦ Το 8 }}Υ πηδὶη- 
αὶ, δὴ τ ΠΙΘΒ ΤΠ6Υ ὄνθ τορυϊαίοα, ΤὨ]8 ἢδ8 ΔΥΒΘ ἢ ἴῃ ραγύ ἔγοτη 
186 τη ἰδία κοβ οἵὗἨ δορυ βίβ, δῃὰ {πμ6 11] -αγθοίθαά οασθ οὗ βοπιθ βαϊίοσβ, 
ὙΠῸ {πουρμὺ ὑμαῦ ΠΟῪ πογα ἀοϊηρ ροοα βουυῖοθ τ βθη {Π6Υ αἰίοσοα 
διά επιοπάδά (86 ϑουρίασο αὐοίαιοηϑ ΟΥ̓ Ιη68Π8 οὗὨἨ {88 ΘοτηΠΊΟῃ 
Ρτϊηϊθα ἰαχί, [Ὁ 18 {ΠΘΣΘΙΌΤΘ ΠΘΟΘΒΕΑΤῪ αἰϊσανϑ ὕο ΘΧΘΙΏΪΠ6 ἃ ΒΕΡΡροβοά 
Ρδίσιβίῖο οἰϊαίάοη τοὐέλ ἐδλε οοπίοχε; ἴον [818 Μ1}} οὗἶὔθῃ βυρρὶν ρσοοὰ 

1 Τὴ Ηεγζορ β ἘθΑ]- Επογοϊορδάϊο, ἵν. Ρ. 89. 
5 Οδγὰ, ΥὙΥ ἰβεπηδπ᾿ Β “ ΕΒΒΑΥΒ ΟἹ  δγίουβ δ  ᾽)6οἰβ," 111, 277, 278. (τορτὶ πίβᾶ ἔτοση “ Τἢθ 

[Βοπηδη] Οδιμοὶὶς Μαρσαζίηο). Ὅδο Υ᾽ δείσδῃ οἀϊείοη οὗ [0 Ὑ οσκβ οὗ ἘΡὮγθῃ) σοὨΒίβὶβ 
οἴ εἰχ νυοΐβ. [Ὁ]1ο, ἴἤσοο Ἴςοηϊδϊηΐηρ [80 ϑιυγγίδο σου (17387--43), ἀπὰ ἰὮτοθ ἴπ6 ατϑοκ [δαὶ 
ῬοδΣ [8 πῆγα (1732--46).. ὙΠῸ οαϊτον οὗ ἴ86 ϑὅγσγίδἪε ρογίίουῃ 85 Ῥεῖτγιαβ Βοηδάϊοϊιβ (8 
Μαγσγοηῖϊο υεδιῖ), μοθα 1 διίη ἐσαπδίαξίοπ Θοσοτρδηγίης τη ϑγτίας Ὀδδγδ Ὀυΐ δὴ ΟὈΒΟΌΓΘ 
Το] διίοη ἴο ἴη6 ΟΥΚΒ ΙΟΝ ΔΓ ῥτοίδβϑοα! Υ ἱπιοσργεῖθά. Τὸ αγεεὰ Ὑυϊηρβ νν ΕἸ Οἢ ὉΘΑΓ 
[86 πδτηο οὗ ΕΡΏσοπι σοσρο ἴο 18 ὙΠ Ὑ ΥΥ ἀοπδιία] ογθ θη τα }8 : ΤΠΘῪ ἃγὰ ργο εδεοαϊΐν τταπ8]8- 
ἘΪΟη 8 ἴτοπὴ ἴμ6 ϑ'γτίδε ; δπὰ γαῖ, γοϊυπηίπουβ 88 δ [6 σοηδίηβ οὗ ΕΡΏγοπ ἰῃ ἢ 8 παν 
Ἰαησπθρα, γα ΡΟΒ5688 ΒΑΓΟΪΥ δηγτηρ τ ΒΙΟΝ ὈΘΑΓΒ [6 5] ̓ σὨϊαδβὶ τοϊδιίοη ἴὸ ἴΠ6 αἀτοοῖ.. 
ΤΟ 81}]6, ἴοο, οὐ {8686 ατοοκ ψοσκβ αἰ γβ στοϑ ἴγοσα τπδὶ Ἡ ΐ ἢ 6 τηϊσῆς οχρθϑοῖΐ ἴὸ 
Βηὰ ἔγομπι [ἢ6 ΔΠΔΊΟΩΥ οὗἉ 1π6 οἵδοσ ΟἸσίβιδη τὶ οῦβ οὗ {Π6 ΤὈστἢ οαπίατΥ. Απά γαῖ ἰδ 8 
ἴο 1π6860 Ογεεὰ τυτὶτἶπρβ, πὰ ποῖ ἴο ἴΠ6 ϑ'γτίας, [πὶ Οαγά, Υ ἰβθηδη ἴΌΣΙΒ ἴο βίον ψἢδὶ 
ΨΌΓῈ 106 ἀοοίγίη68 οὗἩ ΕΡἤγχοια τγοϊδίϊνο ἴο ἴῃ νγογβῃϊρ οἵ ἴῃ6 ὙΊγρὶη Ματγ. Ηδς βαγβ, “Ηδ 
βο68 ἔᾺΓ Ὀογοπά 84]} νυν ϊςἢ τηοάογῃ ἰοηρτιο του νϑηΐαγο ἴῸ πἰίετ ἰη δἀαἀγοδδβίηρ [ἴ8 Βπρρ]}}- 
ΠΒ[ΙΟΠΒ ἴο δῦ, Απὰ ποθ τ ἴδνθ Ὀδδῆ δἰγοϑαῦ Ὁποθ ομαγρσοα δβο] ΤΥ, ΟΥ̓ 8 5.ΤΑΥ͂Θ 
δΔυ Ποῦ, δηὰ ἴῃ 8 ἴαγρο Ὀοοὶς [Ῥχοΐ. 1.568 Ῥσοϊοροιαβθῃβ], ῖ ἢ μανίηρ᾽ Δ] Βοὰ τΓἢ6 ἀοςγ 68 
οὗ 186 ϑγγίδο Οβυσοῖ, ἴοσ [86 ρυγροβο οὗ νυἱηάϊοδιὶηρ ΟὐΓΒ, τὸ Ὑν}}}} ΓΔ ΏΒ]δῖθ ἃ ἔδυνν ὄοχργοβ- 
5' ΟΠ το πὶ ΟὯ6 οἵ [Π686 ὈΓΑΥΟΓΒ 80 88 ἴ0 50} Δὲ νγο ἤδυο βδίὰ. (ρ. 276.) Απὰ τθῃ 
ἴΌ]]οῦν οχίγασίβ ἔγοπλ [ῃ686 1}}-δοοτοάϊοὰ Ογϑεὰ σοσκβ, τορὶοῖα τ ἢ Ἰἀοϊδίσουβ Ἔχργαββίομβ. 
ὝΒΟΓΟ 18 [Π6 [{Κκ6 ἴὸ Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ ΔΩ φεπμῖπε σοσκ οὗἩ [86 ΤΟΌΓΓΝ σΘΗ ΤΥ ἢ [Ὁ ἰβ δἰ ΠρσΌΪΑΣ 
ἔπδι ΥΥ ἰδοηδη, 80 τ ΠΕΣ Ἰαάρεα ταὶ ρατὶ οὗ [6 ϑγτίδἪ (οῃηπιθῃηίαγοβ, τοῖα τμ6 αἰΐ- 
ἴδγθησθϑ “ ὈΟΪῈ ἴῃ ἴῃς ᾿πιετργοίδείοη ᾿1861 δηὰ ἴῃ τπ6 ἰδηρίδρο, νοι Ὀοϊγαγαὰ βουηοτίτηθϑ 
ἃ ἰδίοσ δρε,᾽ οομίά ποὲ Ὀ6 τὴ6 ποτὶ οὗἩ Ἐρδγοιη, βου !ὰ Ὀτὶπρ ἕογυσασγὰ ἴῸΣ ἀορτοδῦὶς γΘ ΒΟῊΝ 
ΟΧίγβοῖβ ἴσοι ἴΠ686 Οὐκ πόσγκΚ ττπουῦ πἰητίης ἃ ϑαδρίοίοη, Ὑ ΔΙ᾽ 8016 88. ΔΙῸ τηΔΥ οἵ 
ὙΝ ἰβϑπηδη᾿ Β ΘΟ ΓΙ θα ΟΠ 8 ἴο οτἰ ἰοΐδηι, ἰξ πηαδὺ ΔΙννΑΥΒ. Ὀ6 τοιποη το (μὲ ἢ6 δ88 ἀεδηΐτα 
δηα σοποτζοῖθ οὐδοῖβ γος ΒΘ ΟΥΟΡ ΚΟΟΡΒ ἴῃ υἱὸν ; αῃᾶ ἴπο86 ΟὨ)οοῖΒ ἅτ δὲ {1Π108 80 Π0ῃ“ 
ςοδ]βᾶ, [Πδὲ 8116 βοιηθιΐηρ Βθοιλϊ ΡΥ ἀἰϊβογοης 18 ἀϊδουβδοὰ, ἢ ὁπ ἀθανοῦσβ 8[κ 1 π}}γ ἴὸ 
ογοδῖθ δὴ ἱτηργθββίοῃ, ΟΥἩ 4ῸΙΘΙΪΥ, ἀπ 1 δοίη ΟἾΒΟΓ ἴοστῃ, [0 αϑϑηθ 88 πηἀουδῦθα ΒΟΙῚΘ 
τηοιηθηΐουδ ΡοΟΪηΐ ΓΟΔΙΪῪ δὲ ἴββδῦθ, Ηΐ δουμθθη ἀοδοσῖδ δἰπὶ ἩΠῊῈ τοραγὰ ἰὼ ἩΧΙη8 
Ἰηγοϊνίηρς Βα ἢ ΘΩΒΟΒΓΟΙ ἰ51Π|8 85 [Π086 ΜὨϊοἢ Π6 οἰξ68 88 ΕΡΏσοιη β, ΗΒ γι! ἤο 68 ἈΓΘ δὶς- 
πἰδοδηῖ ἴο [Πο80 ψἘο σδῃ το 8}}} ἰπααίγα ; ἸΒΟΥ͂ τηΐρ δ ὍΘ τιϊϑ]οδάϊηρ ποι ἢ ἴο 8 βία ἀθῃῦ. 
ΤΟΥ τῆδκα ὁὯ6 Ἰοοκ Ὀδοκ δὲ [09 δδγηθϑὺ ἰηγθδε ραίδοπβ οἵ Τλ]οπιοσπῖ, Μοπίδποοῃ, βῃὰ 
Οἴμοτα τ ἢ ἔθα ηρΒ οἵἉ τερτοῖ, 

ΥΟΙ. 1Υ. Ζ 
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Ρτοοῦ οὗ σμαΐῖ {πὸ τΥΙΓΟΣ ΤΟΔΠῪ Βδα 1π Ὧ18 ΘΟΡΥ οὗἩ {μὲ Νὸν Ταεδία- 
τηθῃΐ. 

ΤΠυ8, ὙΒΘΏΘΥΟΥ 10 18. ῬΟΒΒΙΌΪΟ, δὴ δα! οη βου] Ὀ6 υϑοα ψΒ]οὴ 
48 θθθῃ ἔοσιηθα ἴγοια σοοὰ ΜΆ., δβρϑοιδιὶγ 1 186 νδυϊδίϊοηβ οἱ 
ΟΥΠΕΥ ΘΟΡΙ68 ἅτ ποῖθα, (Ἃἀοοᾶ βούνίοθ "ἶἷῶΑϑ ἀ0η6 1π {Π18 τϑδβρϑοῦ ἴο 
{16 τοῦθ οὗ Εὐυβοῦϊαθ, Ὀγ {Π6 ἸαίΘ τ. (ἀαϊϑίοσα. Απά 88}}}} 10 τσ 
Ὀ6 τγϑιιθθογοά, {Πμαὐ 1 ἃ ΕΑΙΠΟΥ τοδὰβ ἃ ραϑϑᾶρθ δβοιηδίτηββ ἰῃ τῃ6 
ΒΆΙῚΘ ΠΒΠΠΘΙ 88 1Ὁ 18 ουπὰ ἴπ ροοα αἀποΐοηέ δα ΠΟΥ 168, Δηα αὖ ΟἿΟΣ 
{ππη68 10 18 Του πα ἴῃ 18 ὙγΟΥΪ 8 ἴῃ [6 ΒΆΠ6 [ΌΣΏΣ 88 1 γϑοεπὲ ΘΟΡ]Ί68, 1 
οδῃ ΒΑΥάΪγ μὲ ἀουδίοα ἐμπᾶὺ ἴῃ {π6 ἰαναι Θ8860 1Ὁ αὰ8 Ὀδθη το 6116 ἀ 
ὈΥ ἃ οοργἱβί. 

Ῥαϊγιβιῖο οἰζδοηβ αἴοπο Ὦδυθ ὙΘΙῪ 11{0|6 πεῖρῆξ; βασι οἰ ΟΠ, 
δυθῃ ὙΠΘῺ ἴῃ δΔΟΟΟΙΔποα ὙΠ 8. γϑυβ οι, ἤν δαΐ [1{{16 τότ; Ὀυΐ 
ΨΉΘῈ ἃ οἰϊδίϊοι ἐπ 1 δοοογάαποθ ἢ δοιὴθ βδηοιοηΐ Μ 9. δηά ἰγβϑηβ- 
Ἰαϊϊοηβ, 16 ροββθββαβ στοδῦ οουτοογαίνα γαίθ. [10 18 88 δρηγηιης ἃ 
τοδάϊηρ πο ΠἀΘρΟΠἀθΥ ἰο οχιβῦ, ὑμαῦὺ Οἰὐδίϊοηβ ἅτ οὗ {Π6 
αἰτηοβὲ ἱπῃρογίδησθ. [1 δίοῃθ, Οὐ ΏΘΑΥΪΥ͂ δίομθ, {ΠΟῪ ΤΑΥ͂ 6 Ἰοοκοά 
αὖ ἃ8 ΠΊΘΓΘ ΘΑ81.8] ΔαἀδρίδιοηΒβ οὗ [ἢ6 τογὰβ οὗ [πὸ Νονν Τ δίδηγθηΐ. 

ΤΊ6 ΘΑΥΪΥ ὙΓΙΘΥΒ ἅτ οὗ ἔἃγ ΠΡΟΣ ἱπηροτίδμοθ ὑμαη ἔμοβα 80 
Ἰϊνεὰ αἴΐοσ {ῃ6 Ὀαριπηΐηρ οὗ 16 ἰουγ ἢ σΘηΌΣΥ ; δα 8 τ ΠΘη 
Ραἰγιβίϊο οἰτα 008 ΔΓΘ ΘΟΙΠΡΑΓΟΩ͂, {Π6 αφε οὗ {Π6 ὙΤΙΟΣ τυδὲ ποῦ θ6 
ονὐουϊοοϊςθα, [0 18 86]688 ἴο Ὀδίδησα ἴἢο86 ΠΟ Ἰνοὰ ἔσοια {πὸ ἢ 
ἴο ἴμ6 βουθῃῖῃ ΘΘΠΓΌΣΥ δραϊηβύ {μο86 οὗἩ {π6 βοοοπα δηὰ {ηϊγὰ, Ῥδγ- 
ΠΟΌΪΑΓ διϊθηοπ Βῃου]α αἰνγαγϑ Ὀ6 ρα]α ο [88 ὁ:,γέδ8 ϑέαξεπιεηὲ οὗἉ 8 
ἘΆΓΠΟΥ πὴ τοραγὰ ἴο ἃ γδαϊηρ; [ῸΓ ἰὖ αὖ ᾿οδβὺ βῆονγβ ψβδαῦ μ6 μδὰ 
1η ὨΪ8 ΘΟΡΥ (Ἰ τ μαΐ ἢ6 ψυτοίθ ἢδ8 66 ῃ ΒοΟΌ ΓΑΙ ΘΙ Υ ἰΥϑηβ {66}, ΘΥΘἢ 
11 ἀο68 ποῦ Ἰοδα αὰ8 ἀϊγοοῦ ἰο {π6 ἔτι τοδάϊπρσ. 

Αὖὐ {{π|68 ΠΟ σΟΠΟΪ ΒΙΟη δ Ὀ6 ἀγάγῃ ἴγοιῃ (86 δἰΐοπος οἵ ΕΔΊΠΟΥΒ 
88 ἴο ΔΩΥ ΡῬΆΓΓΙΟΙΌΪΑΓ ΡΆ888ρ6; δὖ οἴμοὺ {ΠπΠπ|Ὸ8 ΒΌΘὮΩ ΒΊ 6 06 15 ΥΘΓῪ 
Βση!βοδηΐ : [07 1 τϑιλδυῖςθ ΔΓ6 τηδᾶς, βοηίθηοα ὈΥ βαηΐθῃσα, δπα δἰπιοϑί 
ψογὰ ΡΥ ψογά, ου ἃ ρογίοη οὗ δογιρίατο, δῃα ἐμθῃ ἃ ροσγίϊοῃ 18 Ῥαββϑὰ 
Ὀγ [ἴῃ 81:16 πς6, πᾶ {ποθὴ {86 ΨΥΙΟΥ ἀρϑῖη ΓΟΒΌΓ.68 1π {ΠΠ8 Β8116 Τηϊπυ 8 
ἸΏΔΉΠΟΥ; δηά 1 {Π6 ροτίοη {ππ5 ἀπποίοοα 18 οὐ! εα ἴῃ ΟΥΘΡ δυῖβο- 
ΤἸΓ168, 10 Μ111 ποὺ θ6 ἀουδίοα Ὀγ ἰμοβοὸ ψγμὸ Καον μα δυϊάθηοα οὗ 
{π18 Κιπα τηθδηβ, {παῷ Β0 ἢ) ἃ Ῥαββαρθ γχ88 ποῦ οοπίδιποα ἴῃ [186 ΘΟΡΥ͂ 
1561 ὈΥ βυοῖ ἃ ΕΔΙΠΘΥ. 

ΑἾ8ο, 1 Εδύμοῦβ ἢ ρα ποσὶ σοηβθηΐ Ἔχ 1Ὁ Ὠ0 δοαυδιηίδησα 1 
ἃ Ῥάββαερβ, ΜΆΘΟΙ ταϊρ δ. βοθλ ἰο 6 ἱτηρογίδηῦ ἴῃ ἃ ΘΟΠΙΤΟΥΘΙΒΥ ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ ΠΟΥ ψΟγΘ Θηρηροά, 10 Δ ΟἸΪΥ 6 οοποϊυαοα {πᾶ 10 νγγᾶβ ποῖ 
ἴῃ ΤΠΟΙΡ ΘΟΡΙ68: {18 101}} Ὀ6 βἰχεησίποηοα 16 [Π6Ὺ αυοῖα [86 ἱτητηοα δία 
οοηΐεχύ οὗἩ βυσῇ ρϑββαρα; δηὰ {ῃ18 ΜΨ1}} Ὀ6 τορδγαθα 48 ἃ οοηβγιηδα 
ΟΟΥΔΙ ΜΕΥ 1} ΒΌΘΝ ΟἸα:βϑίοη (ΟΥ σαίμοῦ ποπ-ϊϑογ 101} 18 ουΠα ἴπ σοοά 
ΜΈ. δηὰ νϑυβίοῃβ Ὑ Πῖοἢ τος ἤν σοοοϊνϑᾶ. 

Τηι5, τ ΤΠ Ὲ οαγο ἀπά οδυίίοῃ, δοοά οὐ άθποθ ΤΑΥ͂ 6 ΟὈίδ!ποα ἔτοπὶ 
{πΠ6 ΑΓΒ ΘΓΒ; ποῦ ἱπάδροηάοπὶ, ποῦ {παῦ τος σακβ ἄρον Μ595., 
Ὀαύ οὗἉ {μαἰ οοἸ]αίοταὶ Κιπα τ μοι, 'π οᾶ568 σϑα]ν ἀουθέία!, Μν}}1 οἴϊθη 
ἢανα ἃ Ποίογιηϊπῖησ να]πα. 

Ιὴ ρϑηθγαὶ ἃ ραίγιβίίς σθραϊπρ 16 ἀοι 1, 16 10 ἀρτοο8 στὰ τμ6 
ΟΟΙΏΠΊΟΙ ἰαχύ, 88 Ορροβϑᾶ ἰὸ ἴπΠ6 ἀποϊθηΐ δ Ποῦ [168, απ ἔμθα {86 
ῬΥΘΒαρ(Ϊοη 18 {παὺ ΟΟΡΥ 8 οὐ δα ΐοσβ ἤᾶνο α8841]6 ἃ [Π6 οἰϊαϊίου τε 
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ἐπιοῖν ᾿ρτουῖηρ; μβαη8. ὙΒΘἢ βυοἢ ἃ ροϊηΐ δατωϊίβ οὗ ἱηνοδι σαίοη, 
10 ψ1}} οἴὔθῃ ὈῸ Του ὑμαῦ [Π6 ραίγιϑῖο γθδάϊης Υ Β1Οἢ. οοη γδαϊοίβ (Π6 
ΟΥΒΟΥΡ ΘΑΓΙΥ͂ Ομ τη ΐ8 18 οἰ ΠΕΡ ποὺ σΘΠυΪΏ6, ΟΥ {μὺ 1Ὁ δ8 Ὀ6ΘῺ (88 
8 ἀφιμομδβίγα 6 [Δ60) τιοἀ τη βο6α ἀπα οιμθπασα, 

ΑἩ ᾿πδίδμοα οἵὁἩ {18 ΤΑΥ͂ 6 866} ἢ βοὴδ οὗ 1π6 δι μογιθβ φυοίοα 
Σοϑρθοίηρ 1 Τίχμη. 111. 16. ὙΤμὸ αυοβίϊοη ὑμογα 1168 Ὀούνγθοη ἃ βὰ}- 
βίδη ἀνθ δηὰ ἃ σοϊδίϊνα ργοποιῃ; {πὸ οαυὶν ΜΆΘ. μαννα ὃς (οῃδ ὃ) 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἀπὰ ἴΠπ6 ΘΑΥΥ ὙΘΥΒΙΟΠΒ ἤν 4180 ἃ γοϊαίϊνα, νν}}}6 
{86 ἰαίον Μ58., δῃὰ δ ΟΥὁΎ ἔτγο νϑυβίοηβ ἰδίου (δὴ {86 βουθῃίῃ σθη- 
ἰΓῪ, μανο θεὸς ἐφαν. ἐν σαρκί, 88 ἴῃ [ῃ6 οοτητηοι ἰοχί. Βυΐ ΠΙοηγ- 
εἰ οὗ ΑἸοχδηάσγιβ, ᾽πὶ {86 {μῖγαὰ σοηζαγΥ, 18 οἰϊοα 88 γοδαϊηρ θεός. ΤῊ]8 
8668 δὖ ἰοαβύ δίγδηρῈ ; ἴον τὺ του] Ὀ6 ΤΟΙΔΑΓΚΔΌΪ6 [ὉΓ 80 αἰβεϊποΐ ἃ 
ΤΟΔαΙΩρ 88 {Π18 [0 Ὀ6 ἀπίγϑοθδ]α ἢ ἀπ οὗὨ [Π6 δα γ]ν νογβίοηβ. ΤὨ18 
185 ΘΠΟΙΡὮ ἴο βυρραϑί ἸΠΟΑΊΌΪΥ ; ἀπὰ [Ὁ 185 ΜΧ7Χ6}} Κπονη {παΐ {Π6 ΕρΙ58016 
οὗ Τὲ᾽οηγεῖαθ οὗ ΑἸοχαμάγια ἰο Ῥδὺ] οὗ ϑαιηοβαία 18 οὗ νϑσυ ἀουδύ- 
1 σαπυϊπθῆθθβι Τὴ6 ραββϑαρα βίδηβ (8 ἴὰ Μίδῃει: εἶς ἐστιν ὁ 

ἱστός, ὁ ὧν ἐν τῷ πατρὶ συναΐδιος λόγος, ἐν αὐτοῦ πρόσωπον, ἀορα- 
τὸν θεός, καὶ ὁρατὸς γενόμενος" θεὸς γὰρ ἐφανερώθη ἐν σαρκί, γενόμενος 
ἐκ γυναικός κτλ. ((ὐοπο}}18, 1. οο]. 1044. : ν6] ΠιοΏγβι Ορογα, ῥ. 211.) 
Τῃ Θχϑῃληϊηρ [6 ααοδβίζοη οὗ [6 ριθ μυ Π6 1688 ΟὗὨ {818 Ἰα ον 10 Δρροαγοὰ 
1μαΐ 1. γγὰϑ οὗ ὕοο ἀουθύι! δυῦ ΟΥ̓ ΤῸΓ δῃ δυρυτοθηῦ οὗὨ Δῃγ Κιπα 
ἴο Ὀ6 Ὀ.}]δ ὑροι 1; δηᾶ ἱπάροα 1ὑ Ἰ6α ἴο ἃ βοι{]6 δοῃο] 5:0. 1ῃ ΤΩΥ͂ 
τη οὗ [Π6 ἀουθί]πο88 οὗ τομ ὑπαὶ 18 ἱπβογίθα ἴῃ {μ6 Αοίβ οὗ 
Οὐουη0118 αἜ αὐ ργεθεπέ εὐϊοά, Ῥυΐϊ 88 ἴο 118 οἰϊδοι, 1 τγδϑ 4016 ἴο 
ΟΔΙΤῪ ὕπ6 Δρυμηθηΐ ἃ [1{{16 Αγ ΠΟΥ ; [ῸΓ (Ποῦ οχιϑίβ δὴ οἱα 1 δίῃ 
ἰγδΏ ΒΟ οἵ [Π18 ΨΘΣῪ Θρ δί]6, δῃὰ ἴῃ 1Ὁ (Π6 ΡαββαρῸ δίῃ α5 {1118 : --- 
“Ἰῦπυβ δῦ Ογιβίαβ, ὑπ ρϑύβοηῃδ ν]81}}}18 δὖ 1 ν1510}}18, 1ὰ οϑὺ αἰ νὶπ6 
οὖ Β6: 81 Ὀ}]1ΟΣ βία ρ]αχ ἀθϑυσβαγω οὖ ἀδοσβυσωῃ οοτηροβιίι8,,6Χ 60, οὐ 6χ 
ΤΑΊ] 6 γ6." (Β1οηγ811 Ορογα, Ρ. 800. οο]. 11.) ΤΏυΒ τ μούμου (ῃ6 Ἰοιίοσ 
06 ἃ ροπυΐπο ποῦκ οὗ Ὠ᾽ομγβίιβ οὐ ποῦ, [86 οἰζαίοη ἔσο 1 ΤΊμ. 111. 
16. 18, δἰ Ἰθαβϑί, δῇ ἱπίογροϊδίϊομ ἰαἰγοάυποοα βαρβοα  μῸ]Υ (ο [μς οἹά 
1μδἴλῃ ὑγαπδίδίοη μανϊηρ Ὀθθῃ Ἔχϑουίθα, Νὸ ἀουδὺ ὑπᾶῦ 1 νγᾶβ ἐμουρβὶ 
8 ψΔ].Δ 016 ΒουΎ106 ἰο ἀορτηδίϊο ογἰμβοάοχυ ἰο ἱπίτοάπος θεὸς εφανερώθη 
ἐν σαρκί ᾿πίο ἃ τοϊαϊδίώοη οὗἩἨἁ (86 ῥγο]δρίϊοαὶ ϑοοϊηϊδηΐβπι οὗ Ῥαὰὺὶ οἵ 

Σ ἘὸῸΣ (Π6 ἀοίδι] οὔ 86 ονἱάθησοθ οἡ {πὶ8 ραϑβαᾶρὸ 866 “ ἀσοουης οὗἩ Ῥυίητοα Τοχί," 
ῬΡ. 227---28]1. ΙΕ ΤΩΔΥ Ὀ6 Ν6]] ἴο βίδῖδ, ἐπαὶ 1116 8|16ρδίοη8 οὐὨἩ τ. Ἡδηάοσγβοη δηὰ βοῖιθ 
οἴδοῖθ, [ἢδι νασίοιιβ δῃοίθηῦ Ὑϑγβίοηϑ ἀο ποί γοδὰ ἃ σχείαζέυε, Ὀὰϊ 1Πδὲ [ΠΟῪ πιαᾶν οὐ πιμδέ τοδά 
θεός Δ᾽ ιιἐϊογίῳ ἱποογτοοῖ; ἰηἀοοά, 1 5ποῖ τη04685 οἵ τοββοηίπρ γεγο Ἰαρἐἐπιαΐο, ἰδ ψου]ὰ δ6 
ἴῃ νϑίῃ ἴὸ Ὀτίηρ οσνγασὰ τῃ9 οὐϊάθῃσθ οὐ νϑυβίοῃβ δὲ ΔΗΥ͂ {ἰπ|6, ΟΥ ΟἹ 8ΠΥ δβιιῦ)εςῖ. ΤΠ 
Τεδάϊηρς οἵ Ο. ((οὰ. Βοογποσίβηβ) 18 ἵθογο ἀἰβοιβδαά, Ρ. 165. ὙΠῸ ᾿ἰη6 ονοσ ἴ᾿6 Ο (οὗ ο5) 
ἰη τῆν ΜΒ. 18 1Πογ βέδιδὰ ποῖ ἴο ὃ6 ἔξΐια τηατὶ οὗ σοηϊΓδοιίοη, αὶ ἰδ ἰ8 ἀτανσῃ ὑρυγαγὰ ἤγοτα 
Ἰεῖς ἴο τίρῆς οὐοὸσ 1ῃ6 νονγοὶ, δπὰ ἰδ 8 (ρ. 165.) σοπιραγοὰ σὰ ἴΒδὲ ἰοαπὰ ἱπ τπ6 ΜΒ. ἴῃ 
64]. ὄ111, 24, οΥ̓Ὸσ ι, δῃᾳ γϑσ. 28. ΟΥ̓ΟΣ ε, ὑυἱτῃ τΠ6 βυρχεδιίοι {παὺ “ ἷξ ἸὰΔῪ Ὀ6 ἃ πιοάδ οὗ 
ἀοποίίηρ τῃ6 δρ᾽ γίξιιβ δϑροῖ." ΤῸ τῇ 8 τειηδτκ ἰ8 δὰ ἀοὰ, “ εγλαρβα ἴθ πη 'π ααθβιϊοι 
ἯΔ48 τιδοὰ ἰη 1 Τίμι. 11,16. ἐο ΑΙ] τῷ ἰ86 2, αἰϊπ ἰεχὶ ἩὨῖο ἢ 1168 οὐοσ ἴμ6 ατϑοκ." (Δαάεηάδ, 
Ῥ. 2.) Βεβίἀθβ {Π686 βυριᾳοϑιοηϑ, ἰδ ΤηΔΥ͂ Ὀ6 Ὑ611 ἴο τοΐογ ἴο ΔΙδ δὶ 8 Ν. Τοβὶ,, δα. 2. 
γΟ]. ἰϊ, Ρ. 440., γῇο 54γ8, ἴδδὲ [6 Ἰοίτοσ Ο ἱη τε Οοάοχ Βοογηογίδηιβ (ὙΠ ἢ 86 Εἰ πηθ0] 
εὐ! 64) μ68 οἴζδῃ ἃ 1ἴπ6 οὐδὺ ἰδ ΠΟ μπΐ ΘΔΗΥ͂ ΤΟΘΒΟΉ, 
ὝΒΘη 1 ντοῖο ἴπ6 ἐχδιγίηδίίοη οὔ ἴΠ6 τοδαϊηρϑ οὔ 1 Τί, ἰ1]|. 16. 1ὴ [6 “ Αςσοουπί οὗἉ [6 

Ῥπηϊρὰ Τοχε 1 ρμαβϑοὰ Υ 1Π6 δἱ]ορεᾶ οἰϊατίοπ οὐ Π᾽οηγβὶαβ οὐ ΑἸεχδηάγία νιν θεός, 
ΕἸΠΙΡΙΥ τηθητοηΐη ἰδ 848 ροεβίδίψ οοτγγϑοῖ, Ὀθοδυδβθ ἴζ γῦὰδ ΠΩΡΥΔΟΙΘΔΌΪΟ ἴο ἐπυεδσαίε 186 
Ροΐπί τῖτἢ τμς Πἰπηϊιοὰ Ταβοῦγοαβ ΟὗἩἨ ΤΩΥ οὗ διπαγ. 1 Κπον {δὲ 186 ἘΕρίδιϊα ἴο Ῥαυ] 
οἵ δαιροβαία σὰθ οἵ ἀΟΏΡΟα δα ΒΘηΓΙΟἾὙ, δπὰ ἰπὰβ 1 γγα8 ἐδεπ οδιχοά τῇὸ Ἰοᾶνο [86 
ᾳποϑίίοῃ. 
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ϑατηοβαίδ. ΑΪδβὶ ἐπαῦ [πόδα ὙΠῸ τηδϊηίαϊ ὈΟΙ ἐγμέδ δηα ἀορτηδίῖο 
ΟΥ̓ΒΟΘΟΧΥ͂ ἴῃ 81] 18 βισισίηθϑβ βου] οὔὔϑῃ πᾶν ἴο οχοϊδίτη ““ ποι .8}} 
ΔΌΧΙΙΠΟ, ἢ ἢ 
ΤΠ γοβεϊ οὐ (818 ᾿Ἰπνθβυ σϑῦοη ἤν, [παΐ ἡ ΘῈ ἃ γοδαϊηρ; 15 ἰουπᾷ 

ἴῃ ἃ ΕΔΙΠΕΥ υὐΐοῦ! ἀϊβοογάδης ὙΥι 411} ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΓΤΥ͂ ΟΥ ΟἾΟΥ ΘΑΥΪΥ 
Δα Ποτιῦν, 1Ὁ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 αυϊΐ6 τρῃῦ ἰο πισηίίοπ ἴΠ6 τϑδαϊπρ 80 Τουηά, θα 
ἴο αἰίδοἢ. πὸ δου Υ ἰο 1 67 86, ἈΠῸ] 1Ὁ ἢδΔ8 Ὀθθὴ δχϑιηϊηθα δπὰ 
νἹπα]οκίοα, 

10 βῃου]α αἷδβο Ὀ6 οὐϑογνθα {μπαῦ στ θὴ 8 γϑδαϊησ 18 οἱίϑα ἔτοιῃ ἃ 
ἘλΕΠοσ, 1 πχαδί ΡῈ Ἰηνοϑυραίοα τ ποΐποῦ [Π6 ραββᾶσθ 18 Υθ8}}γ ἰδίκϑη 
ἔγοιη 186 ρογοῃι οὗ δογιρίασα ὑπάον οχϑιηϊηδίίοη. Μιβίαοβ ἤᾶνα 
οἴὔθῃ Ὀθθῃ τηδθ ἴῃ ταίουτιηρ ἴὸ ἃ ραὐἰγιδῦίο ραββαρα ὙΠΟ ῆ ΤΟ] ]ν 
ΔΡΡΙ168 ἴο οπα οὗ {π6 (ἀοβροΐβ, 88 1 1ὖ πδὰ ἰο ἀο ψη τυ μαῦ 18 μαγ8 116] 
ἴῃ οη6 οὗἨ {1πΠ6 ΟἸΠΘΙΒ; 4180 αὖ {1π168, ἤθη δὴ ΟἹ Τοβίδιηθην ρᾶββαρθ 
18 οἰἰβά 1π [186 Νοῦν, ἃ ρᾶββαρα ἴῃ ἃ ΕΔΙΠΟΥ ΤΔῪ οογέαϊηϊἷν τοϊαῖο ἴο {ἢ6 
Ρίδοα ἴῃ ἴπ6 ΟἹά ᾿Γεοβίαυαθηΐ, δπὰ (8 ἀη]688 (86 ΤΧ Χ, δηὰ {6 
Νον Τοβίατηθηΐ ἀὺῸ σγΟΔΟΪΥ δ ναρίδηοο, 1 Τοῦ ]α ποῖ Ὀ6 ἃ ββέδ ῥὑσγο- 
Θά υΓα ἴο αὐοῖα βιιοἢ, ἃ ρ]8 66 1π Βιρροτῦ οὗὨ Δῃγ τοϑαϊηρ ἰπ [Π6 Νέον. 

Ιῃ σοηθσαὶ, 1Ὁ τι Ὅ6 ὈΟΥΏΘ ἴῃ πϊπα {ὑπαὶ ΟΟρΡΥἰβίβ δηά δαϊΐουβ 
ἤανο δα {86 ἰθῃάθῃου 0 δαδρὺ ἴπ6 δου ρίυγο ραββαραϑ ἢ ΕΑΙΒΟΥΒ 
ἴο {πα΄ ἴο τ ΒΙΟΝ ΤΠΘῪ “6Γ6 {ποιηβοῖνθβ δοουβίοτηθα ; δηᾷ δι8 8 τοδα- 
ἵηρ; ἢ αἰδοτς ἔτγοτα ἴπ6 οἰἀδδῦ δα ΠΟΥ 168 ἃ8. ἃ οἶδδθ, σῃθη ἔοαπά 
1η 8 ΘΑΥΪΥ ΕΑΙΠΘΓ, 18 ὈΥ͂ ΠΟ πη68118 Θοποΐαβῖνα {Παῦ {Πδὺ τγᾶβ {Π6 γοδάϊησ 
οὗ νυ ῃῖοῖ ἢ6 δρρσγονϑᾶ: ψ 116, οα {Π6 οἴ μαπά, ἃ γβδαϊηρ; ἰῃ ἃ ΕΔΊΠΘΓ 
ΒΒ ΙΟἢ ΟἿ 7 6γ8 ἴτοτα [26 τϑοθηῦ ΘΟΡ 68 δη δοοογαβ νι {Π6 τηοϑὲ δποϊθηΐ 
ΤΩΔΥ δα τορΆγαρα 88 ὑπαουθίθαϊΥ {πΠ6 τοδαϊηρ οἵ (86 ἘλαίμοΣ ΠΙπ ΒΟ] ἢ 
ΤΠυΒ ἸΏ ΤΊΔΠΥ͂ 08868 ρΔΙΣΙΒ[16 οἰδίϊοη8, ἱπμουρἢ ρΊγθη, ἅτ ποῦ ᾿ηξθπαοα 
ἰο οαὶγλ ΔΩΥ βογύ οὗ δυ!ουΥ ; ΠΟΥ ἃτὸ βίαι θα σαῖποῦ ἴῃ ΘΟΠΠΘΟΙΊΟΝ 
ΜΠ {Π6 ἔδοῦ οὗἩἨἁ Βυοἢ) Οσουτγθηοθβ, ἔπη 88 Βυρροβίηρ {παῦ ἴπ6 δοΐυδ] 
ἴοστα οὔ (86 ραἰγίδιϊο οἱἰδίϊοη δ88 θη ὑγαηβα 64 ἰο 0.8. 

ΒΟΠῚΘ 186 τῦξ8 τη866 ΟΥ̓ ΘΑΥ]ν Οἰζαυ]οηΒ ονοῃ ἔχοι (86 {ἰπ|6 ἤθη 
Εταβλιβ αἀϊίρα (ἢ ἢγδί ριεδίϊ4)ιεα ἰἸταρτοββίοη οὗ {π6 ασθοὶς Νὸνν Τοβ- 
ἰδιχθηί. Ηδ εἰρ]ογοα 845 οο]]αίογαὶ δἰ βυοι οἰ δ ΕΟ ΠΒ 88 ἢ νγχὰ8 80] 6 
ἴο σοἸ]δοὲ δ ταῦ πη: τ ῇθη, ᾿Ὁ τησδὲ θ6 τοιιθηιογρα, [86 ατοοῖκ 
ΕΑΙΠοτΒ ΟγΘ 88 γαῖ οΟὐἱὺ ἴῃ Μϑ. Τὴ βυσορββοῦβ οὗ ΕΓϑβπλ8 
[Ο]ον δα Πῖπὶ ὈΥ ταθη!οηὶπρ πῃ ἐπ ὶσ ποῖθβ (848 μα δα ἀ0η6) ραγίϊου αῦ 
ΤΟ ηρΒ οὗ ἐμαὶ Κιπά, 1 ψγαϑ ποῖ, μονδνοῦ, {1} {π6 ὕπ6 οὗ Μ|]]}, 
{παι {π6 ἔστιια να]ὰθ οὐὁὨ γμαϊσγιβίλο οἱ δ ϊοηβ ττᾶϑ Δρρσγοπμοπαθα, ΟΥ ΔΩΥ 
αἰϊοτηρῦ τοδάθ βυβίθιηδ. αι! γ ἰο οο]]οοῦ ἰμβο. Βίββορ ΕἘ]}, (6 
Ραίΐγοῃ οὗ ἢ}8 ἰαθουγβ ἴῃ {ΠΥ ἐοστηοσ ρατύ, θα {16 ρρσομβοπαοθα (Π6 
νυ οὗ {Π6 ραύγιβιῖς οἱ δ 8 88 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗὁἨ ΟΥ̓ ΠΙΟΙβτα ἢ πα {πὸ ἥττω- 
ποὲ8 οὐ Μ|ΠΙΜ1η ἰλϊκιησ βυ οι ραΐμβ ὕο ὁ0]]6οὐ ἴθι, πα ἴῃ Ἔχρθηαϊπηρ 
80 ΤΠ ΟὮ {τη6 οἡ 118 ρατὺ οὗ δὶβ σου, ἴῃ Ορροβι θη ἰο [Π6 Ἰπαρτηθηῦ 
δηα Ὑ]Βη68 οὗ Ὠἷ8 ρβίγοῃ, βῃουσοὰ πον [Ἀ]} 8ῃ Θβμηαίο μ6 δα ἐοσιθα 
οὗ [Π6 Ἰπηρογίδῃςο οὗἩ ουϊάθῃσθ οὗ {{π18 Κιπά. 

Βϑηί θυ, ἰῃ 18 ρσοροβοα δαϊομ, γον] Ὦᾶνο ρίνοη ἃ ἄτι6 0]466 ἴο 

Σ᾿ ΤΟ τηοάθ ἴῃ ὙΔδὶςὮ θεὸς ἱῺ (Πὶβδ Ῥαββαρθ Ὧ48 Ὀδθθῃ ἱπίτοἀυοοα ἰηΐο ΟΒγγδβοδίοτῃ 18 
βίδίοἃ ἴῃ “" Αςοουπηὶ οὗ 180 Ῥχϊπιοὰ Τοεχῖ," Ρ. 277. ,70οί-ποί. Ὑῆο αἰϊεμζαϊίομβ ἔγοση 
Ἰ)ιάγτηυβ δηἃ Ὑποοάοσγοί ΠΥ δάση οὗἩἨ ἱπνθϑι ρατίοη ὙΠ} δἰ ταῦ στ ϑ]ῖ5. ὙΠῸ δρρϑαὶ 
τ 8 οἴθῃ Ὀ6 τηϑδδ ἔγοῖη ἴῃς ΕΔΙΠΟΓΒ 85 οὐ! οἀ ἴο ἴπ6 ἘΛΓΒΟΙΒ 45 οχίδηϊ ἰη Μ55. 
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Ραίγϊβυις ουϊάθησθ, δὰ ἢ σου] ἤανα ἀοπθ τοὶ ἴο ἐπυσϑέϊσαίο ΘΥΘΥῪ 
οἰζαῖοη ὑπαῦ 6 υδ64, 80 88 ἤο Κπονν 1 10 γγχ6γ6 σθα]ν {Π6 ἰοβπλοὴν οὗ 
{Π6 ΕΔΊΠΟΥ Πἰπλβοῇ, Βοηρθὶ δε [6 ραίτιβῦις οἱ τα οἢ8 ρίγοιι ὈὉγ Μ|]], 
απ δἀαοᾷ ἰο θὰ Ἀρρδγθη ΠΥ ἰγοπὶ ἢ18 ον ἢ γοδάϊηρ. ὙΥ οἰβίθιῃ 80 
Ἰπογθαβοα [6 τοἔρθγοησοβ οὗ (18 Κιπᾶ, δῃὰ ἢ βοιηθίξηρβ νϑηΐ Ἀγ ΠΟΥ 
ἴῃ βονίηρ οισ ἃ Ῥδίχβιιο βίαϊθιηθηῦ Ὀοσο οἢ 1ῃ6 τοδάϊηρ οὗ {86 
ἰοχί, 

Βυύ {π6 ΠΊ6Γ6 το ΐογοποο8 ΟΥΘ ὙΘΓῪ ἘΠΒΑΙΙΒΙΔΟΙΟΣΥ ; ἔογ, ἴῃ ρἜΈΠΘΓΙΑΙ, 
δα ΐοΣβ γα οοπίθηῦ πὰ τηθηΠ]οηϊηρ [6 παπιθ οὗ ἃ ψυυῖΐοῦ, πψιτποῦ 
Ἰηἀοαίηρ; τολόγα τ[π6 οἰζαῖοι ταὶρῦ Ὀ6 ἔουπά ; δηᾶ {Π18, οὗ οουγβθ, 
ΤΟΠἀοΥθα σοι ρδυΊβοη Οἡ πα ραγῖ οὗ [86 τοϑάοσ, οὐ νοι βοδίίοῃ, 1πὶ- 
Ροββι0]86.ΎὨ ΑΪβδο θαΐ 11{{Π|6 δὰ Ὀδθὴ ἀομθ ἴο δχαμῃλῖῃα ἴΠ6 ραίγι δίς 
τ ηρΒ ογδέοπιαοαἰἷψ 80 ἃ8 ἴο οὈίαϊπ {Π6}γ τολοῖο δυϊάθῃοα. 

ατιοβθδοῖ ἰοα {Π6 ὙΑΥ ἴῃ πλοῦ δχδούίυαοθ οὗ βίδίθσηθπί, ὈΥ ρυῦ- 
᾿ιβῃϊηρ πῃ 18 συμ θο] ΟΥΤΙΟ: 84}1 {86 οἰϊδάοπβ ποῖ ἢ6 οου] σαίθμο 
ἔτοτα ἰῃ6 ατϑοὶς νόου οὗ Οτίρϑη : [6 αἷ8ο σᾷγα οἰδίίομβ ἴγομι Ο]θιηθηΐ 
οὗ ΑἸοχαπάσγια, θυΐ ΤΠ Ὺ σσοσα οο]]οοίοα ἢ 1688 οασθ. Ὅδα6 γεδιίές οὗ 
[16 τοϑαϊηρβ 8ὸ οο]]θοῖθα στα ρσίνοη ἴῃ {π6 βϑοοπᾶ βαϊοη οὗ ἢ18 
ατοοκ Τοβίδιηθηΐ, θησα {Π6ῪΥ ΜΈΓ ἰγδηβίοστοα (πὰ οὗμοσ τοΐοσ- 
Θῃ668 Οὗ {Π6 βαηθ Κιηά) ἴο {86 ραρθϑβ οὗ ὅ'.ῇο]ζΖ. 

Τῆαθ, μβουρὰ Ογίφοπ ἨΔ Ὀθθῃ ῬΥΘΕΥ Ὑ76}} ὀχαμλϊηοθά, (86 οἶμ6Υ 
Ἐδίμοσβ, τὺ ΟΓΘ 80 οἴθῃ οἰΐθα, τνοσα ᾿ἰϑ δ ἴῃ [16 βαηλ6 δομα ΠΟ 88 
μοίογθ; {86 }ὶγ δυϊάθποθ Ὀϑῖηρ' Ἰνγαγ 8 ἱποοιηρίείθ, οἴξθη ᾿ποοτιτθοῖ, 8δη4 
{πὸ ταίδσθῃοθθ ἴο [86 δοίι] ραββϑᾶρϑϑ ἴῃ {π6 1. ποῦ πού Ὀοϊηρ βίδιβα 
αὐ 41]. 

Τῃ [86 ἴαῦρον ατθκ Νοεην Τεβίδιμθης οὔ 1μδομηηδηπ, {π6 τοβαϊηρδ οὗ 
Ιγοῦφαρ, Οὐιρθη, ΟΥρσγίδη, ΗΠΠ]ΑΥΎ, ἀπὰ Τοϊίον, ἀγα βίαια ὙΟΥῪ σΑΓΘ- 
ἔ]Υ ; 411 1686 μανιπρ θθθῃ γθ- χα ηθα ὈΥ Βαυίμμδηῃ, οὐ ὈΥ [,860}.- 
ΤΩΔΠΠ ΠΙΠΊ861{}, ἀπ (Π6 Γαίογθησα ἴο ἴΠ6 ρΐδοθ 'ἰῃ Μ ΙΟὮ ΘλοὮ ΤΑΥ͂ Ὀ6 
ἔουμα 18 Τῃθῃ ΠΟ ΠΘα ὙΘΥΎ ΟἸΘαῦγ. [ οοιμρίαϊης 6 τηδάβ {παΐ [6 
Τϑηρθ οὗ δι οῦι[168 18 πού βυ Π οἸ ΘΠΥ οχίθμαθα, 10 τηυϑὺ 6 ονηθρα 
{παῖ τ Πδὺ 18 σίνοη 18 ἴῃ ἃ [Γ Ἰροσγο οἷδαγῦ, ᾿ῃ06]} 101 0]6, δπα βδ018- 
[λοίουυ ἔοστα {μ8π δῦ ἢδα Δρρδαγϑα ἴῃ ργονίουβ θα! οηβ. 

ΤΙΒΟΠομαοσῇ βίδίθ (παῦ 6 Εἰπη86 1} οχαμπ! θα ναγῖουβ ραιγ [10 σου, 
8.51 {παὖ [Πο86 σοῖς Β6 ταθη 08 88 δα ΒΟΥ [168 ἀγα ποῦ ΒΟ] ἰαΚθὴ 
ὌΡ ἴῃ ΤΙ ΙΊΔΠΟΘ Οἡ ΟἴΠΘΓΒ: δαὺ Ἀ18 οφαϊοπβ Ὀοΐηρ πιαπμαΐδ, τοίου  μΟ 68 
ἴο {86 Ῥαββαρβϑ ὑπϑιηβουθβ δγ6 οὗ πθο}β8} Υ ποῦ ρΊΨΘΩΗ. 
Α [ἈγΠοΓ αὐνοπιρῦ ἢδ8 Ὀθθῃ πηδᾶθ ὈὉγ ΤΥΘρ61168 ἴο οχίθηα [86 ]1τ1}8 

οὗ δβοογίαϊ πὰ ουάθποθ ἔγοτῃ ΕΔΓ οσΒ.Ό [π [18 δαϊοπ οὗ [6 τρεῖς 
Ταϑίδιχθηῦ ν1}} ΡῈ ἔουμπά 41] {π6 οἰϊαύϊομθ {μα Β6 σου] ραῖθοῦ ἔγοτα ἴΠ6 
Ἐδίδοσβ, αὐθοὶς δὰ 1,δἴη, οὗ [Π6 ταί ἔῃγϑα οϑῃίασιθβ, ἱποϊυάϊηρ Ελαβ6- 
ῬυΒ δὰ οἴδοσβ, γὰο Ὀ6]οησ ΡΑΥΕΥ ἰο (86 ἔουτί ; δηᾶ Ὀοϑδιἄθβ {μι686, 

1 ϑοπηθ ποίῖοθ τγἃ8 (Δ Κοὴ ἀρονὸ (ρ. 135. 7 0οί. ποίο) οἵ [6 τπλῆποσ ἴῃ μοι Μτ. ΑἸοσὰ 
αἰὐγθαϊοὰ [6 τβοΪο οὗἩ [Π6 ἸΔΌΟΌΣ ἴῃ σοπηροϊΐοη ἢ [πὸ 1,Αἰΐη σοδάϊηρϑ ἰοὸ Βυϊηδηη, δηᾶ᾿ 
ποῖ ἴ0 1, τη) Εἰ πιο, ἘῸΓ [ἢἰ8 86 τηὶσῃὶ δέεπι ἴο δυο βοῖηθ ρτοιπὰ ἔγοῃη ὑμδὶ 
Τ ΑΘ ΠΒΠη 86 γ8 (ργαῖ. Ρ. χὶΐ) οὔὗἱἩἍ τ6 1δεΐη Οοάϊοοβ Ὑ γα θη β᾽8 διὰ ΨΟΓΣΟΠΘΗΒ18: ---- 
“υθυ8 ΒυϊπηΔηΠ8 (Παπὶ ἰδ δῆς ραγίοση δἀπηϊηἰϑισαυ 8018) ἰδηΐα συγα ὑ508 εϑὶ,᾽ ὅς. 
Βαϊὶ { τπ6 δβίδιοπηοπὶ οὗὨ τπ6 {Π|6- ρᾶρθ δῃὰ τ86 ψποὶα ῥγοῖδοθ αἴὸ δχδιηϊηθὰ τοροῖθογ ἰδ Μ1]]} 
θῸ δϑϑη ΒΟΥ σηῦς ἢ δὰ Βοθη ἀοηθ ὈΥ̓͂ Γλοδτπδπη Ἀἱιηβο! ἔ, δηὰ τπδὶ Βαϊ Δ πη Β ΟΥΚ 88 ἴο 
186 ζαξη το ϊηρδ μα Ὀδθη βαρ Υ [μὲ οὗ ἀυτδηρίης ἴΠ6 οχίγαοιβ ἔγτοσῃ ἴπ0 Ενδηκο ἰαγΙ πὶ 
Ουδάγυρίοχ. ΤῊ ππδπποῦ ἰη Μ οι ἴπ6 8016 οὗὨ ἴδ 1,Διΐῃ τεδάϊηρϑ ναγὸ ἀγανγι οαὐ ὈΥ 
ΤΟ πβπη ἐπ λΐς οἱσπ λαπαιοτι πο τλΒ ἃ κοοὰ βροοίταοη οὗ ρϑιϊθηϊ δηὰ πβοίι] Ἰαθουγ. 
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{Π6Γ6 8416 σίνοη {π6 οἰἰδίϊοηβ οὗ [16 1,δπ ἘΔΊΠΟΥΒ, οἡ τ ϊοἢ 1, Δ ἢ- 
ΤΏ8ΠῺ ΓΟΙΙ6α 858 δας ΠΟΥ [168 ον (μ6 οἷά 1 μαὔϊη ἰοχί, ἘΣ ΒΘΌΙΕΒ 18 ἔΆ Κθ ἢ 
88 1Π6 Πἰπιῖ ὕο τι μι οἢ [6 ασὙοοῖκ οχδσαϊ πϑί!οη 18 ΘΑΥΤΙΘα,, [ῸΓ {π|0 ΓΘΆΒΟῺΒ " 
18, Ὀοσδιβο ἢθ 18 οὐ {πε 11π6 οὗ ἀθιημαγοδίοη Ὀαΐνθοη {Π6 ΘΓ ΘΓ 
ἰοχί, δῃὰ (παῦ ψ βῖο ἢ αἴοσψαγαβ θθοαπθ σ] οἷν αἰ δοα ; δηά, 2ηά, 
Ὀδοδιιβα οὔ {π6 δρβοϊυὔὖδ Ὡθοθβϑιυ οὗ οοηῆηϊηρ, Βυοἢ δῃ ΘΧΘΙΠ Δ ΓΊΟῊ 
ἢ ΒΌΘἢ ᾿Ἰγτ18 88 ταὶρῦ Ὀ6 Ὀγϑοῦ δ Ό]6 ΤῸΓ ὁὴ6 ᾿πά νιάυα] ἴο τοδὶ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ τηοάογαία ΒΌΡΟΓ οὗ γοᾶγβ. [10 βΒῃου]ά 6 βίδα, {παὺ ἴπ (Π18 
σοῦΐ,, {π6 οἰϊαοηΒ οὗ Ισϑῆθθυϑ δηα Οτγρθη, ονθη, ἴανο ποῖ 66 ἵδίϑη 
ἔγτοτα ργδοθαϊηρ ᾿πυθδι ρδίοτθ ; Ὀὰΐ αἰΐοσ {π6 οἰ δίϊοηβ ἤανα Ὀθθῃ ᾿ἰπ46- 
ῬΘΏΔΘΠΟΥ ραίπογοά, {ΠΟΥ͂ ΔΓ6 σοπηραγοα ἢ {π6 οἰϊδομβ ρα] θη 
Ὀγ Οτιθβῦβοι δηα 1,δοδηημ. Νὸο δοῖυδὶ χυοίδίοπ 18 ἐπέσηζιοπαϊ 
οτηταα ; Του ρἢ ποῦ ἃ ἔδυγ {μαῦ βι ρογῆο 4} }Ὺ ἀρρεαν ἴο Ὀ6 διιοἢ, μαννα 
θδθη ραββϑα ὈΥ͂ ἴῃ β:]θηο6 δὐδὺ ἃ ὑμογοισῇ ᾿πνυθδι σαίοη, ἔγομλ 108 
Βθαπηηρ ἴο Ὀ6 οογΐαϊῃ ὑπαΐ {Π6Ὺ 40 ποῖ δοίι8}} Υ σο]αΐθ ἴο {8.6 ρββϑαρϑ 
σὰ ΠΟ ΤΠ6Υ ματα Ὀθθη σοπποοίθα, Ὅὴ6 σϑϑυὶῦ 18 ἐπαΐ ἔτουῃ 
Ττορο 1688 ποίθϑ Μ1]1 6 βθϑῃ 41} 1Π6 ρῥϑίγιβο δνϊάθῃοθ, τοὐδλ γε 
γΟ εγθησο8 ἴο ἴπΠ6 Ῥαββαρϑβ ἴῃ {π6 σγοῦ ΚΒ {Ποπηβοῖνοθ, ποῖ πα8. θθθη 

- ΟὈβεγυοᾶ 88 αὖ 8}1 βϑαγίπρ' οα [Π6 τοδαϊηρ οὗ ἴπ ὑδχί ἀυγηρ [μ6 ἴῃ γοθ 
ἢγϑὺ σθη Γ168 8ηα ΠΊΟΥΘ. 

118 ἴο 6 μορροά παῦ βοιῃα βοϊίιοἶδυβ ροββαββοά οὗ σοτηροίοπέ ἰ6ἰ δι γα 
11} ΟΔΥΤΥ οὐὖῦ δὴ ἱπίθη!ο ΏΊΟΝ ΠΟῪ πᾶνο ΘΧΡΓΘΘΒΟα, ἰο πηᾶκα 8 
οοπιδίηοα ΘΧΘΥΑΙ μδίοη οὗ {86 δα ΕἈΓΠΘΟΥΒ ΟἹ δῇ δχίθῃδινθ 808]6. 
ϑυοἢ ἃ τοῦ σου ὉΠουου ΡΥ ΒΌΡογβθάθ (Π6 ῬαγΕ4] δ χαγλϊ 1018, 
δηα ἸἸπλϊ6α ᾿μν ΘΒ. ΡΘΌΟΏΒ, ἡ ϊο μαᾶνα ὈΘΘη δῦ τηδη ΟΠ 66 ; 8η4 {Π6 7 
σου] (8 ὈΘοοτμα ραγί οὔ [88 ρεγπιαποπὲ ταϑίθ 818 ἰο θ6 υϑ6α ὃν 4]] 
οοῃηποοίθα τὴ οὐ 084] δία, Τθοβα 0 ἤᾶνθ Ὀδοη δἰ μοσγίο 
Θηραροα ἴῃ δὴ ἱπνοϑι σαοη οὗ {Π6 Κιπά (δπᾶ ἰμθὺ αν θθθῃ Ρυΐ 
ἤει) οδὰ τ Ὡρργομοπά {π6 θαποβὺ ἴο οὐ οῖβαι ᾿ΠἸΚΘΙῪ ἴο ἃγῖβθ 
ἔγοιη βς ἢ ἃ οοηιδίποα οοτῦ ἴο οοἸ] οὐ ἐλογομσλίψ 41} 186 ραϊσιβιῖς ἰβδι- 
ΤΩΟΏΪ68. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥ. 

ΟΝ ΤΗΒ ΑΡΡΙΠΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΜΑΤΕΕΙ͂ΑΙ,Β ΒΟΒ ΟἙΙΤΙΟΊΑ͂Μ. 

ΤΥ πα8 Ὀδ6θῃ σϑορδσκοα ὑμαΐ οὐ [108] γμίοβ ἅτ οὗ Ὀαΐ 1116 υ86, θδοδυ 86 
(Π6Υ Ὧο ποΐ σῖνα [Π6 Δ 010} ἴο ἔοτιλ 8 Ἰυθστησηύ ἴῃ (86 Δρρ]οαίζοη οὗ 
ΘΥάθῃςθ. ἔμο ἸΏΔΥ 6 {γ16 ἱπ 1861; Ὀαΐ 811}} 10 4068 ποῦ Βῃον {πα 
Τα Ϊ68 ΔΥῸ 86 1688; ον 10 18 Θα ΔΙ Υ γὰρ ταῦ τολάβ, ΟΥὁ Ἔυθῃ σα] γοϑα8, 
ἀο πού οὗἁ {ποιλβοῖνθθ ΒΌΡΡΙΥ [86 πιθᾶπ8 οὗ ἰγαῃϑὶῦ ἔγοπι ὁΠ6 ρΪαςδα ἴο 

. 8ηΟῖΠοΙ. ὙΠΟΥ ἀο, Βονανοῦ, [Δο}] Πα Ἰουτγηουηρ, 16 1Π6 ταοῖνο 
ῬΟΥΤΘΙ ΟΠ ΟὨΪΥ 6 μαᾶὰ δεβίάιοβ ὑμ6 ρσγδραγεὰ ἔγδοξ : Ἰπάθϑα δὴγ χοδά 
ΤΩΔΙΚΟα ουὐ ἰ8 80 ἔᾺΓ δὴ αἷά ἴο ἰγδῃδὶί, (μα΄ 10 ΠΙΠάΘΥΒ ον ῃ ἃ ρϑαθβίσδῃ 
ἔγομῃ Ἰοβίηρ ᾿18 γγΧᾺΥ, Οὐ ΤΆΠΔοτηρ' αὖ ταπάοτω, δη {}ιιι8 τραϊκῖηρ αἢ- 
ΠΘΟΘΒΒΔΤῪ Βίαρθ. «υϑὺ 80 ΟΥ̓ 08] Γ]68 8.6 νυ 0]6 ἱπ {μοὶγ ρ͵δοο : 
ΤΟΥ ΠΊΔΥῪ τα] {Ππ086 ὙὙι0 8.6 ᾿ποΘρ Ὁ ]6 οὗ υπαογβίδηαϊηρ {πο ὶγ 
ΔΡΡΙΠΙοαϊΐοη ; Ὀυῦ τολόγ ἔλοτο ἐβ αδιὲϊέέψ ὕο ΘΟΙΡΓΘ ΒΒ πα ἀπά τι56 ἴΠοπὶ, 
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ΤΠΘΥ͂ τηδΥ οἴἴϊοη συϊάθ ἴῃ [86 τἱσῃ αἸγοοίίοῃ, δηά, δ 411 δνυθῃΐβ, ἰοὺ 
ἴτοπη ροΙηρ' ἈΒΙΓΑΥ. 
ΤῊ οδ]οοίΐομ [0 οὐ σα] συ θ8 μ88 ΔΓΙΒΘΠ ἈΡΡΑΓΘΏΤΥ ἔγομι [86 800- 

Ροϑβι το ἰδαὺ {μοῖν Δρρ ϊοδίδο τησβὶ Ὀ6 ἴῃ 8 Οογίδ! ἢ ΠΘΑΒΌΓΘ 116- 
Ομδηΐοαὶ ; 48 ἡβουρ ἴῃ ἔλοῦ, 1 τ] ]θθ, {6 ῚΓ Δρρ Ποαύϊοι πλυδὺ Ὅ6 γαίΠοΥ 
ΤΩΘΟΒΒΠ10ΆΙ ἐπδη πηοπία]. Βυΐ υ8ὺ 88 τῊὸ δρϑδᾶῖκ οὗ σι} ]68 οὗ ουϊάθηδθ 
ΟἹ ΘΔΗΥ͂ Βυδ)]οοί, 80 ΙΔΥ ΜΘ ΟἹ {[818:; τηθϑδῃϊηρ, ἴῃ ΟἸΠΟΥ 6486, 1{Π6 
βίαἰθπιθηΐ οὗ βοὴ ργίπεϊρίθβ, ροβιενο δηὰ πορϑῦνθ, 88 δια 1π {ΠῸ 
ξοσταωδίίοη οὗ ἃ γι οοποϊ βίου ΒΘ ροϊηΐ δἰτηθά δὖ 18 ἃ ΟσΑὶ οοσ- 
(ΔΙ ὨΓΥ, ΟΥ̓ ἃ ΠΛΟΤᾺΪ ὈΥΟΡΑΡΙΙΥ ; ἴο δυσὶν αὖ (μϊ8 ψγ τησδβὲ 86 1Π6 
ευϊάσπιος ἰμαΐ 18 οὈἰδιηδ 016; (86 ἰγυσεὺ »γίποῖρίεβ τοῦδέ Ὀ6 ὈοΟσπα ἴῃ 
τοϊηά τ οι ἰοδοῦ {86 ῬΓΟΡΟΥῚ ΘΒ τ δ οη ΟὗὁἨ Βυοἢ ουάθῃοα ; δηά αἷβο 
[Π6 7μασπιεπέ ταυβῦ Ὀ6 Θχθσοϊβθα, δῸὸ 838 [0 6 αὖ ᾿θαϑδί ἴῃ ᾿ΤΘαΒΌΓΟ 
δοσυδίοτηοα ἰο ἄγαν {86 ΤΟΓᾺΪ ΘΟΠΟΙ ᾳΒ10ΠΒ ΔΡΡΙΟΔΌΪ6 ἴο {86 δι )6οί. 
10 186 λυ ᾿Παὐ Βοῃγθ ΟΥ08 ῬΟΒβ8688 (δύ οΥἹ 04] ἑαοέ Ὁ Μ ΒΙΟὮ ΤΠ6Υ 
μανθ Ὀθθὴ αἰβδιϊηρυ θη: ΤΠΟΥ͂ ἔοστα ἃ βουμα οοποϊυδίοα πὶ πουΐ 
ΔΡΡΑΓΘΕΑΥ ροϊηρ {Πγοῦρἢ ΔΩΥ οἰδθογαῖθ Ῥγοοθϑθ οὐ γϑαϑοῃϊηρ : δηᾶ 
{π|8 1688 οὔμοσβ ἴο ἱπιαρὶπ {πᾶῦ οὐ ]οἰδμλ 18 4 Κιπὰ οὗ ᾿πἰυϊᾶνα 
ἴλου ν ; ΔΙ ΠΟΌρ {μ6 Θομοἰ μβίομβ πᾶν τΘΆΠῪ τϑβα! θὰ ἔγοπι αυΐοκ- 
Ὧ688 1π Ῥοχοοίνιηρ τολαὲ [Π6 Θν] 6 η06 18, δῃὰ 8. γγ8}} Ὄχϑγοϊβϑα υαρ- 
τηθηῦ ἴῃ ΔΡΡΙγίηρ ποσὶ Ρτϊποὶρ 68 ἰο ἔπ δυιάθηοθ 80 δρρυεμοῃασα. 
Τυβ {ἢς ἐαοσέ οὗ δα οἷι οὐ 168 Βίδη 48. ΠῸ ΤΟΥ ἴῃ ΟΡροδβι(ἰοη ἰο οὐι16 4] 
γεΐο5, τΔπ ἀοο8 {86 ἐΔο Π1ἰγ οὗ βοπιθ ἴῃ 80  υἱπρ᾽ τη ΘΙ Δ [108] ῬΓΟΌ]ΘΠ.5 
ἴο {86 ἱπηρογίαποσ οὗ [86 τϑοορη θθα ρχΌΟΘΒ868 1ῃ (Πδαὺ ΒΟΊΘ ΠΟΘ. 

Δη δπάρθαγοισ 888 θθθὴ τ846 ἱπγουρμουῦ {118 Τηἰτοἀποίίοῃ [0 1Π6 
Τοχίυβὶ Οὐ μοίδηι οὗ 16 Ν νν Τοϑίδηθης ἴο Ἰθδα [Π6 δβδίυἀοηξ ἴο ἔοστη 
ἴον ἰπθ6 1 ἃ ἰσὰθ ἀρργομϑηβίοη οὗ οί δοίβ δῃὰ ῥγίμοῖρ]θα. ΤῈ 
ΤΟΙΊΔΥΚ5, ἐπογοίοσο, τ οι 0}}} ποὺ Ὀ6 τηΔά6, δῖα ποέ ἰηἰθπαθά ἰο Ὀ6 
8 [Ὁ}] Ἔχροβιο οὗ 86 βδυδ)]θοί, θὰ γαίμοῦ δὴ ἱπάϊοδίϊοῃ οὗ βυςῇ 
Ῥοϊῃί8 88 Π]ΔΥ͂, ΏΘᾺ ἰΔγθη 1ἢ ΘΟΠηθοίοι τι τ μδῦ ἢδ8 Ὀθθη ργο- 
ὙἹΟΌΒΙΥ 8814, αϑϑϊβδὺ {π6 σαγεζμὶ δια ἀδηΐ (0 ἔογπὶ ἃ βεζίοα Ἰυἀρταθηῖ. 
Τὴ ΡΥΙΠΟΙΡ] 68 βίαϊθαά ὈΥ͂ ᾿μδοῆμηδπη (866 ΔθογΘ, Ρ. 135.) δῃὰ Ὀγ 

ΤΙΒοΒομοτῇ (ΡρΡ. 138--9), ΘΒρΘΟΙΆΠῪ [Π6 ΤΌΥΤΩΘΥ, ΛΘ ὙΘΣΥῪ υδοί]} ἴῃ 
)υάρίπηρ οὗ {86 δοΐυ] βἰδίθ οὗ 1πΠ6 δου άθῃσα πα 1.8 Ὀθασὶηρ οἡ μοίβ 
ὉΠΟΥ͂ ἡ υδαεέτοι, ΑΙΙ πδ΄ μα8 θθϑῃ βαϊὰ οἵ {Π6 παΐασε δὰ οσὶρίη οὗ 
ΨΆΓΙΟῸΒ ΓΟ ἱηρα ΜῚ}} θ6 ἱπηρογίδηϊ (0 Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἴῃ ΠλϊΠα, 

ΤΏο οδ)εοῖ οὗ ἰοχίαδὶ οὐἱ ἐἰοἶβαι ΘΙ Ὼρ' ΓΘΙΘΙὈΘΓΘΩ, ---- Υ1Ζ., 186 4866 Γ- 
ἰαϊπτηθπΐ Ο στουπάβ οὗ ουϊάθηοθ ῆδὲ (Π6 δβδογθα δΐπουβ δοίι!]} Υ 
ντοΐα,---ἰί ἢ 6 β66ῃ δύ 50 ΓΤ] 68 ψ}} θ6 βυβδοϊοηΐ, μπΐδ85 ἐδ το ιοΐο 
διιδ)εοὶ δε τεπιεηιδογεα ; σχμλϊα, [ἢ {πΠ6 ποῖ 1 σΘΠΘΓΑΙ ἃΓ6 ὈΟΓΏΘ 1 τ]η6, 
οογίδιη ργίμποίρ᾽θβ ΥΑΑῪ δ1α ΤαΔίθ ΙΔ ΠΥ 1η ΤΠ61Γ ΔΡΡΙ]Ιοδἴοπ δηα τι86. 

1.  οσ 186 Γ6 15 πὸ γι δ!οη ἰπ δα ΒοΥ (168, ΟΥ̓ ἸΟἴβτα 88 πο ρΪ8066 : 
ἈΠ δ ἴο 4]1 (86 ἰαχύὺ ἐλμς ἐγδηβη 6 76 ΠΔΥ 66] 8 Ὑ6}1-ἀββυγοα 
ΘΟὨΠάθηΟ66. 

2. ΤῈ (0 δυιπουῖ1θ8 ἀγο αἱ διέ υπϑδηϊτπηουβ, {πΠ6 σοηβάθῃσα 15 Ὀαΐ 
[0116 ΒΒ κθῃ ; ὑη]688, ᾿πἀ 664, (6 ἀἰδβοηιθης τ! 6 8868 ροβϑθδ8 ΒΟΠΊΟ 
ῬΘΟΌΪ αν τοῖσί. 

ὃ. 1{1Π6 τϑδαϊηρ οὗ {π6 δῃοίθηϊ δυϊποσῖ 168 ἢ ΘΚΘΠΘΓΆΪ 18 ὩΠΘΠΊΤΩΟΊΙΒ, 
{ποτα σα Ὀ6 Ὀὰΐ Π{{||6 ἀουδὲ ἐμπαΐ 10 δου Ὀ6 ἔ]] οννθᾶ, τι βαίθνοῦ 
ἸΏΔΥ δα (Π6 Ἰαίαν (οβεϊπποπΐοβ ἢ ἤον ᾽ῦ 18 πλοβὲ παρτόρδθ ]6 (μαὺ (86 πᾶς - 
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Ῥοηάοηΐ (ΘΕ ΠΟΩΥ οὗ οαΡΪΥ ΜΘ. γουβίοηβ δηὰ ΕΔίΒΟΓΒ, Βμου]ὰ δοοοσά 
ὙΠ} τοραγα ἴο βομηθί ἴπρ' ΘΠ ΌΓΘΙΥ στο 4 ]688. 

4. Α τϑϑαϊηρ' ἔουπά ἴῃ γϑγβίοηβ αἰοπε οδῃ οἰδὶπιὶ Ὀαΐ [0016 Δυ  οτὶγ, 
ΘΒρθοία νυ 1{ 10 Ὀ6 οη6 ψ ΒΊΟΣ ταϊρῦ παέμγαϊίψ Ὀ6 ἱπίγοἀυοσοα ὈΥ ἐγϑηδβ- 
Ἰαΐογβ ἴῃ ρθηθγαὶ: 1 πιῖρηῦ {λ6 πη ΣΤ Βθῃ}}]6 ἴῃ ὁμασγαοίου (86 Ζέαϊὶς 5ὰρ- 
Ῥἰοσαθηΐβ ἴο τ οάθτῃ ψΘΥβΒΊ ΟΠΒ. 

δ. Α τοδάϊηρ ἰουῃά ἴῃ ρα γιβίο οἰ δ ΟΠ. Δἴοηθ σϑϑίβ οὴ ἃ γοὺ γα οσ 
θ43818 {8 ομθ ψΔΙοὮἢ ΟὨΪΥ ΟΟΟΌΣΒ ἱπ ὙΘΥΒΙΟΙΒ. 

6. Το τοδάϊηρβ γοϑρϑοίηρ τ ΒΙΟἢ ἃ ἡπαστηθηῦ ταϑύ θ6 ἔοστηθα ἃτοὸ 
ἴβοβα νοῦ (86 συέάεποε 18 το }]]ν αἰγἀθα ἴῃ δος ἃ ΜΑΥ ὑμαΐ 10 15 
ΠΘΘΑ ὮΙ] ἴο ᾿Ἰπαῦϊγο οἡ ΜΏΙΟἢ 8166 {86 Ὀδίδηοθ ργθροπάδγαϊεα. [Ι}ἢ 
ΒΌΘΝ, ο8868 1ἴ 18 ποῦ Θῃουρα ο Θμπαπηογαΐθ δας ΠΟΥΙΓ165: (ΠΘΥ ταυβὲ θ6 
δχϑιϊηθα ροϊμπῦ ὈΥ͂ ροϊπί, ΟΤΗΕΗ ΤΗΙΝΟΒ ΒΕΙΝῸ ΕΟΌΑΙ, (α) δὴ 
ΘΑΥΪΥ οἰϊαϊίομ Ὑ{11] βοιηθύηθθ Ὀ6 αἰδοϊβίυθ, ΘΒρθοῖΔ  }γ 1 Ὁ 18. ρίνθη ἴῃ 
ΘΧΡτο88 ἴθσηϑ. (6) ΑἾΪβο, 1ἢ ομο γοδάϊησ δοοουὰϑ σὰ ἢ ἃ ρᾶγα} 6] ρα8- 
Βαρ6, ἃπα (86 ΟἾΠΟΙ ἀ068 οΐ; (6) ΟΥ 1 ομθ ἰηίγοάυοοβ δὴ διαρ]1Πῆο8- 
τοι ταῦ ἱ ἢ οἰβουμογθ; (4) ΟΥ 1 Ομ6 βθϑὴβ ο δνοϊὰ ἃ αἰ ΕΠ ου Υ 
ὙΙοἢ {86 οΟἴμοῦ 068 ποῦ; (6) οΥ 1 μϑγθ 18 οπδ νγ6]]-αὐϊοϑίθα σγϑβάϊησ, 
Δα δουεγαῖΐ ΟἰΠΟΥΒ ὙὙΠΊΟΝ ΤΩΔΥ ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἤᾶνα θθθη ἰαἰκθη ἔγτοπι 1; (Ὁ) 
ΟΥ̓ 1 (Π8 ομ6 τϑδαϊησ Πρ ῦ ὍΘ ΘΆΒΙΥ δοσοιηῖθα ἔῸΣ οἢ ῥυϊηοῖρ 68 ουη- 
ποοῖβα ψιῖ ἰδ6 Κη οΟΥρῚπ οὗὁἨ νϑυϊδίοηϑ: ἴῃ ΒΟἢ σα868 1ζ 18 ποῖ 
ἀμ που], οα {[Π6 8016, ὕο ἔοστῃ ἃ ἡυαρτηθηΐ 88 ἴο τυμδὶ γγαϑ χοῦ Δ ΪΥ 
1Π6 οτἱρῖμπαὶ τοδάϊηρ. [18 αὐ σας ὑπαὶ αὖ {ἰπ|68 10 Τὺ Ὀ6 ὙΘΥῪ 
ἀου 0} ψ οί Υ [86 αυδητν οὗ ἀϊγθοῖ ον  άθῃοα ΣΔΥ ποῦ ονοσθαίδποο 
411 τηοάο8 οὗ ρτοοθάυτα ἀοσινθα ἔγοτα {μ6 δρρ]ϊοδίίοη οὗ ἃ ῥγίῃοΙρ!ο, 
δηἃ 48 ἴο τολϊοῦ ὕνγο ΒθθιλρῚν Ομ οηρ' σΟὨ δ᾽ ἀογαι θη οὐρὰς ἴο 
ᾶγνα πιοβύ νγοὶσῦ. 

7, θη πὸ σεγέαϊπίψ 18 αἰἰδὶηδὉ]6, 10 111} Ὅ6 νγὸ}} ἴου {π6 οαβ6 ἴο 
Ὀ6 Ἰοῖϊξ δβ ἀου ἃ] ; [πῃ6 τϑδαϊηρ τ ΒΙοἢ Πδ8 βίσοῃηρ' οἰδίτηβ ου 186 δἰΐθη- 
ὕοη ἰακιηρ 118 ΡΪδοθ ἴῃ {Π6 ἰαχύ, ἀπά ἰμαΐ τ ΒΙο βϑθτμβ δἰπχοδῦ θα υ8] 
οὨ στουπαᾶβ οὗὨἨ δυιίθῃοθ βίδπαϊηρ πὶ [6 ΠΔΓΡΊΏ. Α8 ἴο δα "018 ΟΥ̓ 
ΠΟΉ- ΒΟΥ ΟῺ8 ὄγασκλείθ ἴῃ [86 ἰδχέ ΟΥ ΤΔΔΥΟΊΠ ΤΑΥ͂ δ6 νγ6]]- οι] ογθα. 
10 ΤῊΔΥ πού βθϑὰ ϑαΐϊγασίογυ ἴο ἰοᾶνθ βο ροϊηΐβ δβ ἀοαῥιζεΐ; Ὀαυΐ 
{818 18 ἔᾺΥ ὙΒΟΥ ἤδη ἴο ρῬγοίθπα ἴο σογίαϊπέψ ἴῃ Ολ868 ἱῃ ΨΨὨΙΟὮ 10 18 
ππαίαϊηα "]6. Α οὐ θοαὶ ἰοχὶ οὗ [86 ατοοκ Νὸν Τοβίδιηθηΐ, ψ ἢ 
Ὧ0 ἱπαϊ!οκίοηβ οὗ ἀουδί, οὐ οὐ {π6 ᾿Ἰπϑαυδ} }{Υ ΟΥ̓ 1ὴ6 δνιάθῃοθ, 18 ΠΘΨΟΥ 
ΒΕ ΙΒΙΔΟΙΟΤΎ ὕο ἃ βοῇ ἑαυ. [0 ρίνϑϑ Π0Ὸ ᾿αργθββίοῃ οὗ [816 δΌ} 1 οὗ {Π6 
δαϊῦοῦ ἰο αἰβοσιταϊπαῦθ δοσυγαο]Υ 88 ἴὸ {π6 να]πθ οὗ ονϊάθησα ; δηᾶ 1 
ΒΟΘΙῚΒ ἴ0 ΡΪΐδοθ οἡ ἃ ἰθνοὶ, 88 ἴο δυςδμου!γ, ΓΟδα 8 Ἡ Β]Οἢ ἀγο ππ- 
ἀὈΘΒΕΟΠΔΟΙΥ οογίϑιη, δηα [μ8ο86 Ἡ ΒΙοἢ μᾶνθ ὈΘΘῃ δοοαρίθα 88 ρογλαρξ 
186 Ὀεδβὶ αἰξοβίθα. 

. 8. 10 πχυϑῦ Ὀ6 τοιθρογοα (Πδὲ Βοτ τη θ8 γγχα Βᾶνο ἀἰγθοῖ ΘδΥ]Ὺ ον]- 
ἄδποδ οὗ βιιοἢ ἃ Κιηά (παῖ 6 ατὰ σογέαϊπ οὗ [Π6 τοδαϊηρ οὗ (Π6 βοοοηά 
ΟΓ {πιγτὰ σοηθισῃ ; ἰμθη Μψ͵ὸ ἅγο πού ᾿ξ ὅο {Π 86 ΟΥΔΙΠΆΓΥ Δρρ]οδίίοη οὗ 
{Π6 δαίαποο 9.,), ἘΧΙΒΤΙΝΟ αἀμέλογικο85, Ὀὰϊ Μ͵6 ΘῈ ἴδ ΟΌΓ βίη 88 
ΘΟΥΪΥ 88 16 ΟΧΡΓΘΒ8 ἰθΒΕϊ ΠἸΟΠΥ͂ ΟἈΓΓΙ6Β ᾿ι8,. Αὐ {1π|68, ἀραὶ, 6 ἴᾶν6 
ΘΑΥΪΥ ον άθηοα οὗ {Π6 ναγδίίοηβ οἵ ΜΚ. ἐλόπ ποϊϊοθα. ΤᾺ 8 ΘρΔ Ὁ] 68 
18 ἴο υ86 {818 ἱπέοστωσίϊοῃ ἐπ αὐάϊξέοπ ἴο “μαὶ 6 οδῃ σαίθοσ ἰγοηὶ 
16 ΒΟυΓΟΘΒ 80}}} ἀν Ὁ ]6. 

9. Αἱ {{π168 ἃ γϑδαϊηρ δέέπιδ ἴο Ὀ6 ΒρΡρογίβα ὈῪ ἃ γϑγῪ 81:18}} φυδη Υ 
Οὔ αὐἱποτιν, πωριογίοαϊψ ; δια γοὺ ἩΏΘη 8}} ([ῃ6 δυϊάθῃσθ 1Β δχαπχι οί, 
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10 18 ἔσυπα ἴο τϑοοῖνθ, Ο νυ ου8 514168, 80 τη π0ἢ ρατγέξαϊ Βαρροτί, ἐπαΐ 
10 18 Δού Δ }Υ οίΐον αὐὐθϑίθα ἤδη ΔΠΥ ὁπ οὗ 88 σϑδάϊῃρβ νυ ῃίοῃ 
ταὶσῃῦ Ὀ6 ρ]Δορα ἴῃ σοπιροίϊοη Ὑυ ἢ 10. 

Τὸ ββον ἴῃς δρρ]ιοαίοη οὗ οὔ θοαὶ] Ῥυὶποῖρ] 68 δηὰ {μ6 πιοῆδ οὗ 
κιϑίπσ 106 ονϊάδθηςα οὗ Μ95. νϑύβίοηβ δηὰ Εδίμϑσθ, 1Ὁὺ 88 θθθὴ ποὺ 
ἘΠΓοαυθηῦ ἴο ρῖνθ, [ῸΣ [Π6 86 οὗἩἨἁ {Π6 δια ρηίΐ, ἀἸδοιιββίοηβ οἡ δογίδϊπ 
Ρδβϑαρβδ οὗ ἱπῃηρογίδῃοα Ζ7εγο, Ἰμβίδῃοθβϑ οὐ δῃοῖμοσ Κιπαὰ ψ1}} 6 
δίνοη; ἴπ6 νᾶῦουβϑ ΓΟ ηρΒ Βυρρογίοα ὈΥ͂ αποΐοπέ ουΐάοποο ν11}}} Ὀ6 
βία!βα, }ιιδύ 48 ΤΠ6Υ͂ ΟΟΟΌΓ ἴῃ Θοῃηθοίϊοη ΜΓ] Βοσλθ σοπέϊπμοιΣ ραβεασοβ 
οὗ {86 ἰαχῖ ; δῃὰ ἰο μ888 Μ1}} 06 βυδ)οϊπϑα βιοῃ ΤΟΙ ΑΥ ΚΒ 88 ΤΩΔΥ͂ 
Βθοῖῦ ποοα αι]. ΤΠ οδ]εοῦ οὗὨ [818 τιοάβ οὗ ργθβδϑηϊηρ (86 8] 6οῦ 18, 
ἰμαὺ ἰεχίμα] ΟΥ̓ ΤΠ] ΟἾΒ πὰ ΤΔΔΥ 06 Β6Θ ἴῃ 118 φεπογαὶ ὈΘΑΓΙΠρ8, Δ ηα ποῖ ἃ8 
ΔΡΡΙ16α ο 9ρεσίαὶ Ῥαββαρθδ; ἴὺγ 10 ὁδῃποῦ δ6 ἴοο ἀθΘΡΙΥ͂ ᾿πηργοββ6α οἢ 
1π6 ταϊηῃα ὑμαῖ, ἴῃ Ἰτηρογίαηὐ ραβϑαρθθ, {Πῃ6 ΘΟΓαΠΊΟΙ δηα ἀδιι8] ρῥτίη- 
ΟἾΡΙ658 πχυβὲ 6 δρρ|164. ΤΏΘΥ ταυβῦ ΠΘΥΟΥ 6 Ἰοοκρά δὲ 88 1 1μδν 
ογτηθὰ δχοθρίιοηδὶ ολδθβ. 

ΤΠ βγβϑὺ ρογίϊου οὗ {π6 ατϑοὶς Νονν Τοβίδιηθηΐ ψβῖοὴ Μ1}} 6 
τ Κθὴ ΟΣ δχδι πιο ἴῃ {818 ΤΩΔΉΠΟΓ 18 Μαίί, 1, 18 ---28. 

ΤῊ]8 18 οοπίδἰηθα ἴῃ ΜΘ. οὗ 186 οἰαεεέ οἶαβ8 Β. Ο. [Ὁ.7 (Ρ.) Ζ. (οὗ 
1686 10. ΘΟ 6 Π068 ἰπ ψοσ. 20., δηὰ Ρ. Ὀγθακβ οὔ ἴῃ γϑσ. 21. δὖ μ]δοθβ 
γΓΠΙΟΝ ΓΘ ΤΔΔΓΚΘα) ; ἴῃ ἰαύοσ ὑπο14}8 οἴῃ δστοθῖηρ ΜῊ (86 οἱάοϑ8ὲ 
Ι,. Δ.; οσυγϑῖνα ΜΌΝ. οἵ σγεαξ Ἱταροτγίδῃοθ 1. 838. ; ἰαΐδυ ὑποῖα}8 Εἰ. Κὶ. 
Μ. 5. Ὁ. Υ. 

ΤἼηΘ νογβίοηδ- Ἀτ6 (86 Κι). α. ὃ. ο. (πα οΥΠΟΥ οΟρὶο8 οὗἩ {π6 οἹάὰ 
Τ,.Δη), {Π6 Ουγοϊοπίδη, ΒΡ 6Βῃϊῖο, ἀπὰ Ηδγοΐθδη ϑυγίας, {π6 Μεριρλέ- 
ἐς, Τλοδαῖο, Αὐταθηϊδη, ΖΕ Ιορίο. Α180 {86 «Θγαβαίθα ϑυσίδο 
(ϑυνν. Ππΐον.) ἰ8 οἰὐοα ἴῃ {86 ρίδοθθ ἴῃ νοΐ οχίγαοίβ ἔγοτι 1Ὁ αν 
Ὀδθη τωδάθ. Τμα Ταΐέλογς οἰδδα δγὸ ἴῃοβϑα πὸ ᾿ἰνϑὰ Ἂρ ἴο {π6 {ἰτη6 
οὗ Εβορῖυβ, ὑοροίμοσ ὙΓῈ ΒΟΠῚΘ ΤΔΟΓΘ τοοθηῦ 848 {0 {Π6 1,Δ01π γοῦ- 
ΒΙ0η8. [Ι͂ἡ {μ6 ἰοχύ ΑΓΒ ΔΗΥ οπιϊδδίοπ οὗ βοιμθίπιηρ Του πα ἴῃ [ἢ 6 
σΟμΠΟ ἰοχί; ᾧ 18 ὈΥθῆχοα ἴο ἃ σὑϑδαϊηρ ἴῃ νυ Ιοἢ βοπηθ οἤδηρα 15 
ΤΏ8616; δηὰ " ᾿παϊοδίθβ μοτο δὴ Δα ΠἸ0Ὼ 18 866 (1 ΔῺΥ δυο δοιὰ 
ΟΟΟῸΓ ἴῃ [ἢ6 ραβϑδῆρθβθ δχϑιῃληθ), ὃ ἱπαϊοδίθθ ὙΠΘΤΘ δὴν ΜΆ. οοηι- 
γιόησεβ, μα Ἶ βου ὙΠΟΓΘ ΔΩΥ 18 ἀοίδοϊινθ. 

18 Τοῦ δὲ Τ᾿ χριστοῦ ἡ ἐ γένεσις, οὕτως ἦν" μνηστευθείσηςἿ τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ 

18. χριστου (Ὁ Ζαί. ατ. παι) Ψαϊς. α. δ. ο. ἃ Κι Π[. ὅγτ. τὸ. 7γεν. 304, 5. 191. “" Ὁδἴοσιπι 
Ῥοϊαποται ἀΐσογο Μαιίθοαϑ: υεδιε ὑθγὸ φεηεγαῖζίο δὶ ἐγαί; δβοὰ ργϑυ 6 η8 ϑρὶγί [8 διδηςίτιβ 
ἀοργαυδίοσεϑ, δὲ ὑυρου πΐ 8 ΟΟΠΓα γα ] οἶδ πὶ οογίτι, μοῦ Μδιιεβυτη δἷῖ ; Ολσγιδίὶ 
αμίεηι φοπεγαῖϊο δἷο ἐγαΐ. 7γεη. 204, δ [ χριστου Ἰησου Β. Βοῖ. Ογῖρ. [π|. ἰλϊ, 9654. } ΠἸ1ησου 
Χριστου ς΄. ΟΡΖΙ,. τοὶ. ϑὅγτσ. Ῥεῖ. ἃ Ηο]. Μερῃ. ΤὴΘΌ. Αττὰ. ΖΕ". Ογὶσ. (6 δομοὰϊδ 
τοὶ! οἱ σου θοῆ8:1) (11. 965. δὰ 1πι8πὶ ραρίηδη. Ἐω8. Ὁ. Ε. 8205. 

--- γενεσις ΒΟΡΖ. Δ. 1. 5. ὅγυ. Ηοὶ. Εωδ. Ὁ. Ε, 8205, | ζγεννησις ς΄, , 88. τοὶ. 
--- μνηστευθειση:} Δ, γαρ ς΄. ΟἿΡΙ, 338. τοὶ. ἀ, Ἐπ. Ὁ. Ἐ. 8205. [οτῃ. ΒΟ"Ζ. 1. Ὑαϊε. 

α. ὃ. ο. 7.9}. ὅϑ τι. Οτι. Ῥβὲ. ἃ Ης]. Μορῃ. ΤῊ. Αὐτὰ, γεν. 204. (π. 1. 2518.) ᾿ 
- τὴ μήτρος αυτου] ομι, ἃ, (δία 1).) 
- εὕρεθη) ηὐρεθη 1. 

λ ΤῊ τϑδάθε Δ πὰ δαβιρ οβ οὗἉ (Π18 Κἰπὰ ἴῃ Ὦγ. ΠαυϊάβοπΒ “ Β1Ρ]164] Οὐ εἰςοΐθτα,᾿" 
1ϊ. ρη. 882---448. [πη Ὑτορο1168᾽8 “ Αὐσοοπηΐ οὗ [86 Ῥτϊηϊοὰ Τοχι," Ὀοδί 468 ΤΩΔΩΥ͂ ῬΑββαρο8 
τὨγουρδοαυϊ ἀϊδοπδβαεὰ 88 ἴὸ {πεῖν τοδαϊηρ (οὗ ὙΠ ἢ δὴ Ἰπάοχ 18 ρίνθῃ), ὃ 15. θηύθγβ ἰπίο 

ἴδ6 οχαμγϊηδίίοη οὗ ἴμ0 τοδάϊηρ οἵ 1 Τίμ. 111, 16., Αοἰϑ χχ. 28., Φοδη 1. 18., 1 Ῥεῖ, 11}, 1δ.; 

διὰ ἃ 16. οομβίδια οἵ Νοῖβθβ οὐ Φόδη Υἱῖ. 58---ὙὯἱ]. 11., Φομῃ τ, 8, 4. δπὰ ΜατΚ χυὶϊ. 

9--920. 



8406 Τοχιαὶ (γι δ οΐδηι. 

ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 15 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὧν 
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν 1 δευγματίσαι," ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 
30 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη 
αὐτῷ λόγων, ᾿Ιωσὴφ υἱὸς 1 Δανείδ,΄ μὴ φοβηθῇε, π εἶν Μαριὰμ 
τὴν γυναῖκά σου" τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματόν ἐστιν ἁγίου. 
31 χέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν" αὐτὸς “γὰρ 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 33 τοῦτο δὲ ὅλον 
γόγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 
32 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανονυήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεό. 

3. Σ᾿ Ἐγερθεὶς" δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνον ἐποίησεν ὧς προσέταξεν 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου" καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. ὁ καὶ οὐκ 
ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕω» οὗ ὅτεκενΐ υἱόνῖ, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
᾽Ιησοῦν. 

ιῃ. 4 Ρ. 

19. ὅ ἀνὴρ αντης δικαιος ων και] απἷδ ΥἹΓ ᾿πιδίι8 εγαί. ὅτ. Οσὶ. (25 }.) 
-- δειγματισαι ΒΖ. 1. Ειω. δὰ ϑιορῇ. 1. 221. ἀϊδεγίε. | ἦτ ματισαι ζ΄. ΟΡῚ, 38. τοὶ, 

Βιγτ. Ηοὶ, τις. Ον. Ἐπ. Ὁ. Ἐ. 820». ἢ δἀα. Ματίασι. Ξγγ. Οτί. 
20. ἐρικι οἴῃ. α. ὅϑ'γττ. εἰς αὐ ΡΣ » 
-- αὐτῳ] 'ρδὸ Φοθορθο. ὅ'υγ. οὗ. 
-- Δανειδ δι Δᾶδ ἈΕῚ σοτηροηάϊππι Οοὐά, | ζ Δαβιδ ς΄, 
- Μαριαμ ΟΌΡΖ. τεϊ. Οτίρ. ἱ. 3881». με. 1)... 820". [ Μαριαν ΒῚ, 1. ἔων. ἴῃ Ἐκ. 8389", 
-- εν αὐτῇ γεννηθεν} ἴῃ 68. ΠΑΘΟΘΙΌΣ. α. ἰ ΟΧ 68 Βδδοδίῃσ. ὁ. ἢ σ'. (Μορ.) 251}. | ὁχ δα 

Ὡδϑοϊτογ. ο. ] ηδίαπι 6Χ 68. ὅγγ. Οτί, 
-- ἐστιν ἅγιον ΒΞΟΡΖ. τοὶ]. Εἰ . Ὁ. Ε. 8205. ἰῃ Ἐδ. 8825". δὰ 5(ΘΡὮ, 1. 222. [ἅγιου ἐστιν Ὦ 1. 

7]γεπ. 304. 359. Οτίρ. ἰ. 3815". [ δἀὰ. χεπϊΐπτῃ, ὅτ. Οτί, 
21. τεξεται] δὰὰ. εἰδὲ. ὅϑὅγτ. Οτί. 
«---- καλεσεις) καλέσει 1." σὶ. 
--- τὸν λαον αντου] τ αὐ δὴ ὅτ. Οτί. 
92. ὁλον} οτι, ϑ'γυ. Οτί, ζγεη. 204. 216. 
- Κυριον ΒΟ. Ζ. Δ. 1. 38. ζῥργβση. τὸν ς΄. ἴ,. τοὶ. Ἐἶε. Ὁ. 8505. 
- δια] οὐά. Ἡσαιου Ὦ. α. ὃ. ο. 7. '. ϑγιτ. Οτὲ, ὃ Ης]. ὅγτι. Ηἰοσ. Αστὰ, ζγεπ. 316.  (Ὀπίτγα, 

Β4ΟΖΙ, 1. 883. τοὶ, σὰς. 95. ὅγγ. Ρβ. Μορῃ. ΤΒοῦ. ΖΡ .ἢ. 7γεπ. 204. 259. Ἐπ. 
Ὁ. Ἐ. 8205", 

--- λεγοντος) οἵχ, ᾧ ὅγτ Ῥεῖ. Ἀπὸ. 7γεν. 304. 216. (οοπέγα, 316.) 
28. καλεσουσιν Κι. Τ).. Ἐὶ 98". [ καλεσειᾳ 1). 5". Ἐμδ. ),Ε. 8205". (γτοορδῖ! ἃ. 75.)  γτοοδοϊϊατ. 

ὅγτ. Οτι. Ογίρφ. 7π|. 1].. 1095. 
--- ὁ θεος ΟὈΙ, Ι. 88, τοὶ, Ἐπ. Ὁ, Ἐ.. 985. 8205. [ οὔ. ὃ Β. Βοῖ, (.1,Ζ.) 
24, ἐγερθεις ΒΟ"Ζ. 1. | 1διφγερθεις ς΄. ΟΣ Ὶ, 895. το]. 
-- δ᾽ Ἰωσὴφ ΒΟ). τοὶ. ] οπι. ὁ ΖΔΚ. 
-- τὴν γυναικα αὐτου] Ματίατῃ ὅγτ. Οτὶ. (ΘΔ ἃ, Ματγίαπι 2818.) 
-- αυτον] ῥαντου Ζ. 
25. (1η ὅγτ. Οτί, σίο : οἵ οδδίθ οὔπὶ 68 νἱγοῦδὶ ἄοποο, ὅτε.) 
“- ὠγινωσκεν ΒΟΖΙ, τεῖ.  υἷρ. 8γε. δ], [«γνω Ὁ. δι6.ἀ Κ Π5. φν3. (α μοι.) 8γτ. αι. ΗΔ. 613. 
-- οὗ ΟΌΖ. [οπἱ. Β. δεῖ. 
- υἱον ΒΖ. 1. 88. (α νἱὰ,)) ὃ. ο. σὶ. ἃ, ϑ'γτ. Οτί. ] τὸν νΐίον Μοτωηρῆ. | τ. νί, αυτης ΤΏΘΡ. | ἱ τον 

νυΐον Ἶ αυτης τον πρωτοτοκον" ς΄. (10)5. το]. Ἄ αἱρ. (ἀ.) 5.3}. ϑγττ. Ῥϑὼ δὲ Ηεὶ. Αὐτὸ. ΖΕ1}. 
(ομιϊ. αὐτης Ὠ5.1, ἃ.) ΒΙΐατὰ δαστα ππὶροηϊζυπι ο΄. (υἱά, 1αις.) 

ΤΠ6 ἐεχέ οὗ 1816 ροχίίομ ἰθ (δαί τ οἷ 18 ἰοσιηθᾶ 89 186 σϑϑαὶὶ οὗ 
ΘΥΙΔΘΠΟΘ. 
ἘπλαΥ 8 Μ111] πον θ6 τηδάθ οι βοῖηδ οὗ {86 γδῦΐουβ σοδαϊηρ8 ΒΙῸΣ 

μανα Ὀθθὴ ρίγϑῃ, ψ Βϑίμο Σ᾽ δαἀορίοα οΥ ποί. 
Τὴ σοῦ. 18. {π6 οοηπιοη ἰαχὺ μ85 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ; Ὀιυὶ Ἰησοῦ 

18 ἐαρτοϑϑίν δίαίεα ὈΥ Ἰτοηφυβ (1π {86 ραββδρα οἱἱθα) ποέ ἰο Ὀδϊοῃρ' ἴὸ 
1818 ρἷαοθβ'ιυ:. Αμπὰ γοί {18 νοσὰ 18 ἔουμά ἱπ δυο ατθοκ ΜΆ. σοῦ 
16 616 οχσίδηί. ὙΠογα 186, Βουγουοσ, {Π18 ναυδοη, ὑἐμαὺ ᾿π Β. 10 Βίδῃ 5 
αἴον χριστοῦ Ἰπδιοδα οὗὨ Ὀδίογο ; δηα ἐλὲς σθακθηβ [86 δι ρροθθα τ|6πᾶ- 
ΠΪΠΙΣΟΥ͂ ΨΟΥῪ ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪΥ, [ᾧ ΙΏΔΥῪ Β66τὰ 88 (που ρ ἢ δὴ δῃάθανοῦ ἴο 
ἰηνοϑίϊχαία {π6 σϑηυϊηθη 688 οὗ ἃ τοδάϊησ ποὺ οχίδην ἰῃὰ ασθοκ ΘΟρ 68 
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ΜΟΥ ἃ Ῥτοοδᾶυγα ΔηδΙ ρου (0 {παΐ οὗ ἀοἰθγτηϊπῖηρ ὈΥ σα]ουϊαίίοη [Π6 
ῬΪὶδοθ δηὰ οὐοϊ οὗ 8 ρἰαηδῖ, {Π6 οχ᾽ϑίθποθ οὐ συ βῖο Δα πόνο θθοη 
αϑοοσίδι θα ΕΥ̓ δοίυδί οὐβουνδίοη ; δῃα γϑῦ 'ἱπ δ ο ἢ Οᾶ86 8 οασίδὶ ἢ 
ΤΟΘῸΪ ΤΔΥ Ὀ6 οὐίαϊποα. Τα δβίαίοιαθηῦ οὗἨ ᾿γϑηθθαβ 18 Βυ ἢ 848 ἴὸ 
Ῥτονα 86 ἔδοῦ 88 ἴο 807)16 ΟΟρΊ68, δὖὺ ἰθαβδί, ἴῃ {Ππ6 βϑοοῃᾶ δϑῃίυσυ. 
ΤῊϊΒ 18 οοηβττηθα ὈΥ͂ {π6 Ζαὐΐπ ΟΟΡΊ68, του ϊβοα ΟΣ πηγαν βοά, πῃ ]οἢ 
ΔΟΤΘΘ ἴῃ ΟἸλὶἐὑϊηρ’ Ἰησοῦ, δῃα Αἰδοὸ ΗΥ̓͂ (86 Οπμγοίοπίαπ ϑυτίαο, ν᾽ ΠΙοἢ 
Ῥήονββ {μαὺ (86 βδιηθ τεϑαϊηρ' γγαϑ σαττοηῦ ἴπ {Π6 Εἰδδί. Απά {πουρἢ 
118 ταδάϊηρ σαπποῦ θ6 δήοισπ ἴῃ δὴν ατοοῖς Μ8., γοῦ 1 πιᾶὺ 6 το- 
ϑατα θα Δ8 σεγέαΐη (μα {Π18 τγᾶβ 'ῃ Π)., [ῸΓ 1Ὁ 18 ἴὴ (86 Ζαέΐπ νογδίοη οὗ 
1818 ραββαρσα ἴῃ {π|18 ΜΘ. σι μογο {π6 1,0] ΟὨΪῪ 18 οχίδηῖ. Νοίβιησ 
08} Ὀ6 τη 06 παΐέμγαί {π8π ἴπ6 Δα! οη οὗἨὨ ̓ Ιησοῦ, ΟΥ̓ ΘΟΡΥ δΐ8 ἴῃ βυοἢ 
ἃ οἷδε ; θαΐ {πΠ18 ᾿πβουίίοῃ οουὰ ποὺ αν θη τηδᾶθ ὑη0}} Ἰησοῦ 
χριστοῦ Ἀδὰ ὈοοοπιΘ ἃ Κἰὶπά οὗὨἩἁ Θοπιρουπα ῬΤΌΡΟΓ πᾶπι (τ ΒΊΟἢ ἴῃ 186 
Νον Τοβίδπιοηΐ 1ὖ 18 ποῖ), 8ἃ8 ὑπ6 ἱηὐγοἀποίίοῃ οὗὨἩ Ἰησοῦ δείισεεπ {Π6 
ΔΥΊΟΪ6 δηά (ῃ6 δα]θοίϊνα που]ὰ οὐμουνδο Ὀ6 ΠΟΙ δηοιηδίουβ. 
Ιπάᾶροά, τῦῖν} [παΐ οΟἸ]οσαίίοι 1ὲ πσου]Ἱὰ Ρ6 ΙΒ οΪ: ὑο οῖνθ ἃ σταιηπια- 
1104] οὐ ἐβοο]ορίοαὶ ὀχροβιτ!οη οὗἩἨ {86 νϑῦβα; ἴον {π6ῃ ““[Π6 8 )βοῖῖνθ 
468 ποΐ ἀΙϑεηρ βῃ [6 θυ θδίδηενο ἴτοπὶ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΣ Ὀαΐ ἔγοπὶ 1186] 
ἴῃ ΟΥΟΓ οἰγουπηϑίδηοςβ. Απα (δῖ τι [Π6 σοΙαΠΊΟῺ ΓΤΟΔΑΙΠσ, γ6 
ταϊσἣῦ Ρ6 ρα ἰο Ἰπαυΐγο, Ηον γγ)1ἃ8 «688 Βοσὴ δχοϑρῦ 88 {π6 (γιβδὺ ὃ 

ΤὮυΒ {86 ἜΧΡΓΟ88 ἰθβυϊ ον οὗὁὨ ᾿τϑηθὺϑ [0 {86 γοβαϊηρ τοῦ δὲ 
χριστοῦ 18 ΘΟπ χτηθα ἴῃ γαγου 8 ὙΥΑΥ8, ἃ Πα 18 ΔΙΏΡΙΥ νἱπαϊοαίβα 848 ἐμαὶ 
ΜΏΙΟΝ ͵β ἴῃ ΜΊΔΟΥ οχίθησοα 86 ἴῃ {π6 Βεοοῃα οοηίαΥ. Τδαῖῦ 
ουιπά ἴῃ Β. Ἰοοῖα Πἴκ6 δὴ ὉΠΟΟΏΒΟΙΟῸΒ ΘΟΤΓΘΟΙΟΠ ἔΠΌΤΩ ΒΟΙῚ6 ΘΟΡΥ δύ 
0 ΚΠΘΥ πιο ἐΠαὺ (86 σοτάσαοι σοδαϊηρ ἰΒ ηοὺ το ]ν Οτοοὶς 
ΟΓ {τὰς ΟΠ τβδη ἀοοίσμο. ΤῊ18 Ῥαβδασο ἃοσ 8 ἃ ουγουδβ ῥτοοῦ οὗ 
1Π6 τρβῆηοῦ ἴῃ ΜΉΘ ρΔ ΓΙ ΒΌ16 γϑδαϊηρδ ὑγγΘ του] ἀοα ἔγοτα πα ἴὸ 
ὕτημθ. 786 αυοίϊδιίοη ἔτοταῃ ᾿σϑῆϑοιιβ Ὧδ8 οοθ ἄονγῃ [0 υ8 ἴῃ [86 οἱὰ 
Τ,αἰϊπ νογβίοῃ  υῦ (ογθδηυβ οὗ Ομβίδῃ 1 Π0}0]6 οἰΐθβ Ὁ ᾿ῃὰ ατοοκ, 
δηα {ποτ Ἰσϑηθθυβ 18 τηδᾶάθ ἰο αυοία δὲ, ΜΑῦΠΟΥ [ἢ ἃ ἔοστη τολίοὶ ἣς 
ὁχ»γεδϑῖν τεοριιαϊαξο8. 

γεν. 18. γέννησις οὗ [π6 ὀοιμηηοη ἑαχὺ 18 δἰοροίμοσ ουἰνεισῃοά 
ΌΥ γένεσιο, οὐ {86 στουπά οὗἉ ευϊάσποο: ἴμ6 νθγβίοηβ ἤοσΘ ρῖνο ὑαΐ 
1116 αἱά. γένεσις Ὀαΐηρ ΒΕΙ6 {π6 ἴτιια τοϑαϊηρ, γα 866 (μαΐ {πΠ6 80- 
Ρ]Ἰοδίίοι οὗ βίβλος γενέσεως ἴῃ ναΓ. 1. οαῃποῦ 6 ᾿ἰπιϊ θα ἰο 186 σαηθ- 
δΙοσΎ. 
ὅν 19. δευγματίσαι 18 ὈΓΘίΟΣΔΌΪΘ ταῖμοῦ πη παραδευγματίσαι, 

Δ μουρσἢ ὑπ6 ονυϊάθποθ οὗ Μέόβ, 18 ῬΓΘΙΤΥ ποαυΐγ οαυὰ]. ΤῈ ὁ δ δῖοι 
βίαἰοτηθηῖ οὗἩ ΕἸ ΒΟΌΙ.Β 18 βυ ] οΙ ΘΕ ἀροϊδῖνα; δηα {Π18, ἴοο, ΒῇΟΥΒ 
{μαὺ 186 ραββασθ ἴῃ ἰῃ6 Ζεπιοπείγαξίο Ἐυαπρεοῖϊσα, ΘΤΟ ΕΠΆΒΘΌΙΟΒ 
[88 ἴΠ6 Θοϊησιοη Ταϑαϊηρσ, μ88 θη ἐπιργουεα ὈΥ ΒΟΙΏΘ οοργὶδβῦ »γῸ 
γπη076, οαἱ οὗ {π6 ατροὶς ἰαχὺ ψ ϊοἢ 6 ῃδα Βοίοτο ἴση. [18 ψόοσίῃΥ 
οὗ σϑίβδῦκ ἐμαὶ {Π6 86 ουῖΐ οὗ Εἰ μιδεῦ. δα βίορῃ. νγᾶβ ἱππόνσῃ Ὀϑίοτο 
10 τ8 οὐρὰ ὃν Μαὶ, 88 ἰουμά 'ἴπ οσοτίδὶπ βοῇ δα; Ὀυΐ ἴῃ {86 Βοδο]α 
186 τολαϊηρ; πα ἀστοοιηθηΐ 6͵6 »γόοοίβοῖψ γεουετδοά. ΤῊΘ ῬΟΥΒῸπ ὙΠῸ 
ἰογτηθα [86 Οδίθῃδ μδα δαἀδρίϑα 1ἴ ἴο 18 τθδαϊηρ, 

γεν. 22. Τὸ δαάϊου οὗ Ἡσαΐου, τ υύσαν Βιρροσίοα ὮγΥ ταί 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 6 ἃ ΤαΒρθοίδ]6 ἃσυαὺ οὐ Ἡϊμθββθθ, οὐρῃῦ ποῖ ἴο Ὀ6 δά- 
ταϊ το ονθη ἴο ἃ. ρἷδοθ 'π (Π6 τηδτρὶη 88 δῃ αἰζοσπαίνο τοδάϊηρ. Βυοῇ 
ΔΩ ΠοαῦοπΒ Ὀοϊοηρ ἴο ἢ6 οἶαββ οὐ “σοπποη δι τοπ8," πα (Π6 



348 Τοχίμαϊ (γεοίβηι. 

ῬΓΘΒΌΠΙΡ ΪΟΏ 18 ἀρϑιηδὺ ἰβθτ, απ ποὺ ἱπ {μ6ὶῦ ἔδνουγ, σὴ 1 [μ6 
δου] άθμοα ἡγ6Γ6 ἴῃ ΟΒΟΓ Τοβρθοίϑ θαυδὶ. 10 18 δὴ Ἰρποσϑηῦ ταϊβϑία κα ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμαὺ {86 ἰβπάθμου οὗ δοργιϑίβ ἴο οὔηῇῦ νγ88 δὖ ἃ}} δα] ἴο 
{Π6Ὶ ἰΘΠΔΘΠΟΥ [0 Δα ρ 1. ἀππο: {ΠΟΥΘ ΓΘ ΤΩΒΩΥ͂ ὙΠῸ 8661 88 1 
{6 Υ ψου]ὰ ποί ᾿θαση [818 δ᾽ 016 ἴδοϊ. 

γεν. 23. Τα ουϊάθησα 30γ καλέσουσιν 18 ποὺ ρίγοῃ ἴῃ αἀοίᾳ1}; δυΐ 
ἘαΒΘὈ᾽8 18 οἰϊρα ἴον ἐξ Ὀϑοδβθ οὗ ἢ18 αἰ8ὸ βανιηρ Ὀθθη Ὀτουρῃί ἔοτ- 
ὙΓΆΓ [ὉΓ ἀποίλον' τθδάϊησ. ΤΠ6 γαγιδ! ἢ Β πούϊοοθα ἃσὸ 811 {μδ΄ σδῃ "6 
βδϊὰ δραϊηβύὲ ἴῦ; οὐὗὁἩ {ῃ686 καλέσεις ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο ᾶνθ δὴ ᾿ἰπἰγοάυοοά 
ἔγοπι ψοσ. 2]. 

γεν. 28. ὁ θεός. ατγιουβ ραββᾶρϑβδ ἴῃ Οτίροῃ ἰοοΐ |Κὸ οἰϊαοηβ οὗ - 
{818 τοϑδαάϊηρ : ὑΠ6Υ μανθ, πονγονο, 411 οὗ {μοὶ Ὀθθὴ αἀυΐδεαϊῳ μαββοὰ 
ὉΥ ; ἴὉΓ, ΡΟΓΠΔΡ8, ΘΥ̓ΘΙΥ ΟὯ6 οἵ {Ποῖ ῬΓΟΡΘΙΙΥ τοϊδῦοθβ ἴο 1818 Ὑ1}}. 8. 
δηἀ ποῦ ἴο {118 ρἷδοθ. ὅσοι ροϊηΐβ δἰ αγ8 Τοῦτο στοαὺ αἰζθῃίοη ἰῃ 
1π6 '86 οὗ φυοίδίι!οηϑ. 

γεν. 26. ΕῸΣ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, 8. ΒμοΥ6 τοδάϊηρ, 
υἱὸν (ἢ οὐ ψιδουῦ βοιμα οἰσλέ Δα] 1 0}), 18 οα πα ἴῃ βόα οὔ {8 
ὙΘΙῪ Ὀαβὺ δυΐπουῖ168; ἴὼ ΜΆ. ἩΒΙΟΝ 8416 ΘΧο ]οα ὈΥ ΠΟΏ6, ἀπά 1π 
ὙΘΙΒΙΟῺΒ ΟΥ̓ [16 ΘΑΥ]οδύ ΟΘὨ ΕΥ]68, πα οὗὨ γνϑγουβ γε ρΊοηβ, ϑ'υσῖβδ, 
Νογίῃ Αἴτιοα, δὰ Εργρί. Τὴ ψου]ὰ ἴῃ σοσηποη οαβο8 δ6 ἀθο βῖνθ. 
ἈΑπά γον, (Π6 ἸΟΏΡΟΥ τοϑαϊηρ οὐὗἩ ἴπ6 οοτηπηοῃ ἰαχὺ 18 νεγδαῖίῳ (86 
Β8Π16 88 ἰῃαΐ ἩΔίοΝ 18 ἰουπα ἴῃ ἢυΚ6 11. 2]. ; 80 ἰδὲ (818 γουϊὰ ΡῈ δ΄ 
ΤΘΆΒΟ. ἴογ ΓορΆγαϊηρ Π6 Βῃοσίδυ γοδαϊηρ ἴῃ Μαυ ον 88 οὐἱρὶπαὶ, δηά 
{86 ἸΟΩΡῸΣ 88 ὁπ6 ΟὗὨ {Π6 ΤΩΔΕΥ ᾿πβίδησοβ οὗ δαδρίδιοηβ οὐ οπα (οβρδὶ 
ἴο δποίμβοσ, Βυΐ Μτ. ΑἸἔοσα, δἀορίϊπρ' ἀπά γορϑδίϊηρ ἃ Κιηα οὗἉ ἔγα- 
ἀϊθοπαδὶ ποίϊοη αδουύ {Π18 ραββαρθ, βᾶυ8, οὗ ὑπ6 σϑδάϊηρ υἱὸν Ἰη ΥΟΪν, 
“4 3 ΟἸΙΒΒΙΟῺ ΘΥΙΔΘΏΓΥ πγ86.6 ἔγοτῃ Β ρουβ 1οΟυ8 νη Δ ΟῊ ἔοῸσ ΜάγῪ ; ἢ 
8 ἈΒΒΟΥΓΪΟΏ ποϑύ ΘΑΒΥ ἴο τηδίζο, τηοϑί ἀπ υ] ἴο ρτονθ. [Ὁ Ὁ θ6 δὴ 
οπιΐδϑίσπ, ἰῇ τουδὶ μαγο Ῥ6Θἢ 88 ΘΑΥΪΥ 85 {Π6 Βοοομ οομίυτΥ ; δπὰ ὙΠῸ 
1 [μα ρα Βαά Βοαγὰ οὗ βιρογβι ουβ νθῃουαίοη ἔοσ ΜΑΙ ἢ οὐ τιμαὶ 
αυρϑίίοῃ παὰ Ὀθθὴ σϑῖβοα ἃ8β ἰὼ ΠΟΥ ροχροίυδὶ νυἱγριειγ ὃ Απάὰ 
ἔαγίμον, θη {818 Ορ᾿ηϊοη Δα Ὀδοοσλθ ῥγοναὶοπί, ἀπ θη 1ὖ νγαϑ 
{πουσπΐ τὶρῆΐ ὕο ΤΠ ΔΟΓ ΘΥΘΙΎ ΒΟΠΟῸΓ ἴο {86 τοίου οὗ ουγ [ωοτά, (ἢ 
Ἰοηροῦ στϑδάϊης θθοδὴθ ἴπαῦ ΟΘΠΘΓΑΙ δαἀορίοα. Τηδ οἱ]α 1, [48 
186 ΒΠοΟΙίΘΓ ; «΄Θγόιηθ, {Π6 ΤΘ ΠΗ δανοσαίο οὗἩ [06 ἀορτηᾶ ἴῃ απδβίϊοῃ, 
[88 {86 Ἰοησαὺ; {ππ8, ἴῃ ταν δίηρ {Π6 ο]ά 1,6, Πα δα ἀρᾷ ἔγοπι λί 
Οτοοὶς οορὶθθ {μαΐ τ ΒΊΟΝ 18 ΠΟῪ βαϊὰ ἴο ῃανα Ὀθθη ομιζίοα ἔγοστα σενο- 
ΤΘΩ4] γραβοῦϑ. δῸ ΓᾺΣ ἔγτομι {Ππ6 ΟἸΙβϑίο Πανὶηρ 66 ῃ ““ ΘΥἹ ΘΠ ΕῪ 
ἸηΔ16" [ὉΣ [8Π6 ΤΘΆΒΟΙ Δββιρῃοα, [Π6 γευθῦ86 18 ἃ Β' 016 ἴδλοί. ΤῊ]Β 18 
Ραϊοηΐ δ οὔοθ ΟΥ̓ ΘΟ ΡΑΥΙΠρ ᾿οθυηΐ8 απέεγίου ἴο {π6 ἔουγίῃ 
σΘὨΓΌΓΥ (Βιιοἢ Ἂ8 [Π6 πα] τογοα ἰοχὺ οὗὨ {πὸ ο]4 1,8{1}} γι (Βοεα οὗ 
ἐδμαῦ ΟΥ ἃ βυδβοαιιδῃΐ δρὸ (δ οἢ 88 {μ6 Οοᾶ, Βυιχίδμυβ, οσ {πὸ Ὑ}- 
ϑαία οὗ Φογολθ). Τμα ““γϑῃογδίΐοη [Ὁ Μίαυυ "ἢ (ΠΘΟΥΥ 18 88 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ 
10 ΟΠΓΟΠΟΙΪΟΡῪ, Δ πα νον 68 ΔΠΔΟΠΥΟΏΣΒΠΒ 88 ΠΟΡΘ]6Β8, 88 ἀο 1Π6 [Ἀ]86 
Βρδογθίαϊβ, 'ὰ ὙΠΙΟΝ ἃ ΡΟῸΡ6 ὙΥθ8 ἴο ἃ ὈΙβθορ ψ8Ὸ Ἰϊνοα ὕψνο οθη- 
ἰΌΥ165 ΔέΟΣ ἔπ. ΑἾ8ο, 16 {πΠ6 Ὀεβὺ δι ῃου 168 μδα θθθη ἴῃ {Π|8 ρ]δοθ 
ἀορτηδί οΑ}} 7 ΤΟΥ86, μονν 18 1 {μαῦ ἴῃ Τὰ Κα 11. 7. 1816 15. 188 σα86 
ὙΠ ΠΟῸΠ6 οὗ ἴθ. ὙΠῸ ἸΟΠΡῸΓ τοδαϊηρ οδη 6 δοοουῃίθα ῸΣ ΘΑΒΙΪΥ ; 
1 ΤΩΔΥ͂ ποΐ Ὀ6 1861688 {ἢπ8 [0 ἤανα ἀϊβουββοά {μ6 βυ)]θοῦνα ποίϊοηϑ 
ὙΥὨΙΊΟΝ ἤανα Ὀ6Θη δαἀνδησθά ἴῃ ΟΡΡοϑιου ἴο {πὸ βῃοσγίου. 
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ΑΒ δῃοίμου βρϑοϊηθῃ οὗ {π6 ατοκ Ταχὺ ἀπά {π6 ουϊάθησο ἔιτ- 
πἰθῃθα ὈΥ δυϊβουι1ο8 οὗ αἰ ἴδσθηΐ Κιπ48, ρατὶ οὗ {π6 141} δὰ 1δι} 
οδαρίοτβ οὗ δι, Μαιβον ψ}}} Ὀ6 ἰακοῃ. Τῆδ δυϊῃουῖ 168 μοσΤΘ 86 :--- 

Μ853. Ψαογχεΐοηε. 

ΒΟ.Γ(ΡΧΙ) ψυΐκ. α. δ.ς. δε. 
1,ΧΔ4(θ) γττ, Οτῇ. Ῥβι, ἃ Ης]. 
Ἰ. 38. Μοωρῆ. στὴ. ΖΕ ΙΝ. 

ἙἘΕΟΚΜΒΟΟΝ 

32 Καὶ εὐθέως ἠνώγκασεν ἴ τοὺς μαθητὰς { ἐμβῆναι εἰς ἱ πλοῖον καὶ 
προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 33 καὶ 
ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη Ἶ εἰς τὸ ὄρος κὰτ’ ἰδίαν προσεύξασθαι. 
ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 3" τὸ δὲ πλοῖον ἤδη ἱ σταδίους πολλοὺς 
ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν" βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων" ἦν γὰρ ἐναντίος 
ὁ ἄνεμος. ᾿Ῥ' τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν" πρὸς αὐτοὺς ἢ 
περιπατῶν ἐπὶ ἵ τὴν θάλασσαν." ὅἯ5 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ 
ἐ τῆς θαλάσσης " περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά 
ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. “7 1 εὐθὺς " δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς 

4 1. 234. μέσον τῆς θαλάσσης ἦν. 
22. ενθεως Οτὶσ. ᾿ιϊ. 480». 4829, οἵη. Ὁ". ὅ'γγτ, Οτί. 
“-- ἡναγκασεν} δὰ, ὅ Ἰησους ς΄. 1ΧΜ, τε]. Ὑα]ρ. ΟἿ. (α. ὃ. ο. "73. σ᾽ 1. Δ.}} οπι. ΒΟΩΡ 

114Θ. 1. 33. Α4π| ε. 7.7}. ὅϑγττ. στὸ, δὲ. ἃ Ηοὶ. ὅξγσυ. Ηΐοσ. Μοιρῆ, Αστὰ, ΖΕ 1}. Ογὶρ. 
1. 480", 482". 

-- μαθηταΞ:} [ῷὰ. αὐτου ς΄. ΒΡΙΧΈΕΚ. α. δ... θ 5 στ ἢ, Βγττ. Οτο, Ῥβὲ, ἃ Ης]. Μεπιρῆ. 
ἜΝΙ οὔ. ΟΠ Π1,ΔΘ. 1. 338. ΑΜΒ5ΌΝ. συϊς. ε.,Χ.1. Αὐτὴ, Ογίρ. ἰϊϊ. 480». 482.“- 
488" (ἀϊδογίο). 

--- εμβηναι] ἐμβειν (8ἰς.) Χ, 
-- πλοιον] [ρσγϑιῃ. τὸ ς΄. ΟΌΡΙΙ, το]. Ογίρ. ἴἰϊ. 480", 4815. 4825: [ οὔ. Β. 1. 88. Αττη, 

Ἐπ. Ὁ.Ἑ. 446}, 
«- αὑτὸν Β“ΟΡ. τοὶ. ΨαΪΕ. ὁ... σῖ. τοὶ. Οτίρ. ᾿ὰϊ. 480". 4819. 482“. Εμα. Ὁ. Ἐ. 4465. [ οἱ. 

Ὁ. α.ὅ. ..(6Π.}}.σ᾿. ἃ. Αὐτα. ] αὐτους 110. 
“- απολυσῃ] απολυσει Καὶ, 
- τοὺς οχλουΞ} τὸν οχλον Ἐξ, Αττη. ΜΙ55, (1108 ὅ'γσ. Οσι.) 
28. καθ᾽ ιδιαν Ὁ. 
-- μονος οἵη. Εἰ. 
24. ηδη ΒΟΡ. τεϊ. ὁ. ς. ε. σ'. ἢ, βὅγγ. Ηςὶ. Ἐ:6. 1)..Ὲ. 4465. (δὲ 11.) οὰ. Ὁ. Ψαϊς. α. 7... 

ϑγγ. Οὐ, ἃ Ρεῖ, Μοωιρῇῆ. Ασὰ, Ζ51Π. (νά, Μδγ.) 
.-- σταδιους πολλους απὸ τῆς γὴ53 απειχεν Β. ὅ'γττ. Οτὶ. ἃ Ῥεῖ, Μοιαρἢ. (βεα Παδεὶ σταδιους 

ὧς εικοσίπεντε 6 08. νἱ. 19.) Αττὴ. (ὅγζ. Ηΐοσ. πδθοὶ δος ροβῖ Ἰθοϊ ποτ 5 .}] ἴ μεσον 
τῆς θαλασσης ἣν ς΄ ΟΡ, τοὶ. (Δἴ. υἱά.) 8γτ. Ηο]. 1. Οτίρ. Χἰϊ. (4885, 4845: μὲ υἱά,) 
Ἡὰὼ 6795. (Υἱὰ, Μααν. νἱ. 47.) ν εἰς μεσὸν της θαλασσης 1). 6. (ν ἐν μεσῳ τῆς θαλ. 
Ἐπ. Ὁ). Ὲ. 4465). 

ἜΤ ἐὐτα γάαῖ δε φυλακης Ὦ . Τεταρτῇ δε φυλακῃ] τεταρτῆης δε ς Ὁ. 
-- ηλθεν ΒΟΚΡΞ) 1. 838, 1,διἴ. ὄὄγττ. Οσί. Ρβί. ὃς Ης]. τῶρ. Μορῆ, Αστη. ΖΕ. Ογῖσ. 11]. 

483" (δὲ). Ἐωδ. Ὁ. Ἐ. 924. ἴῃ Ῥᾳ. 5885, ζαπηλθεν ς΄. Ο"Ὁ7)}}. τοὶ. ϑυγ Ηοὶ. ὑχῖ. 
- περιπατων} δηΐο προς αυτους Ὁ). [ξ Ργεῖη. ὁ Ιησους ς΄, (᾽"1,Χ. το]. α. ὃ ὁ. 6. Γ7. σ΄. ἃ, ὅτι. 

Οτ.. ἃ Ῥβὲ. Αστῃ. Επ. Π)..Ε.. 928, (Δηΐο πρ. αὖτ.) ἰῃ ῬΒ. 5884, [οἵἷἡ. ΒΟ ΩΡΔΘ (μέ υἱά.) 
1. 38. 57. σῪαυϊρ. 93,..σ'.1. ϑγτ. Ης]. Μορῃ. ΖἸἢ. Ογίρ. 111. 4885. (ὀΐ5.) 

--- ἐπι τὴν θαλασσαν Β Βοεῖ. ῬΔΘ. 1. Οτίρ. 1. 4889.  ἔ ἐπὶ της θαλασσης α΄. Ο. τε]. Ἰώ. 
Ὁ. Ε. 928, ἰῃ Ῥβ. 5884. (της θαλασσὴ 8ϊῖ.. Μ.) 

26. και ἰδοντες αὐτὸν οἱ μαθηται ΟΡΙΧ, 88. τοὶ. ϑὅγττ. Οτὶ, Ῥβὲ. ἃ Ἠς]. Μϑρῃ. (Ατη.) 
ΖΈΚΆ. | οἱ δε μαθηται ιἰδοντες αντον ΒΌ. (..,,) νἱά. Μαγτ. τὶ 49. | καὶ ἰδοντες αὑτὸν (᾿ἸΔῃΐϊιπι) 
1 (αὐ νυϊο) 1,Διϊ. ἐχο. ἀ.  Ειω. Ὁ... 924. (υἱά. Μαγ.) 

-- επι της θαλασσης ΒΟΏ. 1. 838. Σιω. ΤΠ)... 928, 4465. [ ζ ἐπὶ τὴν θαλασσαν ς΄. ῬΔΘ. τοϊ. 
οὔ, ἢ. 

-- ἐἰμαθιν ΗΝ ΟΡ». τοὶ. ([δὲὶ.) νυν. τοὶ. αὐ υἱὰ, [ δηϊὸ ἐπι τ. θαλ. Β. δεῖ. 88. σ'. ὅγττ. Οτσί. 
Ῥει. ἃ Ης]. ΕἸ. Ὁ. Ἐ᾿ 924, (υἱά, Ματ.)) οπι. ὁὅ. Ἐπ. Ὁ. Ε. 4469. 

27. εὐυθυς Β1). ξ ευθεως ς΄. Ὁ. τοῖ]. (Ὠἴαῖ Ῥ.) Φιώ. 1)... 4465. 
-- αντοις ὃ Ιησους ΟΡ, τεὶ. 5 ὅγε. Ης]. Αὐτὰ. ΖΠΏ. | ὁ Ιησους αντοις Β. | οπι. ὁ Ιησους 1). 

95. ϑγι. Οσι. Μειρῆ. Σιω. Ὁ. Ε. 4465. βηϊο ἐελαλ. (1,μΔ11.) ὅτ, Ῥβί. 
- θαρσειτε Οτίρ. ἴἰϊ, 485". [ θαρρειτε 1). 



8380 πρυμὰϊ Οὐ περ, 

ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων, Θαρσεῖτε" ἐγώ εἶμι, μὴ φοβεῖσθε. 33 ἀποκρεθεὶς δὲ 
αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἴ ἐλθεῖν πρός σε" 
ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὅ89.ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου 
Ἱ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 89 βλέ- 
πων δ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη " καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι 
ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. δ' εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας 
τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὀλυγόπιστε, εἰς τί ἐδι- 
στασας; 83 Καὶ ἀναβάντων" αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
88 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ᾿Αληθῶς 
θεοῦ υἱὸς εἶ. 

34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον { ἐπὶ" τὴν γῆν" εἰς" Γεννησαρέτ. ὃ5 καὶ 
ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 
περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας" 
86 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ιματίου 
αὐτοῦ" καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 
ΧΎ. 1 Τότε προσέρχονται τῷ ̓ Ιησοῦ ἴ ἀπὸ [Ἱεροσολύμων ᾧ Φαρισαῖοι 

καὶ γραμματεῖς΄΄ λέγοντες, ἢ Διὰ τί οἱ μαθηταί σον παραβαίνουσιν τὴν 
παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ; οὐ γὰρ νέπτονται τὰς χεῖρας [ αὐτῶν, 

97. [ὁ Ἰησοῦς. 49. 39. καὶ ἔλθω». 85. [ἐλθόντες] 

28. αὐτῳ ὃ Πετρος εἰπεν ((ὈΧ. 1. τοὶ, (ἰδὶ Ῥ.) ὁ. ...9}},3.σ΄.ἢ. ὅγτ. Ἠε. Ατὰ. ΣΕ ιω. 
Ὁ... 924, (Ὁ. οπι. δ) ὁ Πετρ. εἰπ. αὐτῳ Β, οἱ. ὅγγ. Ῥβι. ΜοιρΏ. | ὅ Πετρ. αὖτ. εἰπ, 
Ἴ οὔ]. αυτῳ Δ. γυϊα. α.ο. ΖΚὮ, [85 γγυ. Οτ. 

-- μ4. Ὁ. Εἰ. 929. μοι ΟΔ. 
--- ελθειν προς σε Β, Βιίν. ΟΔΘ. 1. 833. (ἰαι Ῥ.) «“Ἵπι. Ἰ,διὶ, σοὶ. ὅϑ' τσ. τι. Ῥβε. ὃς Ησὶ, 

Μερῆ. Ασα, Ἐπ. ΕἸ 5. Ὁ. Ε. 925.) ἔππρος σε ελθειν ς΄ 1,Χ. το]. Ψαϊὶρ. ΟἹ, 
29, ὁ δε] δά ὰ, Ιησους Ε΄. ὅὅγτ. ῬΒῖ, ΐ 
-- Πετρος} για. ὅ. ς΄. Ὁ, τοὶ]. [ ου. Βἢ. Φωω. Ὁ. ἘΔ 924, (ἰδὲ Ῥ.) 
--- ελθειν (30. τοὶ. Ογὶρ. 1ἰϊ, 4884, γν, (Ο" π.1,.}]} καὶ ηλθεν Β. ὅγγ. Οτί. Ασπὶ. | οἱ Ὑϑῃΐθηβ 

ΖἘπ. (ἰδι Ρ.) 
80. ἰισχυρον] οἵα, 38. ΜοΏρἢ. 
-- με] οπι. 1. 
81]. ὁ Ἰησους:} οτῃ, Ἐ". Ϊ οὔ. ὃ 1), 
8). αναβαντων αὐτων ΒΏ. 88. Ογίσ. ἰἰϊ, 4888, Σ ἐμβαντων αὐτων ς΄, ΟΡ τοὶ. 
883. ελθοντες ὈΡΙ,Χ. 88. τοὶ. (1,Δ1.) ϑυττ. Οτί. Ῥεῖ. ἃ Ηοὶ. Αὐτη. 1 οπι. ΒΟ', 1. 5. Μειρῃ, 

Ἐπ... (Ονείσ. υἱ. 4865.) (οἱ δε εν τ. πλ, ἰῃ Ο ἃ 25" τπιϑπα βιηῖ: ἀ6 Ο" η. 1.) 
--- θεου υἷος εἰ ῬΦΟΡ. το]. Ογίρ. 111, 486"), (ὑ5) 5085, [ υἱ θεον εἰ συ Ὦ. (α. δ. 86εἃ 5'ηα συ.) 
84. ἐπι τὴν γὴν ΒΟ. Δ. 38. ζΣ εἰς τὴν γῆν ο΄. Ρ. το]. Μεοιηρῆ. Αττὰ. Ογίρ. ᾿ἰϊ. 483". 4875. 

502», Ι δά. 5 εἰν’ ΒΌΔ. 838. 85γττ. τί. ὃς ΗΟ]. (οἱ πιρ. Ογσοβ.) Αττα. { σοπῖτα, ς΄. ΟΡ. 
το]. ὅγτ. Ρβὲ. Ογίφ. ᾿ϊ, 488". 602". (ν] ἃ, Ματγ.) {{᾿π ἵοσγδπὶ (ἰδηϊι). δι. 281}. 
(δὰ τοστϑτὰ 6.) 

--- Γεννησαρετ Β. Βελ. Βίοε. Ο. 1. 88. 86, ϑ'γτ. Ἠεὶ. οἱ πιρ. Οταςσε. Αστη. [ Γωησαρετ Ἐ, Β εἰν. 
7 Ονίρ. ἅ. 487". 602", (Γενεσαρετ Οτῖσ. ἰἰϊ, 4839. 484",})  Γεννησαρεθ ῬΧΕΟΚΜΠΟΥ 
Οἴςρἢι.) } Γενησαρεθ 1,ΔῈ. οἰ, ΖΕ ιῃ. 1 Γεννησαρ 1)". Απι. α. ε. 9. ὅϑγττ. Οτί, ἃ Ῥεῖ. Ηἰ. 
6845. ((ἀεαοβασ γυϊς. ΟἹ. ὃ. ο. θ΄. σ'.)} Γεννησαρατ 1)», ((ἀοπηδβαγ ἀ.) 

835. εἐκεινου] δά. οἱ δὐογανογιηὶ οαπὶ α. δ. ο. [15 ΠῚ, 684, 
86. ἱνα] δαὰ, καν. 1. 83. Ογίρ. ᾽ϊ, 4864, 4874, 
.«-- ἁψωνται] ἅψονται Χ, 1. Ἐ, 
-. του 239] οπι. Δ. 
.-- ὁσοι] δᾷὰ, αν Ο. 
1. προσερχονται Οτΐφ. κι. 487», οἷέ. (ϑεἃ ἰῃῇτα 'π οοσ, μαθοῖ ἀπέρχονται) ͵ προερχονται 1)". 
- τῷ ἴησου) πρὸς αὑτὸν 17), 1,αἱὶ, (εχο. Δ) ΖΕ, ΤΠ1. 684“. αὐτῳ 1. Ογὶσ. ᾿ϊ, 4875» 

Οοηίγα, οοἀά, οἷ νν. τοὶ. Καὶ 
-- απο] Τ᾿ Ῥγβπι. οἱ 4", ΟΡ, γεὶ, [ οὔ. ΒὨ. 1. Ογίρ. 'ϊ, 4879. 
-- φαρισαιοι καὶ Ὑραμματεις ΒΏ. (1). 38. 6. ὅγγτ. Ῥεῖ, Μορ. Ασὰ. Ογίσ. 1δ. 4875. 

ξ γραμμ. και φαρ. ς΄. ΟΡ. τοὶ, (141.) ὅγττ. τι, ὃς Ηο]. Ἐκ. Μ|], 6844. (Δπῖο απο Ἱερ. 
Ἰὰ η δι. ι, τ Ὁ φ'. ὅδγττ, ΟΥῇ, Ῥεῖ, δ ΗΟ]. ΜΠ, Οοπίγα, Ψ υΐς. 6..}..95. ΟορΒ, Αται. 

0. 
3. αὐτων ΟἿΡ. τεϊ. (1μαι{.}} οτα. Β, Βεἰν. Βῖο. δ. 1. 5 σ᾿. Αττὰ. Οτίρ. ᾿ἱ. 4875». ἵν. 4185. 
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ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ υμεῖς 
παραβαίνετε τὴν ἧ ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; " ὁ γὰρ θεὸς 
{ εἶπεν ", ὃ Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα" καε Ο κακολογῶν πατέρα ἢ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" ὃ ὑμεῖο δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ 
μητρέ, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 51 οὐ μὴ {τιμήσει" τὸν μὴ 
αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἠκυρώσατε 1 τὸν λόγον" τοῦ θεοῦ διὰ 
τὴν παράδοσιν ὑμῶν. Ἶύὑποκριταί, καλῶς ἱέπροφήτευσεν“ περὶ ὑμῶν 
Ἡσαΐας λέγων, ὃ  Ο λαὸν οὗτος τοῖν χειλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία 
αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχεε ἀπ᾽ ἐμοῦ" " μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες 
διδασκαλίαφ, ἐντάλματα ἀνθρώπων. 1 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον 
εἶπεν αὐτοῖο, ᾿Ακούετε καὶ συνέετε" 1} οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα 

49. 69. δ. [ἢ τὴν μοτέρα αὐτοῦ. 
8. αὑτοις7 οἴω. Ὁ). 6. Ὁ. {παραβε Ξ 
-.- παραβαινετε) παραβαιναι 1). ] κ νοται Ἐ᾿ 
4. εἶπεν ΒΌ. Ἵ (1,νι1.}) 8γτι. Οτί. δὲ Ῥϑὶ. ἃ Ηοΐ, τρ. Μοηρηῃ. Ατὸ. ΖΦ ι, 2γεν. 238. 

Ριοίειαι. (ἂρ. ἘΡῚΡἢ. χχχιϊ, 4.) Ογίρ. ἰϊ, 4895. | 7 ἐνετειλατο λεγων ς. (Θ. τσοὶ. Καὶ 
(. . .. λέγων ἷπο. Θ.) [85γτ. οὶ, ΚΕ 

--- κατερα] δἀὰ. σου ς΄". ΟἿ,. 838. Ὁ. 4Ἵ᾿. α.δ.ς. 7. 973.ο᾿. βδγτι. Οτὶ, ἃ Ῥεὶ. ἃ Ης] Ὁ 
Μορη. Ασηι (ιοίειε. Οτίρ. 1τϊ. 4895. δεὰ, πὶ νἱά. ὁ Ύ ες, Το8ι.) υἱά, Ματσ. υἱΐ, 10. | 
οτχ. Β. δεῖ. ΟΡ ΧΔΘ. 1. ἘΕΌΞΒΥ. ψΜὰαὶς. ΟἿ ον. Ἡατὶ." ὁ. 5. οἱ. ὅγτ. Ἠς].1 251}. 
1νγεπ. 238. Οτγὶρ. ᾿ἰὰ. 4905. 

- μητερα] δαἀά, σου α. δ. ο. ἢ. ὅγττ. Οὐ ἃ Ῥε. Μορῃ. (Ογίρ. 11, 4895, ξοὰ χὰ. ὁ γεῖ. 
Ταεβι.)} Οομῖτα, Μ55. ψυϊς. ε. 95,35. σ΄" 8γτ. Ηο], ΖΞ 1ἢ. “γεπ, Οτγίρ. ἰἰϊ, 490", 

- ἡ μητεραῚ] οἵα. α. 
ὅ. αν} εαν 1.9. 38. 38. Ογῖρ. 11], 4914. δ᾽ αν Ὁ. 
-- εἰπῇ} οἵη. ὅ'γυτ. τί. (νοβ δυΐοπὶ ἀἰς 18 ἀυ Βα 6 ῬΔΙΤῚ 800 οἵ πιδὶτὶ 508.) 
- ὁ ἐαν Οτϊσ. ἰἰϊ, 4915. 4925. [ ὅ δ᾽ αν Ὦ“. | ὁ αν Ὁ. 1. 
--- συφεληθη:) ὠφελης (. 
ὁ. ον μη] ἔῬτατω. καὶ ς΄. 1,ΧΘ. τοὶ. Μασ. ὁ. ὅγυτ. Ῥεῖ. ἃ Ησςὶ. Ασῃι [οχη. ΒΟΏ. 1. 

38, α. ὁ. ε. 5)7..ο'. 5γτ. Οτ. Μορη. ΖΞ 1. [.3}]. Ονὶρ. (1. 4915). 'σ. 7κ|. 1, 8414. 
-- τιμησει Β. Βολ. Ο. ΔΘ. 1. 833. Εὖ, Οτγίσ. 111. 4919, ἔτιμησῃ ς΄. 1. Βοποσίβοδῦϊῖ 

ψαυϊς. σ᾽. -εανὶς 4᾿. α. ὃ. θῇ. 5 Βοπογίβοδι ο, ΒΟΠΟΓΑΥΪΣ 6. 
- ἀαντου Ῥοδῖ πατερα] οἴη. 1. Ογῖρ. 
-- ἡ τὴν μήτερα αυτου ΟἸ(ΧΘ. τοὶ. συ ϊς. (δλε. ΓΚ ϑγτιτ. Ῥβὶ. ἃ Ηςϊ. Μοιρῆ. 
ὝΣ ἫΣ Οτῖρ. 1ιϊ, 4915. [οπι. Β. δι. Βίο. Ὦ. α.ε. ὅγτ. ὅτι. [ αυτον] οὔ. 88. “πηι. 

-- τὸν ἀξία ΒΏ. α.δ... ῃΓ.5 ϑγτι Οτ Ῥβὶ. ἃ Ηςἷ. ρ. Μοιπιρῆ. Αὐτὰ. ΑΚ. 7γεπ. 338. 
Οτγίσ. ιἱ, 4904, Εἶμα. 'ἰπ Ἐδ. 4485. τὸν νομὸν Ο. Ῥιοΐεπι. (ἂρ. ἘρΊ ἢ, χχχὶϊ. 4.) ζ τὴν 
ἐντολὴν ς΄. 1,ΧΘ. τσοὶ]. σαϊρ. ο... σ΄. ὅγυτ. Ης]. ἐπ. Αστῃ. ΜΆ8. (Ογίφ. 'ϊ. 490». Οτὶσ. 
7π|. ἰιϊ. 8414,) υἱά, Ματ. υἱϊ. 9. (οπι, τὴν Δ). 

ἤ. ἐπροφητευσεν ΟὨΙ, Οτὶρ. ἷν. 121". [1 προεφητευσεν ς΄. Ἐ4ΧΘ. το]. (προφητευσεν Δ). 
- περι ὑμων Ἦσαιας) Ἤσ. περι ὑμων 38. Κ. (Εδαΐα8 Ρτορμοῖδ ὅγττ. Οτὶ. ἃ Ῥεῖ, Μεωρῇ.) 
8. ὁ λαος οὗτος ΒΡ], 38. ΙΔιξ, (οχα. Χ.) ὅδγττ. (τί. ἃ Ρει. Μεοῃρῆ. Ασπῃ. ΖΕ ἢ. (Ῥ ἴδηι. 

οι. δὰ Οοτ. ἱ. 15.) Ῥιοίδιην. Οἴξιν. 461. Οτίᾳ. ἰὶ. 7285. Ηἱ. 4925, (ἀΐδεσίο). ἵν. 1215. 
Οτῖρ. [κπ|. υἱἷ, 8419. Ἐπ. ἴῃ Ῥβ. 4739. οἱ 8Ρ. Μαὶ ῥ. 75. 7 γί. αν. Ἀῆατο. ἱν. 17. ὥρν. 
118, 149. Μὴ, 5905.  ἘΡγβξε. σγγιζει μοι οὲ δἀὐὰ. τῳ στοματι αὐτων και ς΄. ΟΧΘ. τεϊ. 
. 8γκι. Ηςϊ. (παρέθετο ῥητὸν ἀπὸ τοῦ Ἡσαΐου, ὅπερ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως ἔχει, καὶ εἶπε 
κύριος, ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τὰ ἑξῆς" καὶ προείπομέν γε ὅτι οὐκ 
αὐταῖς λέξεσιν ἀνέγραψεν ὁ Ματθαῖος τὸ προφητικόν. Οτίρ. Ἰἰϊ, 4925.) [ ὁ λαος οὗτος εγγιζει 
μοι τἰδηΐϊπῃλ 1. [ μοι] με. Ἐ' ] οὗτος] οἴη. Δ. οὕτως ἘΦ. 

-- ἀπέχει απ' Οτὶρ. ἰι, 7285. (Δ δίδεὶς 8 Τεγί. βερασγαίυτ οδὲ Ογργ.) ] ἐστιν απ᾽ Ὁ... (ὁδὶ ἃ Τη6 
1ιι, Πὰ. 5905.) 

9. με] οὔ". Δ. 
-- πεέτῃ παι οἱ τηδη δα 1,δἱὶ. (οχο. ἀ.) 
10. τον οχλον] των ὀοχλων Δ. 
11, ου] οὐ ά. παν ἢ). 
-- εἰσερχομενον Ογίφ. ἴἰϊ. 4948, 4975, 498""., (εἰσερχομενα. (Ἶεπι. 175. 455.) ἐρχομενον Β. 
- κοινοι δὲ] κοινωνει ὮΝ", (25. οοτηπηπηΐοδὶ 6) | ΟΟπῖσα, 15. Οἴεηι. Ογὶρ. 

--- εκ] απὸ 33. 
--- τουτο] εκεινο 1). | οτῃ. α. ε. Π1. 
--- τουτο κοιροι τὸν ανθρωπον] οἵη. 1, οἷ δο οἷαιθυϊα υδίαᾳυο 5]1εὲ Ογίρ. ἱ. 7624. 

τ, 4944, 4975, 4985. ΤΟΣ ἰὴ 4 
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κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 13 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ᾧ λέγουσιν" 
αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; 
8 13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ 
οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. "3 ἄφετε αὐτούς" τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ" τυφλῶν᾽ 
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι Ἷ εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 
16 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰ]έτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν 1. ι 
16 ὁ δὲ { εἶπεν, ᾿Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 1ἴὶ οὐ" νοεῖτε ὅτι πᾶν 
τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς» τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα 
ἐκβάλλεται; 5 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας 
ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 1 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχον- 
ται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι μοιχεῖαι πορνεῖαι κλοπαὶ ψευδομαρτυρίαι 
βλασφημίαι. "ἢ ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον" τὸ δὲ ἀνίπτοις 
χερσὶν ἵ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

13. οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ]. «Ὁ. :2ς. 14. [συφλῶν]. 19. 8. 
12. προσελθοντε:} δἀ ἃ. αὐτῳ Ε', 9. ϑγτ. Ης]. Μορι. (ὅγτ. Ρβιὶ. Μ8.) 
--- οἱ μαθηται αυτον] οπη αὐτον ΠΏ. | Οοηΐτα, ΟἸΧΘ. το]. νυ. οπλῃθβ. 
- λέγουσιν Β}). 1. 88. (33}..) ὅτε. Οτὶ. ὃ Κ8βι. Αται. | ξ εἰπὸν σ΄". ΟἿ. τοὶ. (1μλ11.) ὅγι. 

Ης]. 2Ἐ 1}. 
“- τὸν λογον] οηι. Κα. 2518. 
18. εἰπεν] δἀὰ. αντοις Δ. 
14. αφετε αὐτους ΒΟΖΘ. τοὶ. Οτγὶρ. 11}, 4969. [ἀφετε τους τυφλους Ὦ. 
-- τυφλοι εἰσιν ὀδηγοι Β())Ζ(κμέ υἱά.}1,. 1. 838. (ὁδαγοι Ὁ).) «4πι. Επιϊά. α.ο. 6. 7. Ὁ, συ, 

(μΐδὲ ὁ.) ὅϑγτσ, Ῥβί. ὡς οὶ. (Μεῖρῃ.) (Ασα) (25 :}..) Οτὶσ. ᾿ιϊ. 4979. Οτῖρ. [πι. ἵν. 
4885, Οὐγρν. 54. 300. ΗΠ. 685. (οὐϑοὶ βιυυηῦ οἱ ἀποοβ Υ υἱς. ΟἿ. οϑοοὶ δυαηὶρ οηΐτα ἀυορ8. 
5.λ00}}»Μ 1 ὁδηγοι εἰσιν τυῴλοι 4“. ΟΧΘ. τε]. ὅγυ. Οτι. [ ὁδηγοι εἰσιν Τὶ. 

-- τυφλων ΟΖΙΧΘ. 1. 38. τε]. 1,δτῖ, ὅϑ'γιτ. Ῥεῖ, ὃς Ηςὶ. (Μϑρῇῃ.) Αὐτὰ. 21}, Ονὶῖρ. 
ἰ, 4979, Οτῖσ. [π|, ἵν. 4885. Οὐρν. δ4. 2800. ΗΝ, 6855. | οπι. ΒΌ,. 8γγ. Οτῖ, 

- εαν] οἵ. Ἐ᾿. 
--- ὁδηγη] ὁδαγη Ὦ. 

εἰς βοθυνον πεσουνται ῬΦΟΧ. 38. το]. Ογὶσ. 1π|. ᾿.. 4394, πεσ. εἰς βοθ. (Ὠ) 21. 1. 
ΖΕιΌ. (εἐνπεέσουνται Ὁ.) || εἰς βοθρον ὨΔΡΘΩς 1). 1. [| ἐμπεσοῦνται εἰς βοθυνον Ἐ᾿ (εὰπι 60 ἴῃ 
ἴονοδηι οδάοῖ. ὅγυ. Οὐ.) 

15. ὁ Πετρος) δίμαοη Ῥεῖγι5 ὅσσ, ΟΥ̓. ὃ. Ῥεῖ. 
- εἰπὲν αὐτῳ] αὐτῳ εἰπεν Ὦ, (οπι. αὐτῳ Αττῃ.) 
--- παραβολην] δὰ. ταυτὴν ς΄. ΟἿ. τοὶ]. 1διὶ. ὅγιτ. Ασττῃ. 2Ε18. (αυτην Δ.) | οπι. 

ΒΖ. 1. Μοιρῃ. Ογίρ. 11}. 4985, 
10. ὁ δε] [Δἀἀ. Ἰησους ς΄. ΟἹ, τε]. Κ ὅγγ. Ης]. Απη.  οπι. Β.Ζ. 88, (1,411.) ὅ8ϑυτγ. 
στ ἃ Ρε. Μεωρῇ. 21}. 

- εἰπεν] δα ὰ 1}}} ὅσσ. Οτί, ὃς Ης]." | δάά, 1118. 58γγ. Ρεὶ. Μϑαρῃ. Μϑ8. 
17. οὐ Β.Ζ. 38. 1α1ι. ὅ'γιτ. Οτί. ἃ Ῥβεὲ, (Απα.) ΖΕ, | ζ ουπὼ ς΄. ΟἹ, το]. ὅτ. Πεὶ. 

ΜοιΡῆ. (ετι ου Οτγὶρ. 111. 498", ἸῺ σοΙΏπ.) 
-- εἰσπορενομενον ΟΖ. τεῖ. Ογίρ. 1ἰϊϊ, 499“. | εἰσερχομενον Β. Βιΐν. Βῖς. Οτίρ. [ϊ. 4985. 
18. ἐξερχεται] ἐξερχονται ἘΜ, 
.-- κακεινα] ἐκεῖνα Ὦ. ο. 7}. Μοωρῆ. 
-- κοινοι] κοινωνει Ὁ. 
19. ῥφβῃι φθονοι 1. 
-- φονοι μοιχειαι πορνειαι Οτγίρ. ᾿ἰϊ, 5009, ΣΕ ιω. ἱπ Ῥ8. 6503, πορν. μοιχ. φον. 1,. (πορνειαι] 

οτῃ. Ἐὰ] μοιχ. οἴῃ. α.) 
-- βλασφημιαι ΒΟΖ. τεὶ. (1,Α11.) Οτγὶσ. ἴ. 7635, 111. δ009ς,. Σιω. ἴῃ δ. ΗΠ. 8825. 443". | 

βλασφημεια Ὧ5“. ε. ὅγττ. (τί. ἃ Ηοϊ. 21}. 
90. ἐστιν τα κοινουντα ΒΟΖ. τεὶ. Ογὶσ. 1. Ε ͵ 5. ἴπ ῬΒ. ] εἰσιν τα κοιγωνουντα 1)". 
- κοινοι ΒΟΖ. τοὶ. Οίρ. υἰϊ. 5025. ] κοινωνει ὮΝ, 

γεν. 22. εὐθέως. Τὺ ἰβ οὗ βοπλθ ἱπιρογίϑποθ ἴο δρεοίν ἃ ῬδίΓΙ ΒΕ. 
Το ηρ 'π ΒΟὮ ἃ 6886; 88 1ζ, 1} (ἢ)6. ΟΥΒΘΥ δυϊμουῦϊ 168, οοππίογ- 
ὈΔΙΆΠ668 ΔΗΥ͂ Βαϑρίοἴοηι ΜΒΙΟΙ {86 Ομλιββῖομ 'ῃ Βοπιθ ταὶρ ὐ ΤΆ186. 

εν, 22. αὐτου αἴϊοῦ μαθητάς. Ἑνοῃ 16 116 ουάθησο ἴῃ βυοῇ ἃ 
886 μαὰ θ6θὴ θυ Ὀδἰδποράᾶ, φορά ἰαϑίμμοηυ που]ὰ Ὀ6 ἀθοϊδῖνθ ἴῃ 
τοαυϊτίπρ ἴμ6 οπιϊββίοῃ ; βυοῖ δὴ δἀάδιίοη ᾿Ώ ΜΆ. ἀπᾶ ὙθγβΊΟἢΒ 18 
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μαδίτυδὶ ; ἴὰ [6 Ἰαύίου 10 τγοῖρ]β ΒΑΡΪΥ ΔΩΥ͂ τροσθ ἴῃ οὐ οἶϑιχ ΓΒΔ 
ἀο [86 [ἰα116 Βα ρρ!ομιθηΐβ ἴῃ το τ ΓΔ ἢ Β] Δ[ΙΟ0ΠΒ. 

ον, 22. τὸ Ὀθοΐογο πλοῖον. Οὐοιωραγαίϊνοὶυ [1{016 ουϊάθῃοο που]Ἱά 
σγοὶρ ἢ Βυ ΒΠοἰμΕ}Ὺ ἀραϊπϑὲ [Π6 Ἰπδογίίοῃ οὗἉ (86 ἀγίΐο]6. δὶ νγαβ ἴπ- 
ἀοβηῖ6 ἰο 8ῃ οὐρίηδὶ ΣΟΥ οὔθ Ὀθοϑῖὴθ ἀθη πιο ο (Π6 τοϊπά οὗ ἃ 
ΘΟΡΥ βὲ, δπα ποὺ υἱος υεγβά. 

ει. 24. ἤδη. ὙἼΤΏΘ Ποη-ἰπβουοῃ οὗὨ [1186 το ἴῃ ΜΑΓΚ ΤΩΔΥ Ὀ6 
Βυηοίοης ἰο δοοουμῦ [ὉΓ 18 ΟἸ ββίοη ΠΟΤ 1 δΔυποΥ 168 οὗ αἰ γοηῦ 
Κιπάβ, [πὰ (86 Ὁ]ονὴρ οσὰβ δας οΥ 168 ἀγα 80 τποῖ αἰνιἀ6α, (Πα 
Εἰπὸν σοϑάϊηρ ταυδῦ Ὀ6 οοπβιἀογοα ἀομδέγμι, ὙΤμαὺ μθγὸ ρίνθῃ ἰπ {Π6 
ἰοχὺ 18 βυρροτγίοα ὈΥ͂ βοπια οὗ {πΠ6 ἰδίεσ ΜΆ. 88. Μ6}} δ Ὁγ Β.: ἱΐ 
ΒΘΘΙΏ8, ΟΠ ἔδι6 τιολιοῖο, ἴο Ὀ6 (86 Ὀθδὺ βυρροσχίβα, δβ (8:6 σϑδάϊηρ' ΘΑ 
ουγγοηΐ ἴῃ 86 Εἰδδύ δῃὰ ἱῃ Εργρῦ; Ὑ81160 Μαιὶς νἱ, 47. τοῖὶσῃς βυροοθί 

ἀαβας, τ Ῥβγα οὶ ἴθ Ματκ ρὶ ᾿ γον. 26. ΤΠ6 Ῥδββαρθ 1 σῖνοβ ἃ ΓΘΆΒΟΙ 1 ΒΟΠῚΘ 
οΆ568 οὗ οοπβιοίϊηρ ΘΥΙάθ 06 1 {18 ΥΟΥΒΘ [Ὁ ἀθοιϊαϊηρ ἴῃ ἴάγουΣ οὗ 
[06 σοπέγατῳ τοδαηρ. 

γον. 29. Τ6 οπιἰβδΐοη οὗ ὁ θοΐοσγο Πέότρος βθϑὴβ ἰο ὃ6 αἰῤοβίθα ὉΥ͂ 
Ῥυΐ ἃ 8128]] τηρᾶϑυσο οὗ δου άθῃοθ δὰ ΠΟΥΘ (86 οἰξαίΐοι οὗ ΕἰΒο 8 
ΒίΓΟΠΡΙΥ σομῆγτηβ (Π6 οἰάοθὶ Μ55. 

Ἄγ. 29. ΤΠ σοϑαϊηρ ἐλθεῖν ἀμ καὶ ἦλθεν Βοότὰ ἴο Ὀ6 80 Θυ θη Ϊ 
βαϊδηοοα (186 ἰαίίον τοῖρ ΘΑΒΙ]Υ πανθ Ὀ6Θη Ομδηρθα ἴπίο (86 ἔογιηου) 
88 ἴο αποΐοπέ ονϊάθῃοοθ, (μα 1[Π6 οἰϊδοη οὗ ΟΥρθ ἢ Βθϑιὴθ ποῖ δ0ὸ τυ ἢ 
ἰο ἀθοϊάθ ψ ΒΙΟἢ 19 σΘΠΏ1Π6, 88 ὙΠΙΟῺ οὗὨ (86 αἰ ογηδίϊνθ σοϑαηρΒ Β88 
{86 Ὀ6δὲ οἰδῖπλ ἴο Ὀ6 Ἰηδογίοα ἴῃ {86 ἰοχί. 

γοΣ. 84. Τὶ τωυδὺ 6 οὐδβοσνοᾶ ἰδμαΐ, ου (86 ἱπβογίζοη οὗ εἰς Ὀθίοσο 
Γεννησαρέτ, (Ἀ6 πιαγσίπ Οὗ ἐλε Ἡαγοίεαπ ϑυγίας ἸΒ θαυδὶ 'π δι μουν 
ἰο ἃ ατοοῖς ΜΆ, οὗ δϊο ΒΆΠ16 806 ; Ὁ ΠΟΙΘ, 88 1ῃ ΒΟΥΘΙΑΙ ΟἾΠΘΙ μ]6068, 
[86 ατϑοῖκ πογὰ 1861 18 σίνθη. Ὑ8ὸ ουϊάθποθ σσαϊπδέ (818 τοδαϊηρ 
ΘΥοΔΥ τ ολκοηθα ὈΥ [πὸ ἰδοὺ μα εἰς ἄοεβ ποῦ ὁσοὺν ἱπ (86 ρΡάγδ}]6] 
Ραββᾶρθ ἴῃ Μασ, 

ΟΒΔρ. χυ. υϑσγ. 1, Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς. ΤῊΐΪ8Β ΟΥΔΕΥ 18 50 
ΤΩ Οἢ 1688 ΟΟΙσοη ἴῃ (6 ΝΕΟῊῪ Ταβίδιηθηϊ, ἰμαῦ ουθη 17 1μ6 ουάθῃοθ 
ΜΟΙ αδομέ δαυλὶ 1ὑ του] δ6 ρῥγθίδσβ Ὁ]6. ΤῊΒ ῥΘΟΌΪΑΥ ογον' 1π41- 
οδίθϑ ἀδοῖση, πὰ {818 18 σοσο ΠἸΚΘΙΥ ἴο αν Ῥθθὴ οἡ [86 ρεγύ οὗ [86 
ΒΔΟΤΘ ΣΙ ῈΓ ΤΠΔ} οἡ {μδ οὗ ἃ ΘΟργἱβύ, ψΜ 8116 [86 πιογθ υ808] ΔΥΥΔηρ6- 
τηθηῦ τοῦ] παέμγαϊίψ ΟΟΟῸΣ ἴο {Π6 τι 6 γα βουῖθ6. 

γον. 4. Εδν 88 ἃτὸ (86Ε Μ55. ΒΊΟΣ τοδα εἶπεν, γοὶ (Π18 Ἰοοίϊοη 
8 80 ΒΟΌΠΟΔΩΏΥ οομβττηθα ὉΥ οὐδοῦ δυϊδουῖ168, (μαὺ (818 1Β 8ῃ εχ- 
οΘ]]οπῦ οχασαρ]6 οὗ 116 Ρ]δο68 ἴῃ Ἡν ΒΙΟἢ πότ πιπιδεῦα π οἰρ ἢ ΘΧΊΓΟΙΊΟΪΥ 
Ῥ1:||6. Α ἔδυ ΜϑΜ, οἵ ρῥγονβᾶ οἰιδσγδοίεσ ἴὩΔῪ βυβῆοθ ἰὸ σῖὶνθ δῃ 
ἈΒΒΏΣΘΏΟΘ ἰδηίδιμοιηῦ ὑο ἸΔΟΤᾺΪ ΟΟΓΔΙΠΓΥ ἴο (86 τοδάϊηρσ ἔουπά ἱῃ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ὙΘΙΒΙΟῺΒ δ ηἃ βοΙὴ6 ΘΒΥΪΥ Οἱ Δ Ό]0Π8. 

γον, 8. ΤῊϊθ στϑδάϊηρ 16 ἃ ζοοᾶ βρϑοϊμηθῃ οὐὗὨἩ [36 σζδπηοῦ 'π ὙΔ1ΟΒ 
ΔΙΩΡ ΠΟΘ ΙΟ.Β ΜΓ6ΓΘ ἱπιγοάιορα ἔγτοτα {6 ΟΙά Ταβίδιιθηί. ΤῺ ἸΟΠΡῸΓ 
ΤΟΔαΙΩρ 18 ἀρ ῃμαθα »γο πιοῦὲ ὈΥ [8Βο860 ψἘῸ χζϑβϑῦ Οὐ ὨΌΠΉΡΘΣΒ δηα οἢ 
ΒΌΠΩΌΘΙΒ ΟὨΪΥ. [ὑ 18 Ἰηβί σον 0 666 ὑπαῦ (86 τοδάϊπρ οὗ {86 ἥξιυ 
(τεοκ Μ55,, νι λον πᾶνε 6θῃ οἰδβαΠ θα 48 οὗ [Π6 τιοϑὲ ἱἸστωροσγίβῃοθ, 
18. 80 ΒΙΓΟΏΡΙΥ δυρρογίθα. Τὴ Ἰοηρον σϑϑϊηρ ἰβ ἔουπᾶ ἴῃ πῸ γϑυβίοῃ 
ῬΓΙΟΣ [0 ἴδε ἰαΐοῦ ϑγτίαο, Τὸ {μοβθ Ὑ8Ὸ δῦθ ποὺ οοϊωμα θα 0 186 

ΥΟΙ,. 1Υ.Ψ ΑΑ 
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ἀοέδβηοο αἵ ἃ}} στῖββ οὐ {πΠ6 ὙΠΘΟΥῪ ὑπαῦ ΠΘΓΘ. ΠΌΤ ΌΟΙΒ Βῃου]α ῥσοναῖὶ, 
δ τηυϑῦ Ὀ6 ἃ Οδ.}88 ὉΣ ΒΌΓΡΥΙΒΟ ἰδαύ {86 ἐσργεβ8 ἐεδίϊπιοπψ οὗ Οτίσϑηῃ 
ΒβουἹά 6 ἀθοπχθὰ ψ σίμγ οὗ πὸ ψοῖρῃῦ. [Ι͂ἢ ἐμοῦ, ἴῃ βιιοὶ 8 ρ]δοα ἰο 
τοδιπίδίη (86 ἸΟΠΡῸΓ Τα ϊηρ 88 ΚΘ ΠΌΪΠΟ 18 δἰπηοδύ (6 88Π|6 88 ἴο 
ὈΡΠΟΪΔ πιόγο σοη)εοίαμγε ἃ8 ἴο δῦ 18 ΟΥ 18 ποῖ {86 ἰοχὲ οὗ Ηοΐγ 
δοτιρίασο. Τα οἰαίίοι οὗἨὁ {π6 ραββᾶρθ ὈΥ ΟἸδιηθηὶ οὗ Ἐοιμα 15 
τ] Κοα 848 ἀουθία!: Β6 ἀο68 ποῦ αυοίθ ομα ἰβαϊαῃ, Ὀδοϑιβθ ἢ6 
σῖνεβ [86 βῃοσίδεσς τοδάϊηρ. ΕὟὝΟΤΩ {86 ογάθν οὗ σπογάβ, πουγουογ, 10 
ἰοοΐβ τλοῦα 88 16 μΒ ψ6ῚΘ υϑίπρ [86 οἰϊδίοη 88 ἰουπά ἴῃ {Π6 ράφγα]]6] 
Ῥδββϑαρα ἴῃ δύ, Μααν (Ερ6ὶ. 

γον. 20. 10 πᾶν 06 ΜΟΣΓΕΥ͂ ΟΥ̓ ΤΟΙ ΑΣῖς ὑπαὶ ἢπ (Π6 Ἰαϑὲ τοδάϊηρ 
ἴνϑη κοινοὶ 8 ἴη8 γεδαϊπρ' οὗ ὦ, Το ἰοχὺ οὗ ὑμβαύ ΜΆ., δ οἀϊ θά Ὀγ 

πιρομβοπάοτι, ΔΡΡΟδΙΒ [0 ἢανθ κοινεί, ὈὰὉῦ Ὧθ6 Πα5 ᾿ἱπηβ6} ροϊηίοθα οαὖΐ 
(μαῖ (μαὺ νγὰβ δὴ ογταΐαμ ; θυῦ 88 {Π|8 ᾺΒ ἀομ6 ἴῃ ἀποέϊεν Ρ0]:- 
οαἴϊοῃ, [86 οογσθοοῃ 88 Ὀθθπ ον] οο Κοα, 

ΤΙ [6 Ὁ ΤΟΠΛΆΓΚ8. Ἡ ΒΙΟΒ. παν ὈΘΘΏ τη8 46. Οἢ Β0ΠῚ0 ΟὗὉἉ [86 ΤΟΔΙΩΡΒ 
αν Ὀθθη ἱπίθηαθα ΤῸ {0 αϑδίδέαποε οὗὨ ᾿ΘΆΓΠΘΥΒ; (ΠΘῪ ΤΙΔῪ ΒιΕ160 
88 Βῃοσίηρ τ μδῦ ἀἰπα οὗὨ Θομβι ἀθσαίοῃβ ΤΔΥ 06 Δρρ] 16 ἤθη ον άθποθ 
8 υδοᾶὰ ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο ργοάμοθ γοϑ 8. [{ 18 [ἌΓ ἴοο δοχημιοη ἴοσ ὑΠοβ6 
80 ὑποιηβοῖνγοδβ ΚΉΠΟΥ ποίμὶπρ οὗ ἔσθ οὐ ἱοῖβχλ ἴο τηδκα {π6 ταοβί 
ΒΌΡΟΓΒοΐδὶ, ἱποοστθοῖ, δῃα γοϑὶ ἀορτηδῦϊο ΔΒΒΟΓΟΏΒ Ομ 1Π6 Τοϑϊηρβ οὗ 
μᾶββασϑι. αὐ 168 ΓΘ ὉΑ]οά “ Βίο ον ἢ ΟΣ ““᾿πϑυηοϊοηΐ ἢ τ ἤθη 
ΤΟ ΪΥ ὅ1|ὸ οουπίοτ-Θυάθηοθ 1Β πθχὺ ὑο ὩΟΏΘ ; δηᾷ οἰὔθη δπουρῃ (1 18 
ΠΟΘΟΒῚ] ἰο Βρϑαῖς μ6 ρίαϊπ ἐγμέδ ἴο δι ἀθηΐβ 88 ἰοὸ (818, ἐπουρῇ ΒΟΠπῚ6 
ἄδοα Ὁ ππολαγίξαδί2) τπτουρῇ Βοπλθ ηδοδουηῖδ]α ΒΔ] οὶ παίίοη, 
βίαιθιηθηίθ οὗὨ δυὐάθηοθ 8.6 ταδὰθ ψ ΉΟἢ 816 ἐπέϊγεῖν ξαϊδε; ΜΌΒ. τὸ 
αυοίοα ἔογ τϑδϊηρβ τ ΒΙΟἢ ἸΠΟΥ ἀο ποέ οοπίδίη, δῃἃ {086 0 δᾶνθ 
ἰσυαὶγ οἰδοά {πολ ἃγὸ ομαγσοὰ ψι μανὶπρ ἱηνοηίοα (86 ΓΟϑα ηρΒ 
ΜΒ οἢ μον αυοίθ οοὐτθοῦγ. [{ [Π6 ΡὈΓΘΙΏΙΒ6Β τ (τ ἰηνοηίοδα, οὗ 
ὁουγβα ἀπν ῥτγοάἀοίουτηϊ θα ΘΟΠΟΙ] 810 ἢ8 ΤᾶῪ Ὀ6 ἀδἀπμοορα. [1 18 ποοᾶ- 
[Ὁ] ἰο βᾷὺ δπ8Β ταυοὰ ἴο ρμῥυΐ Βίιἀδηΐθ οα {π6ῚΡ συδγὰ ἀραϊπϑὺ {86 
αϑϑογύήϊοπδ οὗ ϑοπιθ οὗ ἴπ6 ῥτοξεβϑϑα ἀθίθηϑβ οὗ [86 ἰοχί ἔουμπά ἴῃ {δ 6 
Ἰαῦδυὺ οορὶθϑ ἴῃ σϑῃοσαὶ, δραϊηδῦ {086 0 ὉΡΒΟ]α τνῃδῖ 18 αἰϊεβίθα Ὁγ 
ΘαΥΥ ον ἄάθποο. Ἂἃ ΠΘΑΥΥ ΤΟΒΡΟΙΒΙ ΠΥ Γοϑίβ Ομ [8086 ὙΠῸ πᾶν 80 
ΠαθιύυΠν ἐ]8: Πα Ββίαἰοτμθηΐθ οὗ ϑυάθηοα 88 ἰο (06 ἰοχί οὗ ἨοΪγ 
Θοχρίαγο, δηα γγΠλ0Ὸ Πᾶνα 80 ἔΓΘΟΙΥ Πα το] οβϑὶν δοοιβοα {π 086 ΒΟ, 
{ΠΘῪ ΟΡΡΟΒ6 ου οχιϊοαὶ βυ)]θοῖβ, οὐὗὁἨ ἸΣΥΘΥΘΘΏΟΘ δπά σοργο θη 8 1}]6 
οομυοῦ, 

1,οὐ ἴδοι [86 βἰυάοηϊ νοὶ 0Π6 ονάθποθ οἡ δοέϊ 5468 Ὀϑέογε 8 
)υσραβ ὑπαὶ οὗἉ {π6 ο]ἀοϑὲ γϑυβϑιοῃηβ ἴἢ ρϑπογαὶ, (αὐ οὗ 6 Ὀ681 Μ55. 
(Θνθη {πουρῇ Ρυΐ ἔδυ ἴῃ Ὡυ6Γ) δπὰ οὗ [86 οδυὶν Εδίποσβ, ἴο Ὀ6 
“. β]αηάον," [ΙΓ τΠογ θ6 ΔΩῪ δυο ἢ {δὶπρ' 88 ἐγμέλ ἴῃ ουϊάθησο, {Π 6 
ΒΟἢ οοταΡποά (οΒΏθΟΥ πιμδέ 6 νγουίμυ οὐ {Π6 ρσγοαίθδι αἰζθηθοη. 
Απὰ ψῃθῃ ρδυδάοχὶοαὶ δββου οη8 στα τηδθ 8ἃ8 (0 {π6 τϑδαϊηρδ οὗ 
να} }] 6. Μ55., Ἰοῦ {η6 Βιυααηΐ, 15 μοδβ810}]6, ἐεδέ θη: {818 Ὧθ6. ΤΑΥ͂ 
ἄο Ὀγ οοπιρατῖπρ βυςοἢ αϑδογίεαί το αϊπρθ ὙΠ) δοΐμ4] οΟ]] δ ἴοηβ οὗ 186 
Μ58., δπὰ ἐπ18 ψ1}} βοοὰ ἀδύθσιλϊηθ ΜΘ. 6. βίδίθπιθηΐβ θαβθα οἡ]ν 
ΟὨ [1 βατ16 ΘΟ] 0:8 ΓΘ ὑχιιϑύνου νυ Οὐ ποῖ, Τὰθ ἐΑ]ΔοΥ οὗὨ {1689 
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᾿ΔΒΒΟΥΟῺΒ 18 Βοιηο 68 βἤοτν ἱπ 8. ΠΊΒΏΠΟΙ ὙΓΠΙΟΝ 18 ὙΟΤΎ ἀδοίβινο : 
(Ὁ 80 υμαϊβοσιτηϊηδεπρ μανο (Π6 ἱπνθηίοσθ οὗ δυϊάθμοθ Ὀβοθῃ, μα 
ΠΟΥ Βανα αυοίοα ΜΆ. ἴον τϑδαϊηρβ ἴῃ [Π086 ΨΘΤΥ ΡΟΓΓΟῺΩΒ ἴῃ ΜΠ]ΟΝ 
{ΠῸῪ ἅτ ἀοίβοῦνθ. [Ὁ 18, βούθνογ, ΤΟΙΆΓΚΑΌΪΟ ἰμαῦ (ΠΟΥ͂ Πᾶνα 567- 
οἰδίοά ἴῃ ἀοίηρ (18 Θνθὴ δἴεσ [86 ΓἈΠΔΟΥ οὐ ΒΑ] πο παίϊοπ ῃ8Δα Ὀδθη 
ΠΥ ροϊπίοα οαἱ. Ὑ δ ταυδί ργοοθθὰ ἔσομαι βιιοῖ οοῃβιβίοη οὗ ταϊπμὰ 
ΟΣ ἐμορῖεν ἴο ΔΡΡΥυθΒοπα οὈνϊουβ ἔλοϊβ 88 ὅδ ΒΟ ΘΙν 6 Θχοθϑαβα. 
ΤΏ το 88 ἃ πεοσβδαγῷ οαμίίοπ ὕο ἴμο86 ὙΠῸ ΤΏΔΥῪ Ὑ18} (0 6χ- 

διηΐπο ἰπΐο ονϊάθῃοα [ὉΣ πα δραϊηβὺ ὙΔΓΙΟῸΒ ΓΘΔαΏρΡΒ. 
ΑἸΕΒουρ νατίουβ οομϑι γα οηβ ἤανθ Ὁ Δα δὖ {ἰπ|68 ἀδφοίπίυο 

τπεῖρμῦ θη ον] άθποθ 186 ἐμοσου ρ  ]Υ σοπΠοὔηρ', 10 νου] 6 8 ρτοαῖ 
υὐϊδίαϊκο 1 τὸ ὍΣΟ ἴο ΒΌΡΡοΒα ἰμπαὺ νγ σου] αἰνγαγβ ἀἰβουβδ δηὰ 
ἀοίοσπιΐηθ τοδϊπρθ Οἢ δυο σγουπάβ. 6 τηδὺ ἱπάθϑα βρθουϊαίθ ἃ8 
ἴο ψΒαῦ τΔῪ μανα ΘΟ (86 ΟΥΙΡΊΏ ΟΥἨ ΔΠΥ ΡαΥ ΟΌ]Α. ΣΘδαϊηρ; θα νγ 6 
Βμοιϊᾷ ρὸ ὙΘΙῪ ἴὯΓ δϑίγαυ 1 ψ͵ὸ Δ]]οσοα (818 ργαφηπιαξίσηι ἴο οΥοῦ- 
Βαϊδποθ ΟΣ Θύθἢ ΒΟΥΪΟΊΒΙΥ ἰο ᾿π θυ ογο 1 δοΐαδὶ ευϊάδηοε: Ὑ6 ΚΠΟΥ͂Σ 
ὉΥ οχροχίθποθ ἰο ψμδὺ Κὶμἀ48. οὗὨ δσζουβ ΘορυἹβίβ 6 ΓΘ Ορῃοσίουβ, Ὀαύ 
εὐϊάρηοθ ΤΑΔῚ οὔθ βου ὑμαῦ ΓΘΘΙΠΡΒ 8.6 Ὑ76}} βυρροτίεα, {μ6 οΥἹρΊη 
οὗ π Βῖοἢ πῖσῦ μαγο Ὀθοα αὐ θαϊθα ἰο οὯ6 οὗὨ [16 ολι868 οὗὨ οοοᾶ- 
δ 088] τηϊδίακο. 

ΤΉΘΣα 18 ὁπ6 θοποδύ τ Βιοἷ “111 Δ] τ αγ8 γοβυϊί ἔγοπι [86 ΟΧαπιπαίϊοη 
οὗ {πὸ ναγῖουβ γθϑϊηρ οὗ ΔΠΥ͂ ράββαρα ΜΓ ΒΙΟὮ 18 ὉΠΘΡ ΘΟΠΒΙ ἀογϑίίο : 
δνοη 1ἢ ἴὲ ἄοϑβ ποί σϑίμου 41] ἔθ ηρ οὗ ἀουθί, 1ὑ ψ1}} αὖ ᾿θαδὺ βῆον 
Μη τ μδὲ 1᾿τλ105 (οὔθ ὙΘΥΥ͂ ΠΔΙΤΟΥΤ) 81} ἀποουίδ!  Υ 18 ΘΟΠΗ θα, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥΙ. 

ΟΝ ἸῊΞ ΒΕΑΡΙΝΟ ΟΕ 1 9ΟΗΝ ν. 7. 

ΤΊ ΤΊΔΥ 866 ΠῚ ΔΌΡΟΙΗπΟυΒ ἰο Θηΐοσ ἱπῦο ἃ ἔοστηδὶ δηα ἀοίδι θα α18- 
Οὐ Ββῖοη οὗὨ {π6 γοδάϊηρ οὗ {π18 Ῥαβδθα 6; ῸΣ 10 ΤΑΥ͂ 6 (δουρμς (πα 
1π6 Δρρ]!οδίάοη οὗ (86 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ τυ] 68 οὗἨ ϑυάθηοα Ὑ71}} Δ Ρ]Υ Βυ Π 66 
ἴο Ἰοδα ἰο ἃ ἀοβπεία ὀοποϊ υδίοῃ. [{ ΓΠΔΥ 4180 6 Θοῃβιογοα {μαύ {818 
δ] οοῦ Ὀ6]οΠρΒ ταῖν ἴο ορβοϊοίβ ἀϊβοιυιβδίοπα ἴδῃ ἴο [Π086 ψν 810 ἢ οδῃ 
ὍΘ ΤορΆΤαρα 848 1 {ΠῸΥ 6ΓΘ Ῥοββοββεὰ οὐἁ Δ} ἱπροσγίδμοθ ἴῃ [86 
Ργαβοηῦ Υ ΤΠ1Β νἱονν οὗ [86 αποϑίϊοη 18 ρου Υ οογγθοῦ; ἀπά οὐ 
1π6 ραχΐ οἵ οΥἹ 104] βου ἔποσο Ἂχ βίβ ποῦ θὰ} ΟὯ6 ΟΡ Ιοη οἢ ἰδ6 
αυοϑύοῃ ὙὙ]1Οἢ νγᾶθ ΟΠΟ6 80 ὙΆΓΩΪΥ ἀοραίοα, ἀπ τ ΒΙΟὮ, ῥυῖοῦ ἴο [86 
δχδιηδίϊου οὗ ΜϑΔ., βαθιηθαᾶ 80 [ὯΓ δηνοϊορθα ἴῃ τΥΒίοσΥ 88 ἴὺ 
αογα δοπὶθ Δρραγθηῦ στοιπὰ ἔοσ ποβθ ἯδῸ τιαϊηίδίποὰ ψμδῦ {Π6 Ὺ 
ΤΕρΑΓαοα 88 [86 τλοσὸ οὐ ποάοχ νἱθν οὐ {πΠ6 ῥάββαρδ. 

Βαῦ τπουρᾷ {86 πηαϊηίαίποτβ. οὐὗὁἨ (86 ἀοοίσίπο οὗ {π6 ΤΎΣΥ Κπονν 
[Ὰ}} νυ 6 }1 ἐπαῦ (118 βββθηθδὶ ἀγίϊο]6 οὐ τ1π6 ΟἸγιϑδη (ἈΠ ἰ8 ρσονθα ὈΥ 
Ραββασοβ οὗ ὑμ6 πιοϑῦ ὉπαυθϑσῃὉ]6 δ ΠΟΥ γ, πα ὑμβουρἢ ὑμ6Υ αἱ 
δ αγο οι 186 ἰοησεῦ τα ηρ οὗὨἨ [Π18 ραδβαρθ γγἃ8 ᾿πίχσοα ασοα ᾿ῃμΐο ΟἿΓ 
ΘΟΠΊΠΙΟΏ ΟΟΡΙ68, 80 (μα ὑπο ν τοῦ ποίησ οἢ 8 [ουπααίίοῃ ογβο {Πλῃ 
ῬΓΘοδγίου8, γοῦ (ἢ ἀἰθουβθιοὴβ ΜΒ ο Ομδ6 ἴΟΟΚ ρἷδοθ ἤν δὴ ἠΐό- 
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ἐογίοαὶ ἸταροΣίδηο6 ; δηᾷ 'π δὴ [ηἰτοἀποίίου ἰο {π6 Τοχίυλ) Οὐ  ἱοἴβυλ οὗ 
τις Νονν Τ᾽ οδίαπιθηϊ δοπιε δέαζεπιοπέ 97 ἰδ ουϊάεποο ἴΒ ποὺ οαὐ οὗ ρΪδοθ: 
ΔΗ͂ ὙΠΘΣΟ 686 1 ου]Ἱὰ ΠΟῪ ΔΡΡΘΆΣ 88 ΒυρΡΟΥ ουΒ 88 8π ΘΧΡροβ θη 
οὗ τ6 Ῥιοϊδηιαῖο βυβίθγῃ οὗ δβίχοποιαυ (068 ἴο {86 τη οὗ βοϊϑῃσο. 

ΤῊ6 ράαββᾶσα 1 “Ψοδῃ ν. 7, 8. βίδπαβ ἰμβ 'π {86 σοϊησηοη ρῥγϊηἰοά 
ἰοχί: ---ὅτι τρεῖς εἶσιν οἱ μαρτυροῦντες [ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ πατήρ, ὁ λόγος 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι. τρεῖς εἰσιν οἱ μαρ- 
τυροῦντες ἐν τῇ γῇ] τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν εἰσιν. Τὴ πογαβ ᾿ποϊοβοα Ὀοῦνγθθῃ Ὀγδοκοῖβ ἃγὸ ὑΠ086 Ὁπάοσ 
αἰβουββῖοι ; {Π|6 Ὺ ΘΟΙαρσῖβα (Ὠ6 ρσγθδίοσ ραγὺ οὗ (86 βονυθῃί γθσθο δηᾶ 
ἃ Ροσίίοῃ οὗ {86 οἰρῃ ἢ, ΤῊΪΒ τηυβὺ 6 τοιῃθιηθοχοα:; ἴοσ [86 οοπίτο- 
ΨΟΥΙΒΥ 18 ΘΟΙΩΙΏΟΏΪΥ ΒΑ]4 ἴο Ὀ6 Δρουῦ {π6 σοηυϊΘη688 Οὗ Ἱ “Ψοδη ν. 7. ; 
Θηα (818, ἐβουρἢ δι πο ΠΥ οχδοὺ ἔῸΣ ἃ φεπογαΐ βιἰαίθιηθηΐ, τρὶς 
Οδι186 ΡΞ ΣΕ πδὴ ὑπ 88 ἴο {Π6 »γεοΐδο ᾿ιταῖῖδ οὗἨ (86 ἀϊβουδβδβίοῃ. 

ὝΒΘΩ [86 “ΟΠ ΌΣΠΘΠΘ6ΒΒ ΟΥἮ ΔῺΥ ΟΣ ΟΣ οἶδιιβθ ὙΠ 1Ο ἢ οἰδίτωβ ἴο 6 8 
Ῥογίοῃ οὗἩἨ ϑδουιρίαγο (ΟΥ οἴμοσ δποϊθαῦ τε πρ) 18 ἱπ αυοδίάοῃ, 16 [16 
αἴθογηιαξέυο ονϊάθμοθ Ὀ6 βτβί οομβι ἀογθά, γα ἴᾶνθ βοιμθίμιηρ Ῥοβιτϊν6, 
ἀοβπηῖίθ, δηᾶ ἰδηριθ]6 ἴἰο ἀϊβουββ; πὸ πεφαξίνε βἰδίθιμθηΐ ΤΥ θη 
ΌΠον. 

ΤᾺΟ ατοοκ ΜΆ55. συ ϑιοῖ οοπίαϊη {818 ραββαρὸ ἴπ (86 ἰαχί 'π ΔΩῪ 
ἔοστηῃ 816 ὕγο ; [86 Οοάοχ Μοιιίξοχίδηιιθ, ἀπά (6 Οοάοχ Οἰοδοπίβῃιβ, 
298. ἴῃ {Π6 Ν᾽ αἰζοδῃ. 

ΤὨο ξΟΠονίπρ; 18 ἃ ἔλοβίμαῖο οἵἨ [πὸ ραββαρθ ἴῃ {86 Οὐάοχσ Μομίζον- 
(ἴδηι: ---τ 

9 

ὁζ." τέ ἥσῖν δ, μαρϑ ̓ 

,}όωων ἐν 7 οώκῳ,. γίμρ, λοίᾷ,, Ἰκῶω πτα α]εον» 
, τ ς, ς͵ “ώ;»,|,, ͵ “4, 3) ε ἰῷ 

κι Ουτοε Θὲ ώ4:. ἐν φσι- γῶω τῇο; φσιν οι 2βὺν 

δρῦν ἐν Τη γί; σα, υδ ωρ» Κάκ ἄζμμα, 4 σην 
" ΄,͵ ι: “- ζά .οο 9 ἘΞ 

αἰαρζο βιαν γχών ἄνω λαμυβανομξν, ΚΑ “αρζυρεα 790 

:- “΄ γ᾽ ὦ ε΄ ςς . Φ “Ἄ“ “2 ε΄ 
θύ φίων .5Χχ1 2; ΟΖ; ἄστη τν “καρ ἔρια χζον Θεόν, οὔ" 

ι ΄ι “- 
μεμα, ρΖ2,. Ἦξ περὶ γου «(ῥὐ ἀυτγους 

. ΤῸ ρᾶβϑβαρθ, αϊνοδίβα οὗ 118 σοῃ δ 0:8, στυπ8 ἐμ08 :--- 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἷ μαρτυ 
ροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, πατὴρ, λόγος, καὶ πνεῦμα ἅγιον, 
καὶ οὗτοι οἵ τρεῖς͵ ἕν εἰσι, Καὶ τρεῖς εἰσιν οἷ μαρτυ 
ροῦντες ἐν τῇ Ὑ πρεῦμα, ὕδωρ, καὶ αἷμα’ εἰ τὴν 
μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμθάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ 
ϑεοῦ μείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ϑεοῦ, ὅτι 
μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

ὙΠ ΜΗ, ὙΠΙΟΝ ἰβΒ οὗἨ ψὙΟΥῪ τϑοθηΐ ἀαίβ, ἰβ ἀθϑοσὶ ροᾷ αρουθ 
(ρ. 213. 

᾿ Ομ βρθοΐδὶ σθδϑο 07 [δ 18 βῃι)οοὶ οΐηρ ἰγοδίοα ἦδγε ἴῃ βοπηβ ἀοίδὶϊ ἰ8, (δὲ 1ξ ἔοττωηδβ ἃ 
Ῥητί οὗ [Π6 Ἰορίοβ ἀϊδβουβϑοὰ ὉΥ 186 Βονυ. Τ᾿. Η. οσπο Ὁποῦ [86 15: ΕΡἰδ:]16 οἵ δὲ. Φόβη. 
18 οτηϊβδβίοη ψουἹὰ τποσζοίοσο ἤδυθ ὈΘΘΠ 8 Βουου8 ἀοίθοί. [{ ἰβ ΠΟῪ ἰσϑδηϑβίοιτοα νἱτἢ ΒΟ 6 
ΔἸ οηα, ὅς. το δ ΔΡΡΟΑΙΒ ἴο [16 ὑγοδοπὶ ἩΤΙΟΣ ἴο Ὀ6 8 ΙΏΟΓΘ ΒΌΪΙΔΡΪΟ ῥἷδοθ ἰῃ [12 
γοϊυτηο; [ἢ 6 ΚἝΠΟΤΑΙ δερπσηθηῖ, ΒΟΎΘΥΟΙ, 18 τμδὲ οἵ Μτ, Ηοσηθ. 



Οἡ ἐλ Πεαάΐπρ 97 1 Ψολη ν. Ἶ. 861] 

Τὰ τπ6 Οοάεχ Οἰἱοθοπίδηαβ, (86 ραββαρα 18. μ8 Τουσπα ἴπ Οτοοκ 
δα 1,811η. ᾿ 

ὦν εὐ (ες ( δι τοξὶς-" ζοχος 
νι αἰβρισιοηφῖν Οδϊξ ἢ οἱ ἱλοζ “, Μάρτυ ον τ ὦ ᾧ τυ νὶ 

«ὐἶθοῦ, ἡδύ ον οὐωῦο λὰξ τὸ ̓ηδίϑολόγυς λίς , 
ορ᾽ φοι μνῇ .(Ὅ ἃ Φ-.ῳ Σ οἵ πεξε τον φὰς 

το! (ἱὦ ὥυχ ἐσβαισαονν τὸ “γεἦν ειγοϊμας γυζυωη 
Ὅλον τῶ, ὃ Δ φυαθς σῳ.. 6 ̓εαν τι γῶν γυηφώπιλδιρὰ 
αρυ κυἰοίσσμοῦ γι “ν ολ μοι τοι μια υγιὸν 

ΒΙΟΙ σα (8 ἴῃ ΟΓΑΙΠΑΓΎ Ομαγδοΐοσθ ἐ -- 

Ουἱΐα ἴτο8 βυηξ “Ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
«αὶ ἰοδιϊποπίθηι ἀδηΐ 1Ώ οἷ μαρτυροῦντες ἀπὸ τοῦ 
οεἷο, Ῥδίδσ, υϑσυσω, οἱ βρί γι 18 βϑηοίι δ, οὐρανοῦ" πατὴρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον 
οἱ πὶ ἴσο πᾶ βαηί. Εἰ Καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἣν εἰσὶ καὶ ᾿ 
[768 διιηΐ 4] (65: ΣΠΟΏ ΠΤ τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες 
ἀδηὶ ἰῃ (οΣτα, βρὶ γι 8, δα οἵ ἐπὶ τῆς γῆς" τὸ πνεῦμα, τὸ ὕδωρ καὶ 
ΒΑηχαΐδ, δὶ ἐοβι οἱ απὶ τὸ αἷμα" εἰ τὴν μαρτυρίαν" 

Βραϊάθβϑ (686 {μϑῦϑ 18 ΠῸ Οοοδβου ἤοΥΘ ῬαΥ ΘΌΪΑΥΪΥ ἰο ἀοβοσῖθθ 
(πο86 Μ55. βοὴ μανθ Ὀθθἢ ταθη ΟΠ 6α 8ἃ8 δυϊοσιιθβ (ῸΣ 186 
ΒΑρα; ὙΈΙΘΝ 4}1} οὗ ἰπθπὶ ῥγονο ἴο 6 οἰἴμοσ τοάθγῃ ΘΟΡΙΘ8 Ἰακοῦ 
ἔτοτα ρεϊηΐθα θαι οηβ, οὐ 6186 ΜΙ ΨΚ. ᾿π ]Θἢ ἃ τοοθπῦ Βαπᾶ [88 δα ἀ θὰ 
116 ραδβαρα ἰῃ 186 τηλσρῖη, Α ΜΆ. οὗ ἰδ6 Ἰαίοσ Κιηά, ργϑβοσυϑᾶ δὲ 
Ν “1-. 18 ἀθβου θα ἀῇουβ, Ὁ. 218. 

ΨΈΒΒΙΟΝΘΒ. --- ΑἸΓΒουρὮ ρῥυϊηΐθα θα! 0.8 τῆλῪ Ὀ6 ρχοδυοσθα οὗ βοιῃϑ 
οὗ (η6 δηοιθηῦ γϑγβί οὴΒ σοῃίδιτηρ {(Π186 ραϑβαᾶρα, [0 18 ποῦ 0 6 ἔουπά 
1η [6 Μ55. οὗ (86 στοβδίοσ ρασί οὗ ἱμϑσὰ ; δυσὶ, [ὉΓ ἰμβίβῃοθ, 88 [86 
Ῥδβμῖο δῃὰ Ἡδσοϊθδῃ ϑυσῖδο, {μ6 Μοιρδεῖο, μ6 ΤΒΘΡαϊο, (Β6 Ατὐταθ- 
ΠΙ8Δ}, δῃα [26 ΖΕΓΒΙΟΡΙΟ; 10 ΤΑΥ͂, ἴῃ ἴδοί, Ὀ6 βαϊα Ὀσιοῆῖν {μδὲ τι {86 
ΒΙΠρ1]6 δχοορίίοη οὗ ἴδπθ 1 δι Π6γ6 18 ποῦ δῇ δηοιϊθηΐ νϑυβίου τ ΒΟ Β 
οδῃ ὃδ6 οἱαϊπιεα 88 οοπίδιπῖηρ [16 ρϑββασθ. [1 βοὴ 10 18 ποῖ ἔοι 
αὖ 411, οἿἴμοΥ ἢ Μ55. ΟΥ ΘαΙ ΠΟΠΒ: ἴῃ ΟἴΠΟΥΒ 1ἢ 848 Ὀδθη ἰηβογίοα 
ἴὴ ῥυϊηίθα θα! ομβ πὶ μοῦ δὴν ΜΆ. δυϊποῦῖγ ; δηά ἴῃ οἴδμοσβ 1Ὁ [88 

1 Τὴ μἱνίηρ 1}6 γεααάίπο οὗἩ (6 [δοδίσωἹ]θ δῆουα, Ὁ. 318., 5. οἱ νγαβ 920] νγθὰ, 0 οοτ- 
ΤΩΘΏΘΩΒ {86 ἰδδὶ ᾿ΐη6 Ὀυϊ ὁπ6 ἀπὸ τῆς γῆς; ὙΠΘΓΟΔΒ ἰΐ 18 ̓ ηοϑὺ ΠΟΣΔΙΏΪΥ ἐπὶ τῆς γῆΞ, ΔΒ ΒΠΥ͂ ΟΠΘ 
ΤΩΔῪ 866 ὙΠῸ Ἐ} φέμάν [80 ἰοτηχδίίου οὗὨ ἔπο Ἰοίίοσβ ἴῃ ἴδ ἔβοβίτι]ο, ΤῈ Ἰοζζοσβ Ὀοίνγθ 
186 οοἰαχηη ΔΡΡΟΔΥ ἴο σοῃδίϑι οὗ (πὸ δεσίππίπρε οἵ ᾿π08. Τη6 ἵν σαὶ δεοῖὰ [0 6 

οἶμαρ...- 
οὐνου. ..- 

δηὰ [ἢς 1Δδὲ τὸ αἷμα]. 
2 ΤῊΐα Οοάεχ Ἠορχίμβ Νοδροὶ ἔδηυ5 ἱβ πινδίϊ δα ἴῃ ΤΊΟΤΘ ὙΔΥ5 ἴπδη ΟἿ ὉΥ͂ β΄ δ οΣ: 18ῖ, 

ἢ ρῖνεβ 1818 γοδάϊηρ ἴσοτλ ἰξ ψἱμοὺὶ βιαίίηρ (Πδὲ ἰδ ἰ8 ἃ 'παγσίπαὶ «ἀἀἰκίοη (ρΡυϊίηρ ἱοροῖθοῦ 
“ 84. 162. 178. ἰἴᾳφυο οΧ ὙΘΥΒίοηΘ ἰδιΐηα δ8ςο. χυὶ, γα]. χυϊί. ἰπ 18 ὑσϊθαβ οοἀά. ἐγα)δοίατα 7): 
δὰ, Πα αἶδο εἰϊε8 178. οπ ἴῃ ορροείϊο δἰἀθ; ϑγά, μα αυοίοϑ ἔτγοπι ἰὰ 186 τοδάϊηρβ ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ δΔῃὰ ἀπὸ τῆς γῆς, ἰπ ορροπίτίοη ἴο ἐπ δὲ τ ΒΊΟΝ τγθ Κποὺν ἔγοια Βίσος (866 δθουο, Ὁ. 219.) 
ἴο Ρ6 ἴδο δεῖτιδὶ σεδαϊηρ ; δηά 41}, β΄. ῃοὶΣ 86 σῺ8 δη γοὶυ ἴ0 σοπέουπὰ ἴπ6 ΜΒ. ὙΠΙΟΝ δὸ 
681}5 173. ἢ τθδὲ νὨἰς ἢ 18 88. ἱπ [π6 ποϊδεοῃ δοιὰ οὗ Οτίθβθδοῦ δηὰ πίστη, Ηδ οεἰϊοδ 
88., ΔΠΟΙ͂ΒΟΣ ΝοΔΡΟΙ ἴΔη ΜΆ. (ΟΣ 186 8826), 48 ἢοΐ σοηῖδιπίηρ ἴ6 ΡῬαβδαρὸ α Ὡγῶκα πιαϑπῶ, 
Βυΐ νἱίτδουῦὶ βίδεῖπρ τυ βδὶ [μ6 ΔΙ ΟΥΑΙ Οα ΤΩΔΥ Ὁ6. 1π δεῖ, ἰξ ἰβ ὙΟΙῪ οἷθας ἐμὲ ἔνο αἰ βοσεης 
ΜΒ8. Βαανα Ὀδοη οοπέουπαοα, οΥ 696 ὁπ ΜΆ. 85 θδθη ἀουΥ εἰοὰ, ΑΒ ϑοβοὶζ ρῥγοΐεβϑβεά 
ἴο ἢδνο τηϑῖ ἢ ὯΟ πεῖσ ΜΆ. ὀχοδρί ἴ86 σοάοχ Οἰοδοπίθημδ σοπίδίηίης [6 ραββαρθ, γ78 
δτὸ ῥτοοϊυἀοα ἔγοτι ἑπηδρίηἰηρ αἀποίλεγ ΝΟΔΡΟΪ δὴ Οοάοχ οὗἨ {μ|8 Κὶπὰ Ρεδίἀεβ 186 οὔθ 
ἀοδοσιθοα ΌΥ ΒίγσοΝ, 
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66 ᾿πίγοἀισοα ᾿πΐο νογῪ τροοηΐ ΜΆΚ., βαρβοαιοηξ ἰὴ ἄαΐοα ἴο {86 
Ἰηγ ηὔοη οὗ ρυϊμηρ. 

10 18 ἔουπᾶ ἴῃ {86 οοταπιου ῥτὶηΐθα σορὶθϑ οὗ {πὸ Τ,δὐῖη Ὑ υἱραίο. 
710 ἴβ αἷδο [ουπά 1 ἴμ6 στοδίεσ ραγί οἵ [86 ΜΚ, οὗ ὑπαὶ νοσδίοῃ ; ὑυΐ 
1 δὴ οχδππηδίϊοη Ὀα ᾿ηδι δα, 10 18 Βορη {μαὲ (86 οἱάεϑέ 1,αἰη ΜΆ5. 
᾿ᾶνα πὸ ἴγϑοθ οὗ {86 ρᾶβϑβαρθ. [ἢ ΒΟΣΒ6 ΤΊΟΣΘ ΤΘοοηΐ 1{ 16 ἔουπα 88 ἃ 
ΤΩΔΥΡΊΩΔΙ ΒοΒο] οὰ Δρρομάθα ἴο ἴπ6 εἰσίν γοσθο, ὙΒοη 1 18 ἰηίσο- 
ἀυςθᾷ »γο πιοτὸ ἰπΐο (ὴ6 ἰδχί αἴεν νοτ. 8., στ τ {π6 ΘΗ ΕΠ 6 εῖ8 οὐἁὨ “ ἴῃ 
ἰοΥτα" δπα “πὶ ο86]0,7 δῃὰ {πὴ 1 βη48 118 ργϑβθηΐ Ρ͵]δοβ δεΐογο γου. 
8. ΤΠ6 ψαυδ[!οη8, ΠΟΥ ΘΥ͂ΘΓ, 8.6 ΟΟὨΒΙΘΙΆΡ]6 8δὸ ἴο υ}σραὶ ρῆγαβο- 
οἷορσγ, ουύϑὴ ὙΒΘη 18 οΪδοθ ἴῃ {π6 1,φἰπ ἰοχὺ γγχὰ8 θβίδὉ]18 64, ϑοπιθ 
ΘΟΡΙ6Β γΤϑϑδᾶ “ ΑἸ1π8,᾽ δηὰ οἴποῦβ ““ νϑῦρυπὶ;Ἶ δηά ἴῃ ΜΆ. οὗ {Π6 
{τύθθηι ἢ δπᾶ [Ὁ] νης σοηέατιοθ {86 8:4] οἰδιιβυ]θ οὗἨ νϑσ. 8. νγ88 
(ον ἀορτηδίϊο ΣΘα80Ώ8) οτατ δα. 
ΤῊ οαγ]οδὶ ὑΓΟΟῦ τ ΒΙΟΒ μ88 Ὀ66η ρσίνθη οὗἩ [86 ᾿πβοσίϊοτ οὗ {9 

Ραϑεαρθ ἴῃ 1 αἰ] ΟΟΡ68, 18 118 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ ἴῃ [86 ““ ϑρθουϊυμ,Ἶ ρυὉ- 
Ἰιβῃδα Ὀγ (ἰδγάϊπηαὶ) Μοὶ 

ἘΑΤΗΕΒΒ.---ἜΠοῦα 16. πὸ οἰζαίοη οὗὨ {Π18 Ῥαδββαρθ ὉΥ͂ ΔΥ οὗ (86 
Οστοοκ ΕΔΕΠΟΙΒ; ΠΟΙ, ἴῃ Τα] ΠΥ, ὈΥ̓ ΔῺΥ Οὗ [86 ΘαΥὶν 1, αἰϊηκ. 

ΤὨὺυβ 70γ ἴΠ6 ραδβϑασθ ἔβοσθ Ἵδῇ ΤΗΪν 6 αἰἰοα ἕιοο ταοάθγῃ αταοῖκ 
ΔΙΘ5,), δῃὰ {Π6 ΤΟΥ σϑοθηΐ ΘΟρ]68 οὗ ὁη6 νϑυβίοῃ. 

Ιθαῦ Ἐπουρἢ ἀρβαηΐ ἔγομι {π6 Κπόσῃ ατθοκ ΜΆ. πῃ ρσοηογαὶ, (18 
Ῥάββασα ἰδ ἑοπηά 1η [π6 Οοταρ! αἰοηδίδῃ ῬοΙυρ]οῖί, τ ἢ Ιοἢ οοηίαΐηβ (ἢ 6 
Ὥγοί ῥυϊηϊθα απο οὗ [86 (ἀτοοῖς Νὰ Ταβίδιηθηϊ, ὙΒ6σΘ 1ξ βίαπαϑ 
88. ΟἹ {πὸ ορροϑῖ(α 

“Οἱ {Πὲ8 δοβῖ πο 11 18 ἰο 6 ορβοσνοά, 1. Τπδαΐὲ 6 Αγοΐ ἔνα ἤηοα, 
ΒοΙ οὗ [π6 ατϑοῖ ἀπά 1,8, ἃγο αὖ 185. ἴορ οὗ [86 ορροδῖΐα ραρβ ἰο 
{παῖ οὐ ὙΠΙΟΝ 1ῃ6 ΟΥΠΘΙ ΤΟῸΣ 11Π68 ἃγὰ ἔουηά: «πὰ, 2. Τῆδὶ (δα 4]- 
ῬΠαθοίϊοαὶ Ἰοίζοσβ, ᾿πίοσταϊ πο] θα τὰ (Π6 αὐ ἰοχί, τοῖοσ ἴο {π6 
ΘΟΥΙΤΟΒΡΟΠαΙ Ηρ ἡγΟΤὰΒ ἴῃ (6 ἀιλιθα ἰοχί, τ] ἢ 18 ῥυϊηΐθα ἴῃ ἃ. ρα γα] 6} 
οΟἸυτὴη ἴῃ ἐμ Οομμρ]υἱοπβίδη δα 100, δηα τηδυϊκοα πὶ 86 απ 
Ἰουίουϑ, ἴῃ γα ἤο δϑοϑυίδ!ῃ ΠΟΤῈ ΘΔΒΙ]Υ ἴΠ6 ΟΟΥΓΟϑροπάϊηρ Οτθοὶς 
Δα Ι,δἴη ψογάβ. ΑΒ 186 8β|Ζ6 οὗ {86 ρᾶσθ ἀο68 πο δά) οὗ {6 
Αστοοῖς πα 1, ἰαχίβ μοΐπρ' ἀϊβροβϑά ἴῃ ρδ8γα}]6] δοϊ απ, [ΒΘ Ὺ ἀγα 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΠ]Υ ρῥΪδοθα οπα Ῥοῖον {86 ΟΥΠΘΓ. 

“Βαυὶ εἰ ΟὐοἸρ] υὐοπβίδη ῬΟΪ γρίοίί, Βούγον ον ΓΤ δηα να] 8}]6 1 
Οἰ ΠΟ Ὶ τοϑρθοίβ, ἴβ ἴῃ {Π18. 6886 τε Ὧ0 ΔΌΙΠΟΣΙΥ θογομα ἱἐμαὺ οὗὨ ΔηΥ 
οομηπο (ὐτοαῖὶς  βιδπιθηΐ, ΠΥ αν ΠΥ (Π8} 1 16 Βυρρογίοα ΒΥ αῃποϊθηξ 
Μ55. Το οαϊύοτβ οὗ {π6 ΟΟμπρ] υὐομβίδη ατροὶς Τ οϑίαπηθηΐ, πα θοὰ, 
»γοΐεδ5 ἴο αν Ὁ] ον {πΠ6 Ὀθϑὺ δη τηοϑὶ δῃμοϊθηΐ τπδη βουρίβ οὗ 
16 γαίοδη: Ὀυΐύ ἴῃ {παΐ ἀρὸ ΘΟρὶθ8 ὑτχο οὔ ἔχθεα μδυπάγρα γοϑᾶγβ οἱ] 
ὍΟΥΘ ΟΟΠΒΙΙΟΓΘα ἃ8 δηοϊθηΐ, [0 18 4βδο τηοβί οοτίδιπ {μαῦ μου αἰά 
ποῦ Ομ }0 1π6 οοἸο γαίοα Οοάοχ Ν᾽ αὔοδησδ, τ μΙ ἢ 18 τορυϊϑα ἴο Ὀ6 
οηα οὗ 1Π6 τηοβί δποϊοηὶ Μϑ8., 1 10 Ὀ6 ποὺ {6 τηοβὲ δποϊθηῦ τηδηυ- 
Βουϊρί οχίδην (Ὁσ {πᾶὶ πηδηυβοσιρί πᾶ8 ποΐ {π6 αἰδραίθα ολιβθ), δῃ 
{μα {πὸ ν να ποῦ ΟὨΪγ ἀδραγίοα ἔγοτῃ 18 τθϑ!ηρΒ [ἢ ΤΊΔΗΥ Ὀἴδοθ8, 

" ΤῊΐβ 8 ἀοβου θοὰ δθογο, Ρῃ. 239, 240, διηοηρβὶ 6 1δὔη ΜΆ. οὗ ἴδ ΟἹὰ Υ᾽ ογβίοῃ 
ὉΠῸΟΓ [86 ἀσδὶ παιίοη οἵ “ πι.᾽ 

5 ἘυΓΠΟΥ ἀοῦα1]8 48 ἴο ϑοπλθ οὗ {16 ροϊηίϑ οοπποοίοα τι Ῥοδίους δπὰ Εδιΐοσβ 111} Ὀ6 
Εἰνοη Ὀοϊον,. 
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"ότι ἵΤρεῖς" εἰ 5 
δ᾽μοι αρτυρούγτες εμΤω"ονραγώ,,ο" τας 
τήρ' κανο" λόγος και 7ο ̓ ἁγιομ'τὠρεύμα . "και 
"οἱ" Τρεῖς εἰς 7ο" ερ᾽ εἰσί." και Τρεῖς" εἰσίμχοι“αρ 
τνρούμτες ἐσσί ΠΉς 'γης Το τρεν ια΄ καὶ 7ο "Κ᾽ 
Δωρ᾽' κα 7ο" αἰλλα "ει! “Τημ᾿λαρτνρίαμ “Τωμῖαρ 
ορωσσωμ' λαιιβάμομεμμη “μιαρτνρίαΤον᾽ ϑεού 
ἐμλεϊωμ᾽ ἐστίμ."ὀτιαὐτη ἐστίμη λιαρτνρίωτον 
᾿ϑεού μ᾽ μελιαρτύρηκε περί ον ντού'αντοῦύ, 

"ϑηγή {6 ΠΠΠ ΟΟΟσΟΟ 
αι επί ποπί Ὁ 4η0  (η." οεἶος " ραΙε: 
φυεηδιπη: εἰ ρίτ6΄ Δπεῖι 6." 1 Οἱ οοσοῦ 
ῃεσ πη" η. Ἐ Γ ΓΕΘ ΠἸΠ ἸΠἿ οὐοῦ 
εἰεΠὐπιοηίι5 δαη ἢ "ΕΠ: Ἰρῆοε" αι 
᾿φ"ἴλῃπαυΐθ." (Οἰ τεπίπηοηί!π|} θΟΙΠΕΠῚ 
«αςρήπ! δ: πη μη" εἰ Οσοσοοοοο 
πἰαί! 6" ἢ. Ρος εἴ" τεπίποη 5 οὦ 
νοεῖ α πιαίϑ ξ: αἴ τεπίπεα9 εἢ Ὁ ΟΕ ΉΪΟ 
“0. 

Ῥυΐ Βαγα 8180 ναγὶ ἃ ἔγοταη [86 ογῆδν οὗ (μῖπρβ ἴῃ ροϊηΐ οὗ [ἰτὯ6 δηᾶ 
ΡΪδθθὺ. ΥΥ οἰβίοϊῃ, ϑϑμϊθῦ, δᾶ Οὐ θϑθδοι Ἷ, ΑΓ ὈΠΒΗΪΤΩΟΌΒΙΥ οὗἁὨ ορὶ- 
πίοη {πὰ (6 ΜΗ, υϑοὰ Ὀγ {π6 ΟΟΙρ] αἱοπδίδη θα ΟΥΒ ΘΓ ΘΙ ΓΠΟΣ 
δηοΙθηῦ ΠΟΡ γα] 80 6 : ΤῸΓ (ΠΟΥ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΟΥΟΣ σοηβοηῦ Ὑ10Π (Π6 τηοβῦ 
ΔΠΟΙΘηξ ΘΟρΙ68 οὐ ΕΔΙΒΟσθ, οχοθρύ ἴῃ ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ ΥΙ τη οάἄοση ΘΟΡ]68, 
ΔΑ {Π6Υ δἰπηοδὲ αἰ γαυβ ἄρτοθ ὙΠῸΕῈ (Π6 τηοἀο Ὁ) ΟΟΡῚ68 ΠΟΤῈ [686 
αν ἔγομι [Π6 τλοσα δηοϊθηῖ, Βϑοδῦβα {π6 (ΟΙρΡ] αἰθηβίδη φαϊΐοτθ 
δαὐτηϊοα (Π6 ἀϊδρυιύοα ραββᾶσο ᾿ηΐο {Π6ὶΡ ἰοχύ οὗ [πΠ6 Νονν Τοβίαμηθηΐ, 
10 Π48 Ὀ6θῃ βυρροβρᾶ {πα {πον ουπά 1 ἴῃ ἐμοῖς ΜΌΝ. ; θὰ 10 1Β ΤΊΟΓΟ 
ΡΓΟΌΔΡ]6 παῦ ΤΠΕΘΥ ᾿πβοχίθα 10 ἀροπ {86 δυϊμου τυ οὗ 186 1δη Υυ]- 
δεῖα ογβίοη. ΕῸΣ, 

“(1.) Τὰ 186 ἔτεξ ρίαοα, 10 18 ποὺ υιϑιιὶ ---- ̓ πἀ66α 10 ΓὈΤΤῚΒ 0 Ῥατγὺ οἴ 
{Π6 ΡΙαη οὗ {π6 (ὐοιηρ! υὐδηβίδη ΘΠ Έ101 ---- ἴο Ἰπβοσὶ ούθβ ἴῃ {Π6 τ]ΔΓρΡῚ ἢ 
οὗ {π6 ατθοκ ἰοχί. Νοῦ προσ ἔμδπ ἴθγοα ἱπβίδποοθ οὐ βοἢ ηοίθβ 
ΟΟσῸΓ {Πγουσμουὶ {Π18 ΘαΙ ΟῚ : “ ἀηα {Π6ΓΕΟΙΌΓΟ,᾽᾽ 88 δ᾽γ [εαδὰς Νενίοη 
ἢδ8 ΤΟτΟΙ]Υ ἀγρυθᾶ, “ ΤΠ6Γγ6 ταυδύ Ὀ6 βοιλϑίμιηρ ΟΧΊΓΔΟΓΑΙΠΆΤΥ, ἀπά 
ἐπα ἴῃ σοϑροοῖ οὗ τῃ6 Ογεοῖ, Ὀδοδυβα 10 18 ἴῃ {Π6 Ἰηλγρὶη οὗὨ [18 ἰδχί. 
Ιὴ 1 ΟὐοΥ. χν. {ποῦ 18 μοί οϑα ἴῃ {18 τηδυρὶη ἃ ποίδ]6 ναυϊδίϊοη ἴῃ 
1π6 τοοκ τοδάϊησ. [}ἡ Μαί(. νἱ. 18., σοτα ὑπμ6γ, ἴῃ {Π6ῚΓ δα οη, 
τορος ἔγομῃ (π6 ὐτθαὶς οορίθβ δῃᾶ σογγοοῖ Ὁ ὈῪ {π6 1μαἴϊπ, {ΠπῸγῪ 
ἸΏΔΪ 6 ἃ ΠΊΔΥΡΊΠΑΙ] ποία (0 180} 77 {ΠΕῚΣ ἀοϊηρ Β0θ. Απά 8ο μϑσθ, Ψ]ΟΥΘ 

λ ῶϑο δἷβο Μίδγει, εἰϊο ἀνονο, ΡΡ. 119, 120. 
ΑΔ 4 



8660 Τοχίμαϊ (τί οϑηη, 

[86 ἰεϑυτηοηΥ οὗ “ (86 ΤΉγΘΕ 'π μϑαυθμ᾽ 18 ῬΘΠΟΓΑΪΎ σγαπεϊηρ ἰπ {86 
σοῖς οορὶθβ, [Π6Υ τλᾶΚα 8 {πἰγτὰ τρλυρίπαὶ ποῦβ, ὕο βΒοοῦγα ὉΠποιλβοῖνθβ 
ἔγοτα Ὀαΐῃρ ὈΪαμη6α ἴῸΣ ῥγϊπίηρ τ, ΝΟΥ͂, ἴπ βυσὰ ἃ 0888 88 {{]18, 
ἴπογο 'ἴ8 0 απθϑίίοη Ὀαὺ (ΠΘΥ ψου]ὰ τρβκο (86 Ροϑί ἀθίδποθ {π6Ὺ 
οου]ᾶ ; δῃά γοῦ {Π6Υ ἀο ποὺ {6}1] οὗἔἩἨὨ ΔῺΥ ναγϊουβ Ἰθοίϊομβ ἴῃ {86 ατοοῖς 
ΤΩΔ ΒΟΥ ΡΥβ, ΠΟΙ Ῥγοάσο0 ΔΩΥ͂ 056 Οὐκ τωβδηυδβοσὶρί οὐ ἐμοῖσ βἰ46, 
Ῥυΐ ᾶνϑ Σϑοοῦγβα ἰο {π6 δ ΒΥ Υ οὗ ΤΒοτηδβ Ααυΐη88.᾿"} “. ΤΒΟΠΊΔ8, 
ΒΥ (860, ἴῃ ἰγοδηρ οὗ ἴπ6 ἰπγοο τ ΙΟΝ ὈΘΑΥ τΣΠ6ΕΒ ἴῃ ἤράυθῃ, 
ἰδϑοῦθθ, (μαύ [86 τγοχβ “(π686 ΤὭΓΘΘ δ.ΓΘ ΟΠ6,»᾽ 876 βυδ)οϊηθα ἴογ ἰῃ- 
β'πυδύϊπρ {86 ὉΠ Υ͂ οὗἩ (6 Εδβθῃμοθ οὗ [πὸ ΤἬγθ Ῥδσγβοῦβ, Απά 
ὙΠΟΓΘΔ8 ΟἿΘ «}᾽ΟΔΟΒ τ ̓ ίοΓργοίθα {Π18 ὉΠΠῪ ἴο θ6 ΟὨΪγ ἴουε πᾷ οοπ- 
δομέ, τὸ Βοϊηρσ ἰδ8 βαϊὰ οὗ 89 ϑρι! τί, ὙΥ αἴοσ, δια Β]οοά, ἴῃ βοπλθ 
ΘΟΡ͵68, {παὺ “1Π686 ΤΉΓΘΘ ΔΓΘ Ο16 :᾿ ἸΟΙΏ48 ΓΘΡ]164, {Παὺ (π|8 οἶδιδθ 
18 ποΐ δχίδηϊ ἴῃ (ἢ6 {γτιθ ΘΟΡΊ68, Ὀαΐ νψὰβ δαἀθαὰ Ὀγ {86 ΑΥδῃβ ἔῸσ 
Ῥοσνοσίίησ (86 β6η86." ὙὩμὺβ [ἈΓ, {818 δῃηποίδου. ““ ΝΟΥ {818 
Ῥ ΔΙ ὨΥ τοβρθοίβ {Π6 1, πη ΘΟρΊ68 (307 Αἀφωμίπας ἀπάετείοοα ποέ Οτεελ), 
δα ὉΠΘΓΘΙΌΓΟ ραγὺ οὗὨ 1Π6 ἀαβιρσῃ οὗ (18 δηποίδεοη 18 (0 βοὺ τρῶς (ἢ 6 
Τιαῦμ τοδαϊηρ. Βαὺ {818 18 ποὺ {86 τηδῖῃ ἀθδϑίριι. ΕῸΣ βὸ {86 8πηο- 
ἰαίϊοη βῃου]ὰ πανὸ Ὀθοθη βϑὺ 1 {Π6 τρδγσῖη οὗἩ {16 1,δἴη γουϑίοῃ. [{8 
Βοϊηρ βοὲ ἴῃ {Π6 ταδγρίη οὗ {86 ατϑοὶς ἰοχὺ ββονγα ὑπαὶ 18 τιδὶη 
ἀαβῖρη 8 ἴο ᾿Β0 1} γ 086 ατϑοκ Ὀγ ἰδ6 1δη (πυ8 τϑοι ρα δηα οοη- 
Ἀγτηθᾶ. ΝΟΥ͂ ἴο ἴδκ Τδοιμδδ ἰδπ8, ἰῇ ἃ ἴθ 7 πογάβ, ἀο 411 186 
ὝΟΥΙΚ, γγὯ8 ὙΘΙῪ ΑΥΔΠ014]: δῃα ἴῃ ρδίη, τ βοσο ὙΒοπηδΔ8 18 οὐὗἨ δρο8- 
ΤΟ] 1οα] Δα ΠοΥ Ὑ, [Ὁ ταῖρῃῦ Ῥα88 [ῸΓΣ ἃ ὙΘΙῪ πάἀϊοῖουβ δηα εβυρείβηςϊαὶ 
ἀρέθμοθ οὗ {μ6 ρῥυϊηϊοᾷ ασθκ. Βαΐ ἴο 8, Ὑμοπιδ Ααυΐϊηδβ ἰβ ὨῸ 
Βροβίϊθ, ΥΘϑ ἃγὸ βϑοκίηρ ἔοσ [06 δα οσγ οὗ Οσθοῖκ τπδηυβοσιρίβ.᾽" 

«“(2.) Βϑοομάϊγ, γγ ἴδνθ ἃ ἔαγῖμο ῥσοοῦ ὑμπαὲ [18 ἰοχὶ τᾶ ποὲ 
οχίδηὐ ἴῃ στο, θαΐ νγὰβ ἱπβουίβα ἤὸπι {π0 1,.δἴη Ὑυϊρσαίο (πα οοπ- 
ΒΘΑΠΘΗΥ ὑγδηβὶαἰθα ᾿ηῦο ατθ6), ἱπ 186 ἔλοί [μα ποθὴ δίπηϊοα, Οη6 
οὗ (86 ἔουγ οαϊΐοτβ οὗὐἠ ὑμ6 (Οομωρ] υὐδπδίδη Ῥοϊγρίοῦϊ, οὐ δθηβυσρ 
ἘγαβτὰΒ ἴογ οὔ ηρ 1, τγὰ8 ΠΑ] θησοά ὈΥ Πα ἰοὸ ρῥγοάμοθ [18 
ΔΟΪΒΟΥΙΥ ΓῸΣ ἱπβουίίηρ ἴ{, Β6 πευεῦ ἀρρεαϊρα ἴο στ οὶς τηβηιβοσὶρίβ. 
Οἱ {π6 ΘΟμίγασΥ, μ6 δῇηστηοα ὑπαὶ (ἢ Οτθοὶς οορὶθβ σσασα οοστυρῖ, 
Ρυΐ {παὺ [π6 1,δέϊπ οομίαϊποα ἰἢ6 ὙΘΙΣῪ ὑχαῖ.ὃ Νον {μ18 ἀδοϊαγαϊοη 
18 οὗ ρτϑδῦ ἱπῃρογίβϑῃοθ, 88 10 διῃηοιηΐθ [0 8. ΘΠ δββίοῃ ἐμὲ ἤοπ6 οὗ (86 
ΤῊΔΏ ΒΟΥ ρίβ ὑχοσυγοα [0 ὑπαΐ οἀϊοη ὈΥ [Π6 ρστοδὺ ᾿πῆποποθ οὗ (δῦ- 
αἰμαὶ ΣΧ πγθη68 οοπίδὶ πα {86 ἀϊδβρυ θα ραβϑαρο.᾽ 

10 γγαβ ποΐ ἰηβοσγίθα ἴῃ (86 ἔνγχγο θυ] ογ δα !ο:8 οὗ Εσαβιαυβ 1516, 

1 ΤΒο (]ονγίηρ '8 ἃ ᾿ἰῦογαὶ ἐγαηβοσίρι οὗ [π|6 οτἱρίῃαὶ οὗ 86 τρδυῖπαὶ ποίο δῦουθ αυδοὰ 
ἴ0:--- “ βαδησίῃβ ΤΏΟΙΏΔ8 ἰῃ ΘΧΡροδίςομθ βου ἂθ ἀθογοὶ δ! β ἀθ βαπιδ ττϊηϊταῖα εἰ ἤάο οαἴδμο- 
Ἰῖςδ, ὑγΓβοίδη8 ἰδίαι ραβδαυτλ ΘΟ Τα Δ δΐοτα Φοδοιίμι αὐ ΤΎΘΒ βαηὶ αὶ ἰοδετηοπίυτω ἀδηὶ ἰπ 
οΟΣἶο. Ῥδῦου : γυθΌσα: οὐ βρί γί βαποίπβ: ἀἱοὶς δὰ ᾿ἰογασ νοσρα δοαπθηια. ἘΠ δὰ ἱπβὶπα- 
δηάδῃι πιτδῦθτα γα} ῬΟΥθΟπαγιτα βου να ἰτιγ οἱ ἈΠ [Τ68 ἀπυτὰ δαπί. Οὐοὰ ααΐάοτῃ ἀϊοίϊτυν 
ῬΤΟΡΙΟΣ οββθη το αηϊζΑίοη, ϑοὰ δος Φοδοῦ ῬΟΥΎΟΥΒΘ ἘΣΘ ΓΘ ὙΟ]6 8 δὰ πηϊϊδίοτη ομδγὶ- 
14:18 οἵ σΟΏΒΕΏΒ.8 ᾿ἰηποθῦαϊς σοηδοαπθηΐοιμ δαοιοχ δίο, Νδηι βυράϊτοσς ἰὈϊάδσω: οἱ ἴτοβ 
βυηΐ ααἱ ἰθϑιϊηοπίαπι ἀδηΐ ἴῃ ἴοττα, 8. [ΐ. 6. 80111001] Ββρίτίταβ: δᾳπδ: δὲ βδηγιυΐε. ἘΠ ἴῃ 
αυϊθυβάδπι ᾿ἰτὶΒ δά άϊναγ: οἱ ἈΪ ἴτ68 πῆυτὰ δυαηῖ, 86 δος 'π γοσΐβ δχϑιηρίασγι δα πὸπ 
Βαθοῖαγ : δοὰ ἀϊοίτας 6686 δρροδίζατη 80 Βογοίϊοϊβ διτίδηΐβ δὰ ροσνυοσίδη τα ἱπιο]ϑοῦμπι 
ἀπθ οί δας οΥ 8118 ῬΓΟΙΙὗ880 ἀθ πὶϊϑίθ οβϑθῃτθ ἔσίυσλ Ῥοσδορδγυῃ, Ηςς Ὀοδῖαδ ΤΒΟΠΙΔΒ 
τι ϊ ΒΌΡΓΑ, 

3 δὶν 1β.86 Νονίοπ Β Ηϊἰβίουυ οὗ Το Τοχίδ (1 Φόδη νυν. 7, 8. δπὰ 1 Τίχυ. 1, 16.). Ὑ͵οΥΚδ, 
γ0]. ν. ΡΡ. δ20---522. 

δ ΒΥ ἰδδὰς Νυνίομ Β ΟΓΚΒ, νοὶ]. Υ. Ρῃ. 522, 528. 



Οη ἐδλὲ Πεαάίπρ οὗ 1 «“ολη ν. Ἶ. 861 

1519, ἰῃς γβὶ (Παῦ στοῦ ρυθ]Π18η64, ΠΟΥ γαῖ ἴῃ δοπιθ τορσὶηΐθ τ ΒΙ ἢ 
“6 γα ἴδκοη ἔγοσα {ῃ6 1}. προ οπιξϑϑίοτι, 88 1 88 ἀθοιηρα, οὗὨ ΒοΠηγ6- 
(Βηρ οοπίδ!ποα ἴῃ {πΠ6 1μδη, ἰ6α ἴο τπηπο να ροσγαίϊοη ; 6 ὑπο γθογο 
Ῥγοιηβοα {δαὶ 1 α ατοοῖκ ΜΆ. σόῦα ργοάισθα σῃὶοἢ οοπίδιποα (ῃ6 
ἰοχί ([ῸΣ ποπθ βυοῖ δα δ 8660}) Βα που]α ᾿ηϑοτὶ 11. ΤὨῖθ Π6 νγ88 
ΘΟΙΩΡΒΙ]64 ἰο 4ο ὈΥ͂ [λ6 ρῥγοάδυοσίοι οὗ πΠ6 οᾶοχ Μοπίξοτιίδηιβ (866 
8θογο, Ρ. 214.); δῃὰ αἴνογν γα δα Ὀγοιρηΐ [86 8 ἰηΐο 8 ΓΑ ΠΟΥ 
ΤΏΟΓΘ σογγδοΐῖ ἔστ 88 (0 1.8 σοῖς ρῃγαβθοϊοου. ΕἾΟπὶ ΕΤΆΒΙηι8, 
ΘΥΘἢ τΩοΥ6 ἴΠ88 ἔγομ ἴμ6 (Ομ ρ] υἱομβίδη ἰοχί, [Π6 Ῥαδβαρσο οδίαϊ πο 
ἃ Οἶδοθ ἴπ (6 Θοιαμλομ ἰοχὶ Απᾶ τ μθη Θύθρηθηβ, πὶ [18 ἰδῦρθ 
Οτοοῖς Τοβίδιηρηΐ, 1650, ποίοα {πδΐ 1 βαύογαὶ οἵ {1π6 οοἰαίοα Μ 858. 
1πὸ οσάβ οοτητηθποίηρ ἐν τῷ οὐρανῷ Τ6Υ6 δρδαπὶ; {86 τηατὶς τ μϊοἢ 1η- 
αἰοαιθα ἤοιῦ ζαν 1{π6 οπλϊβοο οχίοπαθα μανὶηρ ῬΘ6 ἢ ὙΓΟΙΠΡῚΥ ρῥἰδορά 
αἴνον (ποθ γθ6 γοσαβ, δῃα πού δέον ἐν τῇ Ὑῇ ἴῃ σψϑσ. 8.; 10 ᾿γ88 
Ἰταδρὶποα [μαῖ Π6 ΘΟΡΙ6Β ἴῃ αὐοϑίομ οταϊ 64 {πο86 {πγ66 ΤΟΣ δ ΟὨΪΥ, 
δηα (δαὶ {μπ8 ΤΕΥ Ὑγ6ΓῈ Δα ΒΟΥ 68 ΓῸΣ 411 {π6 τϑβί οὗ {Π6 Ῥϑβδϑαρθ. 
ΤΠ6 τϑαὶ βίδίθ οὔ 116 οϑβθ 18 ποῦ ποῦ ΟὨΪΥ ΠῸΠπὶ {06 ΠΟΠ-ἀΡΡθδγ- 
Δη66 Οὗ ΔὴγΥ οὗ (6 Μ55. πῇοῦ ομοϊὲ ἐν τῷ οὐρανῷ δῃᾷ οοῃίδϊῃ [Π6 
Τοϑί, θυῦ 4͵80 ἔγοτη {86 ἀοιηοηδίγα θη Ὀγ ΒΊΒΠΟΡ Μασβῃ {μαῦ ομα οὗ 
{π686 ΜΒ58. 18. πον ἰῃ {πὸ {Ππ᾿νοσϑιν ΓΟ ΓΑΙΎ δὲ δια τ άρο, μοι 
οΟμ 818 ΠΟ ρατύ οὗ [86 Σηἰτοαπορα ἰοχί." 

Τμὺβ ἀφαΐπδέ 16 ρῬΑΒθαρῈ 8.6 811 (Π6 ἀποιση ατθοκ Μ55. πο ἢ 
ΔΙῸ οχίδηϊ 1 [818 ρ͵δοθ οἵ νϑυου8 ἀρῸ8 δῃα οουηίγίθβ, τὶ τ [Π6 6Χ- 
ΘΟΡΌΟΩ οὗ [πο86 δῦονβ πδιηϑὰ, ΤῈ πυμαροῦ οὗ (π686 18 δροαΐξ ὁηε 
λυπαγεά απά εἰσλέν. 

“ΨΈΕΒΒΙΟΝΕ.--- 1 ἐθ σοπέαϊπεα ἵπ ἐδδ πιαπιιδογίρία οΥΓ πο οἷδε ἀποίενέ 
υογπίοη, δεδίε5 ἐλὸ 7,αἰϊπ.3 

ΕἸ 19 τ δητπσ ἰῃ {Π8 τηδηυϑοτὶρίβ Οὔ 6 Ζεδλίίο ϑυγίας ψοτβῖοη ὃ, πὰ 
αἶδο ἴπ {πδΐ οὗ [π6 Παγοίεαη ϑυτίας. Τῇ 186 ψδηηρ; ἴῃ {Π6 τηδηυβογιρίβ 
οὔ τΠὸ Μεπιρλίξο, ἃ νϑυβίοῃ ἴῃ {Π6 ἀϊαί θοῦ ἈΠ ΟΙΘ ΗΕ Υ Βροΐίοῃ ἴῃ Ιμον ΟΣ 
Ἐργρί; δμῃὰ ἰπ {8οβ6 οὗ {μ0 Τ᾽ λοδαΐῖο, ἃ γετϑῖομ ἴῃ (86 ἀἸ4]6οῦ ΘΠΟΙΘΏΠΥ 
Βροΐζθη ἴὴ ὕρρονῦ Εσγρί. [0 18 νγαηύϊηρ ᾿ῃ [Π6 τηδη βοσρῖ8 οὗ [Π6 
“ΖΕιλίορὲς νοιβῖοι, δηα ἰῃ {μόδα οὗ {86 “γπιεσπίαπ. 10 18 ψαπίϊηρ ἴῃ 
811 (Π6 τηδηυβοσὶρίβ οὗ 411] (86 πο “44γ,αὐὶο ὙΘΥΒΙΟΙΒ ; δηα [Ὁ 18 δυβϑοηΐ 
ἔγομη αἱ [86 τηδηυβοῦρίβ οὗ (μ6 ϑοίαυοπίο οΥ ΟΪά Ἐδυιδδίδη νϑυβίο, 
δχϑοιίθα ἴῃ πὸ πἰμ ἢ ΘΘὨΓΙΓΥ. 

“ Νιυοὲ αἱϊ ἐλε πιαπιιδοτίρέ5, ευεπ 97 ἐλε 71,αξίπ υεγδίοπ, σοπέαϊη ἐὐιὶδ οἴαιιδε, 
τολϊοὶ ἐδ ιοαπέϊπρ ἵπ ἐδ πιοϑδέ ἀποίοπί πιαπιδογρίβ ὁ ἐλαξ πυογδίοη, τολϊεἢ 
εὐπίαϊη ἐδὸ οπέϊγο Νειο 7 ςἰαηιθηΐ. 
“ΤῈ  ΌΎ ΘΑΤΕ ΑΤῚΝ Υ̓ΕΈΒΙΟΝ 18 ἢ 8} νϑ]πθα 88 8 ἱπιρογίδηϊ 

Το ]1ο οὗἩἨ ΟἸγβδη Δα Υ, 8δη4, σΘΏΘΓΆΙΥ βρθακῖηρ,, 88 ἃ ρσοοα δηᾶ 

1 ὅθ Μδιβὴβ “1 ο(ἴο1Ὲ ἴὸ ΤΎδυΪβ.᾽ 
“5 ΤῊ Ἔχργοβϑῖου “" παπιϑοσγίρίβ οἵ ΠΟ οἴιοσ δποίδηξ υδγδίοι," ἰ8 βθσῈ ἀθβίρη ρα Υ περ: 

ἔοτ ἴ860 ἀϊβρυϊοὰ οἶδιβα μα8 Ὀδθη ἰηβοσοα ἴῃ βοὴ φγίπέθαὐὰ εἀϊιϊουβ οὗ ἴμ9 ὥὄιγυίδο διὰ 
Ασπθηΐδη υεγϑίοπδ, ἴῃ ΟΡροβί(ΐοῃ ἴο ἴπ6 ϑ'γτίδο δῃὰ Αὐτηθηΐδῃ πιαπμδογὶρίδ. ὅθε Βρ. 
Μασ ὴ δ 1οἰΐοτϑ ἴο Αγομάδδοοη Ττανβ. Ῥτοΐδοο, Ὠοΐ68 8, 9, 10, 11].; δηὰ 4130 Μτ. ΟΧχ]ϑθβ 
ΤὮγεθ Γιΐογ ἴο 186 Ηδν. Ε', Νοϊδη, Ρρ. 130, 181. (866 δρουϑ, ρῃ. 8312, 818.) 

“3 Ὧγ, Βυομδηδη ἀἰὰ ποὶ δηὰ ἰξ 'π ἃ Ῥοβεϊίο ϑιγυγῖδο τηδηπβοσῖρι ν ἰς ἢ θοΙοημοὰ ἴο ἴδ0 
δυτίδη ὁΒοσοῖ ἴῃ Γιά ϊα ἀρονα 8 [πουββη γοϑγα, ΠΟΥ ἱπ ΒΗΥ͂ ΠΟΡΥ͂ οὗ ἴΠ6 ϑιγγίδο βογιρίαγο8 
ὙΠΟ 6 δὰ δεοη. (ΟἸ γῖδι. Ἐϑθάγοθοβ ἰῃ Αδβὶδ, Ρ. 118.) ὙΠΐδ πηαπυβοσίρι ἰδ πονν ἴῃ 1110 
Ῥυδὶὶς ΓΑ ΧΑΣΥ αἱ Οδιμοσίάρο. ΝΟΥ ἰβ ἰῦ ἴ δὲν οὗἨ ἴμὸ δυςσίοπι ϑγτίας ΜΆ. Ὀσουσαῖ ἔγομι 



869 7Ζετίπκαϊ (Οζι οΐϑηι. 

ΑΒ] ἰγαπβ ἴοι : Ῥαΐ, ἴῃ 118 Ῥαβεασα ἔγουῃ [πο ΑἸ ἰο ([Π6 ΠΠἤδοπίῃ 
δοῃζΓΥ, ἴἴ Π48 ὉΠΑΘΓΡΌΠΘ ΤΔΗΥ͂ ἐὐλδνν ὑδόμ, ΔΗ ἱπἰογροϊδίίομβ. ΤῊΘ 
ἀϊδρυϊοα οἰαιδα 18 ισαπέϊπ ἴῃ Ἰλοσα ἴπδπ ΗΠῪ οὗἩἨ [86 ΟἸΌΕΒΤ [,δἰ1η 
ΤΩΔΠΒΟΙΙρί8, σοηίδὶηἶησ {Π6 ΕἘΝΧΤΙΒΕΕ ΝΕ Ἰοδίδηθης. ἢ “ βοιηθ οὗ 
{π6πὶ, ἱπᾶοεά, παν [6 ῥαββαρθ ἴῃ ἐπ6 τρδγρίη, δα θα ΌῪ ἃ ἰαΐον μαπά; 
Ὀυΐ 10 18 116 τοδαϊηρ' οὗ {π6 ἐεχέ ψ Βῖοῖ οοηδεαϊοβ {μ6 τϑϑαϊηρ οὐ (Π8 
πιαπιιδογρέ . .. Αἴ 186 επᾶ οὗἩὨ ἴπ6 ἰουτίδ οομίγΥ, (μ6 οΟἸοὈγαίθα 
Τ,αἴϊα λίθον, Δυρπδβίπα, ττμο τοῦθ ἴδῃ ἰγϑαϊβθϑ οἡ [6 ἢγαί ΕἸ ρ18:16 
οὗ δι. Φόἢῃ, ἴῃ οὗ τ Ὡ] ἢ γγ 66 Κ ἱῃ νϑῖὴ [ὉΣ {86 δουοπέδ νοτβο οὗ 
16 ΒΡ οπαρίου, τναϑ ᾿ἱπάυσοθα ἴῃ δ ΘΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ͂ 1 Μαχίτηϊη ἴο 
ΘΟΙΊΡΟΒΘ ἃ ρἴοδβ ΡΟ ἴπ6 οἰρηίῃ νοσβθ. Αὐρσυβῦμο ρῖνοθ Ὁ ργὸ- 
[ΘΒΘΘΟΪΥ 88 ἃ ρ]οββ Ὁροὴ ἰῃ6 ψογάβ οὗἁὨ [Π6 οἰρῃςἢ νοσϑ6, δπα βῆονγβ ὈΥ 
18. ΟΥΤῚ ΓΘΑΒΟΒΙΩρ {παὶ Π6 Βανθητῃ γοῦϑα ἀ1ἃ ποῖ τη οχὶβί.32 ὙΤΠ6 
ΠΙΡὮ οπαγδοίον οὗ Αὐυρυβπο ἴῃ {86 1,Δἴη ΘΒ ΌΓΟΝ Βοοη ρσᾶνα ΘΙ ΘΌΓΙΥ 
ἴο εἷδ ροβθ; δῃα ἴῃ ἃ βῃογίὶ {ἴτὴ6 10 τγδ8 ΚΌΠΟΓΑΙΥ βὶ ἐρδὰ 1 δρ- 
ΡῬΘΑγΟΩ, ἱπάθοα, ππᾶον αἰ ἴογθηΐ ἔοττηβ ; υῦ 10 τγᾶβ δ.}}} {86 ρ]οββ οἵ 
Αυρπυβῇηθ, τΟθΕῚ ΨΑΙΙΟΌΒΙΥ τηοάϊῆοά. Ὑπὸ ρἤοββ μανϊπρ οηο6 οὔ- 
ἰδ 64 ογοαϊῦ ἴῃ (π6 1,δ πη ΘΠΌΓΟΝ, [6 ῬΟΒΒοββοσΒ οὗ 1μαἰϊη τη ηπξοσι ρίβ 
θασδη ἰο ποίδ ἰδ ἰπ [86 τηλγρίη, ὈΥ {Π6 5146 οὗ (πὸ οἰρῆ! νοΓβ6. 
Ἡρηοο {ΠῸ οἰ οβί οὗἉ ἴποβ6 18[1π τηϑηυδογιρίβ, τυ ἢ πᾶνα [Π6 ρϑββαρΘ 
ἴῃ 1π6 τῃλγρίῃ, πανο 1 ἴῃ 8 ἀΠἴἔδγοπὶ μαμὰ ἴγοπι {π8ὲ οὗ ἴπ6 ἰαχί, [Ϊῃ 
Δία τ] ΠΟΥ ρί8Β Μγ)}ὶ Βηα τηλγρίη αηὰ ἰδχί ἴῃ [Π6 βαηθ Παπηᾶ: [ὉΓ 
ΤΓΑΠΒΟΓΙΌΘΙΒ αἰ ποῦ νϑηΐαγα τα αἸδίθ! Υ ἴοὸ τπονα 1ζ Ἰηΐο {π6 ὁοάν οὔ 
1π6 ταχύ, {πουρ ἢ ἸΏ ΒΟΠῚ6 τηδηιιθογιρίβ 10 18 ἐπέογποᾶ, Ὀαΐ τπἰου]ποά 
ὈΥ 8 Ἰαΐδσς μβαῃά. Αἴΐογ {π6 εἰρῃ!ἢ σοπΓΌΣΥ (ῃ6 Ἰηβουϊοη ὈδΘοαπ)Θ 
ΒθηογαΙ. ΕῸΡ μα τηδηυδουρίβ τυ ίθῃ αὐἴεγ ἰμαΐ Ροσγοα ἤἢδᾶνθ 
ΒΘΠΟΓΑΙΥ, ἱπουρἢ ποῦ αἰτγαγβ, [Π6 ραϑβᾶρα ἴῃ (μ6 ὈΟΑΥ͂ οὗὨ {Π6 ἰοχί. 
ἘΣ ΟΣ, θη {Ππ6 Βονθη ἢ νοῦβο τηδᾶρ 1ἰ8 ἢγδῦ δρρθΆγδῃοο ἴῃ ἴδ6 
Τωαῦϊη τηδηυΒοσΙ ρίβ, 10 ΔΡΡοασθα ἴῃ 8ἃ8 ΤΥ αἰ ογθαῦ [ΌΓΙῚΒ ἃ8 ἴΠ6Γ6 
ὙΓΟΓΒ [ΌΤΤΙΒ ἴο [Π6 ἘΝ ὍΡΟΙ {π6 οἰρι ἢ νογβα.ὃ Απά {πουρἢ ᾿ΐ ΠΟΥ 
»γεοεάες ἰῃ8 εἰσι νοσβα, 10 ,“οΠοιοοά ἴῃ6 οἰσμίς τοῦθ, δ 115 ἔγϑί 
ἸΠΒΟΓΠΙΟΏ, 88 ἃ ρο88 υγου]α παίαγα! ν ΓΌΠ]ΟῪ ἴπ6 ἰοχὺ ὕροὰ ὙΠΙΟΝ 1 
788 Τ2866.᾽ἢ Ὁ 

[ἢ6 Εδδβὲ ὉΥ ἴῃς ἰαΐα Μγ. Εϊοι, τ Οἢ ἀγὸ Ῥγοϑοσυϑα ἴῃ ἐμο ΒΥ ἰΒ ΜηΒβοῦπι, ΠΟΙ ἰπ 8ΔηΥ οὗ 
π0 Νιιγίδπ ΜΘΆ., ΟΥ ΔὴῪ ἀοϑοτιθοὰ ΒΥ Αἀ]εῦ ογ οἴδοσβ, ; 

“1 Βίδηορ Μαγβὴβ [βοΐυγοβ, ρασί Υἱ. Ρ. 18. Το ἀϊδραϊοα οἶδι8ο 15 υδπίηρ ἰη (ἢ 6 τ 
δηοίϊδης πηδηπδογὶρὶ οὗ ΑἸ 8 τονἰβίοη οὗ τη6 1,δζη Ν᾽ α]σαὺ (γι θπ ἀπά οΥ ΗΪ8 Βα ρογη- 
Λοηάθησο ὑουαγθ ἴΠ6 οἷοδβα οὗ ἴπ6 εἰρθ!ἢ σοηςΓΥ), τ μοι 18 πον ἴῃ 186 Βγὶεῖ5} ἈΓυβεῦπι, 
ΔΠα ͵8 ΘΟΙΙΙΠΟΠΙΥ͂ ἰοττηθὰ ἴΠ6 “ ΟΒΑΙΪοσαρτο Μαπιβογρῖ," ἤοπὶ ἰΐ8 παυΐηρ ἐπ 4}1 ργοῦβ- 
ΠΥ Βοϊοηροὰ ἴο [π6 Ἐπ ΡΟσοΥῦ ΟἸΠΔΣ]οπιάρηθ. [0 ἰδ ὁπ οὗ {6 Οἷ 6 Γ ταδηυβογρί οὗ 180 
1,αἴη Ὑυϊχαῖο τ οἢ 18 οχίδι, 

“2 Αυρῃβίπο, ἱπ ἢἷ8 ΤΤοδί86 σοπίγα Μασ ΐηαπὶ Αὐίδηστα, 11. ᾿ΐ, σαΡ. 239. (ίοπι, ΥὙἱ1]. 
0]. 725. οἀ, Βεηραϊςο!.), ἴλπ|8 χποῖοβ {Π6Ὸ νγοσὰβ οὗἨ 16 οἰρίι ἢ γογβα: “ ΤΎΟΒ διιπὶ [αβῖοδ, 
Βρ᾽ γίτα8, οὐ βαῦ8, οὗ βδΏρτι!θ; οἵ ἴτ68 ππῦτῃ δαηϊ.᾽ Ησ {πη τγμκ68 νΑΥΪΟῸΒ ΓΟΙΊΔΓ ΚΒ ΟἹ [ἢ6 
ὙγΟΓ 8 ΒΡ ΓΙ ΓΠ8, Δ488, Βα στ Ἶ8, αηα ργοσθοαβ (ἢ 88: “51 γ ΤῸ 68, αδὲ [8 δἰσπίβοαία δαπὶ να] τα 
ἐπ ααίγογο, πὸπ 6 οὐοσινΤὶἑ ἴρ88. ΤΥ 88, 485 ἀπαδ, βοΐ 8, Υοστιβ, ΒΈΣ. 1118 οδῖ 1)ουδ, 
Ῥαῖονῦ εἱ ΕἸ], οἱ ϑρίγίϊιβ βαποῖιβ, 46 αιιϊΐθι8 νογίββίπηθ αἱοὶ μοίμί(, " ΤΎΟΒ βιιηΐ ἰοδῖοδ οἱ 
ἴγοεβ ὉΠΌΤΩ δβιηῖ :᾿ υἵ ποιηΐῃθ βρὶτιεῦ8 δισπίϊοαίωπι δοοὶρίϑτηιβ Ποῦτη ΔΙΓΤῸΠῚ -- ΠΟΠῚΪΠ6 
δυΐοπι Βϑηρηὶη]8 ΕἾ] ὉΤῊ ---- αὐ Ποτηΐη6 δαπο5 ΘρΡΙ ΓΙ τη ϑαποίιπ).." Το ρ]οδ8 ἡ δίς Αὐμρο8- 
πο Ποῦὸ με ὁπ 1Π6 εἰρὮ ἢ Ὑ ΥΒ6 ΥΟΥΥ͂ ΟἸΘΑΙΥ͂ ΒΠΟΒ ἐπὶ ῃ6 ΚΘ ποιμίηρ οὗ [ὸ βονομτἢ 
ΥΟΓΒΟ, ὙΠΟ ἢ ΔΡΡΘΆΓΒ 8180 ἔγοτῃ ἢπ6 δος {πὶ ἢς 88 Παυ ὺ φυοϊοὰά (Πδὲ γοσβα. 

"8. ΤῊ νϑγίοιιβ στ ἰῇ τ Πςοἢ [Π6 ΘΟ ΘΠ ὙΘΓδῸ τη 9 118 ἢγαι Δρροδγϑηοθ ἰπ ἴπὸ 1,δἰΐη 
Μ55. παν 6 βοθῇ οἡ σοῃβη]ηρ ἴπ6 ποί68 οὗἨ ΕΤΑΒ.Β, Μ|]1, απὰ βαθδιίοσ, οὐ 1 Φολη ν. 7. 
Βίπηοη, Ηἰἶδβι. ἀθ8 Ὑ ογβίοῃβ, οἴδρ. 'χ. δηὰ Ῥουβοῃ ἢ 1 ἰἴογ. , 

“4. Βρηροῖ δ ΑΡρασ. Οτῖ, Ρρ. 467. οὐ. 245, 1 ἰδ 80 ρμίδοθὰ αἷϑο ὉῪ Ψὶς 18 ΤΑΡΘΟΏ518, 



Οἡ ἐδ οαάίπο οΥΓ᾽ 1 “οδη ν. 7. 868 

“Μδην τηαπυβοῦρίβ οὗ ἴπ6 Ὑυϊραΐα νογβίοῃ, ἀπαᾶ αἶβο {π6 ρτϊπίρα 
ἰοχί, θυθῃ ἐπαὺ οὗ ΡῬορβ (Ἰδοῦ Υ111., μανο {π6 ἤπε] οἴαυδϑο οὗ {Ππ6 
οἰση!ἢ γοσβθ, ἔγες περὶ δεπί, ἡ ΠΟ 18 ΤΩΔΏΠΒΕΥ ἃ ΘΟΥΤ ρίοπ ἔτΌηΣ 
116 λοπιοϊοέοϊομέοι, ΤΡΕΙΣΕΙ͂Σ: π Ἀ116 ΟΥ̓ Π6 ΓΒ ογαῖ ὑπαὶ ἤπα] οἰδυδβα. 
δοιηθ δά, ἐπ Οἰιγίβίο «εδιι; βοῖηὴθ τοδὰ δ μς ᾿ἰπϑίοδα οὐἩ Κεγδιίηι; 
ΒΟΙῺΘ οὔ ϑαποίμϑ; Οἴου θα ἰΥΔΏΒΡΟΒΟ φιοπίαηι Ἀπα οὗ; δπᾶ [Π6 Το γ6 
δποϊθηΐ οΥ̓ (λοβ6, ψ θΐοῖ πᾶν {πΠ6 ρᾶβϑβασθ, ρυΐ ὑπὸ εἰσλέλ τοσθο δεζοτε 
[6 βουθηίῃ. ΤῊ8 Ὁποογίδι ΠΥ ἀπα βαυσίυδίοη 18, 186], ἃ τηοδὲ 888- 
Ρἱοίουβ τρλγὶς οὗ ᾿μ ογροϊδίίομ. “ 10 18 ποῖ, ὑπο ίοσθ, ἃ τίου Οὗ ΠλΘΓ6 
οσοπ)οοίμγο, ᾿μαῦ [ῃ6 71} σγοῦβο οὐἹριηδίθα ἴῃ ἃ 1, ρ]οθ8 ἀροη (Π6 
81} νοῦ: 10 18 8 Βἰβίοσοδὶ ἔδοῖ, βαρρογίοα ὈΥ δνϊάθποθ βοὴ οδηποῖ 
Ὀ6 γτοβιϑίβα. "3 

“ ΤῸ 18 αἶδβο δῇ ἱτηρογίβπὶ ἔδοί, ἐπὶ {π6 ἀϊθρυξοα οἸδιιδ6 18 δ ϊηρ ἴῃ 
βυοἢ ΜΆ. 848 (86 (ὐοάοχ ΑτἸοϊαίηυβ αὐ ΕἸΟΓΟμοο, δπὰ ἴῃ {π6 (οάοχ 
ΕΛ] οηβ᾽8, 88 4180 'ἱπ [106 ΟΟΡΥῪ οὗ ΦΕΒΟΜΕΒ ΑΤῚΝ ΥΈΒΒΙΟΝ οὗἩ {86 
Νον Τοβίδιοηΐ, Του ἱῃ [ἢ6 οοἸο ταίθα “Βοος οὗἨ ΑΥτηδρ,᾽ ἃ ῥσϑ- 
ΟΙΟΙΒ τηβηιβοῦρῦ τυ ἴθ ἴῃ (6 ΒΟ ΟΟΠΓΟΓΥ ΟΥ̓ ΑἸάπ8, ὈΙΒΒορ οὗἁ 
Βιορίθη, (μον διοϊίγ, ἴθ Θυθθηβ Οὐυπίγ, ᾿τοϊαπα,) ἴῃ ρισα Ζγ ϑὴ 
οΠαγδοίοσβ, ἰοστηιχοα τὴ} τρὶς. 
ΤῊ ἀγρυτηθηΐβ Ὀσουρηΐ ἰουγασγὰ οὗ ἰαΐθ γϑᾶσβ ὈῪ (ὐδγαϊ πη 4] Ὑ7186- 

ΤΏΔ ΟἹ {18 βι.0]6 οὐ τοδί δἰπηοδί θη ΓΘΙΥ ἴο 1Π6 1,401 νουβίομβ. Ηθ 
{γ]68 ἴο ῥγοόνα (Εβϑαυβ, νοἱ. 1.) {παῦ {μ6 ““Θρθου υπι᾽" ἀδβουιθοα ἀθονθ 
(Ρ. 239.) 18 {π6 πόοσκ οὗ Αυρυδῆπο, ἀπα ὑπαὶ ἴῃ 1, 6, ἴῃ οοπέγδῆϊο- 
Ἐοη (ο ἷ8 αδιιαὶ ργδοῦοθ, ορ] ογοα “9γχοαπ, ποὺ Ζαϊίαπ Θοαϊοθ8, ἀπ 
{παι ἐλεγείοτο (Ν18 ραββαρθ τωυδύὺ πᾶν θθθ Κῆόνῃ ἰο ἐμαὶ Εδίδοσ, δηὰ 
τηυδβὺ ἐΐοη (ἀμ Ῥγονουδὶγ.}) πᾶνθ ξοττηθα 8 ραγύ οὗ ὑπ6 ο]α 1,μαἰη νογ- 
Βίοπ οαγτοηῦ ἰπ Αὐτοα;; ἐπουρῃ (88 ὙΊβθαδα Ἀἰπλβο] ἢ δάμη} 18) ργθ- 
νἱοιιϑὶν Ἰοβύ ἴῃ {πὸ 1ωαὐϊη ΟΟΡ᾿68 ουγγθηΐ οἰβθῃογ6, 88 Ὑ76}} 88. 1ῃ {Π6 
ατοοκ, Βιυΐ [818 πιοάδ οὗ δγρυϊηρ 18 πὸ Ὁρδοϊαϊηρ ομ6 Βυροίμοβὶβ 
ὈΥ ̓ πηαρπΐηρ δποῖπου. [Γὺ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΤΕαραγι θα 848 ἃ ἀδπιοηδίγαίεα ξαοέ ἱμαὶ 
Αὐυρυδίιηα ΚΗΘ ποέλέπο οὗ [6 γϑῦβα ἴῃ απθβέοῃ ; 108 οἰϊαίζοη (Π6τγο- 
ἔογα ἴῃ {}18 “5 Θρθοῦ υπλ᾽ πψου]ὰ αἰτηοδῦ σον {παΐ ἐλαὲ ρατέ οἵ {818 
ΘΟἸ]Θοοη οὗὨἨ ραδβαρθθ οουἹά ποὺ πᾶν ργοοθοάθα ἔτοσὰ ἢϊπ ; 4180 {88 
Α[τἴσσπ Ομ υαοίοΡ οὗὨ {Π6 Ταχύ 18 1ἴπ Ορροβι ]ΟᾺ ἰο 8}} {π6 ἀποισῃ ον ΚΒ 
οἵ Αὐρυδίπθ, δηα {818 18 Θχρ]δἰῃθα 1ῃ ἃ ὙΘΙΎ υϑα ϑέδοίοσυ ΤΆΠΠΟΓ 
ου ΥὟ ἰβοίϑῃ (ΠΘΟΥΥ. 

Ἧς αἴ80 ἀύζιθϑ ὁπ {π 6 αχιβίθῃσο οὗ (88 γβεῖβα ἴῃ δὴ δηοϊοηὺ ΜΆ. οὗ 
{π6 Ὑυϊραία αὖ [μα ὅδνα, θούνθοῃ ΝΆρΡ]68 δπὰ βδίθσσμῃο. Βαυΐ θνβῃ 
1 411 ΥΥ Ἰβορδῃ Β ὈΥΙΠΊΔΤῪ ροϑι 0.8 ΟΓΟ ρσΟΟα, {Π6Ὺ που] ΟὨΪῪ ΒΠΟΥ 

ὙΠΟ αποῖίοβ {ππ8: “ ΤΊΒ δπηΐ χαΐ τοβιποηίατη ῬΟγ ἰθοηΐ ἴῃ ἰοστα, δαῖτα, δδηρτιΐθ, εἴ ΟΔΓῸ ; 
οἱ {Γ68 ἴῃ ποδὶβ δαηῖ: οἱ [Γ68 διιηΐ αυὶϊ το5:]ππηοηϊ τὰ Ροτῃ θοηὺ ἴῃ οὐο, Ραίοσ, ν σθυπι, οἰ 
ϑρ γί ϑαποῖιβ, οἵ Εἰ ἴτ65 πηθτῃ δαηι.᾿" ΒίΒΠΟΡρ Μαγδη 8 1,βοϊγεβ, ρδχί Υἱ, ὑρ. 18---22, 

“1 ΤῊδϊ ἰ8, τ1ῃ6 τοσητγσγοηςο οὗ ἴΠ6 βᾶπι6 τνοσχὰ δ ἴΠ6 οπα οὗἉ ἔἴννο σοῃίριοῦβ οἰδ868. 
“3 ΒΙκΠΟΡ ΜλυβἢΒ 1, οοΐατοδ, ραγί Υἱ. Ρ. 22. Βίβῃορ Βυγροββ 48 οηἀθανουγοὰ ἴο ΟὈν δία 

1Π6 ΔΌΟΥ͂Θ ΥΟΤῪ (το ΌΪ6 ΔΥΓΡΈΠΙΘἢ8 ΟΥ̓ διδιίπρ {Πδῖ, δἰ μοῦ ἢ [Π6 βονοητῃ ὙΟΓΒΟ 8 νδητηρ. 
ἦπ βοηθ οὗ 106 “ΤἸΏΟΥΟ δηοίς ηἴ "ἢ ΤΩΔΠΌΒΟΓΙΡΙδ, γοὶ ᾿ξ 8 Το 1Π 8016 οἵ (Π6 “ τηοδῖ δηςίϊοηΐ,᾽" 
ἴογ ἱπβίδηςθ, ἰπ (π6  διχος]]ε5 ΒΊΌ]Ὲ [ΓΌΥ 1818 ἔοττη ἢ πιεδηΐ ἃ οπιδη (οάεχ Ψ᾽ 81|11ς6]- 
Ἰ6π 518] οὗ ἴπὸ οἰῆιη σοηΌΓΥ, ἀπὰ πῃ ἴῆγοο Μ55. σοπίδιπίηρ ἴῃς ΘΑ ΠΟ] 1. ΕΡ 81108, νυ]. Β 
Δύο ἴῃ {ΠῸ ΠἸΌΓΒΓΥ δὲ ψογοηδ, οὗ ἴῃ6 βαπὶθ σΘΠΙΌΓΥ, π᾿ ΟΠ6 οὗ Ἡ ΠΝ [π6 οἰρῃς ἢ ὙΟΙΘΟ 18 
ὑαπιηρ. (ΥἹπάϊοδιίοπ οὐὗὨ 1 Φοπη ν. 7. ρ. 54.) Βαῦ [ἷβ Οὐβοσυδίῖυπβ ἅγὸ δονγῃ [0 ΡῸ 
ἐπαρρ ἰς 8 816 ὉΥ “ Οτίιο Οδπιδυσισίοπεῖβ." Ὑ᾽παϊοδιίοη οὗ Ῥογβοπβ 1 ΤΑ Οδγβοῖοσ, 
ΡΡ. 138. εἰ ϑεφ. } 

“3 ὦν Ὗ, Βοιδιαμπ δ [γϑἢ Απιϊφυαγίαη ᾿ὐοβοαγο 08, γ0]. ἱ, ΡΡ. 244. 256, 257. 



9561 Τοχίμαϊ Ογἐἐ οἶδηι. 

{μαὺ βοηιο Ζ71.αὐὲπ οορῖο8 δα [ἢ ΡΑθθαβο ΨΕΟΙΥ οαυΐγ. Δὴ δαάϊ οι 'ἱπ 
ΒΟΙΏΘ6 ΟἿ ΥΘΙΒΙΟΏ 18 ΟΥ̓ 1661 πὸ δυῦπουΥ ΤῸΓ εἶς δαορίϊοη οὗὨ [86 
ῬΆΒβΑρΘ 88 ρΌΠΌΪΩΘ: ἰὕ 18 ἃ ΡΓΌΘΘΒΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΜΟΓΙΏΥ οὗ (86 Δα ρ την 
ΘΟΡΥ  ἰδί8 οἵ οἷά, 

«ἘΛΤΉΕΒΒ. --- 71ε οἴαιιδο ἐπ φιιοδίϊοπ ἰδ ΟῚ ΟΝῸΕ φμοίεη ἐπ ἐλε 
φοπμῖπο ἰσογὰβ 9 ἂπῳ οπὲ 9} ἐι6 αγεεὰ  αΐλεγ, οὐ οατῖίψ Τοοϊεδιαδέϊοαϊ 
Ἐξ γίϊογβ, ουοπ ἴηι ἔλοδο ρίασθϑ τοΐοτγὰ το δλοιζα πιοδί ἐχρεοΐ {ΐ, 

ς ἘῸΣ ἰπβίδποο, ἰΐ ἀοα8 ποῦ σοὺ ἴῃ {Π6 τ ΟΥΚΒ οὗ ᾿σοηφῦθ, ΟἸ 6 ἢ 8 
ΑἸοχαπάσϊυθ, ΗἹρροϊγίυβ ἀραϊμδὺ Νοδίυβ,  ιοπυβὶυβ ΑἸδοχδηαγιηυβ 
ἴῃ {μ6 Θρ᾽β8ι19 δἀάγοβδοα ἰοὸ δὰ] οὗ δαιηοβαία, Α ἴυ8, Ὠιάγτηυδβ, 
4511, ασεροσυ Ναζίδῃζθη, ἀσθροσΥ οὗ Νγεβα, ΕΡΙρμδηϊαβ, (βασι, 
ΟἸὨΒγυϑοβίομι, Πίοοῖαε, ΑἸοχδπάον οὗ Δ]Ἰοχαπασγία, ἰδ δυΐμοῦ οὗ 186 
ϑΥπορβὶ οὗ ϑβογιρίαγο, Απᾶγθαβθ Οὐμβα θη 818, οὍπη68 ΠΔΙΏΆΒΟΘΠΠΒ, 
ἘΠ148 Οτούθηβιβ, ἀογηδθυβ οὗ (Οὐομβίδη πορ]θ, ( οαπιοηΐυθβ, ΤΉθο- 
᾿γ]δοῖ, ΕΠ γπαῖαβ ΖΙραθοπθ, ΝΊοθίδθ, ἴῃ βἰχ ἀογοηῦ σαΐθη οἰτοά 
Ιν βίιηοη, δπα ομο οἰϊοα ὈγῚ Μαῦμωὶ, πος ἴῃ 180 ατσοοκ ϑομο δ οὗ 
γΑΓΙΟΙΒ ΘΠ ΒοΣΙρίθ.: Βυΐ 186 ὈδΥΘ βιίθποο οὔ {π686 ὙΥΙΘΥΒ 18 ποῖ 
411, Μδηγυ οὗ ἰδμοῖὰ σοίθ ῥγοΐθββοα!Υ οὐ {μ6 Τυϊηϊγ, ἰδ 1οἱγ οὗ 
ΟἸ σὶβί, δᾶ οὗ {8ὸ Ηοὶν ϑριγιῖῦ; {Ππ6ῚΣ ὑπϊγ, δαυδὶλῦγ, οοηθυϑίδη- 
Δ], ὅζο.; δηαὰ ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ῥσοόῦθ μθθθ ροϊῃΐβ, (ῃ6Ὺ ἀρ ΘΆΓΥ 
Θσδηποὰ τῃ6 οηίγο ΒΡ]; δηᾶ, ἴῃ ραγουϊαγ, [ΠΟῪ πανὸ ἔγθα ΘΠ Υ 
οἰτοα {π6 Ῥγθοθαϊηρ' γ6γ86, 88 Ὑ6}} 88 {πα ὨΙΟΙ ᾿πηπηθα!]αίο! Υ [0] ον. 
“ς« ΤῊΘ τηδηιβουρίθ ὙΠΟ ὍΟΥΘ ὑ8604 ὈΥ Ιτοπὰβ δα ΟἸοιμθηΐῦ οὗ 
ΑἸοχαηάσγια οουἹὰ ποὺ μανο Ὀθοη τι θῃ Ἰαΐοσ ἔμδη {86 σεοοπά ὁ6Πῃ- 
ἴΌΣΥ. ΤΠ ταδηυδβουρίβ υδοα Ὀγ Οτίροη οου]ὰ ποῖ παν θθθὴ νει θα 
Ἰαίον {88 {86 ἐλίγα οαπίασυ. ὙὍὙμ6 ταϑηυδοσρίβ ὑδοὰ Ὀγ ἴπ6 ἀτθοκ 
ἘΔΙΒΟΥΒ, ΒΟ αἰϊοπαοᾷ {Π6 Νίοσπο οοῦηο}}, οου]α ποῦ αγο ὈΘΘὴ ττιθη 
Ἰαίοσ {88 86 “ομγί οδϑηΐυσγ. [ἢ {18 ΤΏΔΏΠΘΙ ὙΚ ΤΩΔΥ ῬΓΟΥ͂Θ δαὶ 
[80 ατϑοὶς τρϑηυβοσὶ ρίβ, 1ῃ δυϑγν ΘΘΙΓΌΤΥ, ὙΟ͵ΓΟ ἀοδυςαία οὗὨ (86 ρ89- 
ΒασΘ ὉΠ1}} 32 ΟΟΙῺ6 [0 {π6 ρουϊοά σψβθὰ [Π6 οἱἀοθδί οὗἨ οἷἵν ἐτίβέϊπο 
ΤΑΔΠΠΙΒΟΥΙΡί8 Το σι 6.5 Νον, ἰδαὺ (86 ατϑοκ Εδίμογθ ββου]ά 
ποῖ 4.081] {ῃοιηβαῖνοθ οὗ 80 βίχσοῃρ δῃηᾶ δρροβιύθ ἃ ἵαχὺ ἴῃ (Π 61} 60ῃ- 
ἰγόγουβῖθθ τι (ἢ6 ΑὙΔμΒ δηαὰ ΟἴμΠαΣ βϑοίΐδυϊθθ, ἃ8 δὴ Δα αὶ [1008] Θ0Ὲ- 
Βυηιδίοι οὗἉ {π6 ἀοοίτϊπο οὗἩ [86 ΗΟΪΥ ΤΥΪΗΙΥ, '8 αὐ ρου] ᾿ποχρ  ] 8]6 
ΟἹ ΒΩΥ͂ ΟἴοΥ Βιρροδιίίοηῃ ἴμδῃ {μαὺ οὗἁ 118 ποῖ Ῥεΐηρ' ἴπ δσιβίθῃοθ. 
Βίβμορ Βυγροββ, ᾿π4664, οομίθμαοα {μαὺ 10 18 αυοϊρα ἴῃ 186 δβοοοπὰ 
τ ΟΪ]υτὰ ΑΠΠΟΟΒΘησπι, οσΣ ογοθᾶὰ ἄγασσῃ ἀρ αὖ (86 οομπῃοὶ! τ Β]οῖ 
ΜᾺ8 σοηγοηρΘα δὖ Απίοοῖ Α. Ὁ. 341, απὰ τ Ομ οομπδβιϑίθα οὐὗὨ πἰηθϑίγ- 
ΒΘΥ͂ΘΏ ὈΙΒΏΟΡΒ, οὗ τ μοτὰ ΠΘΑΥΪΥ οπ6 μι ]} γογο Αὐΐδηβ, δῃα ψγῆο ῥγὸ- 
ἔδββϑα 1π ὑπαὶ ογθθὰ [ο Ό]]ονν ““[μ6 δυδηρο οι! δηα ἀροβίο]οαὶ ἰγὰ- 
ἀπ οη. Αἴον ἀθοϊασίπρ {πον 6167 ἴθ οὁπ6 (οἂ ἰμ6 ἌΤΗΝ ἴῃ 086 
Τιογὰ ΨψΦ6βϑὺ8 Ογίβί, διὰ ἴθ 1786 Ηοὶγ Αμβοβί, {μπ6Ὺ δαα {π6 Ὁ] ηρ 
ΒΘὨΓΘΏΟΘΒ: ----“ἦ Τὴ ΕΔΙΒΕΣ Βαΐηρ ὑγῸ] ἃ Εδίμοσ, δπὰ 86 ὅθι ἔσυν 
ἃ ὅοῃ, δηὰ {86 Ηοὶγ Ομοβὶ ἰγυὶγ 6 Ηοὶγ Ομοϑί, --- [Θ᾽ πδιθ8 ὈῬεΐηρ 
δῖνοῃ ποῖ ψϑίη]υ. ἃμα ππυλ δ ησΥ, Ὀὰΐ ϑοουγχαίθ! Υ Ὁχργθββίηρ [86 

οῚἽ Τὴ [86 δἰχίν υοϊαπιο οὗ ἦτο ΟΠ βιίδη Οὔδβοσνοσ, ἔοσ 1807, ρρ. 38ὅ---989., ἴῃοΓὸ 8 ἃ πεδὶ 
δὐΞίζαςῖ, νγ] ΕΉΡ 6} ὑγδηδἰδιίίοηβ, οὐ [86 ῥγίῃοϊραὶ ββββαρϑδ οὗ [86 τηοδὲ επιΐηθως αγοεῖκ 
ἙδΊΒογα, ΠΟ ταπδὶ μδνο αυοίθα (μα ἀϊδραϊοά οἶδαδο, δὰ ἱξ θη οχίδης ἱπ [μοῖσ οορί68 οὗ 
10 Νον Τοδβιδιηθηῖ. ᾿ 

“1 Βίβιιομ ΜαγΒ}}}8 1ωθοἴοΓε8, ρασί νἱ, ἢ. 17. 



ΟΝ ἐλε ᾿ἰοαάίηφ 9 1 “ολη ν. 7. 8606 

ΒῸ δἰβίθῃοθ, ΟΥΘΣ, ἈΠ σ]ουΎ οὗὨ θαοῖὶ οὗ [μ6 ῬΘΥΒΟῚΒ παπιθᾶ ; 80 ἐμαὶ 
ἐλμεψν αγὲ ΤΉΒΕΒ ἐπ διδδίαποο, απ ΟΝῈ ἵπ σοηδεηπί, ὧς εἶναε τῇ μὲν 
ὑποστάσει ΤΡΙΑ, τῇ δὲ συμφωνίᾳ “ἝΝ : οΥ, πιϊμουΐ (μ6 ἜΣΧρΙ πδίοσυ 
[ΘΙΤΩΒ, ὧς εἶναι τρία ὃν, 80 ἐλαέ ἐδλε ἰΐγεο αγὸ οπο. Ὑθθβ6 δχργθββίοῃηβ 
[6 ΘΟμΒι ἀογθα 88 ἃ αυοίδίοη ἴτομι δὲ. ]08ὴ: {ΠΟΥ ἀγα ποῖ, Β6 δἄ- 
ταὶ 64, ΡΥΘΟΙΒΟΙΥ ὑΠ6 β8ηι6 88 [6 ψΟΤαΒ οὗ 1 “08 ν. 7., θαῦ 6 νγαϑ 
οὗ ορϊπίοῃ ἐμαῦ {ΠΟΥ͂ ΤΥ ον Υμ616858 θ6 ἃ αὐοίαίίοι ἔγομι 11.} 

“ὙΠΒΟΤΘ 18, ἀου ύ1688, βοιηθ β᾽μ]ΑΥ Ὑ Ὀδύνθθῃ {818 ραβϑαρθ δηά 
1 ΨΦόμη ν. 7.: Ὀὰΐ δἰ τ] ΥΥ δὰ ΔΘ ΒΟΥ ΔΓ νου ἀἠδγοας {ηρ.3 
Αμά 1 18 ()6 δρΡρσθῃθῃά) 48 ρ]αἴῃ 88 Ῥοββι ]6 ἐμαῦ [86 γον 8 ἴῃ [86 
Απδοοβμοίδῃ Οτγθοά δγὸ ποέ ἃ αυοϊδίοι ἔγοιῃ [86 αἀϊδρυίοά ἰοχύ,--- ποῦ 
ΟὨΪγ ἔτοτα (86 ἰοίΐα] 8] 6 ηοθ οὗ (6 Οτσθοκ Εδίμοσβ οὗ (μαΐὶ ραγίϊου αν 
ΡΟΙΙΟα σοπορχηϊηρ ἰμ6 ἀἰδρυϊοα ἰεχί, τ ΒΙΟΩ (ΠΟΥ τηυδί μανο οἰϊοά 
ἀυχίπρ' τΓμοῖγ ΚΘΘΏ ΘΟΠΓΟΥΘΙΒ16Β γι (86 Αὐΐδηθ, 10 1Ὁ δα σϑα}]γ θθθα 
ἴῃ ΘΓ ΘΟΡΙ6Β; Ὀυΐύ 4ἷ8ο ἔγοῃι {π6 ἰδοί, ὑμαῦ {π6 φοπέϊηιοπέ οὗ [86 
νεται δρονὸ ρίνϑῃ ἔγομι (88 Απιοομοίδη Οτθϑα 18 ἴῃ απίβοῃ ψἱ ἢ [86 
ἰαϑὺ οἶδε οὗ 1 ΨόΒη ν. 8. οἱ τρεῖς εἰς τὸ ὃν εἰσίν, απά ἐΐ65ε ἐλγεν ΑΟΒΈΕ 
ἐπ οπε δὰ (Π6 βαπια {δϊηρ: ν]Ζ. {παῦ {86 ὅοῃ οὗ αὐ 8 οὐ. (3668 
δὲν ἰβαὰς Νεονυίομ᾽ Β Ῥασαρῃγαδίϊο ΕἸχροβιίομ, ἴῃ ραρα 376.) ἘὩΓΙΒΟΥ, 
10 Μ1] Β6 οὔϑοσνυϑα, {παὺ (86 Απῇοοβοίδη Ογθθα γασῖθϑ ἔγοπι (ἢ 6 ΘοΠ}- 
ἸΏΟΏΪΥ τϑοοϊνϑα ἰοχῦ, (ῃ6 πιαϑοιμϊπο τρεῖο Ὀδὶηρ' τυγηρα ἰηΐο {86 πομΐοῦ 
τρία : 1ἴ ἃ αυοίδοη δΒαα Βα6ῃ ᾿πίθηἀοά, [86 ἔγατμοσ οὗ [δαί ὀομ δβββίοῃ 
οὗ 18 σου] μαᾶνθ υβθα {16 ὑτγογάβ οἱ τρεῖς ἂν εἰσί---ἴμθ80 ἐΐγεε ατὰ 
οπε. Βυὶ ψἢδῖ τηοβί σηδίο στ ΠΥ θυ ΣΆ]1868 {Π6 Ῥάαββαρα δα ἀποοθα ὉΥ 
Βίδιορ Βυγροϑδδ ἔγοπι (μ18 ογϑϑα, 18 1π6 ἔδοῦ, (μαῦ [06 οἴδιβθ νν88 ποὺ 
οἰ ὈΥ δὴν τϑοὶς τυυϊΐου δ ΘΑυ Ποῦ {πΠᾶπ Μδπτδὶ (]θοαβ, νμὸ ᾿ἰνοα 
ἴῃ. {86 )οπγέεομεδ, οΘὨαΤΥ, δηα τ ο86 δυδοβιηθηῦ ἴο (Π6 Ἐλογ 8} ομυσ Β 
γὙα9 80 στοδῖ, [δαῦ ἢθ6 Ὀδοϑίὴθ ἃ Ποσϊηΐοδη ΤΟ, δπα δαορίοα {86 
ἰθηοίβ οὗ ἰμαῦ οδυγο ΒΒ Θοποοσγῃῖηρ [86 ἀλφἐθον οὗ ιμ6 Ηοὶγ ϑριγιῦ, 
1ῃ Ορροβί ἴοι ἰο {πο86 πιδϊηἰαϊποα Ὀγ ἰδ6 ατϑοὶς ομυσοῦ. (ὐδίθοδβ 18 
Βιιοσοοαρα Ὀγ Βγγϑῃηΐιβ', ἃ υυϊίοσ οὗ {Π6 Μ)οοπέδ οομίυσυ, γΠ0 αἶβα 
Ὑ8Δ8 80 αὐἰδομοα ἴο (86 Βοχμῖβα ομυτοῖ, ἰδ Βα αὐοίοβ 1 Ψοδη ν. 6. 
ποῦ ὙΠῺ τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀληθεία (ἰλε ϑρίγὶξ 6 ἐγμέϊ.), Ὀὰΐ στ ῖ ἢ 
ὁ Χριστός ἐστιν ἡ ἀληθεία (Ο ΒΈΙΒῚ ἐξ ἐγμίλ), ΜΏΙΘΒ 18. [86 τοδαϊηρ οὗ 

41 Ἰρῖῖοῦ ἴο τδ6 ΟἸΈΓΡῪ οὗ [πὸ Τίοςοθο οὗ ὅ:. Τλαν 8, Ρῃ. 97. 104. 10, 11]. 
“5 Μογιοῖν οὗ [80 ΟΟὨΓΤΟΥΘΙΒΥ τεβρϑοιηρ [86 ἔγοθ ΗΘΔΥΘΏΪΥ ὙΥ ̓ζῆ 6 8868, Ρ. 214. 
“3 ΤΠ ΟἿΪΥ ΘΧΡΓΙΟΘβίοΩ ὙΥὨΟὮ ΔΡΡΤΟΧΙΣΔἴθ8Β νΘΥΥ ὩΘΑΣῚΥ ἴο ἐπδὺ ἰπ [89 Απῇοομοίδη Οτοοὰ 

ἦβ 186 0] οί πρ,, Ἡ ΒΙΟΝ ΟΟσΌΣΒ ἴῃ ἴ6 οσκΒ οὗἨ ΟΥ̓ΟΘΌΣΥ Ναζίδηζθη, Ὑ8Ὸ ἰνθὰ δηὰ ττοῖθ 
ἀυγίηρ [86 τη! 16 δηὰ Ἰδίῖοσ ρασί οὗ [86 (ΟΣ οΘὨϊΌΓΥ : --- “ ΕΣ [6 ΘΟὐδΒοδὰ ἰβ ὁΠ6 ἴῃ ἴ᾿γῸ6, 
δηὰ ἐλε ἐλγθα αγὲ οπε." “Ἐν γὰρ ἐν τρίσιν ἡ ϑεοτὴς, καὶ τὰ τρία ἕν. (Ορρ. Ρ. 680. Οοἰοηΐδ, 
1690.) Βαϊ ἴ᾽ Βα8 ὈΘΘῺ βῆονγῃ ΕΥ̓͂ Οτο Οδη Δ τὶ σ ἢ 818, ([μδὶ (ΠΟΓῸ 18 πού ηρ ἱῃ ΟὙΟΖΟΥΥ 

᾿ ΣΏΒΏΠΘΥ ΟὗὨ ἰηϊγοάποίηρ, 1818 Ἔχργοδδίου τ ἢ πᾶ! οδῖο8 δὴ ἱπθηποη οὗ αυοιΐηρ [06 βδογεὰ 
Ἡτϊζοσα. ΟΥ̓ Ἰπαϊοδιίοι οὗὨἨ Ῥτχοΐ, Ῥοσβοῃ, ρὑρ. 58, δ4.) Ια ἰβ ὈΤΌΡΟΥ ἴο σοθδσεκ, (μδὲ Οτϊο 
δἀάσοοθ ΔΠΟΙΠΟΣ Ῥϑθβαρὸ ἤγοτι ΟΥΘΡΌΣΥ, ἡ ὶοἢ, Τοζοί ΟΣ τὴ} (δαὶ 7πδὲ ῥγοάδασοά, νὰ 
ἰγβοθά ὮὉΥ̓͂ Μτ. ῬΟΙθοῦ 88 Ὀοίηρ οἰνοὰ ἔτοσα ᾿ἶπὶ ΟΥ̓ ΕΠΙΩγτηΐα8 Ζίχαθοπαβ: [18 18. ΠΘΤΘ 
οτοϊ δ, ὈθοΔαΒ0 ἐξ 88 Ὧ0Ο ἱτηταθάϊδῖθ σοίογοηοο ἴο [86 Ῥγοδοηΐ δυρυσωθηῖ. ΑΒ ἰΐ ἷ8 ἱπιροδ- 
δἰ8]9 ἴο οοηάθηβο σψἱεῃΐη ἐΠ6 ᾿ἰπιὶξθ οὗὁἨ ἃ ποθ ἴδ ἔδοιβ αηἃ δυραχηοπιδ οὗ “ Οτἱῦο," ἴ0 ΒΕΟΥ 
ἐμδς [Π6 ατοοῖς Εδέμοσα, οἰζοὰ Ὁ Ῥοτβοῃ, ἀϊὰ ποὲ οἱῦθ [86 ἀϊδραίοα οἰδῦδο, [6 Ταδάοσ 18 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τοίοστοα ἴο δἰ8 “ Ὑ)ηαοδιίοη,᾽ ΡΡ. 87 .--- 7ὅ. 

“4 ὦ Τῃ τῃ6 Οτοοκ Αοἱϑ οὗ [6 1δίοσδη Οοῦυῃςῖ!, σογδμωπι εἰ δρίὶγ ἐμ ϑαποίμο (ἴδ Τ οτὰ δπὰ 
[80 ΗοΟΪΥ ϑρίγι}) βαὰ ὕδοῃ Ὀϑὰϊγ ἰγϑηϑὶαῖθά ὉῪ λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον, νι ποῦς δῇ δγθο]ο, 
Ὀδαδῦϑ6 [Π6ΥΘ ἰβ ὩΟΠ6 ἱῃ ἴ86 1δπ; Ὀαῦ ΘΔ] 6.88 δῃὰ Βιγοηπίῃβ, 80 τ σὸ Ὡδενο ΟΥΌΘΚΒ, 
δηὰ (Πετοίοσο ἔδὶς 1.18 ἀδβοίθμου, τοῖο ὁ λόγος καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον {ΠῚ δὴ δτιΐς]0 πιογα 
«δὴ τμ86 Οοπιρϊαἰοηδίαπ οἀϊζοτθ δὰ Εγδϑτωι ἰηδοσίοα," ΒΙΒΒΟΡ ΜΑΥΒΙ 1 ιίοσθ ἴο ΤΎΔΥΪΒ, 
ῬΡ. χυι)ῖὶ, ποῖδ 2]. | 



866 Τοχίμαϊ Ογιμἰοἴδηι. ΓΙ 

{π6 Τιαἰΐη, δι οπιῖίθ {π6 πα] οἰαυβα οὗ {π6 εἰσῇ! νοῦβθ, ἴῃ ὀρροβὶ- 
(ἴοη, πκονῖβα, ὅο ἰῃ6 ατσδϑοὶς τδηυβοσιρίθ, πα ἴῃ ΘΟΒ ΟΡ ΜΙ 
ΟὨΪΥ τηοάδγῃ ἰγαπβογιρίβ οὗ {π6 Ὑυϊραίθ. Τὴ ποχὺ ασϑοῖκ τγιΐεῦ 
ὙΠῸ δα8 οἰοα 1818 οἶδιιβθ, 18 Ῥοίεσ Μορ!δαβ, ψἢο ᾿ϊνοα ἴῃ (Π6 Βονθῃ- 
(66 η ἢ σομίυσΥ, Δηἀ Ψ 80 18 [0] οα ὈΥ {86 σϑοβ ἢη σθηθγαὶ οὐ [86 
Ῥγοϑθηῦ ᾶρθ. ΝῸΥΡ ββουϊὰ 1Ὁ Ὀ6 ἐογροίίοπῃ, ὑπαὶ, θη (86 ραβϑαρθ 
ἢγβὺ δρρϑαγβᾶ ἴῃ ατϑοῖϊς, Ὁ ργοβοηίθα 1861 Ὁπάου ἃ8 δὴν αἰ δσθηΐ 
Βα ρ68 88 ψῃθη 10 ἢγχβί τηδάθ 18 Δρρθάγαποθ ἴπ {π6 1,δ πη, το ψου]Ἱὰ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ μΒαγο Βαρροηθα, 1 ̓ ὖ μαα θδ6θῃ ἀογινθα ἔσομαι [86 διυΐορταρἢ οὗ 
δι, Φομη, 

ς 7}: αϊεριιοα οἴαιιδ6 ἰδ ΝΟΤ ΟΝΟΕ φμοίεοα ὃψ απ 0 ἐλε 7,αὐΐη Ἑαίλετο, 
δυθπ τοίεγα ἐΐθ βιιδ)εοί 9 τολίοῖ ἐδοψ ἰοῦγ ἐγοαίξίπφ τεφμιγοά τ, απά 
εὐλογο τ06 βἠομία ἐτρεοΐ ἰο 866 ἐξ οἰξοά. 

“ον ᾿ἱπβίδῃοο, 1Ὁ 18 πού οἱϊβα Ὀγ [86 δαΐδβοσ οἵ {86 ἐγοδίζβα ὁπ (86 
Ὀαρίϊϑηι οἵ Πογθίῖ08 διηοηρ ΟΥ̓ ΡσῖΔ ἢ 8 ΟΓΚΒ, που ὈΥ Νονδίίδη, ΗΠ ]ΑΥΥ 
Ὀῖβθορ οἵ Ῥοϊοΐου, 1ψοο ὈΙθῃορ οὗ (δρ]ατγὶ, Ααιῦτοβο, Εδυβίπυβ 
[1Π6 Ῥγοβογέου, 60 {πΠ6 τοαῦ (70 ὑγδηβοσῖ 68 86 8016 οοπίοχί, 
Ρυύὺ ρΡά8868 ΟΥ̓ΘΙ [818 γϑυδθ 1ῃ ἢ18 οϑ] βυγαίθα δριβί]6 ἰὸ ΕἸ νίαπυβ, ν Β1 ἢ 
γγὰ8 ἰγαηβἰαίθα ἰηΐο (ἀτθοῖ, ἀμ γϑαὰ ἴῃ {π6 σοῦπο}} οὗἩ ΟΠ] Θάοῃ), 
186 δυΐμοῦ οὗ {86 ὑγοαίίβα [6 ῬΥΟΙΆΙΒ81Β, Ψογοιλθ, Αὐυρσυδίπο, Εἰὰ- 
οΒοσῖαβ, Π6 ρϑουάο- ΑἸ απαβῖυβ, τμ6 δαίμογ οὐ {86 Πιβρυϊδίίοῃ ἀραϊηβί 
Ατῖυβ, Εδουπάβ, “πη111ὰ8, (ὐογ6 8118, Ευβίϊοιθ, Βοᾶς, ατοροσυ, Βοο- 
{πϊὰ8, ῬΒΙ]αβίσιυβ ὈΊβμορ οὗ Βτοβοῖα, Ῥαβοβδαβῖιϑ, ΑΥὙΠΟΡῚᾺΒ [Π1ΟΙ, δηα 
ΡοΟρ6 Εὐβοθῖυβ 1. Ὑμὸ δαἀνοοαίοθθ ἔοσ 6 σϑῃ 6688 οὗ ἴ[Π6 αἰδριιίοα 
οἶαυβα, ἱπάθοα, ΔΠσπὶ {πα 10 18 αυοίοα Ὁγ Τογίυ]]δη, Ογρσγίδη, δά 
ΟἾΠΟΣ δποϊθηΐ Εδίβοιβ οὗ ἰδ6 1μαἴϊῃ ομαγοι ; Ὀὰΐ (Π18 ἀραῖῃ πᾶ8 ὈΘΘἢ 
ἀεοπϊοα ὈΥ (8οβ6 ὙΠῸ τηαϊηίδίη {μαὺ (86 οἰαυβο ἴῃ απθϑίϊοῃ 18 ΒΡΌΓΣΙΟυΒ. 
ΤΏ Βαρροβοά ἐδβίμμοηϊοβ οὗ [8680 ΕΔΙΠΟΥΒ ἃσ οοηβιἀογρα Ὀ6]ΟΥ͂,. 

ς“ 7 πιαν αἴεο δὲ αἀαεα ἐλῤαὲ δοπιο 07 ἐδε ΤΥοϊεδέαηέ Το ΟΥΉΙΟΥ 5 οἰ ΛΩΥ 
γε)εοξοά 1 Ἵ οἤῃ Υ. 7.» ΟΥ̓ αὐ ἰοαδὲ πιαγλοά τὲ αϑ ἀομδὲέζεῖ; απά ἐλοισὴ ἐδε 
εοἀϊίογϑβ 97 ἐδε Ἐπί ἡ ει Τερίαπιοηξ, ἀπγίης ἐἦδο τεῖσηα 9 ἥεηνν Κ172. 
απὰ Ἐαισαγὰ Υ]., μηϊξογηιίν αὐπιϊξέοαά ἐΠιὶ8 υ67γ86 ἐπίο ἐδέ ἐστέ, ψεΐ 80η16 
ΟΓ ἐλόπι ἐαργεβεϑοά α ἀοιιδὲ 9 ἐΐξ αμιἐπεπε εὐ. 

“« ΤὮΏυΒ ἴὉ 15 ψϑπίϊηρ ἴῃ {π6 ἰοτταδῃ ὑγαπβἰδίίΐοη οὗὨἨ {π6 1]υϑίγουβ 
τοξοστηοσ, Ὦσ. Μαγίάη 1μΓΠογ, δηα ἴῃ 411 [86 δαϊϊοπβ οὗ 1. ρυ] 8μ6α 
ἀυγίηρ; 18 ᾿ξοίπη6. ΤῊδ αϑὺ δα οη ῥγϊη θα ἀηᾶάϑν Γυὐ μου ΒΌροΓ- 
Ἰηλοπάθποο (πα Ἡ81ΟΒ νγαβ ποῦ αἰΐ6 Ηπιβῃ6α {1} Δέίοσ ἢ18 ἀθαῖ.) νγδβ 
(μαὺ οὗ 1640, ἴῃ {π6 ρῥτοίδοθ ἴο ψΒΙΟΝ μα τοαιθδίβ ἰμαὺ πὸ ρϑύβοη Μ}}} 
ΤΏΔΚΚΘ ΔΗΥ͂ Αἰ ἰογδξϊοηβ πη 1, Βυΐ 118 σγοαῦ δῃᾷ σοοά τηδῃ δὰ ποῖ 
Ῥδθῃ ἀραᾶ {πἰτίγ γϑαγβ, θη {Π6 ραββασθ γγὰθ 1ῃ θυ ρο δία ἴῃ 18 
αοπηδῃ ἐγαπβ᾽αίίοη. ΤΠΟ ἢγβί δαϊ το, ἴῃ τ μι οἢ [818 δού οὗ 1) 100 
ΤοΟΚ ρἷδοα, δπᾷ ἴῃ ψ ϊοῖ 1 μογ Β ἰοχί αὖ Ἰοαβὺ νγχ8 Θογγυρίθα, 186 ἐπαΐ 
ΜΠΙΟΒ γ88 ῥυϊηίβα δ ΕὙδηκίοσε ἰπ 1674. Βαϊ ἴπ {π6 εὐϊοη οΥ] 588, 
Ρυϊηϊοα ἴῃ {μ6 βαπλθ ρἷδοθ, δῃᾷ αἶβο ἴῃ βδϑυβγαὶ 58{1}} Ἰαίον Εὐδηκβοτί 
απ οηθ, [86 ραββαρ ψγ)88 δρϑίη οὔ οὰ, Το οἰάοεὺ ΥΥ̓Τ θη θοτς 

“1 Βρ. Μασβὴ [,“ἰἴογβ ἴο ΤΤαν 8, ὈΡ. ΧΥϊ,--Σῖὶχ, 
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οαπίοι, Μ ΑΙΟΒ τοοοϊνοα 10, 88 ὑπαὺ οὗ 1696; δηά ἴῃ [Π6 ΥΥ τ οηΡοτρ 
οὐἀϊοηῃ οὗ 1599 [Ὁ 16 ΚΟ 186 οομίβι 66, Ὀυΐ 18 ῥυϊπίθα ἴῃ Βοιηδῃ 
οΠαγβοΐοσβ. [Ι͂ἅη 1596 1 τυγδὲ 1Ἰηβϑοσίβα αἷἶβο 'π {86 ἴωὸν (ογιηδῃ ΒΊΡ]6, 
Ρυϊηίθα ἴῃ ἰμαῦ γϑᾶγ αὖ ΗἩδιηθυγρ. [Ι͂ἢ {Π6 βϑυθῃίθθη τ οδηίυγΥ, 1 
ψ6 οχοαρί {86 Ὑ θη θογρ οἀϊάοη οἵ 1607, ποῖ τοπιαϊπμθα ἐστι ἰο 
Τα Βμοτ Β ἰοχί, (86 ΒΟΥ ΠΏ νγ88 σΘΏΘΓΑΙ ; ἀηα βῖποθ ἰπαὶ τὴ 1 18 
ἔουπᾶ ἴῃ ΘΥΟΣΥ δα οη οὗ μἷ8 (ἀθυταδῃ ἰγδηβίδίίοπ οὗ {88 ουιρίαγοβ. 

«(αἰ νίη, τγδο τοίϑϊηοά 10, Βρθδκβ νϑγῪ ἀου  ]}}Υ οὗ 1ἴ, Τὴ (86 1,αὐπ 
ψουβίοῃ, ργϊηἰθα Ὀγ ϑίθρμθῃηβ ἴῃ 1644, ἀπα δου ροα ἴο 1,60 88 (γ8ο 
δια ταοοα {86 1Βϑο]ορίοαὶ νἱθῖγβ οὗ Ζυ ηρ]6 ἴΠ6 Τοίοσμιοσ οὗ δ ΖΟΓ- 
ἸΔηᾶ), 10 18 ἀϊβινϊββεα ἔγοτῃ [86 ἰοχύ, θὰ τοί ηβα πῃ [86 τηϑγρὶπ ; δᾶ 
ἴῃ Οδβίδ! ον 1,αὔη σουβίοη, ὑσὶ αὐ 481} ἴὴ 1566] δηὰ δσαϊῃ ἴῃ 
1668, 1 18 ἱποϊυἀ θα θούνγαοθη Ὀγϑοϊκοίβ. 

ΑΙ] {μ6 ΘΑΥΪΥ ρτγια θα οαἀϊοηθ οὗ [6 ΕἸΠρ] 8. σοσβῖομβ οοπ δὶ π 
1 Φοβη νυ. 7., Ὀυυΐ βοῖὴθ ἤδυθ σηδγκθ οὗ ἀουβθὲ, οἰἴΠο Σὺ ἱποϊυαϊηρ {86 
ψ γ86 ὈούΘΘἢ ῬΑΥΘΠ Π6868, ΟΥἩ ὈΣΙηηρ 10 ἴῃ αἰ γ6 ἰοἰΐοτβ. ΤΉ, 
ἴπ ΟΥ̓Δ ο ΙΒ Β1Ρ]6, υ80.8}}γ ο8]10α {86 ατοαὺ Β10]6, οα δοοουπῦ οὗ 18 
Β1Ζ6, ἴῃ (6 οἀὐϊοῃ οὗ 1639, 10 ἀρροᾶγβ ἴῃ [86 [Ὁ]]ΟΥ Πρ ΤΩΔΠΏΘΥ: --- 

“ ΤἘ]8 7659 ΟΕ γίδῦ 18. δ6 {μδ΄ οδπη6 Ὁ γϑίοῦ δηὰ Ὀ]ου ἃ, πο ὈΥ͂ αῦοσ οποὶγ, δαὶ 
ὉΥ πο δὰ δουά. Απὰ [ὐ ἰ8 (80 δρτγείβ ἐμαὶ Ὀθαγοί υγίηθβ, Ῥθοδυδο {86 ἐρτοῖο 
5 ἐγ οι. 
(ον {π6γ ὅσο ἴπγ6 τ Ποΐ Ὀδαγο γϑοοσὰθ ἴῃ μεαυθῃ. ἴηο ἰΔίδον, ΓΠ6 πογάο, δηὰ ἴ0 6 ἩΒΟΙ͂Υ βοοεῖ. Αηὰ (026 

ἴδγα ἃγθ οὔθ), Δ (Π6Γ 8.6 ἴδσο ΒΊΟΝ ὈΘΑΓΘ ΣΘΟΟΓᾺΘ (ἰα ὁγι}) {86 δρτοῖο, ἄς. 

“Βαΐ, οη {86 ΟΥΟΣ δαπά, ἴῸΣ {86 σομυΐϊμθηοβθ οὗὁἨ [86 οοπίτονογίοα 
οἴδυδο, 1 88 οοῃίθηασά, 

«(1. «Ἑπίεγπαϊ ευἱάφποε.) 

41. 71καὶ ἐξ ἰς 7οιπά ἴπ ἰλε απεϊοπὶ 7,αἰέη Κεγδίοη, ιολίοἢ ισαϑ σι ΤΥΘΉ. 
ἐπ Αγγίοα δείογε ἰἦδε Καίσαίε εγδίοπ τας πιαάθ, απα αἶδο ἐπ πιοβὲ 
πιαπιιϑογὶρίδ 07 εγοπιο᾿δ, ΟΥ ἐδ6 Κμίσαίε 7,αἰΐῃ ετΞῖοπ. 

“ ΤῊ6 δποϊθηῦ σνϑυβίοῃ ουστοηΐ ἴῃ ΑἸτῖοδ, δα Ἡ]]ΟἾ 18 ργοβοσυϑᾶ ἴῃ 
{π6 νυϊηρβ οὗ (ῃΠ6 Αἰτίοδη ΕΔΙΠΘΓΒ, 18 ποὺ ΟὨΪΥ ΟἹ ΟΥ ὈΥ͂ την σΘΘῃ- 
ἰυτῖοα ἐπ 1Π6 ταοϑὺ δποϊθηῦ ΟΟΡΥ οὗἩ (86 γυϊραία 1,αἰΐη Ὑ ογβίοῃ οὗ 
{π6 Οδίμοῖῖο ΕἸ Ριβι168 ΠΟῪ δχίδηϊ (80 (παῦ 1Ὁ νγαβ βαϊὰ {πα τ ἢανθ 1π 
ἴΠ686 γΘΥΒΊΟῺΒ ἔσο αϊδέϊπο αμξλογίξ65 ἕοΣ 16 νθγβ6), θαῦ 18 αἷδο τυ ἢ 
ἸΏΟΓΘ δηοϊοηῦ ἴπδῃ [16 ο]ἀοβὺ ὐτθοὶς τηδη δου ρίβ. Βαΐῦ 1 τηπϑὺ 6 
Δ τη [64, ἐμδὺ ΔΙ Πουρἢ τηοϑὺ οὗ [6 ταδηιβογὶρίθ οὐ [89 Ὑ υ]ραίθ [μιὰ 
 ογβίοη οοπίδὶπ [86 αἰϊδριι οα οἶδιβθ, γοῦ (ΠΥ ἀγὸ πὸ ἰϑαβὲ δποϊθηΐ 
ΔΑ τηοϑβὲ ἱποογγϑοῖ, [{ τηυδί δ'δο 6 τϑοοϊ]θοίθα, [αὶ βοπιθ οὗ (86 
1 αἴ ὑγδηβουῖ θυ ἰοοῖς ὑπ6 τηοϑῦ ὉΠ ΔΥΓΔΙΙΔ0]6 ΠΟ 168, ᾿ηϑο γε ϊηρ; 
ἴῃ οη6 δοοὶς οἵ ἴμ6 Νον Τδδίδμηθηῦ ραββᾶρθθ τ ΒΟ ΓΠ6Υ ἴοοκ ἔτομι 
ΔΟΐΒΟΣ, ἀπά ἔγθα θαι] ὑγδηβίοσστιηρ Ἱπίο ἴπ6 ἰαοχὶ τ θμδὺ {Π6Υ ἰουπὰ 
ΜΓ 6 ἢ ἴῃ (6 τηΔΓρΊη οὗὨ [Π6 τηδηθπβουιρύ ὙΠ Θμ66 (ΠΥ οορὶοα. ΤὐΠᾺΟΓ 

“1 Τὴ ἐπ με τῳ ΟΥ̓ΔΏΤΩΟΣ ΟΧΡΙ 8[π8 ὙΠ δὲ 18 τηθϑηΐ ὉΥ [8:6 8Π18]} Ἰο(ἴΟΓ6: ---- “  ΒΟΙΟ 88 
οἴδϑῃ γΥγ6 8 ηάο ἃ 5128]] Ἰἰοϊΐσο ἴῃ 1ΠπῸ ἰοχίο, ἰδ βὶρτιίγοιῃ, (μδὲ 80 τποσμο 88 8 'π ἴΠ6 
ΒΙΩ811 ἰοὔγο ἀοιἢ αρουηάο, δηἃ 8 ΤΏΟΓΘ ἴπ ἴΠ6 ΘΟΙΏΙΩΟΙ ἰΥΒΉΒίΔΟγΟη ἴῃ ΓΔίΎπ6, ἰμδη ἰ8 
Τοπηάσ, οἰ ον ἴῃ ἴπΠὸ Ηδῦταθ ΟΥ ἴπὸ ατοῖο, τ ΒὶοὮἢ τΟΣ68 δηὰ βοηΐθηςοβ γὰ ἢανο δαἀάοά, 
ποῖ ΟΠΙΥ͂ ἴ0 τηδηϊξοβίθ ἴπ0 ββῖθ ὑηΐὸ γοῦ, Ὀὰξ 8180 ἴὸ δβαιϊβῆθ δηὰ Ἵσοηΐθης πο86 μπᾶ 
ΜΕ ΠΡΕΜΠΒΟ ΒΆΓΗ Τγβ8θ(ὶ δι ΘΟ ΘΏ068 ἰη [Π6 ΒΥὉ]68 απὰ Νονν Τοδίδιμθηίδ Ὀθέοτο ἐοῦ 
ὉΓΏΝ,ἢ 
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ἔπι686 οἰγουτηθίδποοθ, ΜΊΘἢ.86]18 ΘΟμο] 468, ΘΥΘΤῪ ΟΠ6 τιυδί ἱτητηοαϊαίοὶ 
Βυαδροοῦ ὑπαῦ ἃ ῬάᾶβΒαρΘ, ὙΒΙΟΪ 18 ΑΒ Όηρ ἴῃ 411 [Π6 δποϊθηΐ στο 
ΤΑΔΠΙΒΟΡΙΡίβ, δμα 18 ΠΚΘΥΤΊΒ6 Μη πρ' ἴῃ ἸΩΔΗΥ͂ Ἀποϊθηῦ ΟΟρ168 θυθῃ οὗ 
16 1,δἴϊη γψϑυβίοη, 18 δὴ ᾿ῃίθγροϊδοη ἴῃ ἰῃο86 1,8 τωδη δου ρίβ 
νγΒοἢ οοηίδίη 10. Αηά, ἴῃ (86 ργοβαηῦ ἰμβίδηοσο, [6 βᾶτὴθ δια {πα 
Πδ8 ῬγοουγΘα 80 ΤΑΔΗΥ͂ ΖοϑΙουΒ δαἀνοοαΐθβ ἱῃ ΤΔΥΟῸΣ οὗ 1 Ψοόἢη ν. 7. νγᾶϑ 
[86 ΡῬγποῖραὶ σδυβα οὗ 118 Ἰητοαυ οἴη δηα σΘΏΘΓΑΙ ΓΘΟΘΡΌΟΩ ; ν]Ζ. [89 
προγίϑηοα οὗ 16 ἀοοίτίπα ΜΙ 10 οοηΐδῖηθΒ. 4180 ὰ πᾶν Ὧο 
Μϑ. οὗ [656 ἘΡΙ8Β0168 ἴῃ π6 οἱά 1,81} ὙΘΥΒΊΟΙ. 

“2, 1 ἴθ δοιιπὰ ἐπ ἐδε Ορηεδϑδίοη 9 Ἑαϊϊλ, απὰ αἶδο ἐπ ἐδε Σιλξαγσν ὁ 
ἐλε ατγεεὰ (λαυτοῆ. 

“ἼΠ6 Οὐηζεδβδίον ὁ αἰ 90 ἐλε Οτοοῖ Ολεγοὶ ἰὰ8 Ἰηϊτοάμοθδ (ἢ 
οἴδυθο : ---- 6ΟΡ, ἴῃ 818 πδίαγο, 18 {σιι6 δηα οδίογμαὶ, δηὰ ὑμ6 Οτοαῖοσς οὗ 
811 τ[μϊηρ8, ν᾽ 81 0]6 δῃηα 1ῃγυ1810]6 ; βυοἢ αἶβοὸ 156 [86 5ΟΝ δά (86 ΗουΥ 
ΡΙΒΙΤ. ΤΟΥ͂ ΔΥῸ 4180 οὗ [Π6 Βαπ)6 Θββθῆοθ δ οηρ' {ΒΘΙΏΒΕΪν 68, 80- 
σογαϊηρ ἴο {π6 ἀοοίτϊηθ οὗ ΦοΒη (86 Εὐνδηρο δῖ, 0 βαυ8, “" 1 λθγα 
ατγὸ ἐΐλγεθ ἐλαΐ ὅξαν ἐδοέϊπιοηψ ἐπ Πεαυοπ, ΤῊ ΕἌΤΗΕΕ, ΤῊΗΒ ἮΟΕΡ, 
ΑΝῸ ΤΗΕ ΗΌΟΙῪ ΚΡΙΕΒΕΙΤ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΕ ΤΗΒΕΕ ΑΒΕ ΟΝΕ.ἢ 

οἾΩ Π6 Ζεξωγσὶοα οΥΓ ἐδ Οτεοῖ ΟἸιεγοῖ, ἀταοαρ ΟἾΒΟΣ ροσγίϊομθ οἵ. 
ϑογρίαγα, [Π18 ν δα ἰβ ἀϊγοοίθα, ὈὉῪῚ (86 ΟὝ οκ σιΐυβ]8, ἰο δ6 τϑδᾶ ἴῃ 
118 ΘΟ Γ86, ἴῃ {Π6 {π᾿τγ- ΕΠ πο εἷκ οὗ {π6 γροαγ. 

“8. 7ὲ ἐς βοιιπά ἐπ ἦε ΟἾΟ ΚΟΜΑΝΌῦϑδ, ον Ῥυιπιϊξῖυο (Ὁ) 71,ἀξατσν 
οΓ ἐλὸ 1, αὐ Οἠμγοῖι, νιοὶ γθοὶϊύθθ {818 νϑσβα 1ὴ {Π6 οἸο68 ἔου ΤΥ Υ 
δυμπάαγν, δῃα ἴον (86 οοἰανο οὗ Εἰδβίοσ, δῃὰ αἷβο 'ῃ (Π6 οἶος ἴον (86 
ΔΤ] δ γδ οη οὗὁἨ Ὀδρῦ8πι.3 

“ΤΠοβ6 ἔνγο ὑδβιϊμλοπῖθϑ, Πσ, Η4168 ᾿τηΔρΡΊΠ6Β, γα ἀθοῖδινθ ἴῃ νου 
Οὗ [π6 δυο Ὁ] Ὑ οὗ (86 οἶαιιβ6. ΕῸΓΣ (86 αὔριι68) τ ἤθὴ 76 ΘΟΙΒΙΔΘΣ 
1Π6 ᾿αϑίησ βοϊθα ὑπαῦὺ Ὀγθνα θα Ὀοίνθοῃ ὑπ Οὐσροῖς δὰ 1 μαη 
ΘὔυσΟΠ 68, ἔτομλ {π6 {πη οὗ {πὸ Ατίδῃ δῃᾶ Αἰ μδβίϑη ΘΟΠΊΓΟΥΘΙΒΥ, 
δθουΐ (86 Ηοτιο-ουδίδη δηὰ Ηοιλοϊ-ουβίδη ἀοοίτ!ηο οὗ [86 ΕΙΣ ἀπά 
οὗ 1Π6 ϑὅοῃ ; δῃά δϑοιυῦ {Π6 ρῥγοσθβϑίοι οὗ {πὸ Ηοἷν ϑρισιῦ ἔγοια {86 
ἘΑΙΠΟΣ δηᾶ ἔγοιῃ [86 ϑὅοῃ; συ θ 16 ἢ} γγα8 τη ἰδ ηθα ἔτοια θοῦ ὮΥ [86 
1,αἰη ομυτοῖ; αυΐ οοπίοϑίθα τοϑροοηρ {116 ᾿ἰφιίοῦ ὈΥ 1ὉἪπ6 ατϑοκ, 
᾿παϑυγθ ἢ 89 {π6 ργοσδβϑίοη οὗ [86 ΗοΪγ ϑριγῖῦ ἔσο ἐπ6 ὅθι 18 ποῖ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ αϑϑογίθα ἴῃ ϑοσιρίυγα, ἱπουρἢ 1 τλΔῪ ΓΑΙ] Ὀ6 1 ρ]168 ὃ; 
ὙΘ ΙΏΔΥῪ Γαδ ΒΒ γοα ὑπ {μ6 ΟΙΕΓΡῪ οὗὨ {μ6 σὑθοκ ομυγοι σψουἹ]ὰ 
ΠΘΥΟΓ πᾶν δαορίοα {Π6 οἶδιιϑ τη ΓΟ Υ ἀροπ ἴμ6 δυύμουιν οὗἁ (86 
Τ απ, 16 {Π6Υ Βαά ποί βιιβιοϊθηῦ νουομοτθ ἴον 1 ἴῃ ὑπο ὶγ οὐ ατθοκ 
ὙΟΡΙΥ ; δηά δυθῃ, ρογμδρ8, ἴῃ {μ6 δυϊορταρῃ δΠα ΡὈΥΙΠΊΑΓΥ͂ ΟΟΡΙ6Β οὗ 
50, ΦοΠη 8 ΕἸΡΊ8168, βι ἢ σογα ῬγΟΌΔΌΪΥ δα θ᾽ ηρ' ̓ η [86 ομυγοῖ οὗ 
Ἐρβθβυβ, 6111 π6 δπᾶ οὗ [π6 ἔσσῃ οαπίυτΥ, αὖ ἰοδϑί" ὙΤΒ6 ὕπνο ἰοβιϊ- 

“1 Ὑ)γ. ϑηλ ἢ 8 ΜΊΒΟΘΙἸδηθα, Ρ. 1565. Τωοηάοῃ, 1686. 
“2 ὝτΑΥ 88 Τοἴζοσβ τὸ Οἱ ῦοη, ρρΡ. 61, 62. 
Σ Τδδῖ ἴμ6 ΗοΙγ αποβὲ ργοοθθαβ ἴτομι ἴῃ 6 Εδιμοσ, νγγο Ιϑᾶγι ἔγοπι [6 ΘΧΡΓο 88 δας ΒΟΥ Ὁ 

οὗ ΘΟ γῖϑε, γγ8ο βαγβ, “ ὙΠῸ ϑρίγίς οὐ Τταϊῃ Μοῦ ῥσοοοθάθιν ἔσοια (Π6 ΕΔΙΠοσ. (δόμα 
χν. 26.) Ιη 100 βδ1η6 ὑΘ͵Β6 ὯῸ 84Υ8, “1 5}}} βοπὰ τῃ9 ϑρίτγί:,᾽ Απὰ 8ι. Ῥαὰ] 16}}5 180 
(ὐαΙδείδηβ, “ οἀ Βαιῃ βοηῦ ἕουτὰ [με ϑρίσίν οὗἨ ἢΪ8 ϑοὴ ἱπίο γοῦσ Βρατία," (6 δ]. ἵν. 6.) 
Ποποο νγ6 ἰηξεν, ἴμδς τὰς βρίτὶῦ ῥσοσθϑὰβ ἴσομῃ [86 βὅοτῖι 8150. 

ὁ 4 ΤῈ δαίθοσ οὗ τὰς Οπσγοπίοοη ΑἸοχαπάσίῃππι, ἰπ [Π6 ἔοασι ἢ οΟΠέΌΓΥ, αἰδττηβ, ὑπαὶ 1.9 
ΟΣΊΒἼΏΔΙ8 οὗ δὲ, Φομη᾿ δ πε τἰηρ9 ὑγογο τὰθπ ῥχεδογνυθὰ δὲ Ἐρβοδαβ. Ὧγ. Ηδ]68 οὰ τ1ῃ6 ὙὙΪΥ, 
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τη ηἶ68, ΟἹ ὙΥΠΙΟἢ (Π18 ἸοΑΓμΘα ὙΤΙΘΥ {ππ8 ἀγραθ8, Του] ἀπαηπαδϑίϊοη- 
αοὶγ Ὀ6 οηΠ 6 ἰο στοδῦ ψοῖρΐ, 1 {Π6 εν δὰ Τωταγρίθ οὗ 
{1π6 ατοοῖς ομυτοι Παὰ οοηα ἄονγη ἴο 8 ὑποογτυρίοα. βαΐ ἰδογα 18 
ΘΥΘΙῪ ΤαΆΒΟΩ [0 Ὀ6]16γα ὑπαῦ [Π6 οαβθ ἴῃ απθϑίϊοῃ νγαθ ᾿πιου  ο]αἰοα 
{Ππόγοῖῃ, ἴὰ {6 ἐουγίθ [ἢ οὐ ΗΘ Θτἢ σοηΐασυ, ὈΥ βοπιθ οὗἉ {6 ατοοὶς 
Οἰαγου, 80 6 γ ἀογοίθα ρῬαγβδη8 οὗ {π6 Ἐλοπλ δὴ 866, οὐ οἷἶβα 81}}} 
Ιαΐδ, αἴθε (Π6 Ἰηνθῃίοι οὗ ῥγιπίϊηρ, ποπ 1Ππ6 τα] ΟΣ Υ οὗἁἨ (ἢ6 
ΘΟΙΏΠΊΟῺ ΡΘΟΡΪΘ ἔγτοπλ ὑΠ 61 Ἰσπόσϑηοθ οοι]ά ποέ ἀοίδοῦ {86 Ἰηροβιοῃ ; 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΜΥ {Π18 ἀγσυτϊηθηί [8}]8 ἰο {6 στοιηᾶ.᾽ 

Τ0 16 Βυγρυιβῖπρ {παὺ {86 1,Δἤη 1λ{πγρθ8 δῃου ἃ ἢαγα Ὀθθη οἰἱθα οἡ 
1Π6 βυρροβιοι {παῦ {Π6Υ 6 Γ6 πηδ]οσοα ΟἸγιβία τηοππλθηί8, ---- 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ (μοβα οοηίδιπϊηρ 8 ΟΥἾΘΘ [ὉΓ 1Π6 Θομμραγαθ νον τθοθηξ 
[δϑέϊνα! οὗ ΤΎΗΠΥ δυμάδυ. 

ς 4, 7εξτσοα8 βαϊά ἐδαὲ τὲ 15 οἰἐεα ὃψ πμπιογοιβ 7,αἰπ Ἐαΐλεγ. 
“ Τῃ τ ρΙν ἴο {Π18 ἀγρυμπηθηῦ 1ὖ 15 ὑγροά {πα΄ {π6 Δα ΒΟΥ Υ οὗὨ {86 

Τιαἰΐη ΕΔΙΒΟΥΒ 18 Ἰηβουιοσ [0 [Πδὺ οὗ 1π6 ἀτοῖκ ἘΔΙΒΘΓΒ ᾿η ἀριογἸηΐηρσ 
[Π6 τοδάϊηρβ οὗ ἴπ6 ὐτθοὶς τηϑη ΒΟΥ Ρί8 ; [Ὸγ, ἴῃ πσιπρ (ο {π6 1μἈ11Π 
ΟΠ σΌΠ68, [ΠΟῪ ἈΒ0Δ}}1Υ τοίου ἴο {Π6]Γ οὐὐὰ νϑσϑίοη οὗ ἴπ6 δουιρίαγαβ, 
Δα, κα οὐ αἰνίηθβ, πχυδῦ Ὀ6 ἀπῃαογβίοοα ἰο αποίθ {π6 οβίδ] βμοα 
{πη 8] 0, Ὁ}]688 ΠΟΥ͂ σῖγα πού οὗ [06 ΘΟΠΙΓΑΤΥ : πον, ἢ (6 
Τ,αὔη ΕΑΥΒΟΥΒ ΤΟ Γ6 ἈΠΘΧΟΘρΡ ΟΠ Δ0]6 τ [Π68868, ἀπά 16 ΤΠ6Υ παά αυοίοα 
Ἰ ΘΧΡΙΘΒΒ ἰΘΓπλ8 [86 ψΒοΪ6 οὗἩ {π6 σοπίχονοσίθα ράββαρσα, ἐποὶν αυοία- 
οηϑ σου] ῥγονθ ποίμιηρ' ταοτα ἔπδῃ ὑπαῦ {Π6 ραββαρα βίοοα ἴῃ {ποὶν 
ΤΑΒΔΩΠΒΟΙΣΙρίΒ οὗ {π6 1μαἰ1 νοσβῖοι, ἀηὦ ΘΟΠΒΘΑΙΘΏΥ ἰμαῦ 1Π6 1μαἰη 
ΨΟΥΒΙΟῺ ΟΟΠίΔΙΠΘα 10 ἴῃ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ δο; δαΐ {Π6ῚΡ ον άθηοο, 1 18 
αϑ88εγίοα, 1ἰΒ ὙΘΥΥ͂ ἈΠΒΔ.]ΒἑΔΟίΟΣΥ. 

“Αὐροπρ [Π6 1μαὔη Ελίμοσβ, ποτὰ {πὸ δἀνοοαῦῖθβ Ὁ {π6 ρσοπαϊηα- 
688 ΟὗἩἨ 1 Φοδῃ ν. 7. σα (ὁ ἤανα αυοίοα {Π18 νοσβα, Του 18 ἸῺ 
{1:6 βεοομα, Οὐρσγίδῃ ἴῃ {Π6 {μιγά, Φ6γοόπιθ πη {Π6 ἰουσί ", δα {6 
Αἰποδῃ ὈΙΒΠΟΡΒ δὲ {16 οἷοβα οὗ [πὸ Αἴ, θυ σΥ μαννα ὑΥ] 1 ρ4}}γ ὈΘΘῃ 
Το] Ἰθα οὨ. 

«“(1.) Τα δνιάδπορ οὗὨ Του] ]Ἰδη, ἴ[Π6 ο]ἀοβὺ 1,μαὐϊη τ 6 τ ΠῸ ἢμὰ8 
Ὀδθη αυοίοα ἴῃ ἔδνους οὗ 1 “οδηῃ ν. 7., 18 οοῃίδι πα ἴῃ {πΠ6 [0] ον ησ 
Ῥαββϑᾶρθ οὗ ἢ18 ἰγοδίίβα ραϊηβὶ ῬΓΣΆΧΘΑΒ, τοβρϑοίϊηρ [86 Ῥαγδοϊεία ΟΣ 
Οουαίοσίου: ---- 

“ Οφίογυπι, α6 πιδὸ βιηιεί, Ἰμα οἶδ, βίο 086 ἀδ ραίσὶβ. [118 σομηαχὺβ Ῥδίγ!β ἴῃ 
ΕἸ], οὐ ΕἾ ἴῃ ῬΑγδοίοῖο ἴσο οοὶῦ σΟΒγαπί68, Αἰ οσ πη ΟΧ ΔἸ ί6 ΓΟ : 4] ὑγδ 8 πρϑηι 
Βιιηΐ, --- ποη πε; αποτηοάο ἀϊοΐαμι οἴ, " Ερο εἰ Ῥαίον' ππλιπὶ διπιι᾿ δὰ δ Ὀδίαη τὶς 
ἀπ Αἴοπι, ΠΟ δα ὨυΙΔ ΘΓ δἰ ηρσυϊαγιϊαίθι." ΤΤογίυ] ] ἕδη δάν. Ῥγάχθδηι, ὁ. 2ὅ. 

“ Τ15 σου Υ ΟΣ, ἡ Βα γ8 Βα (ΟΠ γ]50), “ δλαϊξ ίαλο 97 πιΐπο, 88 ᾽186 ϑοη δ᾽ π186]7 δδάὰ 
ἴακοη οὗ 6 ΕΔΙΒΟΣ Β. Ἴμη5, [86 σοπῃοοίϊοη οὗὨ {86 ΕδίδοΥ ἰπη 186 ὅοη, δπά οἵ {π6 
ϑοη ἴῃ 186 Ῥαγβοϊοίθ, δ 68 (ἤγοα οοδογοηῦ ῬΟγβοηϑ, ΟΩ6 ἴῃ {Π6 ΟἾΠΟΡ ; τ ΒΙοἢ ΤΠ Γ66 
86 ὁπ" [1πῊ διδείαποε, μπαπι} “ ποῦ ὁπ6" [τπ πεπιδεῦ, ᾿π||8] ; “ἴῃ 186 Β8ΠῚΘ ΣΩΆΠΠΘΓ 
ἴῃ πΒΙΟΝ 10 γ͵δ8 βαιά, 1 ἀπά πιν αἰλεῦ αὐγὰ ο᾽6, ἴο ἀδῃοία {86 ὉΠΙΓῪ οὗὨ ϑυθβίδῃοα, 
ποῖ ΒΙΠΟΌΪΑΓΠΥ ΟΥ̓ πυτ Ό6Σ.᾽ 

γοΐ. ᾿ϊ. ΡΡ. 196, 197. Βαϊ {18 ἴ416 18 ὩΟΥ ᾿.80}} το)οοιοα ὈΥ͂ 811. [Ιη 18 οΥχίηαὶ ἔογια ἰδ 
ΒΟΘΙῚΒ ΟΠΪΥ ἴο ΠαΥθ σαϊδίεα ἴο 1Π6 ΟΟΒρΡΘΙ. 

“1 ΤῊ τοβίηοην οὗ 18. Ὀΐδπορ οὗἩ Ὑπαρϑυ8, τ 8ο τγοῖθ ἱπ ἴμ6 ΗΠ οοπίατΥ, ἰ8 ἀ6- 
β'ρηθαϊυ οπιίεοά, ἃ8 μ6 18 ἃ ὙΓΙΓΟΣ ΟΥ̓ ΥΟΥΥῪ {{||6 ογοαϊῦ, νῆο ἱτπηροϑοὰ μιἷβ βεῃι πηθ 8 ΠΡΟΤῚ 
1:6 τονὶὰ ἀπᾶὰον 16 πδπλοδ οἵ Αἰδαπαβίιβ, Ἂἀδταδ, πὰ ΟἿΒΟΓΒ; δὰ αἷδὸ Ὀδοδιβὸ [ἢ 
Ῥδδβᾶζα, ἰπ νοὶ Β6 8 δαρροδοὰ ἴο παν γοίοιτεά τὸ ἴῃ ἀϊθραϊοα οἶδιδθ, ἰ8 βαβροοϊοα ποῖ 

ἴο ὕς ροπαίηο. 
ΥΟΙ, ΙΓ. ΒΒ 
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“Τὸ ἰδ οοπίοπαρα {μαὺ 1 ἔμ6δ8 νγοσαβ ----τολοΐ ἐΐγοα αΥὰ οπε, φιΐ τό. 
ὑπμηι διπέ--- δὰ πού 66 ἴῃ ΤΟΥ ΒΒ ΘΟΡΥ οὗ {80 Νανν Τ οϑίδ 
Τηθηῦ, τλοϑὺ ΔΒΒΌΓΘΪΥ γγ16 βου] ΠοΥΟΥ πᾶνο βαθὴ ποτα ἴῃ (818 Ρ]466- 
Βυΐ 10 [48 Ὀδθῃ σϑρ]οα, ὙΥ αῦ σὰ Ὀ6 τηδᾶθ οὗἩ {Π686 νογάὰβ οὗ Τοῦ- 
1} 184}, 1Π ΟΥΘΡ ἴο ρσοόύα (88 ροπυϊμθηθθθ οὗ {818 ἰοχ ἢ [10 15 ρῥ]αίῃ 
{πα΄ 6 [88 πο οἰιοὰ [Π6 οοπίτονογί οα ραββαρθ, Ὀθοδυδβο ἢ18 αυοίει!οι 
Ὀθαρῖηβ τι φμοπιοάο αϊσέμηι 68ζ, τὰ 1.6 ΒΆΠῚΘ ΤΏΔΠΠΟΙ 88 1ὖ 18 ΤΙ 6 ἢ, 
] απά πιν Ἑαΐέλον' ατε οπε. (ὅοδῃ χ. 30.)ὴ Ὑμαὺ {π6 οοπίτονοσίϑα ἰοχὶ 
ὙᾺ8 ΠΟΙ Π6Γ Κπόνγῃ ἰο Ηἷπι, ΠΟΥ οἰἰοα ὈΥ͂ Ὠῖηι, 18 ΠΙΡΉΪΥ ῬγοῦδΌ]α ; ἔοτ 
6 [88 6  Ρ αυοίαα ἐὐ 'ῃ 411 Ηἷ8 οσκβ. [πάθρα 6 που]ὰ Βανα μδά 
ΠΟ ΟΟΟΑΘΙΟῚ ἰ0 μαννα οἰδαα “οβη χ. 80. 1 κα παὰ Κπουγῃ δηγίμὶπρ' οἵ ἃ 
ἰοχὺ σοι πὰ δβὴττηθα οὗὁἩ {π6ὸ Εδίμοσ, {Π6 ῆογά, δηὰ {π6 ϑριγιῖ, 
{μαὶ ἐλοδεε ἐΐγες αγὸ οπο Εον (μδαΐ σοῦ Ἱα ἤδνο βουηαδα Ὀοίζογ, δὰ 
ἈΡΡΘΑΓΘα προσ {πὸ ἃ ρσοοῦ οὗ {Π6 ὑιγ οὗὨ [Π6 δυθδδίδηοο οὗ {Π6 ΗοΪγΥ 
ϑρισιῦ χα 1ῃΠ6 ΕἌΓΠΘΡ δηα (6 ὅοῃ, ἵπᾶπ δὴν ἰοχύ τ ἢ 6 Πα8 
ἡ δα ἴῃ Ῥῥσγοοῦ οὗ {παῖ ροϊηὶ, 

“(2.) Ετοια τἴπ86 νυϊηρβ οὗ Ουρτίδῃ, Ὀϊβίιορ οὗἩ Οδγίμασε, ἔτο 
Ῥάββασϑθ ἤᾶνθ Ὀθθη οἱἰϊρα ἴο ῥσονα {Ππδΐ 1 ΨΦοΠη ν. 7. νᾶ8 οοῃίδι θᾶ ἴῃ 
μἷ8 τηδηαϑογιρύ οὗἩ ὑμ6 1, δύῃ γογϑίοη. ὍΠὸ ἤγβι 18 ἴτοτῃ 18 βαυβηίν- 
{πἰγὰ ἘΡ 8116, δά ἀγθββϑα ἴο “ πθαϊαπαβ, ἰὰ Α. Ὁ. 2566, {86 οὐ]οοί οὗ τ βίοι 
18. 10 ᾿Ἰῃηνα! δῖα [86 Ὀαρίϊβπα φἀμηϊηἰβίογοα ὈΥ Βογθῦιοβ, [π {Π18 ΕἸ 8616, 
1186 ΤΟ] πρ᾽ ῬΡαΒΒαρ6 ΟΟΟΘΌΓΒ : --- 

“51 ὈδρυϊΖασὶ αυΐβ δρυὰ Βοργαιίοιπι[-608] Ροΐυϊῦ, αἰϊαπα οὐ ταπιΐίβϑβατη ρθοοδίογαπι 
ΘΟΏΒΘαΕΪ Ῥοίΐα,----ϑὶ ροοσδίοσισα σοι βϑλπὶ σοηβθουι8 68, οὐ βαποιβοδίυϑ οὶ, οἱ 
τρί απὶ 1)61 λοΐιι8 οβὸ ; αὐεθτοὸ ου͵υ5 Ὠεὶ ἢ ᾿ 81 Ογοδίογιβ, πὺη ρούαϊξ, ααὶϊ ἴῃ ΘΌτη 
ΠΟ τ αἷ ς δὶ Ομ τίου, ποῦ [π660} Βα }8. ρΡοΐεβι βογὶ [βοσγὶ ροῦι}}} ὑδπιρίατα, αυΐ 
πθχαῦ ἤθυπὶ ΟἸγϊβίιτ ; δὶ ϑριγί 8 β'δποῦ (,) σεν ἐγὸβ ἰπαπὶ δμηΐ “ἰπ|], αυυπιοήο 
ϑριγα9 Κ'δησίι8 Ρἰδοαίϑ 6886 οἱ ροΐοβδῖ, αυὶϊ δυΐὺ Ῥαΐσβ δυὺ ΕἾ] [ΕἸΪ. ἀὺῦ Ραϊ.] 
Ἰηϊπιίσυβ οϑὺ ὃ τῖδηὶ Οροσὰ ἃ ΕἾὉ]]. Ρ. 208. ζ0]1ο. Οχοῃ. 1682. [Εὰ. Βαίυσ. 
Ρ. 138. Ῥαγ. 1726. 

“77 απ οπὲ δὲ δαρεϊχεα ὃν α λογοῖΐο, απ οοιιϊά οὐέαῖκ νοηιίβεῖον οὗ 4ἴηε,--- 
Ὁ λὸ λαε οδέαϊπεα γεριϊεδίον 00 εἰπε, απά ἐξ δαποιὑβεά, απα δδοοπιε ἐλα ἱετερὶς οὐ" Οοά; 
1 ακὰ, ὁ ὐλαὲ Οοα 7. οΥΓ ἰλὲ ΟΥεαίον, δ οαπποί δά ᾿ΐδ ἰεπιρίε, ισλο λαδ ποί 
δοϊουοα ἐπ Ηϊπι; ὑῇ 977 Οἡνιίδέ, ποῖίλον σαν ὧδ τοῖο ἀεπῖοα Ηΐπι ἰο δὲ Οοά, δε Ηὶς 
ἐεπιρίο; ἐγ οὗ ἐλ Ἡοίν ϑρίγιί, εἴποο ἐλ ἐλγϑε ἃτα οὐιϑ, λοῖο σαπ ίλο Ἡοῖν δρίγι ὑὲ 
γϑσοποῖϊοα ἰο ἀἶπι, ἰολο ἐξ αἩ ὁπόπιν, εἰλεῦ Ο7 ἐλ6 Ἑαΐλον οὗ οὗ 1λοὸ ϑοὴ ἢ" 

“Τὴ {Π18 ραββαρα γ. Μ|], δῃᾶ οἱἢοσ δανοοδίθβ Ὁ {π6 σΘῃΣΠ6Π 688 
οὗ 1Γ86 ἀϊδριιϊοα οἶδι86, οοηΐοηα παὺ ΤΠ6Γ6 18 ὈΪΔΙΏΪΥ δὴ ἀγρυπιθηΐ 
ἔουπαρα ροη ὑπὸ πὲ ὁ ἐλο Ἐαίλον, ὁ ἐδε ϑοπ, ἀπά ὁ ἐμς Ἡοῖν 
ϑρίτι. θαι ον ἀοο8 ΟὙρυῖδῃ στρα οὐ ΟΥ ῥγοόνθ ἐπαὺ υμϊ ΗΘ 
αἰϊοιηρίβ πῸ Ῥχοοῖῦ οὗ βιιοῖ ὑγ, Ὀαΐ ΡΓΘΒΌΡΡΟΘΘΟΒ 10 88 ἃ ροϊπῦ {δαὶ 
τηυδῦ 6. δατγητ6α. --“ς δίποο ἐδε ἰΐγεο,, Ἦ6 ΒΑΥΒ, “’ Δ΄ΥΘ οη6, ἐδλε Ποῖν 
δρίτιί σαπποὶ δὲ γεσοποϊϊο ἐο ᾿ἀΐπ, τοῖο ἰδ απ ἐποπὶν εἰΐλοῦ οΥΓ ἐλε 
Ἑαΐλοῦ οΥ οΥΓ ἐδε ϑδοη. ὙὙΠαὺ {ΠῚ Υ ἀγὸ ομ6, ἢ6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ ΘΥΘΙΥ 906 
Ὑ}}}} Κποντ, ὙΠῸ [88 σοϑδᾶ {πΠ6 Ναὸν Τϑβίδιηθηΐ, δῃὰ ἐπογθίογθ Β6 ΟἹ] 
}.ι80 4110 468 ἴο {Π6 ταχύ 88 818 δα που γ. [ἢ Ορροβίτϊοι ἴο [818 γθδβοη- 
ἴησ, ΜΙοθΔ6118 οὔβοσνθθ, {παῤ 186 ψγοσάμ ---- σμηὶ ἐγὸ8 μησὶ δαπέ,:--- 

“1 Βοπδβοη οἡ {86 ΕἸρί8:168, νοΐ. ἰϊ. ἡ. 632. Μ|ὶς 4618 (νοὶ. ἱν. Ρ. 491.) ἢ88 οοῃϑίἀογϑὰ {80 
αδονο-οἰ θὰ ραββαρο οὗ Του απ, νυ Πίοἷν, μ6 ἀσιοΥπιῖποδ, 18 ποῖ ἃ 4 οἰδιίοη, Βαὶ 186 ζ]]οδὲ 
σοηϑί ἀογβίίοη οὗὨ ἰὑ Μ}}}} θ6 ἰουπὰ ἴῃ Βίβῃορ Καγο᾽ β Ἐποϊ οβἰ αβϑιῖοαὶ Η ΒΟΥ οὗἉἩ 16 δοοοπὰ δηὰ 
Τυϊγὰ Οοπιιγίοβ, ΠἸυδἰταϊοα ἔγουλ Τ γί βη (ρρ. 544----546.); νγῆο σοποϊπθ8 ἢΐ8 οὔδογνθ- 
Ἐ᾿0η8 ὈΥ͂ Θχργοεβαίηρ δΐ8 ορἱ πἴίοῃ, ἐπδὺ " 1|1|ὸ Ῥϑεβῆρὸ ἰῇ ΤΟΥ ]ἴ8η, ἔδσ οτι οοπίδίηΐπρ δὴ 
ΩΝ Ἰ δοίιη ν. 7., [Ὀτπι 88:68 πηοδὶ ἀφοϊδῖνο ῃγοοῦ (παὶ πὸ Κηονν ποιπίηρ οὗὨ ἴῃ νογβα." 
Ρ). 540. 



Ονἡ ἐδ6 Πεαάϊηφ Γ᾽ 1 «ολιη γ. 7. 87] 

τπουρἢ ᾿μβογιθα ἴπ {Π6 Ἰδίου δα !οη8 οὗἨ ΟὙργίδηβ σόυβ, ασθ πο οοῃ- 
ἰΔη6α πὰ ἰπαΐ οαἀϊ οι τ ΠΙΟἢ τγᾶβ Ρυ ] ]Βηθα Ὀγ Εγαβιηυδ; δηά {παΐ 
ονθη 1ἢ ΠῸῪ ΓΘ σϑηυΐῃθ, (ΠΟΥ͂ Μ011 ργοόνα ποίβίηρ' τόσα ἔπη (6 
Βα 6 ἡγΟΓ8 ΜΓ ΒΙΟΝ ἀγὸ αυοῖοα Ὀγ Τογίυ  δη. 4130 Αὐρπυδίπο ἀουδίοα 
116 σοῃυλη θη 688 οὗἁὨ {Π18 ΕἸ Ρ18116. 

᾿ ἴμο ΟΥΒΟΣ μϑδβασα οὗ Οὐργίδη, δῦονο δἰ] υάδοϑα ἴο, 18 ἰο θὸ ἔουπά 
ἴῃ 818 ὑτοδῦδβα οὐ {π6 ἴΠπ|γ οὗ [πὸ Ομ υτοῦ, τυϊτ θη Α, ἢ. 261, ψγοσο 
6 νγδβ βαϊ ἃ {8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰο οἵα {πὸ αἰδρυίοα οἴδιι86: ---- 

“ Ἀ1οἷῦ Π)ομΐηυθ, Ερο οἱ ΤΡαίεῦ ὠρηι διπιμδ: οἱ ᾿ἰἰοταμὰ ἀ6 Ῥαΐγο, οἱ ΕἸ]Ϊο, οἱ 
ἘΡΠΒΙ ἼωΣ βου ρίπτω οδῦ, Ἐξ δε8 ὑπιρη διπ." Ὧο [πτἰδἴ6 ΕΘοἸαδί:, Ορ. Ρ. 109 

, “ὙΠ Ἰογὰ βδιμ, 7 απὰ τῶν Ἑαίλοῦ αὐὸ ὁπό; πὰ ἀραὶπ ἴὰ 18 σι ἐΐθη οὗἩἨ ἰῃ6 
ῬΔίδον, δηὰ οὗ 86 βοη, δπὰ οὔ ἰδ Ηοὶγ ϑρί σι, ἀπά ἰλεδο ἰλγες αγὸ οπ6." 

ΤῊΪ8, 10 18 ἀγροα ὈΥ ἴπ6 δανοσαΐεβ οὗ [π6 δοῃίεβίβα οἴδιιβθ, 18 ἃ ῥ]αὶῃ 
οἰἰλοῃ οὗ ἔνο ἀἰδεγοηῦ ἰοχίϑ οὐ ϑοσιρίυγα, νἱΖ. {ηΠ6 ἢγβί, οὗ τδμαΐ 
“688 ΟἾγΙβῦ βαγβ οὐ Βἰμηβο ἢ, ̓ὰ ΦΦομη χ. 30., “Τὴ Ἰωογὰ βαυ8, 7 
απὰ πῖν  αίδεν αγὸ ὁπ ; ἢ πᾶ {Π6 βΒοοομά (Ὁ ΒΊΟΝ 18 ΘΧΡΙΘΕΒΙΥ δοοοιη- 
Ῥαῃϊθά ὙΠῈῊ τῃ6 δηοϊθηῦ ἔοστηιἶα οὗ απυοίαίοη, ἐξ ἐξ τογίζέοπ,} 18. ἃ 
οἰὐδί θη οὗ Ὑπδαῦ 18 βροίϑῃ οὗ ποῖα δηᾶ οὔ 186 ΗοΪΥ ϑριγιε 1 βοπὶθ 
ΟΥ̓ΠΟΣ ρΪαθθ, “"Απὰ ἴῃ," 10 18 υυϊτίθη, οὗ {Π6 Εδίδμοσ, δπα οὗ ἐπα 
ϑοη, 8η4 οὗ [Π6 ον δρίπι, πα ἐΐλεεο ἐΐγοθ αγὸ ὁπ6. Βυῖ ΜὮΘΥΘ 18 
10 8ὸ ψειτύθῃ, Ἔχοθρύ ἴῃ 1 Φόοπῃ ν. 7.ῦ Οη {86 οἴποῦ παπᾶ, δαἀπὶπηρ’ 
{παῦ 16 τψοτάβ ΕἾ ἐγες πππηὶ σμπΐ--- Απαὰ ἐΐλό8ὸ ἐΐτεθ αγ6 ὁπ --- ἍΘΥΘ 80 
αυοίοα ἔγοτα {886 γοῦβο 1 αἀποβῦοι, Μ|ΊΟΠ86]18 δαῖτα ΘΙ ΠΟΥ ἃ ᾿αββασθ 
ἔουπα ἴῃ ΠΟ δηοϊθηΐ τὐϑοὶς τπδηιβοτιρί, αὐοίοα ὈΥ πὸ ατοοῖκ Ἐδίμοσ, 
δηἀ οοῃίαϊηθα ἴῃ ΠΟ ΟἾΠΟΡ δποϊθηῦ νϑυβίοη θαὺ [Π6 1,αἰϊη, 18 {ΠΟΓΟΙΌΓΟ 
ἴο Ὀ6 ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΑΩ͂ σΟΠΌΪΏ6, ΤΩΘΥΘΙΥ ὈΘΟΔΌΒ6 Ο.6 δΒΠρ]6 1,αἴϊη ΕΔΙΠΟΓ 
οὗἩ 86 ἔτβὺ ἰγθο δθηϊυγιοβ, πὸ 8 ΒΊΒῃορ οὗ (ὐαγίμαρθ, ψ μοσα {Π6 
Τ,αϊϊη γουΒῖο ἢ ΟὨΪΥ͂ γὰ8 υϑ64, αηὰ ψΏογα τοῖς γᾶ Ὁ Κηονη, Πδ8 
αυοϊοα 12 Τ]μάος {8686 οἰτουμηδίδποθα, βῃου]ὰ νχ δοῃοϊυάθς {παὶ 
1Π6 Ῥαββᾶρα ϑίοοα οὐἱρίμα!ν ἴῃ (86 ατϑοῖκ δυϊορταρα οὐ 81. 9 0}π 
Οὐδγίδιηϊν ποὺ; ἔοσ {86 οὐἱν ᾿πίθγθηοα μη οουϊά δα ἀοάιιοοά ἔγοπι 
Ογρυίδπ δ χφυοίαίϊοη σψου]ὰ δ6 (Π18, ὑμαῦ {Π6 ραββαρα πα Ὀθθὴ 1ηΐγο- 
ἀυσοά ἱπίο {Π6 1, Δ. ὙΘΙΒΊΟΏ 80 ΘΑΙΥ δ ἴ86 {π|γὰ οϑηΐασγ. 18 
ΔΏΒΥΓΟΙ ΜΊΟΠΔ6}18. (1 η}κ8 ϑυβηοϊοηῦ το ἱηνα!ἀαΐο ΟΥρυδη Β δα μουυ, 
ἴῃ. ΘΒ 8 Ὀ]1Βἱπρ 1Π6 δυο η ΟΣ γ οὗἁὨ 1 “Ψοδῃ νυ. 7.» ου ἴΠ6 βιρροβι θη 
(μα ΟΥρτγίδη σὑϑα]ὶν αποίοα 1, βαΐ (μα πὸ ἀἰϊά δο, 1 18 αββογίβα ἰὸ 
Ὀ6 ΤΊΟΓΘ [ΠΔΠ ΔΩΥ͂ ΠΠΔἢ σδη ὑζοῦθ0 16 ψογάβ 7765 μημηὶ διπέ ΛΘ 
σοηΐαϊηθα ποῦ ΟὨΪΥ 1ῃ (86 βαυθηίῃ Ὀυῦ ΚΟΥ Ἶ886 πὶ (86 οἰρα ἢ γογβθ, 
Ὑ ὨΙΟὮ 18 ἃ ραγύ οὗὨἨ [Π6 δηοϊδπΐ δῃηᾶ ρσοηυΐπο ἰοχί οὗ “08η ; δηὰ {πογο- 
ἴογθ ἴὖ 18 δὲ Ἰθαβί ροββί 8]6 ἐμβαΐ ΟὙργίδῃ ἴοοῖς {μ6πὶ, πού ἔτοτῃ [86 
Βαυθηθῃ, δα ἔτουα [6 οἱρῃ ἢ νοσθθ. [ὑ 18 ἔσθ {παΐ 6 βαγα, ΤΉ 686 
ΜΟΓΑΒ ἃΓῸ ΣΙ ᾺΘα οὗ {π6 ἔβιμον, ὅοῃ, δηά Ηο]ν μοβί, Ὑποσθαθ 77ὲ8 
ππμηι δεπέ ἴῃ 186 οἸρσητἢ γοῦβα τοῖο ΟὨΪΥ ἴο {86 Βρίὶ τι, ([ῃ6 νγαίδσ, δῃά 
186 Ὀ]οοά. Βαΐ 1Ἢ ταυβὲ θ6 οὐβογνοὰ ἰπαὶ {π6 αἴ ΕΔΊΠΘΥΒ ᾿ηΐογ- 
Ργοίβα ϑρίγίξι, ἄφια, εἰ ϑαηφιῖβ, ποὺ ᾿Ἰύογα ν Ὀὰΐ ταγβίοα ν, δηθὰ 
ΒΟΙ16 οὗὨ {θὰ ΤΘΑΙΪΥ πἀπάἀοτγθίοοα ὈΥ̓ [8686 ψογὰβ Ῥαδίδσγ, ΕἼ]1υ8, οἱ 
ϑριγιαθ. βαποίῃϑ, εἰξίος δαὺδ ἱπ {816 Β6η86 οἵὁἨ αΐδθσγ, βαῃρι8 ἰὴ (Π6 
8686 οὗἉἨ ΕἼ]118, δηα Βρὶ τ π18 ἴῃ 1Π6 Β6η86 οὗ ϑρὶτγιί8 βαποίαβ. 

“1 ΜΙ|ςΝΙΔ 6} 18᾽8 Ἱπιτοἀαοιίοη, νοὶ. ἰν. Ρ. 4283, Ηδο δάάπορβ ἱπβίδῃςεβ οὖ δ οὮἢ του ΒΑ] ἰηίοῦ- 
Ῥγοίδοη ἴτοηι Αὐραπδιείηθ, τὴῆο ττοῖθ ἃ σοη ΠΥ ἀῆοῦ Ογργίδη; ἔγοσα Ἐπομογίιβ, γ80 ἩτοῖΘ 

Β8ἘΒ2 



372 Τοχίμαϊ (γίξοίβηι. 

«(3.) Το τὰ Ἰμαἴϊη Εδίμοσ, ργοἀυοσδά ἴῃ ἔβνοῦ οὗἁὨ (μὲ8 ἀϊδρυίοα 
ῬΆΒΒαρΘ, 18 Ψ 6ΙΌΤΩΘ; ὙΠῸ ἢουΓΙΒῃ6α ἴῃ {86 ἸαΓΕΣ 6πα οὐ [Π6 ἔουτί οΥ 
1Π6 Ὀορίπηϊηρ οὗὨ (86 ΗΠ οοπίατΥ, δηα τϑϑι θα ἢ οῆν αὖ Βο] θμθπι. 
Η:8 ρῥγοήουπά Κπον]θᾶρα οἵ {μ6 οτρῖπαὶ ϑουιρίυγοθ 88 οδυβοα ἢ15 
Ὀ10]1104] ἸΑθοῦΓγβ ἤο Ὀ6 Βα] τὴ {Π6 Πιρίιοβὺ δδίθοω. [Ϊὶῃ βϑυθῦγαὶ δ" 108 
ΟΥ̓ {π6 1,αη νουβίοη, ἴΘΓ 18 ἃ ργαίδοθ' ΟΥ ργοϊοριβ ἴο [86 (ὐδίμο]α 
Ερ 8168, δδοσι θα ἴο ἴτε; ὙὩΙΟὮ Ῥγϑίθηαβ {μδύὺ 41} {πη6 σταὶς οορὶθβ8 
Πδά {1Π6 βονυθῃίῃ γοῦβθ, δηα σοι ρ δηβ οὗ ἴΠ6 1μαἰϊη ὑΥδ 8] αἴοσβ 88. π- 
(ΔΙῚ 08], ἴον ἰοανίησ 10 οὐ. 

“ Οἱ {}18 βΒῃρροβοα ῥγοϊορῃα οὗ «“ΘΓΌΙΩΘ τῆλην δανοοαδίθθ οὗ {π6 ἀ18- 
Ρυϊοα οἰαιιδα ἑουπμά 64, 88 ΤΠ6Υ ᾿ππαρὶποα, ἃ ΡΟΥΘ] ΔΥσππηθηΐ [ῸΓ 108 
ΒΘηαϊπθῆ688; ΜἘ116 ΟὐμοΓΒ πάνθ ΘΠ Ια ]Υ τρα {μαῦ [86 Ῥτγοϊοριιθ 
16 Βριισίουβ. [1 ἔδλοῦ, {818 ργοίδοθ 18 οὗ Ὧ0 δι ΠΟΥ τ βαύανου ; ἔοσ, 1. 
16 βίγ]6 18 80 ὈαγθαγΟΙΒ 88 ἴ0 ῥγον {παῦ 10 οοὐἹὰ ποῦ αν Ὀ6θη 
τσ ἴθ ὈΥ̓͂ ΦΘΙΟΙΩ6; 2. 10 18 τδητίησ ἴῃ Π1Β οσαϊλίορας οὗὁἨ ργοίδοθβ, 88 
Ὑ6}1 458 ἴῃ 1ῃ6 Ὀαβύ δῃα τηοβύ δῃηοὶοηΐ ΤΠ ΒΟΥ 8 οἵ «ἶ ΘΟ 6 Β γθυϑίοῃ : 
8. 11 18 οἴϊοη ἑουπηά ἴῃ 1μαἰϊη σΟΡ᾿65 τι πουΐ Ὦ1Β δι; 1 τα κο8 ὑ86 
οὗ {π6 ἰοττὰ Κρ ιβίοἰα Οὐαποπίοα, “ (Ολμοηῖοαὶ ἘΣΡΙ81168,᾽ ὙΉΘΓΟΔΒ 
“ογοιηθ Β {ΠΠ16 ἴῸΣ ὑπθπὶ νγᾶϑ ΕἸ) ρἐδίοία Οαἰλοίϊοω, “4 (ΔίΒο}1ς ΕΡΙ 5168 ; " 
4. Ἑυγίμον, (118 ᾿γοίδοθ 18 ῃγθῆχϑα ἴοὸ βοιῃβ 1μαϊη οορίοβ οὔ {π6 
Οδίμοῖιο ΕἸ 8.168, τῷ το ἢ [Π6 ἀἰβρυϊοα ἰαχὺ 18 πού ἱηδαγίθδα ἢ ὙΒοησ6 
10 18 αυάἀθηῦ ὑπαὶ 1π6 δῃποιθηῦ ΜΆ. [το τ ΒΙΟἢ βιιοῇ σΟΡ᾿68 Τ6Γα ταδθ 
δά πο 116 αἰϊδριίοα τοχί, ἐπουσὰ (Π6 ἰγδηβουθογβ μδὰ {πα ΓΟἸγ ἴοὸ 
Ἰδοῦ {παὺ ρῥγθίιοο; ὅ. Απά, ἤμα}}γ, υμαῦ ρον {παὺ 10 15. αἰτοῦν 
ἀεδβιιαῖα οὗὨ δυῦπουγ, 18 {Π6 Δοῦ, {παῦ “10 ᾿πϑὶ πυαίθθ οὔθ {Ἀ]βοῃμοοά, 
ΔΗ δββοσίβ ὕνγο οἴποσ αἰγοοῖ δηα ποίοτιουβ ἔ]βθῃοοαβ. [1{ 1ῃηϑιηυδίθβ 
{πᾶ 411 τῆς ὐτθαῖκ οορὶοθ8 οὗ {16 Νὸνν Τοβίδπχθηῦ μια (818 νϑυβα; 
Ὑ]ΙΘΓΘαΒ Πομ6 οὗἩ [μη Παά 1, ΠΟΥ ἢ (48 νγὸ ἴᾶγνα δΙγθϑα  866}})} “Ξ ἢ88 
ΔΏΥ οὗ {πΠ6 σοπαΐϊηα σου8 οὗ (π6 τρὶς ΕΔΙΠΟΥΒ ΟΠ06 ΠΤ Ὠ ΠΟ 6 1. 
Απὰ “ογοπιθ, αρονα 811 θη, γῆ ἴ)ἴαϑ 8ο οοπνοσβαηύ ἴῃ δα ατροῖ 
ΟΟΡΙ68 οὗ [πΠ6 Νὸνν Τδδίαμπιθηξ δηά ἴῃ 186 ατοοῖκ ΕΙΠΘΓΒ, τηυιδὲ ποοϑάβ 
παν Καονγῃ {818 ἴο αν ὈΘΘὴ ἃ αἸγοοῦ []βοϊιοοα. Αραβίη, [Π6 ῥγϑίδοθ 
Ἀββουίβ [Πδι [16 1,4[1π ἰΥδη 8] ἴοσΒ γα ἀπέ 8 {{] ἴῃ Ἰοανίηρ οὐ {Π6 [68- 
ΤἸΠΩΟΠΥ͂ Οὗ 1πΠ6 ΕδΙΒοτ, [86 Υ οτὰ, απᾷ {π6 ϑρίσι, ἀπά τ1Πα΄ ἢ6 [7 6γοιμ 6] 
μὰ γεϑίογρα 1..Ὁ} 

«(4.) Βαυΐ ἃ ομϊοῦ ἀὐρυμηθηΐ υιϑιηρ ἔγοπι {Π6 φαοίί!οη8 οὗὨ [86 1,δ(η 
ἘΔΙΒοΥΒ 18 ἀογῖνοα ἔγομα {π6 οοηξαδββίοη οὗ (1, ἀγα ἃρ ὈΥ ΕπρΘηΐι8, 
Α.Ὁ. 434; δηὰ ἴτοπιὶι Ἐβεουηάμβ, τ ῆοὸ πτοίθ ἴῃ [86 τηϊὰά]θ οὗὨ [16 δΒἰχίἢ οϑηΐασΥ. (Ι ]ά. 
Ῥ. 424.) Βίβῃορ Μαζβῖ, δἴοσ ΜΊςβ86118, [88 οοϊ]δοϊθα ϑ᾽ πλῖ]αῦ ἰπϑίθποοβ οὗὨ τα βιῖοδὶ ἰηθεγ- 
Ῥτεϊδιίίοη. ([μοιΐοῦβ ἴο Ὑτανὶβ, Ῥσαῖ, Ῥῃ. χὶϊ.---χῖν. ποῖθ 15.) Ὧγ. Ηδὶοβ (ου ἴ[μὸ ὙΥΠΙΥ, 
γ0]. ἰΐ. ρῃ. 197, 198.) 88 Θηἀδανουτοὰ ἴο νἱηάϊοαῖο {π6 οἰϊδιίοη8 οὐ Αὐχυδιίηο δηὰ ἘΠοΒοσΒ 
8.3 ΓΟᾺ] ἀαυοίδιίοῃβ, δηἀ ηοῦ τηγδ[ϊο4] ἰηἰοτργοϊδιίοηβ οὔ [π6 οἱρι ἢ νοσβο; δπα Βίβορ Βαυγρεββ 
848 ἀγχιυθά, [ἢ ποὶι ΠΥ ΟΥ̓́ΡΓΪΔΗ ΠΟΓ ΔΩΥ ΟἾΠΟΥ ΕΔΙΒΟΥ Ὀοΐοτο Εδουπᾶπβ (πὸ Βουγίοποά 
δῦουι {πὸ τι 419 οἵ [86 Βίχο ἢ οοηίαγΥ) ἀϊὰ ἰηίαγργοῖ [π6 οἰρηηι γογβ6 την βίο ]γ. (ὙἹηὰϊ- 
ὀδίίοη ΟὔἹ ΨΔοδῃ ν. 7. ΡρΡ. χυὶϊϊ, εὐ δεᾳ. 186---188.) Ηἰδξ δυμυχηθηῖβ, Ββουγουοσ, ἃσὸ δΌΪῪ δηὰ 
Βα ΓΒ ΟΙΟΥΥ σοπιγονοσοα ὈΥ Οὔΐο Οδη δ τὶ χἰ δηδβῖ8, τ ἢο [88 Ῥαυιυ]ΑΥΥ σοηδίἀογοὰ 1ὴ0 
ῬΆΒΒΑΡΘΒ ΒρΡροβοά ἴο ὃ6 οἰ ὈΥ Αυρπβιϊπο, Εποποτίαδ, ΕἸ] πο πεῖαβ, Οδδιοάογαδ, δηὰ [3 Ὸ 
ἴπ6 ατοδὲ, Βίβιορ οὔ βοπιθ. (Ὑ᾽πάϊςσαιίοη οὐὗὁἨ Ῥογβοπ, ὑρ. 380---2388.) 8.66 δἰθὸ οὐ {μὲ 
τορίο τ. Βδιβοπ, οὐ [86 ΕἸ ρίβεϊεβ, νοὶ, ἰϊ, ὑῃ. 6838, 634. 

1 Βοπβοη οἡ ἴδε ἘΡίβ:168, νοὶ, ἰΐ. Ρ. 685. Ηἱδγοηγπιὶ Οροσα ἃ Μαγϊδηδυ, ἴοπι. ἱ. οο]. 
1671---1678. Ῥαγίβ, 1698, ἘΚοιἴποσ, ψῆο τοὶ ποι ΔΗ ΕΥ̓ δά τη τπαὲ [16 ῥτοΐδοα 'π αποδιίίου 
158. ποί {πὸ ρῥγοἀποιίοῃ οὗ Φοζοπιο, γεῖ τηδἰ ἰδ ηϑ τμ δῖ 11 ἰδ σοοά ονἱάσποο ἴοσ [86 ζϑηυ ΘΠ 688 
οὔ 1Π6 ἀϊαραϊοὰ ἴοχί ἴῃ ἴπο εἰςῃτα, πιητῃ, δηὰ Το] ονσίηρ σαπίυτίο81 (Ηἰβιογὶδ ὨἹἱςοιὶ Φοδηπηοῖ, 
1 ΨοΒ. γ. 7, Ρ. 172.) ὅθ0 αἷδο ἴμὸ Ὑἰπάϊεδιίοη οὗ Ῥγοίοδβοσ Ῥογβοῦ ὃγ Οτίϊο Οδπίδρσί σίο- 
Β15, ΡΡ. [182 ---209. 
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ΒΊΒΡοΡ οὗ Οατγίμαρο, δὖ [86 δπά οὗ {πῸ ΕΠ οαπίυτγ, ἀπᾶ ργαβοηίθα Ὀγ 
ΠΘΑΥΪΥ ἔουγ Ὠυπάγρα ὈϊΒιορ8 ἰο Ηυπηρτσίο, καρ οὗ {Π|ὸ δῃάδὶδβ, δὴ 
Ατίδῃ δηά 4 ὈΙΟΣ ΘΠΘΠῚΥ ἴο ἰδο86 Ψ8Ὸ Ῥγοΐξδββθα [86 οὐποῦοχ δ}. 
πη 1818 οοῃΐδββίομ, το 18 σοοοσαθα Ὀγ ὙἹοῖοσ Ὑ ύΘη818., {π6 011}ὁν- 
ἸΏ ῬΑΒΒΆρΡ6 ΟΟΟΌΓΒ : --- 

« Ὁὲ δάδυος 66 οἰαγία8 ἀη1ὺ8 ἀἰν 1818 6686 οὰτὰ ῬΑΙΓΟ οὐ ΕἾΪο δρίγι τὰ βΘιδποίατη 
ἀοσοϑια8, ΦΟ8Π}18 ΕἸΥΔΠ ΡΟ ̓Ιϑῖδθ ὑθ δυο η]0 σοι ρτοθδίασ. ΑΙδ πδθαιθ, ΤΒῈΕΒ ΒΌΝΤ, 
ΑἹ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΌΜ ῬΕΒΗΙΒΕΝΈΤ Ν (ΟΣ, ῬΡΑΤΕΒῚ ΥΕΒΒΟΌΜ, ΕἾΤ ΒΡΙΒΙΤΌΒ ΒΑΝΟΤΌΒ, ἘΤ 

ΗΙ ΤΒΕΒ ὕΝῸΜ 80 ΝΤ1.᾽" 
Ιη ΕὨρ] δἢ ὑμ8 : --α “ ΤΉΔΙ γ͵6 ΤΩΔῪ δυσ μον βθου 1ἢ ὑο Ὀ6 ΟἰθάΓοΣ ἴμ8η [86 ἸΙΡὮϊ, 

1Πδὺ (π6 ἀἰνὶη!γ οὗἩἨ 186 Ἐδίμοσ, [86 ὅοπ, δπὰ [86 Ηο]γ ϑρίγις 18 οὔθ, νγθ ᾶνο 186 
ἰαΒΕΪ ΠΟΥ Οὗ (Π6 Ἔνδηρο ἰϑὺ οδπ ; ἔογ 6 ΒΆγ9, ---- ΤΗΕΒΕ ΑΒΕ ΤΗΒΕΕ ΜΉΙΟΗ ΒΕΑΕ 
ΒΕΟΟΒΡ ΙΝ ΒΕΑΨΕΝ, ΤῊΞ ΣΑΤΗΕΒ) ΤΗΕ ὝΟΕΡ, ΑΝῸ ΤῊΞ ἨΟΧΥ ΒΡΙΒΙΤ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΒ 
ΤΉΒΕΒ ΑΒΕ ΟΝΕ." ᾿ 

“ Τη {118 ραββᾶρο οὗ {π6 οοῃξοββιοῃ οὐ {π6 Αἰτγίοδῃ θβῆορβ, 1 Φοδη 
ν. ἢ. 18 οἰθαυΥ δ πα ἀΙβυ ΟΟ]Υ αυοίθα ; δηᾶ [86 οἰγουτηδίδποθϑθ ὑπο ν 
ὙΠΟ 1Ὁ γὰ8 ἀθ γογοα ἴο ΒΟΥ Θηθϊθ8 οὗ (86 (ὐδίβο ο ἔτ ([ὉΣ 
ΜΠΙΟΝ (λ686 ὈΙΒΠΟΡΒ βυογθα ὙΟΥῪ Βουοῦα ῬΘΥΒΘΟ. 008) μάν Ὀθθῃ 
υγροὰ 8485 ῥιοοΐβ ἔὺσ ἴπ6 σοῃυϊπθηοβθ οὐ ἰμ6 ἀϊβρυύοα οἰαυβα, 186 
Δ ΒΘ ΠΟΥ οὗ ψοἢ {π6 Βοδβία Αὐίδηβ ψουἹὰ ποῖ 1811 ἰοὸ πᾶνα 
Ομ] δηροα οΥ ἀοηὶοά, μα 1Ὁ Ἔγθα Ὀ6θὴ οοῃδιἀογοά οὗ ἀουθέα] οτρίη.3 
Βυῦ [86 Δρρδάγβῃοθ οὗ {Π18 γϑῦβθ ἴῃ 86 οοπίδβδδιοη οὗ {86 Αἰτιοδα 
ὈΊΒΠορ8, ΜιΟΒ86118 σοτηατ 8, ρσόνθδ μοί μῖπρ' ἴῃ τοϑρθοῦ οὗ 118 δυῃθη- 
οι ; [ὉΡ {86 ΟὨΪΥ ἰπίοθσθημοθ ὙΏΙΟῺ τῦὸ οδη ἀσάϊποα 18, ἐπαὺ {Π6 
Ραβϑβᾶρ τῦδδϑ οοπίδι πο ἴῃ {86 1, ΔΕ1 τηδηυβοσὶρίβ [μ6ἢ πβοα 1 Αἰτὶοα. 
“8 ΤΩΔΥ Ι1ηΐὸγ μα Εὐιροηῖαβ, πὸ ἀγανγ Ρ ἴΠ6 σοπβοββίοῃ, ἔοαπὰ 
{π6 ρῬϑββαρο ἴῃ 18 [μαὐϊη τδπαβουρῦ; Ὀὰΐ ἐπαῦ 411 1π6 Ὀβμορβ ὙΠῸ 
Βισῃ θα {818 οοηἤθβδιοη ἔουμα ἰμ6 αιιοϊρα ραββαᾶσα {κονν 186 ἴῃ {ΠΟΙΓ 
ἸΩΔΩΙΒΟΣΙρΡί8 18 ἃ ΥΘΙΥ ΠΝ ΑΓΥΓΔΏΪΆ] . ἸΠΌΓΘσθ. ΕΓ ΜΉΘ ἃ 
ξογηγυϊαγυ οὗ το] ριουβ ἀγίῖ6168 18 ΟΟΙΙρΡΟΒΟΑ͂, ΠΟΘΥΟΥ Ὠυμηθγοι8 {6 
ῬΘΙΒΟΏΒ ΠΔῪ Ὀ6 ὙΠ}0 βού {Ποῖ ΠΔΠ168 ἴ0 10, 10 18 ἴῃ ἔδοῦ (6 νγοῦὶς ΟὨ]Υ οὗ 
᾿ῖτὰ ὙΠῸ ἀγονν Ὁ ἋΡ; δῃᾶ ἃ βυθβοσιρίίοῃ ἴο βυοἢ ἃ οσωυίασυ, ἐπουρῇ 
10 ΘΟΏΥΘΥΒ ἃ ΘΌΠΟΙΑΙ δϑβθηῦ ἴὸ {π6 ἀοοίγϊ μα σοῃίδι θα ἴῃ ἰδ, ὈΥ ὯΟ 
ΤΊΘΒΏΒ ΠΏΡ]168 (Πδῦὺ ΘΥΘΤῪ ΒῈ ΒΟΥΙΘΟΙ ὮΔ8, ὈΓΘΥΪΟΙΒ ἴο 18 δ βου! ρίοη, 
ΘΧΔΙΩΪΠΘα ΘΥ̓ΘΙῪ ἀΥρυμηθηύ Δἀἀποοά, ΟΥ ΘΥΘΥῪ αὐοίδοι {Ππ8ἴ 18 ΔΙ] 6ροα 
1η 10, Δπ4 οὈίδΙηθα ἃ ἐποτουρὶ οοηνϊοίίοῃ ἐμαὶ ποΐ ὁπ6 οὗὨ {δῖ 18 6χ- 
ΘΕΡΙΌ 40]6. 1βθυΐ 10 18 βαϊὰ, [πΠ6 Αὐἴληβ {ποιλβεῖνοβ ὙΠῸ ΜΟΤ6 ργθβοηΐ 
ΒΘ {18 ΟΟὨ ΘΒΒΙ0η Ῥν88 ἀδ] νογοα τπηϑάθ πὸ οὐ]δοίϊΐοη ἴο {π6 αυοίδ- 
ἰϊοπ, “ 7765 βιιπὲὶ φιιΐ ἐεδέϊπιοπίμπι ρογ]ιδοπὲ ἐπ οσαἴο, δε. ; τὉπαῦ ΤΠ γ 
ΔΟΚΠΟΤ]οαρσαά, ἐμογοίογα, ΌῪ {πο ὶγ νΟΥῪ 8}]6η66, {πᾶ [Π6 ραβδασθ ν 88 
ποῦ βρυγίοιιϑ, ΝΟΥ {Π|8 18 ἃ ὙΘΙῪ Ὑ6ΔΚ ἀπά ούθπ Ἀρϑυγα δΥριιπιθηΐ. 
ΕΣ, ἴὴ {π6 ἢγχϑι ρδεθ, γ ἴδᾶνθ 8Ὸ ΦΌΒΟΣ Κηον]οᾶρα οὗὨ {118 τὰ η8- 

“1 Ἡϊβιοσία Ῥδγβοοπτὶοηβ Ν δη ἀ4]1ςδο, Ρ. 239. οἀΐι. Βυϊπατί. Μτ. Ττανὶβ Π85 τοϊδϊοὰ (86 
ΠΙδίΟΥΥ οὗἉ (18 ᾿ταπεδοϊίοη ἴῃ ἢἷ8 “ 1 βίίοσ ἴο Εάναγὰ αἰθθοπ, Ἐδ4.᾽ ΡρΡ. 57---60.; δηὰ [6 
[28 ῥγϊηὐθὰ [86 σοῃζοββίοη δὲ Ἰοηρτ ἰπ Ηἷ8 Αρροῃάϊχ, Νο, χχχὶ. Ρρ. 81. εἰ δεᾳ. 

4. ὅ66 ΜΓ. Βυιετ ΒΒ Ηογ ΒΙὈ]1ςδο, νοὶ. ἰϊ, ὑΡ. 2992---295. 2 οὐ. Ὑδδ δυριυπιθηδ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ποῖςοα ἀθονθ ἃ. τρϑὰ αἵ Ἰθισἢ ἀπά ον ἔπγεῖνο μοδὰβ Ἡ] τοδὶ ἱηροηιΥ Ὁ Μτ. ΒΕΓ ; 
ἀπὰ ἴΓ 186 Ὠἰδιοτίδη, ἴγοηλ ΠΟΒΘ ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΠΒ Β6 8495 ἀοάυςσεα ἴΠ6πὶ, πὰ Ὀδθη ἃ ὙΓΤΙΓΟΓ οὗ 
ὈΠΙΠΙΡΟΔΟΒΔΌ]6 νοσϑ Υ, [ΠΟΥ ου]ὰ ρΡῸ ΓᾺΓ Ἰονναγὰβ ἀφοίἀϊηρ [Π6 ΘὐηίτοΥ σϑΥ. Βαϊ, ἀππδρ- 
ΡΠῪ ἴον {116 τοβεϊ πιο Υ͂ οὗἁὨ ΨΊςοῖον Υ Ἰτοηεῖβ, τπαὺ Ηἰετοτίδη μ85 ποῖ ΟὨῪ τϑηαογοὰ ἢἷδ οσοαὶν 
ΘΧΊΓΕΘΙΏΘΙΥ Βιιβρίοἰουδ ὈΥ ἰδ δοοοσηΐ οὗ ἴπΠ6 Ν᾽ δηάαδ]ς ρῬοτγβθουτίοη, Ὀυῖ μος ἢ88 8]80 ὀχοϊϊεὰ 
106 ΒΏΘΟΙΒ οὗ ἱπῆά 6! Υ (866 ΟἰΒυΟΠη Β Πδοϊ πὸ δπὰ ΕΔ]], νο], νἱ. ὑρ. 2388--- 296. ϑνο. 6(}:.), 
ΒΥ τοοογάϊηρ βοῆιο τ ἀϊσυ]ουδβ τηΐγαοῖοβ, (πὸ ἰσὰ ἢ οὗἨἁ ΜΒΙΟΝ, ποι μοίδηἀίης, Ὦ6 ΒΟ] ΠΥ 
ΡΙοαγροὰ Πἰμλϑο!Γ το ργονθ, 

Β" 8 
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δοίίοη ἰμ8απη τ ῆδὶ π6 οὐ μβοάοχ {μοπηβοῖνοθ πανὰ ρίνθῃ οὗ 1}: δηᾶ, 
ἐπογοίοσο, 1 186 ποὺ ἔδιν ἰο οοποϊυάθ (μ8ὲ {86 Ατΐδηβ πιδάθ ἢ 
ΟὈ) Θοἴ0Ώ8, ΠΙΘΓΘΙΥ ἔγοσα (6 ΟἸΓΟιΠηδίαποο ὑπαὶ πὸ ΟὈ]θοϊομβ δ οἢ 
Τοοοσὰ, ϑαοομάϊυ, 17 (6 σομο] βίο ογα 8 Π188106, ΠΥ, ΟΓα 11 
ΔΌΒΟΙ αἰ οογίαϊη, ἐπαῦ [86 Αὐΐδηβ, ὙΠῸ ΤΟΥ ῥγοβοηΐ δὖ {818 σοηξογ- 
606, Βἀπλι{64, “ 7764 διιπέ ψχιὶ ἐεδέϊπιοπίμπι ρεγλέδεπέ ἐπ οοἴο,᾽ δε., τὶ 
σου ]ἀ {0]]ονν ΟΠΥ {παῦ [Π6 ραββαρθ γγ88 ἴῃ {μον 1,δπ πηδῃιβοτρί8, 88 
1Π6 αυοίδίίοη οὗὨ 1ξ βῆονγβ {μαῦ 11 γγ͵αδϑ 'ἴπ (ἴΠ6 1 ἴῃ ππδπυδβογιρὶ ΟἿ 
ἙἘπυροηῖιβ, 0 ΟΥΟῪ ὑρ [86 οοηΐοβαίοθῃ. ΕὟΓ {ποθ Αὐΐδὴθ ὙΈΓῸ 
δηάΑ41]8 το πδὰ θθοη ἀτγίνθη ουΐ οὗ ϑδραϊη ᾿πίο Αἰτῖοβ, ψῆο τοδὰ {Π 6 
ΒΙΌ]6 ΟὨΪΥ ἰπ {86 1μαὐϊπ ὑγαηβ δου, πα ὑγο το (ΟΙΔΠΥ πὑπδοαυαδὶηἰοά 
μὰ} ατοοκ. (ΟΟΠΒΟαΌΘΠΓΥ {ΠΟΙ ΒΘ ποα οα ἴΠ6 αυοίδίοη οὗ 8 
Ῥϑεβᾶρ ἔγοπι π6 1, αἴ! ὑγδηβ᾽ίοη, αὖ ἴπ6 ομὰ οὗ (μ6 ΒΘ οοπίυτγ, 
Δογαβ πὸ Ῥγοδυτρίοη ἩἩΒδίδοουον {μὲ [Π6 ραββᾶσα δχιδίορα ἴῃ [86 
ατοοῖς οτὐρῖπαὶ. 180}, [186 ᾿ΒοΪ6 ὑγαηβδοίίου θοίνγθουῃ Ηυπποσῖο 
ψῖ ἢ μἷ8. Ατίδῃ μά δ]8 οἢ (86 οπ6 8146, δῃηά {86 οΥ̓οάοχ Ὀΐβμορϑ οὗ 
Αἰτῖοα οἱ {π6 οὔπογ, νγαϑ οὗ βυοἢ ἃ παΐυγο 88 Ὑ7Χ88 ὙΘΥῪ 111] δἀδρίεα ἰο 
116 ἀδοϊϑίοη οὗ ἃ οὐἹἴϊοαὶ αυοβοη. ΕὌΥ {5686 δμάδὶβ αϊἃ ποί 
οομηραῦ ὈΥ͂ ἀγρυμηοηΐ, θὰ Ὁ ἴογοο; δπᾶ {ποὺ ὑτουσὺ {ποὶν δάνογ- 
ΒΆΓΙ68 ἴο 586 ποθ, ποῖ ὉΥ͂ τοδβοῃΐηρ ὙΠ} Ἃἢ6πὰ, Ὀυῦ ΟΥ̓ ουἱηρ οι 
{Π6 1 ἰοησιιθθ. Τὸ 6, ἐποσοίογο, ἔγομι {Π6 8:16 δα οὗ ϑυοῖ τπθ ἢ (Ὸ 
186 δυο οἱ οὗ 1 ΦοΒπ νυ. 7. 18 Ἡθαυν {Π|6 ΒΆΠη6 88 8ὴ δρῃ6δὶ ἴῃ 118 
ἔδνοιυνσ ἴο {16 ὑββ  ΠΙΟΩΥ͂ οὗ ἃ Ελυιββίδη Θογροσα].ὔ " 

« δυςοῖ 18 {π6 οζέογπαϊΐ δου άθποα Ὁ 186 ροηυϊηθηθ88 οὗ [π18 τ ἢ 
᾿πἰραϊοα οἰαιιβθ. [Ὁ ΟὨΪΥ τοιμδῖηβ ὑπαὶ νγ76 ὈΓΙΘΗ͂Υ ΠΟΙΙΟΘ, 

“2. Το ἐπίεγπαΐ Εὐυϊάεποε αὐαμοοά ἵπ 15 Βελαΐῇ. 

“1, 71 ἐς εοπέεπαοα ἐλαΐ ἐδ σοπποοίϊοη ΟἹ ἐλε αἀϊδρείεα εἰαιιδε γεχμῖτος 
ἐξ ἰο δε ἐμβογίοα, ἔπ ΟΥ̓ΔΘΤ ἕο σοπιρίοίο ἐλ 8επ86; ιτολῖϊο ἐΐοδε τοῖο τε)εοὲ 
ἐὲ αὔῆγπι ἐπαξ ἐἐ5 ἐπϑεγέζοπ, ἱπ)μγοδ ἐλ τολοῖε ραδββαφο. 

« ὝΑγῖουΒ σοτϊηπηθηίδίογβ ὈΟΙἢ οὗὨ [Π6 ΕοΙΒἢ ἀπ Ῥγοὐδδβίδην σὨ τ ΓΟ ο8 
Πᾶνα ρίνοῃ ΟΧρ] ΙοΔἤοη8, [π6 ἀοδϑίσῃ οὗ νυ μϊοῖ 18 (0 βῃον ὑπᾶῦ {Π| 6 ν6Γ8βθ, 
16 ῬτΟΡΟΥΥ ἱπίοσρσοίβα, ᾿Ἰπδίοδα οὐ ἀϊβέιγθιηρ [86 86η86 οὗ [86 γθῦβϑβ 
τ οὗ 10 18 )οϊη64, ταί ΠΟΥ ΓΘΠΘΙΒ 10 τλοτα σοππηροίρα δηά οομρ]εΐο. 
Βυῖῦ {πΠ6 ἀγρυπιθηί, 1 Οἢ ΠΟΥ που]α ἀογῖγα ἔγοιῃ {818 βι ρροββά ἢ6- 
ΟΘΒΒΑΓΥ οοππροοίΐοῃ, 18 ἀδηϊοα ὈΥ [86 Ορροπϑῃίβ οὗ {π6 σϑηυπθηθβδ οὗ 
16 ἀϊδρυΐεα οἰαιδα, σθο οοηὐοηα ἐμαῦ {86 Β6η86 σου ]α 4180 ὍΘ ᾿οΓα 
σοιμρίοῖθ, δῃὰ (16 σοπηθοίίΐοῃ τόσα οἷθαῦ, σιβουῦ 1, ὙΤμδὺ {86 
ΤΟΔΟΥ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΠ Ὀ]οἀ ἀΌ]Υ [0 οϑἰϊτλαία (Π6 ΌΓΟΘ ΟΥ θα Κη 688 οὗἉ [819 
δτραπχοηΐ, {Π6 Οχροβιοῃ οὗὁ Βίβῃορ Ηοσβὶου, ἡ ]οἢ 18 ἀγανσῃ ὉΡ οα 
(6 αβϑιαπιρίϊοι {πᾶὲ 10 οοῃΐαϊηδβ [Π6 ““ ροπυϊηα ΟΣ Β ̓ οὗὨ {[πΠ6 Δροβί]ο, 
88.481} θ6 80] οἰποά, ἰοροίμον τι (Π6 ΘΧρΙαπδάοη οὗ δ᾽ [Ιεαᾶς Νενίοη, 
16 οδ)]οοῖ οὗὨἍ τ β1οὮ 18 ἴο Βῃο νυν ἰμαΐ {μ6 8686 18 Θῃμἶγο τοϊέμομέ [6 α18- 
Ρυϊθα οἶδιιθ. 

“ὦ, Βιεῆορ Ἠογείονς αταρἠτγαξίϊς Ἐπχροδίξοη. 
« 7Τλδγε αγὸ ἰλγοθ ἐπ λδανοη ἰλαΐ δεαγ' γϑοογ, --- τοοοτὰ ἴο {118 ἴδοῖ, (δὲ «}68119 19 

[86 ΟἸν51,--- ἐλ Ταίλον, ἰλε Ἡρογά, απὰ ἐλε Ἡοΐψ Οα)λοεῖ. . 
“ΤΈο Ζαίλον' ὍΔγα τοὶ ζμ688 ὈΥ 18 οὐ νοΐοθ ἔγοιη βϑαυοη, ἔνῖσα ἀσοϊατίης {6515 

“1 Μ|Ροἢ 86118᾽5 [ηϊγοάτοιίοη, νοὶ. ἐν. Ὀρ. 427, 428. 
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μὶ58 Ὀοϊονοαά ὅοη; ἢγϑὺ δίαυ 8 Ὀδρίϊϑη), τη δ6 οδπιθ ὩΡ ουὐΐ οὗὨ (Π6 Υἵνοῦ, δπᾶ 
π᾿ αὖ ἴ6 ἰγαηβῆρσυγαίίοθ. Δ τπιγὰ (ἴπὴ6 [86 ΕΔΙΒΟΡ ὈᾶΓα τ ΠΓΠ688 ΒΘ η 6 βθηῦ 

818 δῆρεὶ ἴο «9068118 ἴῃ ΒΡΌΠΥ ἴῃ ἴ86 σατάρση. 
“Τῇ οἴοσπαὶ Ἡγογαὰ ὈΔΓα ὙΪΓΠΟΒ8 ὈΥ {Π6 {1π6858 οὗἔἩ ἴμ6 ἀοὐπολὰ ἀπο] ηρ ἴῃ 

“6805 ὈΟΑΣγ.---γ ἰδδΐ ἀλλα οὗ δίγοηρίδ δηὰ ρονσοῦ 10} τ Β! οἷἢ ἢ 6 ὙΓΔ8 ἐπτ ει 
ἴογυ 186 ῬΟΓ[ΟΣαΔηο6 οἵ [8 το Γϑοῖοβ, δὰ {86 δηἀυγαηςσα ἴῃ 8 7.41} πὰ τιογίδὶ 
ὈΟΩγῪ οὗ [86 ἤγε οὗ {86 ΕδίμοτΒ σγαῖΒ. ὙΠ Υογὰ Ὅδγα τ ϊ[Π688, --- ρου ΒΔ Ρ8 ΤΊΟΤΘ 
πα ΓΘ γ,---86}}} 186 Ὑογὰ Ὀᾶτα τ τΐποβθ, ὮΥ 186 ῥτοίογηδίιγαὶ ἀδυκ 6 88 ἘΡΕΝ ἴοΥ 
ἴγοα Βουγα οὐβουγοὰ {86 δα, γ 8116 96808 Βυηρ ἴῃ Τοσηθηδ Ὡροὴ {86 ΟΥΟΒ8Β ; ἴῃ {86 
αυκκκίηρ οὗ 106 οαγίδ, (86 τϑηάϊηρ οὗ [86 γόος, απὰ [86 ορϑηΐρ οὗὨ 16 στανοϑ, [0 
Ἰρογαῦθ {86 Ὀοάϊο8 οὐὗἩ 186 βαϊηΐβ τ ἰο ἀρροαγοὰ ἴῃ (86 Βοὶγ οἰ(γ, αὐἴζου οὐσν 1, ογά᾽ 8 
ΓΟΒΌΓΣΥΘΟΓΟΙ : ζὉΓ [686 ΟΧΙΓΑΟΓΟΙ ΠΔΤΥ σΟΉν 51.008 οὗἩὨ [6 Ταλύοσ 4] που] τηυβὲ δ 
δϑουϊ ροὰ ἴο {μδὶ ρονγοῦ ὈΥ τ ὮΟΒ ἴῃ 1η6 Ὀορ᾽πηΐηρ οτοδίθα ἴἴ, απὰ 5{1}} αἰ γοοῖβ 
Π6 σουγϑα οὗὨ ἰϊ,-ιθαῦ ἴθ, ἴἤἢο ἴἪΠ6 ἱπιπηοαϊδία δοῖ οὗ {π6 Ῥογά ; 010 " ὉΥ δἷπι αἹ]Ϊ 

{πΐηρ8 σγαγα τηδά6, δηὰ Β6 ὩΡΒΟΙἀοα 8}} {μΐηρβ ὈΥ ἴπ6 πογὰ οὗἉ δῖ5 ὁσσῃ ροσγογ. 
“ἼΤηα οἷν Ολοεί Ὀδτα τ ζηθ 88, Ὁ ἴῃΠ6 δοϊκπον)οαρηιοης οὗ (6 ᾿πίληὶ ὁ 68118, 

τηβᾶάθ, Ὁ ἴδ ἱπϑρίγδίϊοη οὗ {86 Ηοὶγ ϑρί σι τ, ὈΥ (86 τιουῖδβ οὗ Β18 βαυσυδηίβ δηὰ ἴη- 
ΕἸΣ θη ἴα, ΘΙ πο δη ΑἸπᾶ; δπα τπογο αἀἰγθοῖϊυ, ΌΥ ἢ͵8 Υἱ8: Ὁ] 6 ἀθβοθπῖΐ ἀροη {Π6 
δά] 9655 δὲ ἰδ θαρίδηι, πὰ ὑροῖ {86 ἀροβί68 οὗ «6808 δἴθδσ ἴμ6 δδοθιβίοη οὗ 
18οῖν Ι,οσὰ. 

“Φ Τῆι τῆ ἐἑἦγές ἐπ ἡδαυδὴ δαγα ιοἰΐπιεδ8; απᾶ ἰλεδὸ ἐἦγοε, (6 δροϑίΐθ δ 8, αγὸ τ 
ΟΠ6, --- ὁπ6, ἰῃ ἴ86 ὉΠΙΪ οὗ ἃ σοπδβοηζοηῦ ὑδβΟ ΠΟῺΥ ; [ὉΓ (μδὲ ὉΠΙΪΥ 18. 4}1 {παῖ ἰ5 
τοαυϊδιύα ἴο 186 Ῥύγροβο οὗ ἴπ6 ἀροβὶ θ᾿ β ργοδθηῦ δγρυτηοηΐ... . Ηδ ρΌ68 οὐ : Απά 
ἔλεγε αγὸ ἰλγεθ ἐπ εατίλ ἰλαΐ δξαγ ιεἰξπεδε,---ἴλε ϑρίγι, απαὰ ἰλε Ἡαίεν, απὰ ἰλε Βιίοοά; 
απά ἰΐοδε ἰλγοθ αργϑο ἴῃ 0η6. 

“Τὴ6 ϑρίγέξ 185 Βοσα δυϊἀθη ]} Ὁ ἴοὸ Ὀ6 υηδεογδίοοα οὗ {με ρἰ δ Ργθίθγ δ ΓΑ] σο0η- 
ἰογτθὰ ὑροῦ ὈΘΙΘνΟ 3. 
“ΤΏ Ἰτοαίον δηὰ ἴΠ6 δίοοα ταρηἰϊοηοαὰ ΠΟτο 85 ἩΪΓΠ65568 ἃσα (6 ταί δηὰ (ἢ 6 

Ὀϊοοά π]ιοῖ ἰδδυοὰ ὥο (6 Βοαθοσηου δ δι θ, ἤθη ΔΒ Ὀοάγ, δἰγοβαὰγ ἀθδῶ, νγ88 
Ρἱογοθὰ ὈΥ ἃ βο θοῦ τὰ ἃ ΒΡΘΆΣ. 

“ Βυῦ δοῦν ἄἀο {18 ὑγαῖοσ δπὰ (818 Ὀ]οοὰ Ὅδαν τ ϊ1Π688 (πὶ ἰδ6 οτυςοϊβοά «6819 
νὑὴ5 (89 ΟΒγίδι ἢ Ὑγδίον δπὰ Ὀ]οοὰ τσογο [Π6 Πα ΒρΘΏΒΘΌ]6 ᾿ηϑίγυμηοπίβ οὗ οἰθαπβίηρ 
δὰ εχρίδιίοη ἴῃ 8}} {16 οἰδαπϑίηρβ δπὰ Ὄχρίδίϊοπβ οὗ [86 Ἰατ. “ΑἸἰπιοβϑῖ 4}} {8]ηρα, 
Βα} δὲ. Ῥδαυὶ, "ὅσα ὈΥ [6 ἰανγ Ῥυγμοὰ νι Ὀ]οοά ; δηὰ πιδουΐ βμοάάϊηρ οἵ Ὀϊουά 
{Ππ6γ6 8 ΠῸ σϑι βίο. Βυΐ ἴ86 Ῥυγραίίΐοη τῶδ ποῦ ΟΥ̓ ὈΪοοὰά οὨἱγ, Ὀὰϊ ὈΥ Ὀϊοοά 
Δη4 νΐίεγ: [ὋΣ [86 δδ1ὴ 6 ΔρΟϑ[16 βᾶγ8, " ἢθῃ Μοβοϑ ὑὰ ΒΡΟΚΘΏ ΘΥΟΤῪ ρτγοσορῦ ἴο 
811 {π6 Ῥϑορὶθ, δοοογάϊησ ἴο (86 ἴᾶὰτ, Β6 ἴοοῖκ ἴπΠ6 Ὀ]οοὰ οΥ̓͂ οαἶνεβ δῃὰ οἵ ροαῦῖβ, τ ῖὰ 
Ὑγ6Υ, δη ρει κὶ οα" ὈοΐΒ {86 Ὀοοὶς δῃὰ 811} 1π6 ρεορὶα.᾽ ΑἹ] 186 οἰοδηβίησβ δηὰ 
ἀχρίδιϊομθ οὗ ἴμ6 ἰατνῪ, ὉΥ τδίθν δῃὰ δηΐμιαὶ Ὀ]οοά, γγαγα {ρος ] οὗ 1π6 το] οἰθβηβίηρ 
ΟΥ̓ ἴπ6 σομδβοίθῃοα ὈΥ ἴ86 Ὑγδῦον οὗἉ Ὀδρίδη), δὰ οὗ 6 Ἔχριβίϊοη οὔ γϑὰὶ σαν Ὁ. {Π|6 
ὈΪοοὰ οὗἉ ΟΠ γῖδὺ Βῃ6 ἃ ρου {86 οΥΌ58, δῃὰ υἱγίυ ιν ἴα κοὴ ἡπὰ σϑοοϊνοα Ὀγ (86 [Ἀ11}}- 
ἴω] ἴῃ τς 1,ογὰ δ δῦρρεγτ. Τῇ Πονπίηρ, τμογοίοσγο, οὐ 1818 ψαίοσ δηὰ {Π18 Ὀ]οοά 
ἐπιση  ἀἸδίο Υ ἀροὴ οὖν [ογὰ Β ἀδδίῃ, ἔσοιῃ (86 πσουπὰ οροηρᾶ ἴῃ ἷ5 β'ἀθ, νγὰβ ἃ 
ποι βοκδίίοη ἴο 186 βυγττοιιπάϊηρ τυ 65, ἸΒουρὰ δὲ 86 (ἰπι6 ἀπάογείοοά Ὀγ ἔδν, 
παῖ 116 Γοαὶ οχριδίϊοῃ γ88 ΠΟῪ σοι ρ] ἴθ, πὰ [Π6 οἰδαηῃδίησ ἔθη βαῖ ὀρθῃ. 

“ ΤΊ9. 1 αν οπαθανουσζθαὰ ἰο θχρίαϊῃ ΒΟῪ πὰ σαίοῦ δπὰ {μ6 ὈΪοοά, ἱοροῖποσ 
τ τὴς ΠΡΙΠῈ ἜΣΘ ἩΠΙΊΉ65ΘΟΘ ὩΡΟῚ ΘΑΡΙΝ, [0 Θβ Δ ὉὈ]15}} (μ6 {ΑἸ ἢ τ αἰ ἢ ονογοοιποῖ]ι 
186 ποσ]ὰ." 

ΠΣ 

“1 1}, πονονοσῦ, 6 οὐβογνοᾶ, {παΐ (ΐ8 ἀγσυμπηθηΐ αβδυσηθα ἰῃαΐ 
ἐν τῇ γῇ, Ὡροπ εατίδ, ἴῃ [86 εἰσί νεσβθ, ᾿πιρ 168 {πα΄ βοιμοίϊηρ μδᾶ 
Ργθοραρα σψ ἢ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἵπ ποαυοπ. “Βυῦ {ΠπῈ ΡΥ ὙΠῸ δριιθ ἴῃ 
{Π18 τηδηηογ "ἢ (ΒΊΒΠΟΡ Μαγβῆ οὔβοσνθβθ) “ἰογρεῖ ἢπαὶ ἐν τῇ γῇ 18 
τοαπέϊπφ ἴὰ ἴπΠ6 Οτγεοὰ Μ55. 88 τ}} 18 ἐν τῷ οὐρανῷἈ,ἁ ΑἾδο, ἴῃ {Π6 
οἰάεβι χαήπ ΜΌ5. 16 οἰσθ! γοῦβα 18 δα} ἀρδιϊαία οὗ ἐπ ἔόγγα, 
ὙΠΟ τγᾶ8 Ἰπβουίθα ἴοσ [Π6 ὙΘΥῪ ΡΓΡΟβο οὗ Ππανΐηρ' βοιηοίἰπρ [0 σοΥ- 
ΤΕΒροηα τ {Δ ἐπ οαἶο, πὰ βῃονγθ μον Μ)6}} ἔπ 6 δανθγαὶ ραγίβ οὔ ὑπ 
ἸηΓογροϊδοῃ μανα θθθη πιοα ἴο οδοῖ οἰμον." 3 

“} Βρ. Ηουβίου 5 ϑογιβοπβ, νοΐ. ἱ. ὑΡ. 1923---201. 
“Σ ΒΡ. Μαυβὴ [δοΐυτγοε, μαζί νἱ. ἢ. 27. ποῖϑ. 

ΒΒ 



376 Τοχέμαϊ Οτιζοβπι. 

“1, δὲν 71εαας ἸΝειοίοπ᾽ 5 Ῥαγαρλταξίίς Ἐτροείξοη. 

“ ΐζλο ἐς ὧδ ἰλαὶ οσεγοοπιοίλ ἰδὰδ ισογία, δι ὧδ ἰλαί δεϊϊουοίλ ἰλαΐ 7 πϑῦ8 ἐς ἰλο δοπ 
οΥΓ Οοὐ, ταὶ ϑοῃ βροόκθϑὴ οὔ ἐπ ἴπ6 Ῥβ8] 5, βοσο Βα βαῖ (ἢ, " Του ἀρ τ ὅοη, {818 
ἄἀαγ δανθ 1 Ῥεροίίοηῃ (66. 7λὶ ἐδ λὲ ἐλαΐ, αἴλος {86 δ νγβ βαὰ ἰοῃς Ἔχρθϑοιθα Βίηι, 
σαπιθ, ἄτϑι ἴῃ ἃ τηουίδὶ Ὀοάγ, ὃν Ὀδρ(ϊδβηι οΥ̓ τσαΐεν, απ ἴθ 6 ἴῃ δὴ ἰπηπιογίδὶ ὁπ ὉΥ͂ 
βιρααϊην 818 δέοοά ὑροη (δ ογοββ, ἃπὰ στίβιηρ δρδίῃ ΠῸΠπι {Π6 ἀοδά ; ποί ὃψ τσαίον' 
οπῖψ. διιξ ὃν ιτοαίον' απαᾶ ὑἱοοά ; Ὀεὶῃς ἴ6 ὅοηῃ οἵ ἀοά, 848 τὸ] ὈῚ 18 γοβυγγοοίίοι 
ἴγουν ἴ86 ἀραιὰ (Αοἰβ χὶὶ!. 88 .)., 48 ΌΥ δ'8 ϑυρογηδίιγαὶ Ὀἰγιἢ οὗ μ6 ὙΊιγσίη. ([λικα 
', 86.) Απὰ ἐῤ ἐξ ἐλ ϑρινγὶ αἶβο, ἐλαΐ, ἱορείϊιον ἢ 186 νδίου απ Ὀ]οοά, δεανοίλ 
ισἱίπο86 οὗ ἴμ6 γα ἢ οὗ ἷ8 σοπιΐηρ ; δοοαιμδο ἐλο ϑριγὶξ ἐς ἱγιίλ, θὰ 80 ὁ ὐ δηὰ ὑπὸχ- 
σΟρ ΟηΔΌΪα ἩΪϊΐη6885. δ Ὸγ ἔλεγε αγὸ ἰΐγο ἰμαὲ ὅδαγ γοοογά οὗ ἷδ ουτηΐπηρ; ἐλε 
ϑρίγι, τ Ὁ] οἢ Βο ῥγοιϊβοαὰ ο βοηΐ, δῃὰ τ ΒΙΟὮ ὙγᾺ8 δῖΠ66 βοηΐ [ΌΓῚἢ ἀροῦ ὺ8 ἴῃ {{π|6 
ἴογπι οὗ οἴονθη ἰοηρσιιο8 δηὰ οὗ νᾶσίουβ γι; ἐλο Ὀδρίϊβηι οὗἁ ιτσαΐεν, “ Ὠογοῖπ αοὰ 
(οϑυΠ δ “ (815 185 Ὧν Ὀοϊονοα ὅοη :᾿᾿ ἀπά ἔλε βοάδάϊηρ οἱ ᾿ϊ8 ὑΐοοά, Δοσοπιραηϊοα τ ἢ 
μιῖ8. γοϑυγγθοίοι, ἩΒΟΓΘΌΥ 6 Ὀδοδπηα {86 πιοβί δι} {] ΤΑΔΓΟΥΤ ΟΥ̓ τ Π688 οὗ (ἢ 9 
τυ. Απά ἐλεδε ἰλτγεο, 16 ϑριγιῖ, (86 Ὀαρίδηι, δπὰ ἴοῃ οὗἁἩ Ομ γιβίὶ, στο ἴπ 
νι ποδί 0Π6 πὰ {86 βᾶπηθ ζἰΐησ (παηλοὶγ, (παῦ [Π6 δοπ οὗὨ αοά 18 σοπι6) ; διὰ 
{Πογ ΐογα {Π|6}Γ ονϊἄάθησα 18 ΒίΓΟΩΖ : [ῸΓ 86 ανν ΓΘαΊΪΤ65 Ὀὰΐ ἔνγο σΟμβοπίηρ τ ]ῦ- 
Ὧ65868, δη ΟΤΟ τὸ δᾶνο ἴὮγοα : ἀπά Ψ ι06 γϑοοῖσε ἰλδ ισἱίπδε8 οὕ πιεπ, ἰλὸ ΚἈτορίο]ὰ 
ισϊέπο85 ΟΥ Οοά, πἈϊο Β6 Ὅδγα οὗἁὨ ἢ15 δοη, ὈΥ ἀδοϊαγίηρ δὖῦ μἰ8 Ὀαρίϊδαι " ΤῊ]8 186 ΤΩΥ 
Ὀοϊονοά ϑοπ, ὈΥ Γαϊβίησ πἴπῃ ἔγοπι ἴδ6 ἀσαά, δηῃηὰ Ὁ Ροιυτγίηρ ουῦ δ18 ΘρΙΓΙῦ ΟἹ 18, ἐδ 
ξγεαίον ; δηὰ (Βοχοίοσα οὐρὰς 0 Ὀ6 ἸλΟΓῈ σα ἶἰγ τοοεϊν οὶ. 

“ΤῊ18,᾿" δ᾽. Ίβαδο Νουγίοη ΟΌΒΟΓνΟΒ, “ 18 [Π6 Β6Π86 ρΡΪ41} ἀπα παίῃΓαὶ, 
δηα {π6 ἀγτριπαοηΐ {}} ἀπὰ βίτοησ  Ραΐ 16 γοῦ ᾿ῃβοτὶ {Π6 ἰαβυϊπιοηγ οὗ 
ἴΠ6 ἴῃγϑα ἴῃ μϑάνθῃ, γοῦ ἱη οσταρὺ δηα Βρ0]] 10: ἔογ {π6 ψ;Π016 ἀθεῖσῃ 
Οὗ 1π6 δροβί]α δαϊῃρ μαγθ ἴο ὑγοόονθ ἴο τηθῃ ὈΥ͂ υυἱΐπθϑϑ {π6 ὑγαῖϊῃ οὗ 
ΟἸγιδι Β οομαΐησ, 1 που] ἀκ ΠΟῪ {{6 (δϑ. ΠΟΥ οὗἩἨ “186 [ἤγδ6 ἴῃ 
Βοδνθη πηᾶκο8 [0 {Π18 ρυγροβοῦ [1 {Π6]1Ὁ ἰΘΒΕἸΠΊΟΩΥ Ὀ6 ποῦ ρίνϑη ἴο 
ἴΏ6Π, ΠΟῪ ἀοθ8 10 ρύόνβ [ο ἴμοπὶ {πα ἰγυτὰ οὐ ΟἸ γιβῦ 8 οοπηρ {1 
Ὀ6 [Εἰνθη, ον 18 {86 (ΘΒΕΙΠΊΟΩΥ ἴῃ ποανθη αἰβηραϊβηθα ἴγοτα ὑπαΐ 
Οἢ αν [0 ἰΒ {π6 βαὴθ ϑριγιῦ ὙΠΟ ὙΠ Π68868 1π ποᾶνθη δπά 
1π δαγίῃ. [ἢ ἴῃ Ὀοίἢ οαβ68 ΐ τυιῖΐπθββοβ ἴο 18 τη6η, ὙΠοΤοὶη [168 {Π6 
ἀἰβοσοπμοα θοΐνγθοη 108 Ἡποβϑῖηρ ἴῃ Βοάνθῃ ἀπά 118 τ βϑιηρ ἴῃ 
ραν ὃ [δῖηὴ {πα ἢγβί οαϑα 1 ἄοσβ ποῖ "νη 688 ἴο τῆθη, ἴο οι ἀοίϊ 
1 ψιἰΐμοβῦ Απά ἴο ψ])ιαῖ ρυτροβο ῦ Απὰ ἤον 4068 108 νυ 6581ηρ' 
τᾶ Κα ἴο {π6 ἀεϑίρῃ οὔ δι, Φομβηβ ἀϊδβοουσβε ἢ [ωμε0 {ποῖ τηᾶκα σοοά 
Β6η86 οὗἩ δ ὙΠῸ ἀγὰ δ0]6. ΕῸΓ γ ρατγί, 1 σδῃ τηδῖζα ποῦ. [Γ 1Ὁ Ὀ6 
Βαϊ, {πᾶὶ 6 ἀγα ποῖ ἰο ἀοίογιϊης νμαὶ 18 ϑογιρίυγο, δπα νυ δαΐ ποῖ, 
ὍΥ Οὐ ῥγίναία ἡπαστησπίβ, 1 οομθϑβ 10 ἴῃ ρἴδοθθ ποῖ οοπίγονθγιβα ; 
Ῥαΐ, ἴῃ αἰβριίαθ]α ρῥ]ασοβ, ΓΕ ἰονα ἰο ἰδκε σμδὶ 1 οδῃ θεβύ ὑπάβϑγ- 
βίδπα.᾽"} 

“2, Αἱ ἐλο δουοπίν υογβ6, ἐδε εἶδ'εε ἰλαὲ ὅδαν γοοογά, ἀγα πιαπί [ἐδ 
»εγϑοπβ, απὰ {λ6 τσοτὰς ἐμπαὲ δ:ργ688 ἔϊοο ΟΓ ἐλόπι αγὸ πιαδοιζῖηιε πομη, 
ὁ Πατήρ (ἸῊΒ ΕἌΤΗΕΒ), απά ὁ Λόγος (ἸΤῊΕ ῬΟΒΌ); ιοΐέποθ τ06 
πιαῃ παίμτγαιϊϊν εαρεοὶ ἐπαξ ἐκ6 αἀ)ιποία, οΥ αα)εοίίυες ιολιοῖι αἰϊμάε ἴο 
ἐλειπ, τοοιιϊά αἰἱϊ δὲ 9 ἐλι6 πιαβοιιέης φοπάον ἰἈειοῖδε; δοπεεφιοπίίῳ ιδα 
πα ἐλε ᾿εαυεπῖψ εοἰΐπο58ε5 ἐο ὅδε ἀεποίεα ὃν ἰλε ιτοογάδ τρεῖς εἰσιν οἱ 
μαρτυροῦντες (ἐδιοτα ατὸ ἐΐγεε ἐπαξ ὅξαν' τεοογά). 

«ὙΠιι5. ἴλτ, 411 18 Θοπβοστωβθ] ἴο {Ππ8 τυ]68 οὔ ρ] απ ρταπηπιασ, Β6- 
βι68, 1 οαπποίὶ δα ἀβῆουυ ἴο σοποαῖνα {παὺ {π6 βαογϑα τσιογ, Βθη 

“1 ἱν Ιθαας Νοιγίοη᾿ Β Ηἰι, οἵ Το Ἰοχίβ, ὙοτΚΒ, νο]. ν᾿ ῬΡ. δὅ28, δ29. 



ΟλἈ ἐδε ἰοααάϊπο οὗ ἱ “ολη ν. Ἶ. 877 

δρουῦ ἰο ΟΧΡΓΘΘΒ ὑπ ΘΑΡΓΒΙΥ ὙϊΏΘΒ868 ἴῃ ἰμ6 ποχί ὑδσβθ, τηϊσῃςξ 
ΟΔΥΤΥ͂ Οἢ [86 Β8Π16 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΟΥ̓ Δ)ιηοΐβ ἕο {πδ΄ γε γβα ; δῃά [68 οοῦ- 
ΤΟΒΡΟΠάΘΠΟΒ 1 [86 ΒυΆΡΟΓ οὗ ἩΠΠ65868, δηᾶ {Π6 Β᾽ ΠῚ] Δ ΠΥ ΟΥ̓ {Πιοἷτ 
ἀεβιρῃ ἴῃ Ὀθαγηρ Ὑϊΐηθθ ἴο {π6 ἰγυτἢ οὗ {π6 το] ρίοη οὗ ΟἸτῖβί, 
ΤΑΔΥ͂ ἰοη ἴο σοῃῆγτῃ [818 βοἱτχθηΐ, Βυῦ 1 [Ππ6 ἔοτΠΊοΣ νοσβα ἀϊά ποῖ 
ΡΓθοθάθ, πα βῃοιὰ Ὀ6 τεὐθοϊθα ἃ8 βρυχίοιιϑ, ἴἪὁ “{1} μὲ ἀπο]: ἰοὸ 
Δοσουπί ΤῸΣ {Π6 86 Οὗ [Π6 πιδβοῦ]1η6 ρΌ ΠΟΥ ; δηα γα 8βουϊα γαῖ ὺ 
6 ἱποϊηρα ἴἰο βυβροοῦ ὑπὸ {π6 πογὰβ πσου]ὰ παν θθθη τρία εἰσὶ τὰ 
μαρτυροῦντα, 88 8}} {π6 ἰθτταβ ἰμαῦ ΤΌΠΟΥ ἴο ἀδποίθ [86 δῦ] 
ΘΠΘΓΡΊ6Β, ΟΣ δἰἰοδβί 008, ΓΘ ΘΥΟΥῪ Οη6 οὗ ἴπ6 πουΐοῦ σοηάοσ. [10 
ΔΡΡΘδγβ, {86 ῃ, ἰμαῦ {πὸ τὰγτῃ οὗὨ ἴπ6 Ἰδηρτιαρθ, 88 076] 88 {π6 παίῃσο οὗ 
16 ψὶῦμ6 8868, σου Ἱὰ σραῦϊγα {86 86 οἵ {18 σοηᾶσγ: δηάᾶ [Βογοίογο 
10.6 ΔοούΓΔΟΥ οὗ [Π6 ΘΟμδίΓ Οὔ ΟΠ,, ΟΥ [16 βίσιοῦ ΣᾺ] 68 ΟΥὨ ργδισηαγ, τηβὺ 
7), αυοῖν ἐλ ρτοβεπί ἐστί. 

«8, Βίβϑῃορ Μιδάϊδίοῃ 48 ἃ ἰοηρ' δηὰα οἰαθογαῖο ἀϊββογίδειομ, [Π6 ἀ6- 
βῖστι οὗ νϑιοῖ 18 ἴο βου {παι [86 ἀγίιοῖο ΤΟ Ὀοϑίοσβ ἕν εἰσιν ἴῃ {86 
εἰσι ἢ νοσϑα τητιϑῦ ὨΘΟΘΒΘΑΣΊΥ͂ τοίου ἴο {μ6 ποσὰ “ΕΝ ἴῃ {Π6 ρῥγϑοϑάϊηρ 
γ6Γ86, 8Πα ΘΟΠΒΘΑΠΘΗΥ ἰμαὶ δος νογΒ68 τηυδί 6 γτοίβ! 64, οΥ δοίλ 
Τοὐοοίοα.ὅ 

« ΤΙῖβ ἀσσυτηθηΐ 18 πού οὗ ἃ πδίυγο ἰο δά}: οὗ Δρυιἀρτηδηΐ; ραΐ, ἴῃ 
ΟΥοΥ ἴο Ὀ6 βγιοὐγ οοττοοῦ, πο γο Βιου]α Ὀ6 δὴ ἑαοπέϊέν τὰ [Π6 δ )Θοΐ, 
δηα ποῦ 8 δὲηιϊαγὶψ ΟὨΪΥ. Α ἀοιδύ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΓΟΑΒΟΠΔΌΪ δηἰογίδιηοα, 
ΠΟΙΟΥ͂, ἴῃ {86 ἰδηστιασα οὗ δύ. Φοῆη, ΤῸ ἝΝ ἰδ πού υβοὰ 88 πῃ 
δααϊναϊοηΐ ἰο ΤῸ ΑΥ̓ΤΟ, 845 1 18 ἴὰ ῬῺὨ]], 11, 2.; ἴπ τ ΟΝ ΟΆ886. ΤῸ 
ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ ἴο ΔΗΥ͂ ργθοθάϊηρ ἜΧΡγθββίοι σου] 6 Δρρ]164. Τὸ {Π|8 νγϑ 
ΤΩΔΥ 8604, μαὺ τῇ ἴπ6 γυϊραΐθ ρύθϑοσνθβ {π0 γι στϑϑαΐπρ', [Π6 {γΓ8η8- 
Ἰαΐοτβ τηυῦϑὲ ανα βιρροβοα {6 ΕἸΣ ΤῸ ἝΝ οὗ 16 8(1 νϑσβα ἴο ὃ6 
δαιϊγαϊοηΐ ἴο 186 ἝΝ οὗ [86 70 ; ἔογ 811 (Π6 τηδηβουρίβ τ ΒΙοἢ τοΐδιη 
1Π6 Θοποϊαάϊηρ; οἰδαβα οὗ [86 81} νϑθῦβο (6 ὙΘΓῪ ἰαγρα ρογίϊοῃ οἵ ἴπθηὶ 
οταιρ 10), τοδα ἐγε ὠμηι διπί, 88 ἴῃ ἴῃ6 71 σοῦβα. ὃ 

“4, Τῆεο πιοίο (Γ᾽ ἐδιπλίπι ἀπά αἰοίἑοπ ἐς ρεομίίαγ ἰο δὲ. Ψολῃ. Νὸ 
οἶλογ' ευαπφοῖϊδέ οΥἡ αροείϊε βρεαΐς 0 ἐδ τοϊΐπεε5 οΥὗἩ ἐδε Ταίδογ οὐ ἐδ δ 
Ἡοῖν ϑρίγιί, αβα ἦθ6 ἄοε8 ἵπ ἀΐβ Οοβροῖ; απά πὸ οἶδεν ουαπρφοίϊδί ΟΥ 
αγοξίϊε οαἰϊΐς ἐλε ϑοπ ῳΓ Οοὐ ἐλε ἽΝ ΟΕΡ. 

« ΤὮΐβ ἀγρυτηθηῦ μα8 Ὀ66ῃ βίγο ΠΟ ΒΙΥ ἀτροὰ ΟΥ̓ Καίίπον, ΒβηρΕὶ, 
δηἃ ΟΥΠοΡ Ζοαίοιιβ δἀὐνοοδίθβ ἔου {π6 ἀϊβρυίοα οἰαιβθ.. Βαΐ, οα {δ6 
οἴμασ μαῃά, 10 18 οοπίοπᾶοα {πᾶὖ ἴΠοτα 18 0 βυοὶ ΔΘ η 1081} ΘΧΡΓΘΒΒΊ0Ὼ 
1η [6 τψοϊο ΒΙΌΪΩ Ὀ6β1:468. 

“5, ἘᾺΓΙΒΟΣ, οὐἰ 105 πὸ δἀνοοαίοα [π6 ροπαΐπθηθβθ οὗ [18 ἰοχί, 

“1 ΟἸαδϑῖοαὶ Ζοπτγηαὶ, νοὶ. ἰϊ, ρῃ. 869---871. 866 αἷ8δο Μτ. Νο]δη 8 ἱπαυΐγγ, ΡΡ. 260, 804. 
“3 ὅ60 Βίβῃορ Μιάάα)οίοη οἡ ἴμα ατοοῖκ Αὐτὶςθ, ΡΡ. 688---658. 
“8. Οὐ ΑΥΟΥγ Βονΐον, γο]. χχυΐϊ. Ρ. 330. -- 
.4 Ἰῃ βυρροτί οὗ ἴπ6 αθονθ δύριπιθηῖ, ΒΙΒΗΟΡ Βυγροββ τοίετϑ ἴ0 ΖόΒη ν. 81---ϑ7., Ὑ}. 18... 

Δηὰ χν. 26.; πὰ δοΐοτο Ὠἰπι, ατίθβθδο (8ο αἶνοθ ἀρ ἴδ ἀϊδραϊοὰ Ῥϑββαρο 88 βριγίουβ) 
Πα οδπαάϊα]γ βαϊὰ, [μδὲ Φομη μοῖθ τοίουβ ἴο Ὁ τῖϑυ᾿Β ἀἰβοοῦγβο πη ΦόΒη ν. 831---39.. οοπιρᾶτοὰ 
ψπ ἢ Φόδη νἱ!. 18. 18.; δὰ δά 8, (πδὲ τιμαὶ 2665 ΟἸγίδὶ δὰ ἴμογὸ ἰδαρῆῖ, (μὸ δροβίὶθ 
Υἰθῃθὰ ἰ0 Ῥτουθ ἴο ἰβ τοϑάετβ Ὁ [Π6 δ8Π|6 Δγραμηθηΐβ; ὙΒΙοΝ δεΐηρ 1Π6 σαδὲ, ἴδιο 
ἐπ τέππιὶ γοῖβο (ἰδ ἰ8 ἰηΐοττθὰ) οουἹὰ ποῖ δ6 νγδηϊίηρ. ΒΡ. Βυγρεβ5᾽8 Υἰπάϊοδιίοι, Ρ. 115. 
24 εβἀϊῖ, 



378 Τεχίμαϊ Ογίξοίδηι, 

οὐδβοσνυοᾶ {παΐ ογείαδίοη.5 ἸΏ ΔησΙοπέ ΤΠ ΒοΥΙρίβ, νου βΊ 9 Π8, δηἃ δα ςΠΟΥΒ, 
8.6 ποῖ 6 ΔΌ8οϊ αὔθ ΘΟ ΓΔ !ΟΟΠΒ, ΠΟΥ ἀϊγοοῦ ᾿ροδοδυηθηΐδ οὗ [δοί8. 
ΤΉΘΥ ΟἹΪΥ ΒΌΡΡΙΥ [Ὁο04 ἴον οοπ)θοίΐυγο ', απὰ σοπ)θοΐαγαὶ οὐ] οίβτα ουρῆς 
ἴο 06 ΒρΑΥΪΠΡῚΥ δπα ὁδα Οὐ Υ Δρρ]16α Ὀοίογο 1Ὁ οἂπ 6 δαἀπ 6 88 
βυ Ποϊοηΐ δυ ΠΟΥ ΓΥ [ῸΣ δἰ ἐογῖηρ ἴΠ6 τοοοινοα ἰαχί. Βοδι 68, {μ6 οπιἱβ- 
ΒΙοη 1ῃ 186 ῥγοβαπί 0886 ἸΘῪ ΧΕ 8814) Ρ6 Βα ϊϑίδοίουγ! Υ δοοουηοά 
ἴοσ, ἔγοτῃη γδγσιοιιβ οἰγουτηβίδησοβ, 818, 

4. ΤῆἼσοτε παν λαῦε ὄξει ΤΎΤΟ εαϊξίοης οΓ᾽ ἐλὶξ Ἐξ ρίδέϊε, ἐπ ἐλ γε 
9Γ τολϊοῖ, ἐλε αϊδριξοα οἴαιιδε τραϑ οπιϊξέοα,, διέ ἐ8 τείαϊπεά ἐπ ἐδ ξεοοηπά Οὗ 
ἰαξογ οαϊξίοπ. 

«ΤῊ ἢ {ἰνοδὶ8 νϑα ὅγδι δῃποιπορᾶ Ὀγ {π6 ἰδία Μτ. Ομαυΐθα ΤΆγ]ον ὃ, τ[μ6 ἘΠΠρ Ι5ἢ 
οἀϊος οὐἁ (ὑφ πηοῖ᾿ 8 Π᾿ουομδγΥ οὗ {86 ΒΙ0]6. Αοοογάϊηρς ἴο [8 Ἀγροίδμοδίβ γϑγϑθδ 
ὅ.--9. οὗ] Φοβη ν. δίοοά ἔδυ 'π (86 ἔπτο ΘΙ Π]0Π8 : --- 

ΕΊΒΒΥ ΒΌΙΤΙΟΝ. 

ΒΟ 'ἰ5 μὸ (δμαὶ, ονογοοσηοίδ (86 
ψουἹὰ, Ὁη]685 10 Ὀ6 οπ6 τῖῆο Ὀ6Ι ον 8 
1Πδὲ Ψ 658 15 {86 ὅοη οὐ ἀοὰ ἢ ΤΠ 5 
8 δ6 Ἧ8Ο σϑῖηθ ὈΥ Ὑγδίοσ δπὰ Ὀ]οοὰ ; 
“7685 (86 ΟὨγίβῦ : ποῖ ὈΥ τγδῖον ΟἹ]Υ, 
Ὀυΐ ΟΥ̓ ψαίον δπά Ὀἱοοὰ: δαΐ {86 
δρΙ ΓΙ 186 ἰδαῖ το ὈΘαγοί ἢ τ Π 688. 

ΑΥ̓͂ ΜΒΙΟΝ ὈΘΆΓ τ ϊΐπ688, Π6 ΠΏ, ΓΘ 
(8686 ἴδγοα ; (μ6 βρισ, δηὰ [π6 
νψαίον, πὰ [86 Ὁ] δηὰ (ἢ686 8Γ6 
οοπιἱηραὰ ἴῃ οὁπ6. [ἢ πὸ χϑοοῖνα (86 
ψὶΐηθ88 ΟΥἨ πιο, ἴ86 πὶ ηο85 οὗ ἀοά 
8 στϑαίου ; απαᾶὶ δεβυγθαϊ υ [818 18 {86 
ν ϊηοδ8 οὔ ἀοά, νὰ! οἢ 18 τυ ποβϑοὰ οὗ 

ΒΈΟΟΝ. ΕΒΡΙΤΙΟΝ. 
ὟΤο ἱβ ἢ ὑπαὶ ουθγοοιῃθίι (π6 νον], υπ- 

1685 ἰξ θ6 ὁπ ψθῶ8ὸ Ῥοϊΐαγοβ ἰμβαὶ «7688 18 188 
ϑ8οη οὔ αἀοά ἢ ΤΉΪΒ 'ἴ8 Βα ῆο σϑη6 ὈΥ͂ τγαῖδν 
δηα Ὀ]οοὰ ; 968ὺ8 [86 ΟΠ γίβι ; ποῖ ὈΥ ὑγαΐογ 
ΟΌΪγ, Ὀὰὺ ὈΥ ναῖοῦ δπὰ Ὀ]οοὰ : Ὀαΐ (86 δρί τὶς 
8 [δῖ νιον ὈΘΑΓΘΙΝ τ] 858. ΤΉΘΥ σα τοὶ 
ὈΘΑΣ ὙΪΠ688 (μη ὁπ δαγίλ, ἀγα ἴδ 686 ἰῃγοο : 
186 8ρὶτὶῦ, δηὰ [86 τγδίϑσ, διὰ {μ6 δ]οοὰ : δπὰ 
8686 ἴΠγθθ αγὸ οουιδηθαὰ ἰῃ οὔθ. Οὐγγε- 
ϑροπαάφηεξ, ἰλοδο τολο ὅδαν» ιοἱϊϊπεδ5 ἴῃ ἦδαυεη, 
αγὸ ἰΐγεα; ἰλε  αίλεν, απα ἰλε ἩΡογα, απὰ ἰλδ 
Ἡοῖἷν ϑρίγιί; απ ἐλεδε ἰλγδδ αγὸ (λ οκε. [{ 
6 ΤΟΟΟΙνΘ ἴῃ6 ὙΪῚΏ688 ΟΥ̓Ὠ Ἰχθη, {86 πὶζποβα 
οὗ ἀοὰ ͵8 ρτοδίδν ; απῶ δββυγθ]υ 18 18 (μ68 
γε η 688 οὗ Ὑ δ Ιοἷν ἰδ τ [πο δβοα οὗ .)18 ϑοη. δὶ8 ϑοη, ὅζα. 

Ετοπι {818 Ἐγροίι 6818 ἴ 18 ̓ πιροββι 0]6 ἴο τ ΒΟ] ἃ {86 ργαΐβα οὐ ἱηρϑμυ ον ; Ραϊ ἴὲ 
οδηποῖ ὃ6 δἀπιῖεα 88 ροδβὶτἶνο ουϊάθποθ ἴῃ ἀδίοσιαϊηίηρ [86 ρσοηυΐοπθϑθ οὗἁὨ 1Π6 ἀ]5- 
Ῥυϊοὰ οἶδιδο, ἔγοπι {86 ἴοΐαὶ βΌβεποα οἵ Ηἰβύουϊοδὶ οὐ βὐύθῃ ἐγϑα ἸΟΠΑΣΥῪ ἰθδυϊπιοην ἰὼ 
ϑυρροτῦ ἰν, [0 οαῃ ΒΑΡΪγ 06 τηδίηἰαϊποὰ ἐπ ΔΩ ἔστι ὑμαῦ που!ὰ δάμπιϊε (με ἐπ- 
δριγαΐίοη οὗ 186 σογῖ. 

“(2.) Τὴε στεαΐ λαυος απὰ ἀδδέγμοίίον ΟΓ ἐλε ἀποίοπὲ σορίες ὁ ἐδε 
Οτεοὶκ Τεβίαπιοπξ, ἴπ ἐλο 7)ιοοζοίίαπ μογβεσμίϊοπ εβροοϊαϊἧν, ιολίολ γασεώ 
ἐμγοισλομὲ δε Ποπιαπ ἐπιρῖτο, αϑ 7α" αα Βγιίίαίπ, διιξ τοα ἰἰρσλίεν ἐπ 
Ασα, ργοδαδίν οσοαδιοπε ἃ ϑ8εαγοϊίψ ΟΥ̓ αποῖϊοηέ Οτοοῖ οορίες ; απά 
6 ἐλε τεπιπαπὲ πιοῦα ορέπ ο αὐσειϊοταίίοπ, οἴέλεν ἔγοπι ἐδε ἈΘρ]σοησθ 
00 ἰγαπδογίδοτϑ, οὐ {16 ἔταυὰ ὁ λετείϊοδ ; ἐϑρεοίαϊίν ἀμγίπρ ἐλε ργευαϊίοισα 
ΟΓ ἐδ Αγίαη λόγόδῃ ἵπ ἰλ6 Οτοεοῖλ ομαγοὴ, γ᾽ ξοτίψ ψεαγα, αὐἴεν ἐΐιδ 
«ταί 9, Οοπεδίαπῆπο ἔδιε αὐεαί (γατιϊομίαγῖν αἀμγίπρ ἐδλε τείσπ 907,7 (οη- 
δίαπίϊι5), μπέϊὶ ἐδ ἀσοοδδίοη οΓ7 Τ᾽ εοάοδὲμα ἐς Οτοαί. 

Ἴδας δβδυοῦἢ δὴ δἀιϊογαίίοη οὗ ἴῃ6 ββογοὰ ἰοχὶ πιϊρλὶ ἴδἶκο ρἷδοθ, 18 τε ῖϊη 186 
γΟΥΩ6 ΟΥ̓ ροββϑι Ὁ ΠΠἰγ. [ζ ἴ8, βουνοῦ, 411 Ὀὰϊ ΠΊΟΓΑΠΪγ Ἰπηροβϑὶ Ὁ]6 τμαὶ ἐξ σομζα ἰακὸ 
Ρἶδος νιῖβουῖ ἀοιδοιίοη ; ἴοσ, μουν 8. 1ὺ Ῥοββῖρ]6 ιμαῦ 188 Ατίβδηβ οου]ὰ οοπβρίγα 81} 
186 ψοῦϊὰ ονοσ, αὐ οποο, ἴῃ 186 Ἰαίίογ οηὰ οὗ Οὐπβίδπ 1 15᾽5 ταῖρτι, ἰο σεῦ ἰπίο {ποὶγ 
Ῥοββοβϑίοῃ αἱΐ {π6 οορίθβ οὗ [6 Νὸνν Τδρίδιημθηῦ {μβθη ἴῃ Ὀαΐπρ, δὰ οογγθοὶ {{πθπὶ 
ἑλγουσλοιῖ, πὶϊδουϊ Ὀεὶηρ Ρεγοοινοὰ ἢ Απὰ Ὁπδῖ (ποὺ ββουϊὰ δοοοιρ] δα (8 ἷ8 ἴῃ 

41 Βαΐ τΠΐ8 18 δῇ υὐίο νυ [Ἀ1]80 π180 οὗἩἨ [Π6 ττογὰ “ φοπ)εοίογα, οπ6 ν ϊοἢ ἴῃ ΤΟΥ ΏΑΓΥ οτί- 
εἰοΐστα γου]ὰ ποὶ θ6 δἀπη θὰ (ῸΓ δ πιοπηθηῖ. ΤῊΪΒ ἰβ ἃ ᾳυοδβιίίοη οὗ ευέάεποο, ἡ οι δ ἃ 

ΤΩΔῪ Ὁθ ἰππογίοα ἴῃ ϑρίὶϊο οὗἉ Δ}1} ἐεϑιϊτηοηγ. 
ΔΙγηοῦ δ ΠΟ ΟΠΔΙΥ, νοΐ. ἐν. (41 οἀϊξ.) ΡΡ. 2381] --288. ἙἘΤαστωθδὶ, ηο. ἀςοχχί, 
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ΒΟ ἢ 8 ὙΆΥ, 858 ἰ0 ἴαβυβ πὸ ὈΪοῖ οὐ οἴδϑπι ἴῃ βιος οορίθβϑ, ΕΥ̓͂ πῖον {86 (γα τηῖρδὺ 
Ὅ6 πυβροοίοα οΥ ἀϊϑοονοτεᾶ ; ἔεγίδον, (δαὶ ᾿μ6Υ δῃου ὰ βυςοθοϑα ἴῃ 80 αὐίουὶν οἰβοιησ 
ἴΠ6 ὙΘΓΥ ΤΩΘΠΊΟΙΥ ΟΥ̓ ἰΐ, ἐμαὶ ποῖῦμοῦ ΑἰΒδηαβίυϑ ΠΟΥ ΔΩΥ οἶμον οὗἉὨ ὑμεῖὶγ οοηίοπι- 
Ῥογασὶθβ οουἹά δογνγαγαὰβ σοι θοῦ ἰμδὺ ἰΠ6Υ μβαὰ δνϑὺ Ῥείοσυθ βθθὴ 1Ὁ ἱπ {πεὶγ 
βαοσοὰ ὈΟΘΟΚΒ: δᾶ, ἄμα γ, ὑπαῦ ΤΠΟΥ δδουϊἃ ουαβα 1Ὁ ουΐ ΟΥ̓Ἱ [οὶ οὐ οΟρΐθδ, 80 
18αῖ θη ΤΠΟΥ ἰαγηοὰ ἴο 86 οοηδυ ϑίδη δ] ἢ (45 ΠΟΥ σοπογα ν αἰὰ ἱπ [86 
ἩΟΒΙΘΓΏ ΘΙΠΡΪΓΘ ΒΟΟῚ 4[06 Ὁ 186 ἀρδίῃ οὗ Οοηϑίδῃ!! 3), ὑΒΟΥ οου]α ΣοΙπθ ΕΓ ΠΟ 
ΙΏΟΣΘ ΟΥ̓ 1 Ἰπδῃ ΔῺΥ Οἰο ν᾽ Ρυβομ. ἢ 

«(3.) Το Αγίαπϑ ταὶσὺ λαῦο ἀεεισηεαϊυ ἐτρμπσοά τΐ, αα δοῖπρ ἱπὲπιϊοαῖ 
ἔο ἰλεῖγ ἀοοίγηπε. 

ΕἼΘ οὔαγρα οὗ δανίηρ σχρυηρεοα {18 ἢ 6 88 Ὀδοη Ὀτοθσὰξ ἀσαϊηϑὺ {86 
Ασίδηβ ΟὨΪΥ ἴῃ πιοάοσῃ ὑἶπι68 ; Ὀαΐ [ἰ 18 τὰν ἐβαὸν το ρ θὰ Ὀγ Ὅτ. ΜΠ] (Δ δάνο- 
οαῖθ ἴοσ ἴῃ ἀϊβρυϊοα οἾδι.86), γῆο 8518, ΠΟῪ ἰουα 80 Λτίδηδ ὀχρυηρο {Π|6886 
τογά5, ὙΒΙοδ πογα ουὐἱὐ δγοδᾶν, οὔθ δυπάτοδ δηὰ ΔΩ͂, γοῶγβ Ὀδίοτο Ατὶυδ νγ89 
Βοσῃ ἢ Τὸ νοὶ τ ΠΠΔῪ δα ὰ τμδ [Ὁ 18 ΓΙΟΥ͂ ἱπογθάϊ 016 ὑπαῦ (6 οὐ βοάοχ ββου)ὰ 
πᾶνα ὈΘΘΠ 80 ΟΆΓ6Ἶ6585, 88 ἴ0 μαναὰ δ᾽οσοὰ (πΠ6 Αὐδπβ ἴο χοῦ ρῬοθβοβδείοῃ οὗ 41} {86} 
ΘΟΡ 68, [ὉΓ [6 ρύγροβα οὗ βεσρυηρίηρ ἴΒ6 ψοτὰβ ἴῃ αυθβίίοῃ. 

« (4.) ΤΆΣ ονέλοάος ἐξεπιϑοῖυες ταὶρί λαῦυο ἀεβἰσπεάϊῳ υὐἱλάγαιση ἐξ οπέ 
07 τεσατάὰ ἕο ἐδια πιψϑίεγῳ Οὗ ἐδε Τγὶπιέψ, ππάον' ἐδ ρεγεμαδίοπ ἐλαί διοὴ 
α ραδδαφο αϑ 1 «οΐδη ν. Ἶ. οἱσῆΐξ ποὲ ἕο δὲ 6:ροβεοά ἰο δυο τεαάογ. 

“ὙΠ Βουΐ οχδγοϊηΐηρ [86 Β ΓΘ ρῚ ἢ ΟΥ ὙΘΆΚΠΘΒΒ ΟΥ̓ [18 ἀπὰ ἴΠ6 ρῥγϑοθαϊης γθᾶβοῃ, 
ΜΟΙ δοἰ 8 οὔϑογνοβ, [πδὺ βδαοῖ οδιιϑ68, ἰπουσῶ {Π6Υ πιρλέ ᾶνα ῥγοάἀυοοα τἢ6 ΟὨλἱβ- 
βίο οὗἩ [6 ρδββαβα ἰῃ δόπια σορΐοδ, οομϊά ποί ῬοΟΒδΙ ΟΪΥ βανα οσοδβιοηρά 1 ἴῃ αὐ ἐμ6 
δηοίθηϊς ατρθοκ τπβηυ βου ρίδ, ἀπ ἴῃ 8}} {μ6 δποϊθῃῦ νϑυβίοῃϑ, Ἔδχσοορὶ (6 Ϊ,βίϊη. 
Βαβι θϑ, {Π6Ὺ ΓΘ ὙΒΟΪῈΥ ἵογείσῃ ἰο [86 ργοϑθηΐ ΡΌΓΡΟΒΟ : ΠΥ ἀο ποί ἰθηὰ ἴο Βῃον 
186 δι ΒΘη ΟΣ Ὑ οὗ 1. Φόοβη ν. 7.. θυὰῦ βοοοιμηῦ ΤΊΘΓΟΙΥ [0 108 ΟΠ Β80η, Οα 186 γΓ6- 
ΥὙἹΟῺΒ δρρΡοβιοη τδαῖ ἰζ 8 δας Βοπίῖς, Βαυΐ τ} 18 15 (86 1δίηρ ἴο θ6 ργονθά. Απὰ ἱΐ 
8 ϑυγο})γ αὐθυτὰ ἴο δοοοιηῦ ἔοῦ {16 Οπιϊβϑίοῃ ΟΥ̓ ἃ ρᾶβϑασζο ἰπ ϑαϊης “0 η᾽ 8 ἢγϑβι 
Ἐρίδβι16 Ὀοΐοσο ἰζ 888 θθθὴ ββονῃ ἴδδί 6 ΕἸ ρ'8116 ουοὺ οοπίδϊ ποᾶ 1ζ. ““ϑυμροβε, 
δὲ σοπίπιοβ, “1 ᾿ογο ἴο οἱΐθ ἃ πιϑιὶ ὈΘΙΌΣΟ 8 οομχί ΟΥ̓ ᾿υδίϊοο, απ ἀριμδηι ἔγοῖὰ 
Ηἰἷπὶ ἃ ϑυπ ΟΥ̓ ΤΩΟΏΘΥ, ὑπαῦ οἡ Ὀδίηρ δδίκοα ὈΥ [886 πιδριϑίταϊα ὙΠΟ 1 Βαὰ δΔηὴγ 
Ῥομὰ ἴο ρῥτοάυςθ ἴῃ ἜΡΡΟΣΣ οὔ τδ6 ἀδηηδηά, 1 δηβινοσοᾶ, {μαὶ 1 δὰ ἱπάθεὰ πο Ῥοπεὶ 
ἴο ῥγοάυςο, Ὀυῦ δαῖ ἃ Ὀομὰ ταϊσῃῦ Βανα Ὀθθῃ ὙΘΤΥ͂ Θ68}}Υ 1οβὺ ἀυγίηρ [86 ἴσοι ]65 
οὗ 186 ἰα6 γᾶ. [|π {818 6886, ΣΥ [16 τηλρ᾽δίγαϊα βῃουἹὰ δάταϊ (Π6 νϑ] αἰ γ οὗ 116 
ἀοιαδηα, δηὰ ΟὈ]μο ἴμ6 δοουβθὰ ρδγὶγ [0 ΡΥ 186 βπὶ Τεαυΐγοα, ΘΥΘΓῪ ταδη ποῦ] 
σοθοὶυάα ποῖ 80 πιυοῖὰ ἰδδὺ δ νγγαὰϑ πη]υδί, 85 ὑμαὺ διῖ8 πηδηΐαὶ ἐἈου 168 γογα ἀδ- 
ταημοὰ. Βιυΐ ἷ8 ποὺ ἐδ ΐ8 6836 5:Π}}}8 Ὁ ἴ0 {86 6486 οὗὁἨὨ ἰΒο86 νῆο οοπίοπα {παῖ 1 Φοδπ 
νυ. 7. 18 Βοπαΐπα, Ὀσδοδυδα ἱΐ σαϊσῃῦ πᾶν ὈΘοη Ἰοβῦ ἢ [ἡ ἐμοῦ, {ποῖγ βἰὑπμαιίοη ἰ8 8.}}} 
ὝΟΥΙΘΘ, δὴ 66 πα ͵ο68 ΟΥ̓ 8 Β'ῃρ]6 τιδηυβοσιρί 18 τ Οἢ το γα ΓΘ 0]6 (δὴ 186 1088 οὗ 
086 8πὰ {116 δῶπ16 ρΆ588 66 ἰῃ ΤΟΥ ἴμδη ΟἰἸὨΣΥ ΤΠ ΒΟΙΙρ 5. 5 

«(6.) Το πεσίίφεποο ὁ} ἰγαπδογίδογβ πιαν ἤαυο οσαμδοά {δε οπιΐπδίοη οὗ 
ἐλο αϊδριμέοα οἰαιιϑε. Ἵ76 δουοπίδ ὑτὉέγδε δοσὶπιδ τη {δὲ δατιδ ἨιαΉΉΕΥ ὡς 
ἐδο εἰγλίς ; απαὰ ἐλογεΐοτε ἐδε ἰγαπϑογίδεγα πιϊσὶέ φαϑὶΐν ἀαῦυο ουογίοολοα 
ἐλο δουεπέ υϑγϑ6, απα σοηπϑεχιοηξίν ἤαὺθ οηιεα ἐξ ὃψ αοεἱάεηί. 

«ΤῊ ΤΌ] ονιηρ ΠΠυβίγαϊοη τν1}} ΘΔ 0]6 τ. 6 ΤοΔ 6 Γ ὙΠῸ υπάογβίδη 8 
ὯΟ ΟἾδΟΓ ἰαηρστιαρα θαΐ ΕἸὨΡ]ΒΏ, τοϑαλ ]Υ ἴ0 Δρργθμβαπὰ ΒΟ (π6 πογὰϑ 
σδιη6 ἴο Ὀ6 οταϊ64: 
ἼΙ6 ποσὰ ἩΒιοἢ ἴῃ [6 Βαυθη (ἢ γ Γ86 18 τοπἀοσοὰ δεα γεοογά, διὰ ἴῃ δα οἰσθι 

ὅκα τοϊΐπεδε, 15 ἸἰΔ6 βδῖχγθ ἰη αγοεὶς (οἱ μαρτυροῦντες) ; δηὰ [71 μαὰ Ὀδοη ἐγαπϑίαιοα ἴῃ 
ὈΟΪῈ γ 868 8|1Κ6, 88 10 οὐρὰ ἴο αν Ὀθθη, ἴπ6 το γϑῦβϑο5 που ὰ ἤᾶγα σὰη ἰμ8: --α 

ῸΒ ΤΠΕΕΒ ΑΒΒ ΤΗΒΕΣΞ ΤΗΑῚΤ ΒΕΒΛΒ ὙΣΤΝΕΒΒ 

ΙΝ ΒΈΕΒΑΝΕΝ, ΤῊΝ ΨΑΊΤΒΕΒ, ΤῊΒ ΤΟΒΌ. ΑΝῸ ΤῊΣΒ 

“1 ον] ει 5 ΟΟπιπιοηΔΥΥ, νο]. ν. Ρ. δ08. ὅγνο. οὐϊέ, 
“3 ΜΙ|οἢΔ6118᾽5 [ηἰϊἰγοἀαοίίοῃ, νο]. ἐν. ἢ. 484. 



380 Τεχίμαὶ Οὐ οῖεηι. 

ἨΟΣῪ ΟΠἸΟΒΊ, ΑΝῸ ΤἘΗΚΒΒΕ ΤΗΒΕΕ ΔῈΒ ΟΝΕ. 

ἈΔΝῸ ἘΒΕΕΕ ΔΕΒΝ ΤΗΒΕΕ ΤΗΑῚΤ ΒΕΑᾺΒ ἩΓΣΙΤΝΕΒΒ 

ΝΞ ἘΑΒΤΊΒ, ΤῊΙ ΒΡΊΒΙΓΕ, ΤῊ ἨΔΊΚΒ. ΑΝῸ ΤῊΒΞΒ 

ἘΒΙΊΌΟΙ, ΑΝ ἘΒΕΒ ΤΉΒΕΒ ΔΟΒΕΕ ΙΝ ΟΝΣ. 

ΟΝ ον, ΒΟΥ ΘΩΒῪ ἴδ ἴ8, [0Υ ὁΠ6 Ὑ2Ὸ ἷ6 ἰγδῃβευ ὈΪπρ, πὰ ροσῆδρβ ἴῃ μιαδία, [0 δἱἐρ 
δ᾽5 6γὰ ἴτοιῃ ὑδ8 τοσβ ΤΉΕΒΕ ΑΒῈ ΤΗΒῈΒΤΗΑΛΑΤ ΒΕΑΚ ὙΠΤΝΕΒΒ 1η {π6 7(ἢ γογϑο, ἴὸ 
1:6 δαπιθ Ὑογὰβ ΤΗΕΒΕ ΑΒΕ ΤΗΚΕΕ ΤΙΠᾺΤ ΒΕΑΒ ἩΠΙΝΕΞΘ ἴῃ ἴπ6 8[ἢ)} ὙΟΓΒ6, ΔΩῪ Ρ6Γ- 
ΒΟΏ ΠΙΔΥ͂ ΘΑ ΔΙΪΥ σοποεῖγα 0 πδ86 Ὀδοῦ δοουδίοιηοα [0 ἸΓΠΒΟΣΙ ὈΙΠρ᾽ ΕἸ πλβ6] (, ΟΥ ὙΠῸ 
[65 ουὸῦ γεδὰ απὰ οὐδεσυθὰ [δε ἰγδῃβοσίρίδ οὗ οἴδεγα, οὐ 888 Ὀθθῶ πιθςἢ ετηρ]ογεὰ 
ἴῃ οογτοοίπρ ἴδ6 Ργο88. ϑιπλ αν ΟἿ Β5᾽ 00} ΓΟ ΌΘΠΟΥ οσοὺγ πὶ Μ|18 δὰ Οτιος- 
ὈΔΟ ̓ 8 οὐ σαὶ δα οη8 οὗἨ (86 Νὸν Τοδίδπιθηῖ. ΕῸΣ Ὑδογα ἴδ6 ὈορΊΠηΙ πα δὰ 
οὐάϊης οὗἨ ὑπὸ δοηίθποοδ, πὶ 8. ᾿ἴπ6 οὐ ἔπτο, Βάρρθη ἰὸ Ὀ6 δἰῖκο, (6 σοργιβίβ 80 
ἔρθη ΘΏΟΥ οὔτ 186 ἔοττηοσ, ὑμδὺ ᾿{ (86 ἰοχὶ ππάογ ἀϊδραΐία Βαὰ Ὀδθὴ ἰουῃὰ ἴῃ δἱϊ 
6 τηδηυδοσὶρίδ δηὰ οορίοδ, γα βῃουἹὰ δυὸ δὰ ἃ σγϑωὶ (6 8] τπογα τοᾶϑοη ἴο 
ὙΟΠΟΣ ἴμδὴ γγΘα δα ΠΟΥ, ἴδιδὶ ᾿ς ΔΡΡΘΔΓΒ 'ῃ δὸ εν. [,μεὐ 10 Ὀ6 σταπίεά, ᾿Ποτοίοσο, 
ἰδα( δὴ οπιϊβοίοη οὗ {μ6 ἱπίογιηθάϊαϊε ποσὰβ τλϊρῃῦ παίυγα νυ Βαρρϑη ; γοῦ 6.11}, {88 
ΔΡρϑδσίπρ ΟὗἨ [86 Ομ ϊβδίοη, ὈΟΐδ ΘΑΓΙΥ δηὰ Ὑιὰθ, ργονοβ ΠῸ πῆογα ἴθδη ἰδδὶ {}|6 
ΜΟΓ8 Βαρροηθὰ ἰὸ Ὀδ6 ΘΑΥΪΥ ἀγορροά, δηὰ ουοσϊοοϊκοἃ ἴπ βοῖμθ 811}} τγογο δῦ 
ΠΟΡΥ. [0 πυρῶν Ὅ6 ἄἀγο ἴου ΔΥ [πίη τὸ Κπον, ουΐ οὗ 8 ΦΟΡΥ ἴβίκοη ἱπιπι- 
ἀϊδίοεἶγ ἔγοπι ἴδ οτἱρίηδὶ οἵ ϑ,[. ϑοδη Ὠἰπιδοῖ. Απά ἰδθῃ, πιοβὲ δϑδυγοϊγ, 811 Πυΐυγα 
ἰγδηβοσιρῖδ, τἀ οἰ Ὁ ΟΥ ἱπηπηιοαϊαίοὶΥ ἀογνοὰ ἔγοπι (μδὲ σορΥ, πιυϑὶ οοπίϊπαο, δὲ 
Ἰδαδί, δδ ἱπηροτίοςϊ δπὰ (ΔΆ ΠΥ 88 ὑμαὺ ἤγβὶ σορΥῪ ἰΐδοϊί. Απὰ χΥ ἴβογὰ δβου]ὰ δδᾶνε 
Ὀοοα ὑπὶ ἴενν σορίοβ ἵδη ἔτοιι [Π6 ΟΥ̓ Πα] 1 4]}, (απὰ τῖο Μ|}}} ργεϊθηα ἰο 58 7 
ΠΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ ὙΟΤΟ ΓΟΔΙΪΥ Δ ΚΘῊ ὃ) ἴζ 186 ἢῸ ΟΠ οΣ {δὲ 8116 δοπῖθ ΟΠ ΌΓΟ6 5, 85 ἔμοβα, 
ἴον ᾿πδίβηςο, ἰῃ Αὐτίοα δπὰ τὐρὰν (πμδον 186 δοῦ οορίο5β μαὰ θδθϑθῃ σωστά), 
μιά (π6 ἴσια τεδαϊηρ, οἶμον σμαγοῦθβ ἴῃ Αδὶδ δὰ ἔδο Εἰδϑῖ, ἔγοπιὶ δὴ ἱπιρογίδοϊ ἘΟΡΥ, 
βου ἃ γδηβης δὴ ᾿τπηροτίοοϊ σοδάϊηρ. 

“(6.) ϑευογαὶ ὁ ἐδλο οατὶν αΐλεγξ πιαψ ᾿αῦό ἀεεισπεαἧἶῳ οπιϊἐοα ἕο 
φιοίε ἐδε οἶαιιδο ἐπ φιιοδέϊοπ, ἤγοπι οοπεὶετίη ὑΐ α5 α »γοῦ οΓ ἐλε απὶὶν 
οὗ 1Π6 ῥα ΣΟΥ͂ οΥΓ ἐδε πεαυσπῖψ ιοΐέπ68865 ἰο {δὲ Μρεβεϊαλδἠὶρ 90 Ολτιεξ, 
απά ποῖ ὁ ἐλε πηὲΐψ 9 ἐμεὶν παΐμγο, ἀπά σονιδεφιεηίίῳ ποί τεϊευαπέ ἰο 
ἐδ σον ἐγουετγ δῖε ἴηι τιολιοἢ ἐΐο86 τογίξετ5 ᾿σογ ἐπσασεά. 

“(7.). Τῆο εἰἶεποθ οΓ βουεγαὶ ὁ ἐδε εατίϊεν Οατεολ αΐλεγς ἰδ πὸ ρῥγοοΐ 
αἑ αἰΐ ἐλαΐ ἐλεὶν οορὶε8 ΟἹ ἐΐ6 αγεοοῖλ ΖΤεβίαπιοπέ ιοαπίρα ἐΐε οἰαιιδε ἐπ 
γιιοϑέϊοπ ; δἴποο πη ἐλεοῖγ σοπίτουογ δῖο8 ἐλεν παῦό οπιϊξίδα ἕο φιοίε οἰλετ 
ἐοχέβ τεξεγγίπ ἰο ἐδο ἀοοίγίπο ὁ} ἐλο Ττὶπιέψ, ιοἱἐᾷ τολέολ οἴ ΟΥ ρατές οἵ 
ἐλοῖν ιογίξπισε δἤοιο ἐπαΐ ἐλον πιμδέ ἤαῦο δδεπ ιοοἰί αοψιαιϊπίεά. Μδεείάες, 
ἐδο εἰΐοπισε 9 δευογαὶ οὗ ἐι6 αίλεγδ ἐδ πιογὸ ἰΐαπ σοπιρεπβαίεα ὧν δε 
ἰοίαὶ εἰίεποο 9 αἰΐ ἐλε ᾿ογοίϊοβ ΟΥ̓ ξαΐβο ἐεασΐογϑ, αὐ ἰεαδὲ ἤγοπι ἐΐλε ἀανϑ 
97 Ῥγαχοαβ (ἴπ ἔδιε δεσοπα οοπέμγ}), τοῦο πευοῦ οπαγφεά ἔδε οτγίλοάος 
Εαίδλεγς εοἰξδ ῥεὶμγ φεέδίψ Ὁ ἱπίογροίαξϊοπ. 

“1,6ὲ τ ΠΟῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ τϑοαρι(υ]αύα {Π6 ονϊάδποα οα [818 πλιιοῖ ᾿ς ραϊοα 
ααρϑίϊοῃ. 

“1. ΑΘΑΙΝΒῚ ἐδε σοπιιέποηθ85 ΟἹ ἐδο αἀϊδριμξοα εἴαιι8ο, ἐξ ἐδ ἀγορά, ἐλιαξ 

“1. Τῦ 18 ποῖ ἴο ΡῈ ουπα ἴῃ ἃ βῖπρῖθ ρεπυῖΐηα δπᾶ υπαϊογεὰ ατοοκ 
Τληυδογρί, τσ οη Ὀοίογα Πα βιχύθοη ἢ σΘΠΙΌΓΥ. 

“2. Τὸ 18 δηλ ηρ ἴῃ ἴΠ6 ΘΑΥ]168ὲ δηᾶ Ὀαβί οὐ ἴοι] δα! οη8 οὗὨ {16 
ατοοῖκ Τοβίδιμθηί. 

“8, Τὸ ἰ8 οοπίαϊποα πῃ (6 τιδηυϑογιρίβ οὐὗἩ πὸ οἵοσῦ δῃοϊθηΐ νσβίοῃ 
Ἠθαβιἄθβ ἐμ 1; δηᾶ 

«4. Νοῦ 4}1 μ6 πιδηυδοτιρίϑ ούθη οὗἉ {π6 1,αἴῖπη γαγβίοι οοηίβίη {1118 
αἰ διι8θ. 



ΟἈἡ ἐλο Πεαάΐϊπο ΟΥἽ “ολη ν. 7. 38] 

ΟἼῸ 86 ιοαπέϊπρ᾽ ἴὰ πρτνγαγὰβ οὗ ΒΥ οὗἁὨ [86 ο᾽ἀοϑὲ 1,διΐῃ πλδπυβογὶρίβ, ἀπὰ ἴῃ οἴμοῦ 
Μ55. 10 5 ἔουπά ΟἿΪΥ ἴῃ [μ6 πιδγριη, σοί δπέν ἱπδετίοα ὃν α ἰαίεν λαπᾶ ; δῃιὰ ὄνβῃ 
ἰῃ 1Πο86 πιβηυβογὶρίβ προ] ἀο οοπίδίῃ 1Ὁ, 1818 Ῥαββαρθ ἰβ ὙβυΪΟΌΒ]Υ ῥ]δοθα, βοῃηθ- 
Ἤἰλθ8 Ὀθέογο δηὰ βοπιϑίπιθϑ δίϊθοσς {86 ΘΑ ΒΪΥ τ ΠΏ 68868. 

“ὅ. Τ ἴθ ποῖ ὁποθ αποίοα τὰ ἴπ6 ρσοηυΐπα Του ϑ οὗ ΔΩΥ ὁπ6 οὗ {6 
ταὶς ΕΔΙΠΟΥΘ, ΟΥ ΘΑΥΙΥ ΘΟΟΙΒ᾽ Αβί 04] Ὑτὶῦθυβ, ουθ ἴῺ {8086 ρΡΪΔο 68 
ὙΏΘΓΘ Μ͵Ὺὺ ΒΠο.]4 πηοβί ὄχρθοῦ 1, 

“6. Τὸ 18 ποῦ ὁῃοθ αυοίρα ὈΥ ΔὴΥ οὗ (πο 1,αὔη ΕΔΊΠΘΥΒ, συ θ ἢ ΠΟΥΘ 
1π6 βυδ)]οοὶ οὗ σοι [ΠΟΥ ογο ὑτοαηρ τοαυϊγοά; δῃᾶ ὙΠΟ ΓΘ, 60η- 
Βααιθηί, τγο βῃου] οχρθοῦ ἴο 866 10 οἰὐθα. 

“Ομ ἰδ6 οἶδοῦ Βαηᾶ, 

“11. 7ι ΒΕΗΑΙΕ οὗ ἐλ σεπιμίπεπεθς 0 ἐδε αἰερωίεα οἴαιιδε, ἐξ ἴα σοπ- 
. ἑεπάεα ἐλαξ 

“(1. χίογπαὶ ἘΕυϊάσποε.) 

“1, Τὸ 18 ἔουπᾷ ἴῃ [π6 1μαἰλῃ νογυβίοη ὙΠ ]Οἢ τγᾶϑ συγγοηΐ πῃ Αἰτίοα 
Ὀοΐοτο {π6 1,αὐπ Ὑ υϊραῖθ νϑυβίοῃ )88 τηδᾶθ, ἀπα αἷ8ο ἰῃ πιοϑὲ τηδηι- 
βουρίβ οὗ {π6 υϊσαΐθ υϑυβιοη. 
Βυΐ 186 οἱ]ὰ 1,αἰΐη 15 ποὺ ἰου πὰ ἴῃ δὴγ Κπόπη Μϑ. οΥ̓ [818 Θρίβι]6 ; δπὰ 85 ἰοὸ {Π6 

ψυϊραῖα, {π6 δι οΥ οὗἁ [Π686 τηδηυβοῦρίΒ 18 ᾿υ8Ό}γΥ ἢ ὍὈ6 βυδροοίοα, οὐ δοοουηὶ 
ΟΥ̓ {86 ΤΏΔΩΥ Αἰ ὑαγδίοἢ8 δῃαἃ οοστι ρΟἢ8 ὙΓΒΔΟὮ (Ὧ6 νΟυβίο 888 ὩΠΘΓΡΌΠΘ. 

“2. Τὸ ἴδ ἔουπά ἰὴ (μ6 (οηξοββίοη οὗ Εδι ἢ, δηά 1.1τυΓΡῪ οὔ 6 ατϑοὶς 
ΟΒυτοἢ. 

“8. 1 18 Ἰουπᾶ ἴῃ {86 Ῥυχηϊνο 1ἱζυτγρΥ οὗ [Π6 1,αἰη ΟΠ Γτοἢ. 
Βυΐὶ 10 ἴθ ὙΟΥῪ ργοῦΔὉ]6 [μα {86 οἰδυβθ 1 αυροϑιϊοη ν͵88 ᾿πίιουροϊδίθα ἔτο {ἢ 6 

ΠιϊΌγΡΥ οΥ̓ (Β6 1, αἴίη Ἔμυγοῖ ᾿πίο {μδ0 οὗἩὨ [88 ατοοῖκ σμυτοῖ ΌΥ δβοῖηα οὗ ἴ1ῃ6 ατγθοκ 
ΟἸΘΥΡΥ, ὙὯῸ σα ἀδνοίθα ραγιβαῃβ οὗ ἴπ6 Βοιρδη σμυτοῖ, ἐπ {86 Τουγίδθηι ἢ ΟΣ 
Β΄ δοη ἢ σαπίγΥ, δ σθϊοῖ (ἰπι {86 τρδ᾽ου νυ οὗἁὨ ἴδ σοπιηοῦ Επρελνι ἔγοπι {86 
ἱξηόγαποθ Ὑγβΐο δὺ ὑπαὶ ὑἰπλ6 σΘΠΘΓΑΙΥ ῥγουδι]οὰ ἱβσουρμοιΐῦ ἔΌγΤΟρΘ, πογα ἰπ- 
σΔΡΒΔΌ]6 οὗὨ ἀοιοοϊίπηρ {μ6 ἱπηροδϊοη. Αῃά τβοβθ ραγίβ οὗ (86 1,δὔη 1ἐτυγρὶθϑ τ μῖ ἢ 
οοῃίδίη ἰδ ΓΘ "οέ Βποϊθηΐ. 

“4, Τὶ 18 οἱϊοα ὈΥ̓ πυμλογουβ 1,αἰΐη ΕΔΙΠΟΙΒ. 
“ἼἾΒδ σΟΠΙΓΑΥΥ ἰ8 τηδἰηἰδιηοα ὉΥ [86 κὐ ας δ τενν οὗ 8 αἀἰσραίοα εἴαδιμδα ; δῃὰ 11 ἢ.39 

Ὀδθη ββονγῃ ἀῦονα ἰθδὶ ἴμ6 δυϊμοῦὶ 168 οὗ Τοσίυ! !8πη, Ογρνγίδη, Φογοιμθ, δηὰ {Π6 
Αἰγίοδη Ὀἰβιορβ, ὙἩΒΙΟΝ Βδνθ ῬΥΙΠΟΙΡΑΙ]Ὺ ὈΘοη Γα] θα οἱ, ἃΓῈ ἱμαρρ] 8 16 ἴο ῥγονα 
[86 ρΡοϊηὺ ἴον Ὑ ]Ο ἢ ἴΠ6 } δᾶνα Ὀδοι δαἀἀυςρα. 

«(2. 1πέεγπαϊ Ἐυϊάεφησε.) 

“1. ΤῊ οοπποϑοίου οὗ {86 ἀϊδρυϊοα ο]4186 ΓΘ ΌΓ68 18 ̓ ΠΒΟΓΕΟΠ, 1η- 
ΔΒΙΠΟἾ 48 {Π6 86η86 18 ποΐ ρογίοδοι Ὑϊπουΐῦ 1ἴ. 

. ΤΉ!5 ἀγριυπηοηΐ ἱθ τους οα Ὀγ ἰδ λοι (δαὲ ἐμ οοηίοχὺ δάση 5 οὗ δὴ Ὄχροϑιτἴοη, 
ὙΠΟ τηλῖςο8 [Π6 Β6 86 οοιαρ οία τοέλομέ [86 αἰβρυϊοα οἶδυδΕ. 

“2, ΤὨῊΘ ρσταιωσγηδίϊοαὶ βίγιοίιγο οὗ [μς οτρσῖπαὶ σοῖς τοαυῖγεβ {Π6 
ἰπϑοσίίοη οὗ 1[Π6 βαυθῃίῃ γϑγβθ, δῃὰ δοῃβοα θη (πδῦ 10 ϑδου]ὰ 6 τὰ- 
σον α 848 σ'ϑῃυ 6. 

“Οἰδοσγνῖβα ἴδ6 ἰαϊίοσ ρῥατί οὗ 186 αἱρῇ ἢ νογβο, [86 δυςβοηι οἱ γ οὗἩ το ἢ τὰ 8 
ΠονοΡ ηυοϑιϊοηοα, (85 ἱπἀδοὰ [ζ σδπποῖ Ὀ6, Ὀοϊηρ ἑυυπα ἴῃ δύογῳ ἰζΠΟἾΤ τυϑη ϑοτρὶ 
τ8δὲ 18 Ἔχ ίβηϊ,) τασδὶ 1 νσὶδα Ὀ6 Γο)οοίοά. τῆς 

«ἃ, ἼΤΠο ἀοοίτϊπο οὗ ἰδ6 ατϑοῖς αὐίϊοϊο, τ ποῦ 18 Τουπᾶ τη Ὀοῖϊὰ 
ΟΓδ68, 18 βιιοῖ, ἰπαῦὺ Ὀοίδ τηυβὺ Ὀ6 τοϊδϊηθᾶ, οὐ Ὀοΐ τηυσδὺ Ὀ6 το- 
)οοίεά, 
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“4, ΤΠ τηοᾶθϑ οἵὗἉ {πἰπκίηρ δηὰ ἀϊοϊοη 18 ρθοῦ αν ἕο 5ὲ, 30Βη. 
“Το {818 10 18. τορ] θὰ, (δαῦ ἔΠμασῸ 18 πὸ βυοῖ ᾿ἀθηςοαὶ οχργαβϑδίοῃ ἴῃ ἰ86 σβοΐα 

ΒΙ1Ό16, Ὀαβιάθβ 1 Φοδη ν. 7. 

«δ. Τῇ οταϊββίοῃ οὗ [18 οἶδίβθ λυ δ6 Βα ἐδ μοί ΟΣ δοοομπίοα ἔοτ. 
ΤὨυ8 

ας ὙΒΟΓΘ ΤΩΔῪ πᾶγο Ὀ6ΘῺ ὕπο οὐϊίίομβ οὗὨ [Π15 ορί δια, ἰῃ [86 ταδὶ οὗὨἩ το ἐμ 
ἰδρυϊοὰ οἰδθδα τγδ8 ομἱοα, ἐπουρὶι ἰξ ἰ6 τοϊδιποὰ ἴῃ ἴῃς ϑοοοηῃὰ. 

(2.) Το φρο βολσοῖγ οὗ δηοϊϑηϊ ἀτϑεὶς οορίθβ, σδυβοὰ ὈΥ 86 μεογθεουίίους οὗ 
(86 ΟὨγιδυίδηβ ὈΥ̓ 86 Βομηδῃ ΘΠΊΡΟΓΌΣΒ, ΟἹ ἰεανα {86 σοϑί ὀρθὴ ἴὸ {88 
πρβηβοῦοο ΟΥ̓ ΞΟΡΥ δί8 οὐ (0 {π6 ἔγαυ 8 οὗ [Ἀ186 ἰδδοβογδ. 

(. 6 Ατδῃβ τῖρσῦ μανο ἀοβΊρΏΘΟΪΥ ἐχρυπροὰ ἱΐ, δ86 Ὀοὶπρ ἰηΐπλϊολ] ἰο ἐμοῖν 
ΟΟἰΓΊΏ6. 

(4.) ΤΒε ογίβοάοχ ἐδβοπιβεῖνϑδ τηῖρμὶ Βανο ἀδείρηεαϊγ τι μάσανγη 1 οὐ οὗ τοραγὰ 
ἴο {ππ6 πιγβίαοσυ οὐ 786 ΤΥΪΠ γ. 

ὅ.) ΤῈ πορ]ροποα οὗὨ ἸΥΔΏΒΟΓΙΌΟΥΒ 18 8 68.8ρ ΟΥ̓ ΟἿΠΟΥ Ομ 88] 08. 
( ϑανογαὶ οὗ {86 ΕΔΌΒΘΓΒ ΤΊΔΥ͂ Βαγα ἀοβί στο Ϊγ οὐ ἰοαὰ ἐπ οἴπαβα ἢ ααοβίίοη. 
(7.) Τίνα βθποο οὗ βονεσαὶ οὗ ἰδ ἀτεοῖκ ΕΔΙΠΘΓΒ 18 ἢ0 ῥγοοῦ [μδὲ {Ποἷγ οορίθ8 οὔ 
16 ατοοκ Τοβίδιπθηΐ τγαπίθὰ [86 οἶδυβϑα ἴῃ αυοσβίίοη : βίης, ἰῃ {Π6 1} οοηίτο- 
νογβὶθβ σοβροοϊϊηρ ἴ[Π6 ΤΥ, ΠΟΥ μᾶγα οὔ δα ἴο αυούα οΟἴδοῦ ἴοχίβϑ σῇ ἢ 
ὙΈΙΟΝΒ ἸΒΘΥ πλυδῦ ἢδνα ὈΘΘῺ Μ6}} δοαυδὶηἰθα, 

«Ὅροηῃ 8 τανῖον οὗ 811} [86 ργϑοθάϊηρ' ἀγριπηθηίβ, (μ6 ἀἸβραΐοα οἰαυδα 
τηυδῦ δ6 το)θούθα 88 ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ; ΠΟΥ οουα δὴν {πηρ 1688 ἔμδη {86 
Ροϑιϊινα δυιπου! νυ οὗ μποιδροοίοα ταϑι βου ρ 8 80 τη6 φαἀτλϊββίοη οἵ 
ΒΟ0 ἱπαρογίδηϊ ἃ ραββαρὸ ἰπΐο [Π6 βδογθὰ σδῃΟη. ὅυοὶ βίγοββ, ἴΐ ἰδ 
ἔγιιθ, 48 Ὀθθὴ ἰαϊά ΡΟ Βοὴθ ροϊπίβ 'π {86 ᾿πύρθσηαὶ ουἹάθηοο, δπᾶ 
ΡΑΥΟΙΟΌΪΑΥΪΥ {Π6 Βυρροβοα ρτδιηγηϑίοαὶ ἀγρυτηθηῖθ (Νοβ. 2. δπὰ 8.), 
ΒΠΑ (Π6 ΓΘΑΒΟῚΒ δδϑίρῃθα ἴῸγ {ἢ 6 ΟἸΔΙ ΒΒ 0η. οὗὨ {Π18 οἶδθβθο. Βυΐ βοπὶθ 
οὗ (686 υθᾶβοῃβ ἴᾶνθ ὕθθῃ ββονῃ ἴο 6 ἀσβτυία ΟΥ̓ {6 Βυρροτί 
ΔΙ]οροα 1 {πον θΟΒΑΙΓ; ἀπ {Π6 ΤΟΙΔΙ 6. ΓΘ ὙΠΟΪΙ Βγροίβοῦοαὶ, 
δΔηα υηβυδίδ! θα ὈΥ̓͂ ΔΩΥ Βα δίβοίογυ δου ἄθηθθ “ Ἰηΐοσηδὶ ουϊάθηοθ, ἢ 
Ἰπάβθὰ (18 Βιϑῆορ Μαγεϊ ἔογοι  Υ ϑγριιθ8), “ς Τ ΔΎ βῃου {μαῦ 8 
ῬΑββαρα 18 ϑρεγίομα, ᾿πουρἢ οχύθγμδὶ νυ] άθποθ ἰβ ἴῃ 118 ἈνΟΌΓ; [ῸΓ 
1ηϑίβηοο, 1 10 σοηΐαίη Δ] 8108 ἴο {ππηρθ τ ῃϊο ἀϊὰ ποῖ οχίθὶ ἴῃ 16 
τη οὗ {[μ6 τορυϊοα δυΐπου. ΒΌΥ ΝῸ ΙΝΤΕΒΝΑΙ, ΕΥ̓ΙΣΕΈΝΟΕ ΟΑΝ 
ῬΕΟΥ͂Ε Α ΡΑΒΒΑΘῈ ΤῸ ΒῈ ΘΟΕΝΌΙΝΕ, ὙΗΕῈΝ ΕἘΧΤΕΕΝΑΙ, ΕΥ̓ΙΌΕΝΟΕ 
18 ὈΕΟΙΘΕΡΙΠΥ ΑΘΑΙΝΒΤ 1Τ. Α ΒρΡΌΣΙΟΙΒ ράββαρο ΠΥ Ὀ6 ἰοα ἰοὸ 
[π6 οοηΐοχῦ 88 γ76}1 88 ἃ ρθη 6 ρϑββᾶρθ. ΝῸ διραπηθηίβ, {πο γαίοσο, 
ἔτοπι ἰηίοσιδὶ ουϊάθῃσθ, ΠΟΥΘΥΟΡ Πρ ΘΏΟΙΒ ΠΟΥ ΙΩΔΥ ἈΡΡΘΆΓ, σδλῃ 
ουἱϊνοῖσῃ [86 τη888 οὗ οχύθγσῃδὶ θυ άθηοθ ψΪΟ ΔρΡΡ]168 ἴο [Π6 ο486 ἴῃ 
αυσβαοη.ὔἾ" 

“Βυΐ, Δ Ππουρῇ {π6 ἀϊδρυίοα οἷαυδβα 18 ΘΟη(Θββοα]ν βρυσίουβ, 108 
ΔΌΒΘΠΟΘ ΠΟΙΙΠΟΥ ἀο68 ΠΟΣ οδῃ αἰπα η 8} {86 νγοῖρ ιν οὗ ἹΚΕΕΒΙΒΤΙΒΙΚΕ 
ΕΥΙΌΕΝΟΒ ὙΠΟ οὔμοῦ ἀπαϊβρυΐθα ραββασθδ οἵ Ηοἱγ ΥΥ τιῦ αἴοτά ἰο 116 
ἀοούγιπε οὗ ἰδ6 Ττιηῖγ.2 ὙΠ6 Ρῥγοοίβ οἵ οὖὗῦ Ἰμοσ δΒ γι δηα ρτΌρΡΟΣ 

“1 Βρ. Μασβὴβ 1,οίγοι, ρατὶ τὶ. ἢ. 27. Βίβῆορ Βαγροβθβ [88 64, δἰ σοῃϑίάογα]θ 
Ἰοηρτῆ, ἴῃ {ἈνΟΌΓ ΟΥ̓ [Π6 δι ΡοΓ ΟΣ Υ οὗ ἰηΐογηδὶ ουϊάθηοο, ἐσθ γθθγο (ἢ6 ΘΧΙΘΓΏΔ] οὐ άθηοθ 
8 ἀφο ἀοα]Υ ἀργαϊηδὶ ἃ Ῥάββασο. (ΟΥ̓ πάϊοαιίοη, ΡΡ. χχὶχ.---χχχῖν) Ηἱ δγχτιπιθηῖϊδ ἀγὸ 
την οοπβίἀογοᾶ, δηὰ (ἐξ πιυδὲ, νο [ΠίηκΚ, Ὀ6 δἀτηϊοά,) δοὲ δδίἀδ, ὉΥ Οτἰδο Οδηϊδογὶχὶ- 
οη818. (Υ᾽πάϊσβείοη οὗὁἨἩ Μτ. Ῥογβοη β 1ὐΐογαῦυ ΟἸαγδοῖογ, Ρῃ. 75---84. 

“3 Οη [Πϊ8 Βυδ᾽οοϊ [Π6 το οΓ 5 γείοστοα ἴὸ 8 8π|4}} νοϊυτηθ Ὀγ [89 ον. Τ.. ΗἩ, Ηοτϊπεο, ἰη- 
εἰ16ἀ, Τὴς ϑεγίρίωγε Ζοοίνῖπα οΥ (δε Ττγιηϊν ὀγίφῖν εἰαιοά απάὰ ἀεεπάοά, ὅς. (ϑοοοηὰ 
οὐϊπίοῃ, 12 τηο., Ῥ ΕΝ ε 1826.) [ἴῃ [ἴΠ6 ΔρΡΡοπάΪΧ ἴο {ἰππδὶ νοϊαμηθ 6 88 ὀχ ἰ ἰλοα ἔπο Ὅν 
δύσοπς εοἰϊαίεγαϊ ἐεείἑπονν, [ΥΠΙΒἢθὶ [0 [10 δοΓΓΡίΌΓΑΙ ουάθποο οὗ {6 ἀοοίσίη6, Ὁ ([Π|6 δοίυ2] 
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Οοαποδά τουδὶ μηϑλαΐθη --- ἀοἀπορα ἔτομλ [Π6 Ῥγορμοίϊο ἀθβοσι ρέϊοηβ 
οὗ 116 Μοββιδῃβ ρϑγβοι ἴῃ {μ6 ΟἹα Τοβίαπηθηῦ --- ἔγομπι (6 Δϑουιροη 
ἴο Βῖπι οὗ {π6 αἰ ο8, [π6 τοΥΐτβ, αηα [16 Πποιηαρθ, 10} ἀγα ρθου- 
᾿ὰν ἴο 186 Π611γ---- δηα ἔγοσα {Ππ086 πυσηθγουβ δαὶ ᾿πηρογίδηϊ ΤΟΙ ΊΟη8, 
ὙΠ ]Οἢ Π6 18 Δῇδττηθα ἴῃ δοσιρίυγο ἴο βυδβίαιη ὑοννγ 8 ἢ18 ΠΟΙΥῪ δηὰ υη]- 
ΥΟΥΒΆΡ ΘὨυτοῦ, δηά ἰονγαγάϑ ϑδοῦ οὗ 1.8 {6 τηϑθθγ8. “Ἅ ΤΏΘΓΟ 8.6, 
(ο δάορι {π6 ἀθ] 1 θογαΐθ λιαστηοηΐ οὗ ΟὙ Θβῦβο, “80 ΤΩΔΏΥ͂ δγρυτηθη θ 
ἴον 1π6 σιια ΠΥ οὗ ΟἸγσιβῦ, ἐμαὺ 1 866 πού μον ἰῦ οδῃ 6 ο8]]6ἃ ἴῃ 
αυδϑάοῃ ; {πΠ6 ἀΙνη6 δυο οΥ Υ οὗ δοσιρίυτα Ὀοὶηρ σταηΐθα, δηα δῖ 
ΤΌ]68 οὗἉ Ἰπίογργοίδιο δοκηον θαροα, 7716 οτουγάΐδπι 0 ϑαῖπέ «οληι")ε 
Οοερεὶῖ, ἔπι ρατέϊσμζαγ, 8 δο ρεγερίομοιβ απα αὖουε αἷΐ οχοορέϊοη, ἐλαὲ {ὲ 
ΝΕΥΕΕ οαπ δὲ ουεγέμγποά ὃν ἐλε ἀαγίπφ αἰξαοῖβ ὁ ἱπέεγργοίευς απά 
ογϊέϊοα, απά ἑαλθπ αἰεαν ἥγοπι {δε ἀεΐοπάεγϑ ὁ ἐλ ἐγεἠ.ὔ}" 

Τ,οπρ- ΟΠ ΠἸΠ]6α 88 ΤΟΓΘ [86 αἸΒοιΒΒΊ ΟΠ 5 ΟἹ {18 Ὑ6Γ86, 1Ὁ πιυδὺ ποῦ 
6 ἐδβουρμέ {παῦ [86 ᾿νοῦ ραιοῃβ Ὑγ6γ6 οὗὨ 8118} ἱπηρογίδποσ ἱπ {Π 6 
ΤΟΒαΪ8; ἔοσ ὑπ τ γΘ ποὺ οοπῆποα ἰο ἐλ᾽β ραδεαφε αἴοπα, ραῦ {πὸ γ 
ὈΟΓΘ ΤΟΙ ΟΥ 688 οἡ 811 {86 ἰοχὺ οὗ ([ΠὸῸ ΝΘ Ταοβίδιηθπι. ΤῈ 
ἀορτηδίο ἔθο ηρ ΒΊΟΝ ΤΩΔΗΥ͂ Ὀγουρῦ ᾿πίο οοπποοῦοῃ πὴ {πον 
ΔΥσΟΤΩΘὨἿ8 ΤΟ Πογθα 10 ΠΟΘ} ἴο δχϑιηῖϊπθ 41} ἐπαὺ οουϊὰ Ὀδαγ δνϑῃ 
ΟΟΙ]]Αὕθγ ΠΥ οα ἐπα ϑυδ)]θοῖ; δπὰ Ὁ γγχὰϑ [δ] Ὁ Ὅν {Π0886 ψΠῸ δχδηϊποά 
{[π6 αυσϑύϊοη ὙΠ 8. ΤΘΔΙ]Υ͂ ΟΥΙΓ10Ὰ] δριγιῦ, ὑπαῦ 1Π6 ροϊῃῦ δὖ 1ϑϑιιθ νγ88 
ποῦ ὉΪ ἀμλαίο Υ τ Βούμ ον {Π18 ραββαρο 6 σΘη.1η6 ΟΥ ποῖ, δυῦ ΠΟΙῸΣ 
{πο γ6 ἃγ6 απν ργίποίρίος ΤΠΙΟ ΓΘ ΘΆρΡΔ0]6 οἵ δρρ]ϊολίίοῃ ἴο 1π6 ἀείοτ- 
τη πδίίοη οὗ (δα ἰοχί οὗ ἴ6 Νὸν Τοβίδιηθηξ οἡ στουηάᾶβ οἵ δυϊάθμῃοο, 
Μραλν 16, {π6 ἀοίδηάοσβ οὗὨἨ {π6 δι οη ον οὗἨ ἰμ6 γϑῦβ βουρῃὶ 

ἴαγ αηὦὶ 146 ῸΡ ουϊάθμοα δπᾶ ἴὺγῦ αἱ] ηΐδ ; 1ὖ 18, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, 8 810- 
σαν {πῆρ {μπαῦ ΠΟΥ ὍΟΓΘ πιοτὸ ἱπαθθίορα ἴο [86 σαπάοιυγ οὗἁὨ ἐδποὶν 
ΟΡΡοπρηΐβ [ἤδη ὕο ὑποὶγ οὐσῃ ζοοά δβιιοοθβϑβ ἴοσ ἰπ6 Ῥγοάυοίϊου οὗ Μ 55. 
Ὑ ΒΙΟἢ ταϊρῃῦ ρῖνα βοπιθ οοϊοὺν ἴο {μοὶν οαδθ. Βυΐ {118 68 ἴο ἱπαυγΥ 
Ἰπΐο {Π6 Ἰοσαίϊοπβ οὗ Μ58., δῃα δὴ δχδιηϊπαίϊοη οὐ {86 }Ὶ Γθδα]ηρΈ,.--- ἴο 
80 ἰηναοδβίραῦοι οὗ {86 δποϊθηῦ ψοσβίοηβ, δηα {Π6 ΤΔΉΠΟΓ ἴῃ ὙΠΟ 
{πα ν ἢν Ὀ66η ΡῈ] 8 6α 1ῃ ῥτηΐ, ---- δηῃα 1ηἴο [86 οἰϊδί!οηβ ἔουπα ἴῃ 
1π6 πυῦιτηρβ οὗ ϑαυν ΕΠ οΓβ. 

ΤΏΉΘΓΘ ΔΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ Βίδἰθιλθηῖϑ ΠῚΟΒ ὁποῦ Ῥαβ8θα ουγγοηὺ οἡ {Π|8 δι Ὁ- 
76οῖ, ἀηα νΒΙΘὮ τᾶν 6 Β66Ώ, ΡΟΥμαρ5, ὈΥ βύπἀθηΐβ ᾿ηΐο ὙὙΠοθ6 ΑΥ͂ 
[Π6. ὈοΟΪκΒ τηΔΥ (811 τ ΒΟ σογα ὁποῦ τι ὕοη ΟΥ̓ ἀοΐεπάογβ οἵ ἴΠ6 ρ48- 
βᾶσα, ὙΠΟ δᾶνα 6 ραβθβθα ὉΥ ἴῃ δ.]6 ποθ ἴῃ {πε εἰαϊθπηθηΐ ρίνοη 
αῦονθ. Τηδδα δυραπιθηΐβ 6.6 {Π086 {π΄ γα Ὀαβθα οπ ἀδία βὸ δ08ο- 
Ἰυςοἷγ ὈοΙοπρίηρ ΟὨΪΥ ἴο {π6 τοδί οὔ ἔβπου, [μδύ {π6 ἀδιμοπδίγαου 
οὗ {μ6 (ΠΔΟΥ οὗ (86 ῥγοοΐβ νοΐ βυοῖ ἀΥρΌΘΓΒ δ8 Ναυη ἀπα Τγαν 8 

Ῥτοξοβϑίοῃ οὐ ΨᾺ}8Π} ἱπ, δπὰ νυογβΐρ οὗ, 6εὰ8 ΟἸσίϑὲ δηὰ ἴ6 ΗΟΙΪΥ͂ ΒΡ γῖς, Α8 νὸ] 85 οὔ αοὰ 
1μ6 Εδιίδοῦ, Ὁ 1.6 ΟἸ γιβεῖδη ὁ ΌΣΟΝ ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἀρὰ; ἰοροῖθοῦ τ οἵδοῦ ἀοσατλοηίβ 1] δίγα- 
εἶνα οὗ ει18 ἱπηροτίϑηϊ ἱσπῖ οὗὨ ἀϊνίπο τονοϊδιΐϊοπ, ἀογι γε ἔτσι δος] οδβίαδίϊοαὶ ἢ ἰδ ΟΤΎ δηὰ 16 
τὶ ηρβ οὗ 86 Εδίμοτα οὔ ἴΠ6 ἴἤγοο ἢγβὶ οαπίαγιοδ οὗ [6 ΟἸτΙ βιϊδἢ ξογΆ. 

“1. Αἴαῦθ δβυπὶ ῥγοίοοϊο ἴδ ΤΩ ]Δ οὐ ᾿υσυ] ὁ ΠΙᾺ ΔΓρΡαΠπηοΠίΔ οἱ ϑογίρίυσο Ἰοοδ, ααΐδι8 γο γα 
Τοϊῖα5. ΟἸγῖδιο νἱπαάϊοαξοσ, οἴ ὁθῸ ᾳυΐάσηη ἱπι6] }ἶσοτγο υἱχ ροβδὶπι, αποι)οάο, οοπορβϑᾶ βου ῃ- 
ἔτ ϑδογο αἰνὰ Δασίογ Διο οἱ δι ἀπιὶδδὶδ Ἰπι8ὲ}5 ἱπιογργεϊδηἀϊὶ τορο 8, ἀορτὴ ἢος ἰπ ἀυ ̓ απιὶ 
ἃ αποαυδπὶ νοσαγὶ ροβ886. [π Ῥγἰπιὶβ ἰοσπδ 1116, ὅοῖι. ἱ. 1, 2, 8., ἰᾶπι Ῥοσβρίσιι δ εδῖ, δίαιιθ 
οὐ 8 ἐΧΟΟρτοηἰ θ3 ΣΩΔΊΟΓ, αὐ πέφμδ ἑπίεγργείμης, πεχις ογτοογτι αμάασίδιια οοπαξὶ 
παν, ταὶ ἐυεγίϊ αἴψμα υεγιίαζὶ8 ἀείεπδογίδωμδ ετὶρὲ μοεδὶί, Νον. Τοδβὶ. ἴοι. ἰδ, Ῥγεῖ, ΡΡ. υἱ!. 
ἷχ. Ηδὶα, 1175. 
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οου]ᾶ υ86 48 ἐπα Ὀ4818 οὐ σηυοἢ βο θλη ἀδοϊαμηδίου, ἀἸά ποὶ 4 [1{{16 ἐο 
τοῖον {π6 ἐγαάίἐοπαὶ ποῖϊοι τυ ἢ ἡ ΒΙΟἢ τ ΩΥ ταραγάθα (Π6 Βα ]6ςί. 
Αἰμοηρδβὺ {Π686 Βίαιθυχοπίβ, Ὑ Δ ΙΟΝ Παγα]ν ποῖο δατηϊῦ οὗ ρτᾶνθ σϑροίϊ- 
ἰΐοπ, γγχα8 {16 δββουάομ {παὶ (π6 (οάοχ Μιοπιξογίαπυβ Ὀοϊοηρσοά ἰο {}|6 
ἐεπέλ σΟΠΓΌΥΥ ; [Π6 Δρρδ6Α] ἰο ποπ-οχίδίοπέ Μ858., δὰ ὄδνϑὴ (86 οἰζαίίοῃ 
οὗ [818 σϑῦϑα ἔγοπι {πΠ6 οάοχ Βθζῷ. [{τηὰνὺ Ὀ6 ΑἸ ου]1 ἰο Βοπηθ ποὺ 
δνθῃ ἴο ᾿ππηδρίηθ {παῦ δι0 ἢ} ΔΑΒΟΙΓΟΠΒ ΟΥΟΥ ὝΘΓΘ τηΔα6, ΟΥ {μα {ΠΟῪ 
σου] [ὉΓ ἃ πιοτηθηῦ πανα ἡ θοοιγ θα ΔΠΥ͂ ΟΠ6: δπὰ γοί 1Ὁ ν788 80. 

ὝγῺ}16 Μ55. ψόγο δας 1016 πον, ΤΏΔΠΥ ἈΡρ6 818 βθοιηθα σϑΎῪ 
οοσθηῦ ; δῃα {ππ8 Ὠζγ. Η 168 οου]ὰ βρεῖς 88 ἰπουσρὶ ΜΆ. ἐπ φοπεγαῖ 
δὰ ποὺ 66 δσχδηιϊποᾶ: θὰΐ ΘΠ ΟΥΘΙῪ ἔγθβῃ ᾿ηνοβι ραοι. ΟὨΪ]Υ 
Ὀτουρβῦ τλοσα ἴο Ἰρ]ιῦ, {παῦ Μ|Θ., νουβίοηβ, ἀμ ΘαΥῪ σι θυ σόα αἱ 
σοι Π6α ἀραϊπδῦ {Π18 γϑγδ6, ἃ ἀἸἔδγοηῦ στουπα γγ88 ἰδ ὈΥ {Πο86 
ψΠ0 Ὀο]ϊονοα {μαῦ {Π6 . πιμδὲ ἀοίθπα 1Ὁ θδοαυδβο οὗ {6 ἀοοίτηα ἐμαὶ 
οοπίδ! 64. 

ΤΠΟΥ αἰα, ἴῃ ἔδοῖ, ἔοσ {Π6 βαϊκα οὗ [818 σϑύβα, [δ Κ6 βίθρϑβ π μι οἢ πιδάθ 
811 ον δουιρίυγθ ῬΓΘΟΔΙΙΟᾺΒ ; ἴον [ΠΟΥ οαϑί ἀου δ δηα ἀϊδβίσιιδῦ ροη 
411 Ομ δῇ 618 οὗἁὨ ὑγαῃβιαϊβεῖνο δυάθποθ Τμ6 σοι! θα ὑδβΌ Δ ΟΩΥ οὗ 
ΜΌ5. πα νϑυβίοηβ τγαϑ ἰὸ 06 δ[1κ6 δ8 ποίμιηρ {παὺ ἐλὲς ὑϑγβὸ ταϊρ 
Ρεὲ ἀείδηθα. ΗδΡΡΙΪΥ, {1|286 ργοοθάαγοβ ἤανα ηοΐ θθθη δρργουϑᾶ δῪ 
Β1Ό]1ο4] ϑοθοϊασθβΌ ΜδηΥ ἃ πα Ὑἰὸ τιϊρηῦ μανα βαϊα ἐπόχω, 80 Ιοῃρ; 
88 ΔΩΥ οὗ {π6 ἀκλία τοσηδϊηθα πηϊηνθδίισαίοα, ποῖο βανν {μα΄ (Π6 ᾳιοϑίϊοη 
γγ48 αἀοοϊεά. 'ΓΠ6 βαῖὴθ ῥυῖηοῖρ] 68 ἴῃ {Π6 τ86 οὗὨ δνυιάθησα τηυϑῦ Ὀ6 
ΔΡΡΙΙοα το {Π18 νεσβθ, δηά ἴο ἃ]} {π6 ταϑὺῦ οὔ 186 Νονυν Τοϑίδιηθπί, Τὸ 
ἀοίαπα 118, ἡπογθίοσα, οα στουπαὰβ δηζ γον ἀἰξδγθηΐ, πα ἰὼ ἀΘΟΥΥ͂ 
δυϊάδησθ, οΥ ἴο 8βοί 10 Ἡ ΒΟΪΙΥ αβϑῖαθ, νου]ὰ Ὀ6 ἰο ἀο {π6 ψοῦκ οὗ {Π6 
ΟΡΡΟΒ618 οὗ ἀϊνίπο χανϑϊαἴιοη πιοϑύ οἰδοίθδ νυ. 

Αμπὰά {πὺ8 11 Ὀθοδῖμθ δὴ δαπι δα ῥΥΙΠΟΙρΡ]6 {πᾶὺ [Π6 βαῆθ στουηάϑ 
ΟΥ̓ οοΥ δ ΠΥ οἡ ΜὨΪΟΝ γα τοβί 88 [0 {Ππ6 βδοσθα ὈσθοΚΒ δπᾶ {μεῖς οου- 
16 πί8 ἴῃ σΘΏΘΓΙΑΙ, τλϑὲ οϑι88 ἊΒ (0 τα͵θοῦ [818 ραβϑβαρθ, ἃ8 πού δὈοΐησ ἃ 
Τ6Ὰ] ρογίοη οὗ (πὲ οτὰ οὗ (ἀοά. Τὸ ἰχγ ἰο ρΐίδοα {παΐ ᾿νὮ1Ὸ ἢ τοδίϑ 
ΟὮ ΠΟ σοοά ονϊάθηοα οἡ {Π6 βᾶηβ στουῃᾶ 848 ὑῃμαῦ βίδπαἀβ οα το 18 
Ὑ76}] οομῆγπιοα, 18 ἴῃ οἴἴδοί ἴο οαϑί ἀουδύ δα οὈβουΓ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὈΟΙ. 

ΑΡΡΕΝΟΌΙΣΧ ΤῸ ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

5. 44 ἃ ἐὠρρ]ενπθηΐ ἰο ἐλε εἰσέονιοπέ 4 ἰδὲ ευἱάρηοέ 70. απαᾶ ἀραΐπεί ἐδὲ ρεέπομεε 7 1 ϑοδη νυν. Ἴ.. 1λὲ 
7οἐοισέπᾳ ἐΐδὶ τοαϑ ἀγαιση ᾿Ρ ὃν ἰλὲ εν. Τ. Η. ογπε, ἰο τολίολ α ζει αὐάδίέιον λαθό ποιρ δεένπ τπαᾶζ. 
Τλοες Ρεο ςαξίοηδ οὐ Ρατγί "οαἰέοτε ἐπεηιεναίεξα ἴΒ ἰλὲ πρ Βιδίοσγαρλίιςαί 1,12ὲ, τεολίοι 
γνναϊπέσέῃ, ἰδὲ δρυδιουδνεκβ χ ἐλε εἰσιδες ἐπ φωεείίοη, αἀγέ ρτγίπίεά ἴῃ Πα εξ, ἐπὶ οὐΕΥ ἐλαὲ Δὲ δεοίίον 
πὸΌὖὺν ποί δὲ μηποοσεαγήμ Ῥγοίγαοίεά. ἘῸΥ ρμαγίομίαγε γεερεοίίνᾳ ἐλ6 ἐΐπὸ ῳ' αγξειενμ ααἀϑοσαίεα ὃψ 
φησί ψ ἑλεῖν γεθρεοίέσε ατέλογε, ἰλέ γέσάεν ἐξ γῳξετγνεαά ἕο αγίϊοϊε 48. Ρ. 888, ἐνγγὰ. 

1. Αἀποίείίομοβ Μ|ΠΠμ', δαοῖϑ οἱ σογτθοῖρο 6Χχ ργοϊουθηΐβ βυΐβ, Ὑ οἰβίθηϊ, Βοη οὶ, οἱ 
ϑαδαϊοσὶ! δὰ 1 Φοδηη. Ὗ. 7., τ οὔτ ἀσδθι8 ορ᾽500118 ΕἸΟΒαγὰϊ Βοπιοῖϊ, οἱ ΟὈβογνδιίοη!- 
θὰ8 Φοδηῃΐβ βοϊάθηὶϊ, Ὁ τ βίορμοτίὶ Μαυμΐο ῬΙΔΕΝΙ, Φοδηἢ 8 ΕὙΒηςῖδοὶ Βυάάοὶ, οὐ ΟΠ τ Βα Δηὶ 
ἙἘτι ἀοτοὶ Βοδπν 1} ἀ6 οοάστα ἰοοο. ΟΟ]]θοῖϑ οἱ οἀϊο 8 Τποὴα ΒΟΈΒΟΘΕΒΑ, 5. ΤΡ, ἘΡὶ8- 
οοΟΡροῸ Μομουθηβὶ [ροδβίοδ ϑ'δυβθΓ 6 η811, Μαγάπηϊ [δοσταδσίμθη] 1822. 8γ0. 
ὙΠ πὸ σχοορριίοη οἵ ρείείπ᾽Σ ποίξ οἷ ϑοδην. Ἰ. ν᾿ Ὡϊοἢ ἰπιρυθβηϑ 1ὴ6 φσφοθαϊηδηδει οἵ ἴῃ ἀϊσρυϊοά 

εἴδυδα, 41} τπ ρμίεςοϑ ἐπ τη 6 νοϊυτης δύϑ ἔγοτῃ [Π6 86 οἵ ἴπ6 πιοεῖ δοἰγϑηυοι οὗ ἐϊδ ολυῖγ υἱπάϊςεϊοσαθ. Αὐ 
δρρεηάϊχ οσοπίδίπα ὑπ ἐποτῖος οὐδογνδίίουα οἵ .).. Ο. Ῥυηδπίυε, Ετοάοείοκ 1διηρο, . Ε΄. Βυάάευε, Τοδη 
Ἰιδάγοηςο Μοεμείπ, Βίεμορ ΒΕΙ], Ροοὶ᾽ ε Οοτιροηάϊιτ οὗ ἔπε Αππηοιδείοῃ οἵ Οογδασγὰ δά Ἠδιατοοηά. Κὶἰ εἴ- 
Ὠδτγ' ε ΑὈτίδατηρηΐ οἵ Ογίκεδαςλ᾽ ε δέεχωῖεί οι ΟΝ Αὐὸ εἰαδέ; δπὰ ἴπ6 οοποϊάΐηρ τοσοῦ οὗ ἴπὸ Ἰεαγινοὰ 
οάϊον οὐ Ὧγ. ΜΙ) ε ορίαΐου σοῃοδγηίηβ ἴΠ9 οἷά ἐ4}1ς υδγείοῃ, ἀϑὰ ο Βδηβα]᾽ ε ἰπἰογργεϊδιίου οἵ {π 6 οεἰκθτ 
ΥΟΓΔ6 δηὰ 6 ἰγδηιρροοίκίοῃ οὗ [86 εονυδηϊῃ δορὰ οἰῃ ἢ νοσδο. 

2. Τλἰβδβογίδιϊο, ἴῃ αυὰ Ιηἰορτ 88 οἱ αὐθεντία 8.18 οΟ]οοττίμπι! ἰοςΐ 1 ἘΡ᾿δὲ. Φοδῃηΐβ ΘΆΡ. 
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Ὕ. τ. 7. 8 δαρροβίιἰοηΐβ ποξᾶ νἱηάἀϊοαίατ. Απίβοσο Ὑβοῖηδ ὅτ, 5.ΤΙΡ. [ἰπ λνῖ6. Μ|6- 
οο]]1δηθα, Ὁρ. 12] --- Ἰ 50. 1,οπάϊηϊ, 1690. ὅνο. " 

8. ΟΥὐἰᾶψμε ἀμ Ῥάβεαφε ἀε ἵ Ἐρέείγε 7. ἀε 8. ͵εαπ, εδαρ. Υ΄ υ. ἡ. Ῥαγν Εἰολαγὰ ϑιμον, 
[[π εἰ Ἡϊδζοῖτο Οπίψυς ἀὰ Τοχῖς ἀὰ Νοῦνοδα ᾿Γοδίβιποηϊ, Ῥασγὶ 1, οἢ, χυ ϊὶ. Ρρ. 208--- 
418.] Κοιξοτάδην, 1689, 410. : 

4. Ἰ)δίδηβίο δῃΡρΟΓΙΟΓΒ Ὠ᾿ββοσίδιοη 8 σοηΐτα οχοορίίομοβ Ὁ, δίμηοηὶϊ, Αὐἴδοτα ΤὨοϊηδ 
ϑπιτη. [Μ|δοθ]δῆοα, ρΡ. 151---178.1 Ι1ωῳπάϊηϊ, 1690. 8νο, 

δ. Ηϊδυογία Ποῖ Φοπδηηοὶ ἄθ ϑ'ηοιβδίτηδ Τυχιηϊταζο, 1 Φ0}.. σδρ. Ὗ. νϑσϑ. 7. Ροὺ τυ δ 
ΒΘΟΏΪΑ ΟΠ 58], 86 ]ο Υ. γοδιϊξαι, οὐ ὀχϑαηΐθ βεοευϊο ΧΥ͂Ι. ἴῃ υϑυβίοῃμοσῃ υϑγηδοῦϊδῃ) |1.6. 
Οεππηδηίΐοϑιῃ 1). 16:1} τοςορί!, ὑπ σαπὶ Αροϊορία Β. Ια: Βοσὶ, δαΐογε ΕΠ ἀοτῖοο Εγπθβίο 
ΚΕΥΤΧΕΕΟ. ΕὙΔΏΘΟΙΟΣΙΕΙ οὐ 1,818, 1718. 4ϊο. 

Τοΐδ ρυν!εδιίοη δ οδυεοὰ Ὁ. ϑἰηοη᾽ δ διίδοκ οὐ (86 ἀϊερυϊοὰ οἴδυξεο, ἰΩ ὈεμΔΙ οἵ τΏο ἢ 116 ᾿τϑακοεὶ 
δεεοεγιίοης δηὰ οοη εοίυτεδ δα ἤογο Ὀγουρβῆιϊ ἰογ διὰ δὲ ἐγγοίγαχαῦϊο ἀγβατηθηί. 

6. Α μι Ἐπριὶγν ἱπίο (δε οτγἰσίπαὶ Αμίλογίϊν 977 ἰλαὶ Τετὶ, 1 “ολη Υ΄. 7., οοπίαϊπίπο απ 
«Αοεουηί ς᾽ ὃν. Μιῶε Ἐυϊάενεες ἤζοπι “Απιἰσμῖν 7ὸν ἀπά ἀφαϊπδί ἐξ δείπο φεπεμίπε. τὰ 
απ Ἐχανιϊπαίϊοη 97 λα μάσηιεπέ ἐπεγευρυη. [ν 7λοπιας Ἐμπιυν λοπάοη, 1715; 1719, 
8γο. ΑἾδβο ἴῃ {πὸ βοιωδσθ (ο]]δοίίοη οὗἉ ἸτδοΙβ, νο]. ᾿. Ἰωοπάοῃ, 1748. 4ϊο. 

7.Α. Οπθῖοαὶ Ὀἰβθοσίδιϊο ὉΡΟΗ͂Ρ [6 δουθηιῃ Ἄγ οὐὗἩ 1.6 ΗΔ ΟΠΔρίογ οὗ δι. 50 ῃπ 8 
ΕἸγεὶ Ερ᾽ 5116. Ὑποσγοίῃ [6 δι! Π ΠΕ ΟΠ 658 οὗὨ [818 τοχὶ ἰ8 ΧᾺ}}}7 ῥγονυθά δεγαϊτβὲ [η6 ΟὈ͵δοιίοι8 
οὗ Μτγ. διωοῃ δηὰ [πὰ πιοάθσγῃι Αγίδπβ. ΒῪ εν ὰ ΜΆΒΤΙΝ. Τιβηβί αἴθ ἤγομῃ τ86 ΕἸΘΉΟΝ 
[Ὑδῖολ γ88 ῥυ δε ὰ ἰῃ 1717], ὈΥ ϑδίμιοὶ {ἘΠΡ, Μ.1)5. 1ωηάοῃ, 1719. ϑνο. 

8. 4κ ἜΡΤΥΡ ἐο Μν. ἰρέρί ον Οὐἰεοαὶ ΘᾺ Ῥιεϑεγίαἰδα οα 1 ῳοΐπ Υ'. 7. δἠοισίπο (δε ἱπ- 
δι ῇἠείοπεν ο77 ἀἰδ ὑγοο α ἜΥΤΟΥ͂ Ο ἀΐε διιρροδίξϊοπε; ὃν ισλίολ ἣξ αἰϊεπιρία ἰο δμρρογέ 
ἐλε αμίλοτιψ 977 (δαί ἐεσὲ ὕγοπι ἀμρρορεά Δἴ58. Βν Τλοπιας ἘΜΓΥΝ, 1718. 
δνο. 

9. Αη Ἐχδπϊηδίίοη οὐ Μγ. ΕΠ] γη 5 ΑΠδνοσ ἴοὸ (86 Ὠ᾽ϑδοχίδιίου, ΒΥ θδνϊὰ ΜΑΗΤΙΝ. 
ΤΙδηΒβ] δια ἔσοπι ἴ[μ6 ΕἸομοΏ. Ιοηάοῃ, 1719. ὅνο. 

10. 4 Δερῖὶν ὦ Μν. Ματγιεῖπ᾽ε Ἐσχαπιίπαίίον οΥ ἰδὲ «Απδισεν ἰο δὴ ᾿ἐβεογίαἰοθ. Ἐν 
Τήοπιας ἘΜΙΥΝ. Ζοπάοκ, 1720. ὅνο. . 

11. Τῆι ροπυίΐίποποδθ οὗ 1 Φοδη Ὗ. 7. ἀοτηοηδίγαίοα ὈΥ Ῥτοοίβ Ὑ]ἷς ἢ ἀγὸ Ὀοεγοπὰ 4]] 
ἐχοθρίίομβ. ΒΥ 1λανϊ ἃ ΜΑΆΤΙΝ. Ἰπάοῃ, 1722. 8γο. 

12. Α Υ᾽ἱηάϊοδιίοη οὗ ἐμαὶ οεἰοὈταϊοά ἰοχί, 1 Φόδη Υ͂, 7. ἔγουῃ Ὀεϊηρ δρυτίουβ; δπὰ δὴ 
Ἐχρι !ςδείοη οὗὨ ἰξ ἀροη ἴδ6 διιρροκίοη οὗ ἰϊ8 Ὀοΐης χομαΐθ, [ἢ ΪΌΌΣ ΒΟΓΙΏΟΙΒ, ὈΥ͂ Βεπ)ά- 
τα ΟΑΆμυ, ἢ.Ὁ. Ἰωηάου, 1722. 

13. Απ Επαῦΐὶσγ ἱπῖο ἴμ6 ῥγίμλὶ το (οι ρ] ἰοπβίδη ἘΔ ἴοη οὗ τς Νον Τοδιίδιηθηΐ, 88 
Ῥτί οὶ ρα ΠΥ ἰουπάοα οἡ ἴΐ6 πιοδῖ δηοϊθηὶ Ὑαιίοδη Μδποβοσρι; ἱοροῖθοῦ ἢ βοιὴθ δοσοιης 
ΟΥ̓ τ1δὲ ΜαοπιιΞογίρί. Ι͂ἢ ογάοσ ἰο ἀδθοϊάθ ἴῃς ἀΐϊδβρυΐο δϑουϊ 1 Φοδη Υ. 7. 1ῃ ἃ Ἰοιῖοσ ἴο 
Μγ. Αγοδάδδοοῃ Βοπίϊογ. [ΒΥ Εἰς μβαγὰ ΒΜΑΙΒΒΟΚΕ, αἴογναγὰβ Βίβῃορ οὗἁ 1.9 ῃδεο]ὰ δὰ 
Οονθηῖγγ. 1ωοπάοηῃ, 1722. ὅνο.; 4180 ἰπ [Π6 ϑοπιοῦβ (Ο] θοϊΐοη οὗἁ Ττδοῖβ, νοὶ. ἰδ. 1οπάοη, 
1748, 4ϊο., ΟΥ τοὶ. χὶ!. ᾿οπάοῃ, 1815, 4ϊο. ; δηὰ ἱπ Βίδμορ Βυγροδ5᾽ 5 ϑεϊθοϊοη οὗ Τ͵δοῖς 
διὰ ΟὈβοσνϑιΐοπβ οἡ 1 Φοδη Υ. 7., Νο. 88. Ρ. 887. ἐπα. 

14, Τλἱβθουιδιίοη ΒῸΣ 16 Εδιιθυχ Ῥαββαρὸ ἀ6 8 ὑγοηϊδῖο Ερὶ ἴσο ἀθ δαϊηϊ 6 δ8ῃ, οὨΔΡΙ ΤΕ 
ιν. 7. Ῥὰ Αὐχυβιίίη ΟΑΥΜΕΥΤ. Οὐτηπιοηίαίσο 1 ἀἰόγαὶ, ἴοπι. 1χ. ὑΡ. 744---752. ῬΑΓΣΊΒ, 
1726, ΤοἸἷο; αἶβο ἰῃ ἴοϊω. χχὶϊὶ, ρΌ. 586---55]. οἵ [06 ΒΙ0]6 06 ὕοηοθ. Ῥασίβ, 1894. ϑγο. 

15. ΤΊ Ὠοοίσίηθ οἵ [6 ΤΥΠΠῪ 88 ἰν 8 οοηίαϊποὰ ἰπ 1Π6 δοτὶρίαγοβ, Ἔχρ)αϊπθὰ δηὰ 
οοπβτγιηδα, δπὰ ΟὈἠθοϊίομϑ δηβιγογοα: . . ... ἴῃ οἰρηΐθοη βοτηοηδ Ῥγοδομοά δὲ Ν ουερΉδμι. 
ΒΥ {6 Βον. δδίηθβ 81.058, Α.Μ. 1ωοπάοῃ, 1784. ϑεοοηῃὰ ΕαΙοι, τονιϑοὰ δηὰ οογτεοϊθα. 
Ἰοπάοη, 1815. ὅνο. 

Τῆς 4γεὲ κοττῶοη οοπίδηδ ἃ υἱπάϊοδείοη οἵ ἔπο ἀϊδρυξεὰ οἶδιϑό. ἴω {ἶπ  δοοοπάὰ δάἀϊίοη δουλο ἴδ οὐβοΐϊοῖθ 
ποτὰ αᾶνα ὑδειῖ οχρυπμθά, δηὰ οἴπεῦα τογο ῥἱδίἢ δά [6] 61|010 παγο Ὀεδῃ δυδδεϊ (υἱοί. 

16. Φοαηηΐβ δαϊοιμοπὶβ ΒΕΜΙΒῈΙ ὙΊπά οἶδθ Ρ]ατί) ῥγα οὶ ραδγατη Τϑοιϊοπῦ Νονὶ 
Τυδιδιηοηιϊὶ, δάνογβυβ Ἧ εἰβίοητη δίαπο δῸ 60 1δῖ88 ἰεζεδ οὐ ἶσα8. Ηδΐδο, 175]. ὅνο. 

Μιοίαεῖ!ε οπωγαοίονϊθδο 116 ἐγοαιεο 82 ἃ ργοίοιιπάϊν ἰοδγπθὰ δβηὰ τηοιϊογαῖα υἱινάἀϊςδιίοη οἵ {πὸ ἀΐδριιϊ οά 
εἴαυα. ϑοη]οῦ, ΒΟΉΎΘΥΘΥ, δοοῦ δἰϊεγνσαγάδ, αἰϊεγεὰ ἰδ ορίπίοπ, δῃὰ πεγοῖθ δὲ Μίε δε} 6 ργοῃοιποθδ ἰοὸ "6 
“΄δο ταοοῖ ἰπιρογίδοϊ ψοτκ οὐ (9 δυῦ)εςῖ." (Ἰοϊεοά. ἰο Νον Τεοῖ. νοἱ]. ἐν. ὑ. 413.) 

17. Τισο Ζιείϊεγε ὕροηι δ᾽ 1σααο ΝΕΊΎΤΤΟΝ ἰο Μν. 1ε Οἴεγο, ὡροὴὶ δὲ τεααϊησ 977 ἰλε 
Οτεεὰλ Τετὶ 1 ολκ Ρ΄. Ἴ., απά 1 Τίμι. 'ϊ., 16. Ζοπάοη, 1754. ὅνο. 
Α ὑοῦ ἱπιρογίρεξ σοΡΥ οὗ {π|6 ἔγαςὶ, πληϊξίηρ ὈοΓ πΠ6 Ὀερί πη πρ ἀπά [πὸ οπᾶ, δηὰ δυγοπφοιθ ἴῃ ΠΊΔΗΥ 

Ρἴδςθο, τα ΡηὈ] δ τἀ κι ᾿οπύου, ἰῃ πὸ γεᾶν 1754, υπάοτ Π6 1.116 οὐ " 1'πὸ 1 οἴοτο ἴγομι δὶγ ἴδηδο Νεπίρῃ 
ἴυ δ. 1,0 Οἴοτο." Βιὶ [ἢ πα κι ποτ᾽. Μ5., προς ἢ τ'δα ργϊηϊοά (ον ἴπ6 ὅγεϊ {ἰπ|6 ἐπίίγο ἐν (π6 ΘΠ“ νοϊιιῖπθ 
οἵ 8ὶν [εδὲ.΄ Νοκίοη"ς οῖκε, ἴθ 6 Ὑ Βοῖα ἰδ οπο οοῃιϊπιιοί ἀϊεκεουγαν, Τῆς ἰοχίδ ἰῇ αιοϑιΐοη Ἀγ ἔπ ἀϊΐερυϊοά 
εἰδυ865 ἰτν 1 Ἴ τω. ἐἰ. 16. αηά 1 3οδπ τ. 7.: ἴπ6 εἰτἰ6- Ρακα, " “π Ηέειογίοα! Αοοςοιπέ ψί ἐισο ποίαδίε Οὐγγκριίουδ 
4) δενέρέητε, ἰ α Ἰιειέεν ίο α Εγίεπα, ὃψ δὲν 1εαας Νειρίοα Ἰριάοι, 1830," (6 ὑγεδχϑὰ ἴο “" Νονίοῃ 8 [μολιον,"" 

ΥΟ1.. 1Υ. σο 



386 Τοχέμαϊ ΟΥτέξοΐξηι, 

ὕγ ἰξς τηράοτῃ ϑοοϊ δὴ δὐΐϊξοτθ. ἘΠῸ Ὁ} 7 ἴπ ἴα ροεοδοεΐου οὐ {π6 δουίπον οἵ {16 τον τδὲ ἰδ ε]οά “ δ]ν 
1εδὲς Νεονέθη οἷ ἵνο σοττγυρίίομ οὗ δοτίρίυγο." ΟἾΠοΥ οορίοδ (1ϊ ΔΡρϑαΓε (ΓΟ ρδβὸ 3. οὗ Ὦν. Ἠεπάσζγεου δ 
ἰιδςὶ οα ἴπ6 δυϊοςι) πόγα οχροδοὰ ἴο δεῖς δὲ ἴΐπο τηοάσφγῃ ϑοοίηιδῃ ὨδροδίοῦΣ, πῆόγο (6 ἔγπεὶ πᾶς 
Ρυν δι φά, ἀηα ἸΔρε! δα “518 ΙΒΑΑΌ ΝΗΎΤΟΝ οἱ Ττυἰοατίδη ἰοηδ οἵ δετίρέειγε." Τηΐδ οοπέάυι 
“4116 ἰογίἢ τΠ6 (οἸ οὐΐηβ 68 Ὀὰϊ ἐδνοτζο δι τ τιγας ἔγοτ ἴΠπ6 ροη οἵ {πό ον. Ὦτ, Ἡφρηδογέοη. "" ΤΡ “[δς 
τού οὗ τῃ6 ἰμΌ6] ἰη αἰεεῖ1..} “ Διὸ Οὐγνίουδὶ ἀεείκιεά ἴω δηόπνοῦ ἃ ἵνο.(οἱ ριιγροῖο. ΕΗ [ΠΟῪ δὲ 
ἰηϊοποά το που ὰς κνὸ ρυδ! ς παϊπὰ Ἡ|1 ἴπΠ6 Ὀε οὗ ἔπδὲὶ Τυπ δγίδηβ. πὶ ογάογ ἴἰὸ βδὺ τοῖν διεξίοι, 
δογυρία ἢοΥ ἴο [δ] ν (Π6 γοοογάς οἵ αἰνίηδ ἴγυῖῃ : δῃηὰ ἴδ (6 (δἰ εἰ βεδιίΐου 6 ηοὶ οοηβιδα ἴο ἃ ίονν δο  ξαγ 
ἐμδείδποοθ. Ὀνὲ ἢδα Ὀδο ργλοι θεὰ ἴοὸ δϑοῦῖθ εσοημοίδογηῦϊο οχίοηϊ. δα ἐμογο Ὀθϑὴ ὯοῸ κυ ἢ ἀεείβη, ΜΠ οὐζ 
ΞΑΒΘΙΟΙΥ δἰδίθ ὑπ κα ποδὰ δηά ἔγοῃὶ οὔ πεῖς οὔεηάίπε, ας ΑἸ εξεὰ ἴω δὲ. [δηδ.᾽δ ἐτωρϑαςῆ δος ὃ ΝΉγΥ, [π- 
εἴοδά οἵ δηηυμπῃείη ἵνο οοσγυ Κἰοπ8," οτ, ἰΥ ἀσεν εἀ ρῥγείογαῦϊο, ἐἴτπτὸ ποίσδέε σον υρίίους οἵ δεείριυνο, ἕἰά ᾿ς 
Εἰνθῃ πάθε εὶς, δ6 ἰΓ κοοῦδὸ ογ ευδ δυπάγεοάε οὗ ρβοβαρϑο ῃδὰ εὐὔεγει ίγοπι ἴπο (γιά ιἼδηξ μπηᾶ οἵ Ταιπ- 
ἐλγίδη οσυγγυριίυη ἢ ϑ8οουηάϊγ, [πὸ ςο]ουταιοά ἤπιλο οὗ δὲν ἴελδς Νονίοι [6 ρυὶ (οτγ ἢ ἴο δυρροτὲ νἱἢ 116 πε ἢ 
δβατιοιίοη {πὸ σπιι56 οὗἩἨἉ δΔη:}- ΤΥ τί δηΐθπι ; δηὰ δυμεαεῆοία! πίη οΤο, οὐ δυςσὴ δα δ ποῖ ροδεοδα ἢ 6 πὶ «8 οἵ 
ἀεϊοτγιπί πα πὰς ποτ ἴπ6 τὰ] δεῃϊτἰπηοηῖ οὔ ἴΠς “ ὅγεϊ οἵ Ρῃϊ οδορῆοτγα, ΜΠ| παΐυτα}}}7 δι τπλι ἢ 
δαορουδοὰ δὶ οκμδ6, ἀπά (δαὶ ἃ δγείαπι οὗ ορίοἰοηδ, πίον σοτραηὐοὰ (Π6 Δρργουδὶ οἵ 60 πιίχ Ὡ(γ δ χηϊηὰ, 
οδπηος Ὀμὺὲ ὑε για." (ΤὈϊὰ.) 

18. Τυὺεογίαξίοπ οσοποογηίπο (δε σεπμίπεπεες οὗ 1 Ζοβη Ὗ. 7, 8. ΒΥ ἀεοῦρο ΒΕΝΒΟΝ, 
Π.Ὦ. [[πέ]8 Ῥδυβρμῆγαβδο δηὰ Νοίθβ οἡ ἴμ6 δβούθη Οδίμο]ῖς Ἐρίβιϊθθ, ὑρ. 681---646. 
Βεοοηὰ οὐϊιοη.] Ζωοπάοπ, 1756. 410. 

19. Ιριΐοῖβ ἰο Ἑαναγὰ Οἰθθοη, Ἐδ4., ἱπ ἀείδηςο οὗ [59 Αἰ ΠΟΥ οὗἨ ἴδε βϑνεηῖὶ 
σοσθο Οὗ ἴΠ6 ἤτει Ερίδιϊο οἵ δι. θοῆῃ. Βγ ἀεογζο Τβανιβ, Μ.Α., Ασοδβάδδοου οὗ (οβίογ, 
τηῖγα δηὰ ὃοϑῖὶ οἀϊοπ, Ἰωοπάοῃ, 1794. ὅνο. Φ 

20. Ζοίίεγε ἰο Μῖγ. ᾿ἀγολώξασον 7γαυΐδ, ἵπ ΑΑπειοεῦ ἰο ἠὴε Πεΐέποε οΥΓ ἰλὲ ΤΥγεε Ἡεαυεκὶν 
Ἡνἠνϑδδεβ, 1 ϑολη Υ΄. 7. Βῃυ Πιολαγά ῬΟΒΒΟΝ, Μ.Α. Ζοκάοκ, 1790. ὅνο. 

91. Τοϊδεογίαίίοη ὁπ 1 ϑῳοῖν Ῥ. 7. ΒΥ Δοδη αν ὰ Μισβλει.α. [1π τοϊ. ἱν. ὑῃ. 412--- 
441]. οἵ πἴ6 Ιηἰτοἀποίίοῃ ἴο 6 ΝΟΥ͂ Τοδίδιηοηϊ, ἰγῃδ]διοα ἔγοι [80 ογπιδη, Ὁγ Ηογυοτι 
Μαγβὴ, ἢ).}.] 

99. Ζείίεγς ἰο Μγ. Ανελάεασοπ Ττανὶε, ἐπα Ῥιπαἰσα (ον 9.77 οπῈ 97) ἀὶε Μοίες ο Απηελαοῖ!ε᾽ 
]ηιγοάμοίίδοπ . .. . Ῥιὰ απ Αρρεκαάϊ;, οοπίαϊκπίπα α ἰευῖειο οΥ Δτ. Τταυΐε᾽ε Ουἱαίϊοπ οὐ 
ἰλε Οτοοὰ ΜΒ8 8. υὐλἱοῦ δὰ ἐταπειπεοα ἐπ Ῥαγὶε; απ Ἐπχίγαοί ὕγο Μν. Ρ ἀπ᾿ Ττοα- 
ἐἶδε ὁ (δε Βετὶὶκ Μ8.; απά απ Επϑραν οκἡ ἐδε Οτισὶπ απά Οὐ)εοὲ 97 ἐλε απ Πἰεαάίπρε. 
Βὲν εγδετὶ ΜλΒΒΗ, [}).1)., δνοσν αγὰβ Βίβμορ οἵ Ῥοϊοσθογσουρσ. Ζείρείᾳ, 1795. ὅὃτο. 
Α τοΐυπιο οὗ οχίγειΩ 6 γαγγ. 

28. Οοποογηΐηρ [86 γεπυϊῃθηθθβ οὗ 1 “οδη Υ. 7. ΒΥ Φοβη Ηξυ, Ὁ... [ἢ οὶ. 1Π. 
Ῥν. 2380---291. οΥ̓ "Ϊ5 1,δοίατοβ ἴῃ Ὠἱνῖη}17γ.1 Οδιρτάρο, 1796. 8νο. 

Τὶς ΠΕ 16 ΦοΒΑΥ 11} διορὶγ ΓΟΡΑΥ ἔἸν6 ἔγοι!Ὁ]6 οἵ ρογυ38) ἴγοπι (6 Ἵδυάϊά δρίὶ γί! ἰἢ πίθος ἰὲ [6 ἄγαππ ὑρ. 
Το Ἰεαγη θα διἴποῦ ἄρρϑαγὲ ἴο παν ςποτίε δα [Π6 πορο ἐπαὶ ἴα Μ58. ἰρῆς 6 ἀϊτοονοτγοά, σοι δἰ πὶ" 
δη8 σέ θυι κα Ῥαρδδᾷθ. δυδεοηυειι τγοδοαγοῦθα οὗ οἱβαῖ οὔτ βανα δπόπ (πδὲ δυο ἃ Πορο τουδὲ πον ὑθ 

οὔ 

24. Ῥϊαίσιίδε ἵπ Ζοοιση 1 .ζοαηπ. γ΄. 1, 8. Αμοίοτε ζοαππε ζαοσοῦο ΟἸᾺΙΈΒΒΑΟΗ. [Αἱ τὴ0 
οηὰ οἵ 0]. Π1. οἵ Ὧγτ. Οτίοβθας ἢ Β Οὐ εἶοαὶ Ἑἰίοι οὗἨ 186 Νενν Τοδβίδιαθοι. ΜἝᾶαία, 1806; 
Ζοπαϊπὶ, 1810.{ Ἐπ ιῖο Νονα, 1818. ὅγνο. 

25. Α.ὄ βμογί Η]δίοσι δὶ Οὐ]πα οὗὁἨ τ1π6 Ὠἱδραῦθθ γοβροοιίηρ [δ Αὐἰποπεϊοὶεν οὗ 16 Ὑ ἜΓθα 
οὔθ ΤΉγεο ΗΘΑΥΘΩΪΥ ὟΥ ΠΠπο 8868, ΟΥ 1 Φοῖη, Παρ. Υ. τεσ. 7. ΒΥ Ομαγίεβ Βύυτιπ, ἔβα. 
εν δέν 11. τὸ μἷν ἤογε ΒίὈ]1σδο, ΟΥ ἱπ 18 ΜΊβοο]δηθοῦδ Ὑ ογίκβ, νοὶ. ἱ, ρρ. 865---407.] 

Ὠσοῃ, ὅνο. 

26. Οὐδεγυαίξίοπα οπ ἰλὲ Τεχί οὗ (δε Τήγεε ΤΠ ιυΐπε Ῥ ίκοδεοε. Βὲκγ Αάσιε ΟἸλπκε, Τ 1, Ὁ. 
[Αἱ 10 δϑηὰ οἵ ΐθ ΟΟΠιΤΏΘΠΙΑΓΥ οπ πο ἢγει Ερίκεϊα οἵ Ζοἢη, δῃὰ δ]δο ἰη "ἷδ ϑησοςϑείοη οὗ 
φογοὰ 1, ἰτοταίαγο, ΡῈ] δῃ δὰ δὲ 1,οπάοη, ἴῃ 1807. 19π|ο.] 

27. Τῇε Οἰιδείϊοπ οοποεγπίπο (ἦε Αιμλεπεϊοι ἐν ὁ 1 οῖπ Υ΄. 1. δγίοδῳ οσανκεα. [Βῳ {δε 
εὐ. οεερὰ Φοντεττ, 1,1... Ῥγοίξβδβογ οὔ Οἰνὶϊ Γανν ἰπ ἐπ ὕπίνογβιοῦ οὗ Οαπινγι ρος. [π 
186 δίχεῃ νοϊυπιο οὗ {πὸ ΟἩ γί δεΐδη ΟΌΘοΥνοσ ἴοσ ἘΠ γϑαγ 1807. ϑὅγο. 

Α τρδϑίε τ} δηὰ ἱφταρογαί ἐϊβευεξείοῃ οἵ ἔα τ πο]6 οὔ τῃ 6 ον! δῆς τρὶς ἢ μιὰ Ὀδεῦ δἀδυςοὰ (οΥ ἀπά δραΐπεν 
186 ρει ὶῃ: Ὧ6: 6 Οἱ [86 ἀϊεριθά οἰδιιδα, ργου ον ἰο 15. γοδν 1807. 

28. Νοῖθ οἡ 1 Ψοῆη Υ. 7, ΒΥ Τ΄ Ε. Μιρθυετον, Ὠ.Ὁ. [δδοσναγάβ Βίβῆορ οὗ Ο(αἱ- 
οὐπ8.1 [Ιπ Ρρ. 639---658. οἵ 5 Ὠοοιτίης οἵ πε Οτοοκ Αὐτίοϊθ. Ιωπάοῃ, 1808. ὅνο. 

29. Το Οὐαπο οα της Ἐοϊεςιίς Ἀονίονν [97 ἐλε Εἰ ποί εὰ Ῥεγδίοπ 9 (ἢ ει Τεείαπιεκί, 
μδίϊελεά ὃν ἐδ πιοάεγη ϑδυοὺυιϊα 8} οὐ 1 Φολι Ὗ. 7., σοπέμτοα Ὁ ΜΑΓΥ π᾿ 8 ΕΧασηϊσδιίοι οὗ 
ΤΉΪ γι ΑΠϑινοῦ ; ἴο ψΗϊο ἢ ἰ6 δἀὐἀεὰ δη Αρρεπάϊχ, οοπιαἰείηρ οπιασκ ου Μγ, Ῥογεοη" 

Ἰρίϊετβ ἴὸ Ατοβάοδοοη Ὑγανβ, ΒΥ 7. ΡΗΑΚΕΖ. [οπάοη, 1809. 8νο. 
80. Οὐϑεγνδιΐοπβ ου 1 ϑομη Υ.. 7. ΒΥ Ετεάογίοκ ΝΌΣΑΝ, 1,1,1}.---Ἰπ Ηἷδ8 “ Ιπαπΐγν ἰωΐο 

1.6 πιο τ Υ οὗ (π6 ατεοκ ψυϊκαῖς," ΡΡ. 298---805. δ40---564. 1,οπάοῃ, 1815. ϑὅνο. 
81. ΤΆγεε Ζιείίενε αὐάτεκεεα ἰο ἰλὲ ἴξευ. Γνεάεγίολ ΜΝυίαη, οκ ἦα ἐγτοπθοις (γι ἰοίδπις απὰ 

Μ- εἰαίεπιεπίε ἐπὶ ἰλὲ ΟἈγιοίίαν Πειπεπιδγαποεν, τεἰαιἰυε ἰο τὰ Τεσέ 9 ἰδ Μεατεπὶν ἩΠιι- 
Ἄξδεξς,  ςος Βὲν ἰδὲ Πευ. οδη Οχιπε. ὙΥὰυτά, 1825. ϑνο. 
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82. Εἰὐχίομπδίνθ (ΟΠ σον γε δροπὶ (ἢ 6 ςεἸευγαϊοὰ Τεχὲ, 1 Φομη Ψ. 7. ΠΥ ἰδο Βον. 
ὙΊΠ πὶ αι Ἐδ, Ὁ.1). 11 νοὶ. {ϊ. ΡΡ. 188---236. οὗ μἷ8 ὙΓοδεῖδο ου “ Ἐδίἢ ἴῃ τμ6 ΗοΙγ 
Τηπιιγ. Ἰωοηάοῃ, 1818. 8γνο. 

838. Απποίδιϊο δὰ 1 Ερἰ βίο δπὶ Φοβπη 5 σΔρΡ. Ὗ. γοσ, 7,8. Αποίογα Φοῦπηα Νεροπισθηο 
ΑΒΕ. ἴη νοὶ. 11]. Ρρ. 853---369. οὗ δὶ8. Ιηδιπτὶοηθ5 Ηοτγιποπουςίοιθ Νονὶ Τοδβίδηχοηιὶ, 
Ῥοεβιϊηΐ, 1818. ὅγνο. 

84. Α ἱπάϊσκείοη οὗ 1 Φοῆπ Υ΄. 7. ἔγοπι τὸ ΟὈϊεςιίοπθ οἵ Μ, ατίοβθαοι, ἰπ ὑπ ϊος ἃ 
πρὶν ΨΊονν ἰ8 ξίνθη οὗ [16 δχίεγηδὶ δυϊάεποο, υυῖτμ ατεθὶκ Αἰ βουίτῖ68 [οΣ τ86 ΑὐἹΒ πεῖς 
οὔ τἰ6 Ψ εγθο, ποῦ Ὠἰμογῖο δἀἀμοοά ἰῃ [18 Ιλοΐδποθ Βγ Ὑδοπιδβ ΒΌΒΟΘΕΒΕ, 1).Ὁ., ΒίδιοΡ 
οἵ δι. Παν 45 [αἴογνναγ 5 οὗὨἨ 58} ΒΌυΥΥ}. Ιπάοπ, 1821. ϑνο, 

35. Κεσίειν 97 με “ Μὶπαϊοαέϊον " δ. ἱπ ἐλε Ομαγίετῖν Ἰξευίειν γῶν Ματολ, 1822. [Αἰτιτί- 
Ὀμτοὰ τὸ ἔμ6 ον. τ. ΤΌΚτΟΝ, Ἐορὶυδ 1) ̓νηῖεγ Ῥγοίρδδοσ ἰῃ 16 Τηϊνουβιου οὗ Οδιιυσγία κα, 
8ιἰ δι Ὀβοαυθηον Βίβμορ οἵ Ἐγ.] Ιπάοῃ, 1822. ϑνο. 

, 86. Α Υἱπάϊςαιοη οὗ 1 Φοδη Υ͂. 7. ο. ϑεοοπὰ Εάϊκίοη : ἴο ψ ῆΐϊοῖῦ ἰ8 δ ἀδὰ 8 Ῥχοίφοθ 
ἴῃ ΤΟΡΙΥ͂ ἴο 186  πδτίετὶῪ Βενίεν,, δηὰ ἃ Ῥοβίβογίρί ἰῇ ἈΠΒΤΟΓ ἴὺ ἃ σϑοθηξ ῥπθὶϊσδιΐοη 
οητ|οὰ “ ῬΑ ϑοσοιηδῖοα." ΒΥ Ἰδοιμὰβ ΒΌΒΟΕΒΒ, Ὁ. Ὁ., Βίβδορ οὗ δὲ. 1)αν] 48. Ιμάοῃ, 
1823. ὅνο. 

37. Οδεγυαίϊοπα οπ 1 «γυῖα Ῥ'. 1. ὃν Ἡεγδοτὶ Μλπβη, Ὁ. Ὦ., Βίοδορ 9 Ῥείενδογουοὴ. 1ὰ 
Ραγὶ νἷ. Ρρ. 18---80. οἵὗἁ Πἰ8 [δοΐυτοβ ἴῃ Ὀϊνίπγ, Οαπιόγιάσε, 1822. δνο. 

38. Α δοϊδοιίοη. οἵ Ὑγβοῖβ δπὰ Οὐβογνθιίοπβ οα 1 Φομῃ Υ. 7. Ῥατὶ {πε ΕἸγεῖ, οοπεαίκεϊπς 
οἵ Βίδμορ Βασίον᾽"» 1βίογ ἴο Μίγ. υῃί ; Βίββορ ϑ'πλα! πο κο᾿β Τιῖοσ ἴο τ. ΒΘΠΉΟΥ 
ἼνΟ ἈΠΟΠΥΠΙΟΙΒ 1 ἴίογβ ἴο τ. Βϑηιϊογ, τ ρα 1)γ. ΒΟΠΕ γ ΒΒ Απδνογ; δὴ Εχίσγαοϊ τόση 
Ματιη Β ΕΧδπιηδιίίοη οὐ Ἐπλγπ᾿Β Αὔδνοῦ τοϊδινο τὸ ἐμαὶ Ἰτίοῦ; ἱομοῖθοῦ ἡ ἢ Νοῖοδ οὗ 
Ἡδημποηά δηὰ ὙΠ ΟΥ οὐ τη6 οοπίτοτοσίοα ΨΈγβο; δπά Ὦγ. Αἄδῃχ Οἰδγκο δ Αοοοιιηὶ οὗἉ 
16 Μοπείοτι Μαηιδβεγίρ. [ὙΠ ἃ Ῥγείιοο ὈῪ τμ6 Ἑάϊίοσ, Ὑβουαθ ΒυΒΟΕβα, Π.})., 
Ἀιδορ οἵ δὲ, θυ ἀ᾽5, δίϊογσισαγάβ οἵ 5418: γγ.}1 [Ιρπάοῃ, 1824. ὃνο. 

89. Τῆγοο 1, είοτβ δἀἀγοβεοὰ ἴὸ [86 Ἐκ ον οὗ [80 Οὐδυιοτν Βονίενν, πῃ ἩΠὶοἢ ἰδ ἀ6- 
τηοηδίγαϊοά 186 Οσπαϊπθπο88 οὗἩ [16 Τῆγοο Ηδαυθηὶϊν Υ̓ΙΠΟ5568,1 Φομη Υ. 7. ΒῪ Βοϑὴ 
αν [Φ0ἢη ΦΟΝΕΒ, 1.1,.Ὁ.} Ἰωπάου, 1825. 8γνο. 

40. Α Ιροοἵδες ἴο ἴδμὸ ΟἸΕΓΟΥ οἵ [6 Ἰ)ίοοεδο οὗ δι. Τλαν  ἀ᾽ 8 ὁπ ἃ Ῥᾳββαρὸ οὗ ἔα ϑδοοοπὰ 
ϑΥπιθοϊατα Απιϊοοπβοπαῖι οἵὨ [6 ΕὐσΓΙ ΟΟΘΠΓΌΙΥ, 88 δ οὐϊάθησο οὔ [Π6 δυϊμοητς γ οἵ 
1 Φοδὴ Υ. 7. ΒΥ Τποπιὰθ ΒΌΒΟΣΔΒ, 1). Ὁ., Βίδμορ οὗ ϑ8ὲι. αν β.0΄ [Ιπάου, 1825. 
ϑγο. 

41. Τευίεις οΓ (λὲ ἔσο Ῥγεοσεαάϊπο «Αγίἰοῖεα ἱπ (δε Ομαγίεγίν Ἰἰευΐειο 70γν Ἰεσεπιδεῦ 1825. 
Ζωπώοπ, 8το. [Διιεϊθαϊοά το 1μ6 ἔν. 1)γγ. Τυτίοη.} 

42. Α Ψιπαϊοαξίον οὗ ἰδέ Ζιίεγατν Ολαγαςίεν 97 Ῥνοΐδεθου Ῥογϑδὸθη ἥγροιε ἰδὲ Απϊνκαυεν- 
βιοηδ οὔ δε Κι. ]ὲξυ. Τλονας ιγφεις, 1).Ὁ., Ζογά Βίδλορ 9" δαϊιδόμτνῳ, ἵπ υαγίοιια ρμιιδί᾽- 
εαέϊονε ὁπ ἱ οΐπ Ἐ΄. 7. Βκ Ογίίο (απιαὀτισίοπεί8. [Τὴφ Κὶ. Κευ. Τίοτπιας ΤΌΚΤΟΝ, 1).1). 
Βίδλορ 0 Εἰν.] Αἰ ανιδγίάρσε, 1827. ϑνο. ᾿ 

43. δρθείΐπηθη οἵὨ δῃ ἱπίοπάεα ρμυδ]ἰεδίοη, τ ἰο ἢ τᾶ ἴο πᾶν 66 δη 6 Α ὙἹπάϊ- 
ζαζοη οἵ τπεπὶ τπδὲ δνὸ [86 Τὰ] οὐδοῦ 8, ἴογ {ποὶῦ ποῖ δαυΐηρ οὐδ ουδ ([Π6 Πἱοραϊοά 
Ῥάαδεασο, 1 Φοόοδη Υ͂. 7, 8. ἔγοπι [26 δυϊπογβεὰ Ὑογβίοη. Βοίηρ δὴ Εἰχαπιϊπαιίοη οὗ ἴῃο 
ἢγβι 5ῖχ ρβαγοβ οὗ Ῥγοίδεβου Ροσβοῦ "ΒΒΊΝ 1 εἴον ἴο Ατοδάοδοου Ττγανῖβ, οὗ 6 ΜΆ, πδοὰ 
υγ ΚΒ. Βιορθοηβ. ΒΥ Ετδποίβ ἩΟΥΒΗΕ. 1ηάου, 1837. ϑ8νο. 

Τιὶς “" Επατ πδίίοη ᾿ πῆς ρου ] πο αἤον ποιϊίοο "δά Ὀδϑῦ ρίνθη ἰῃ [06 1, ΠἔόγΆγΥ Ζουσιαῖ ἰμλὲὶ ἴδ 6 " Ὑ]η- 
ἀϊςδιίοι ᾽" οὗ Ῥ. οἴδδβοσ Ῥογεοπ δ σμαγδςίοῦ νγ8 ἐπ ἴΠ6 Ριϑε, δῃ Ὀδίογα ἰπδὲ σσοτκ βοϊυ δ! ν ἀρρϑαγθά. “Οὐ ο 
(δι δΌτ φίδη εἰς." ἐπογϑίοσο, ἀθνοῖοα ΡρὈ. 388.--404. ἴο ἃ γο(υϊαϊίοη οἵ Με. Ἡ.᾽2 ἰγαςῖ. 

44. Τιρο Τείίεγε, γεσρεοι {εἰν σαάγεοδεοά ἰο (δε Ζογάὰ Βίελορ φΓ ϑαΐδοδιαγν, ἴα οΐεποε οΥ 
σεγαἱπ Ῥοδιίοηα ο7 (δε Αμίλοτ, τοϊαίίυε ἴο ' «οὴΐπ Υ. 7.: ἱπ τιολιοὴ αἶδο (δε τεσεπὲ αγριιπιοηίς 
ΟΓ πὶ δον βδιὶρ ἀγὲ δἤοιοβ ἰο δε φγοκμκάϊΐεεξα τιγπιΐδεε απά εὐἱάεπέ πιξίαλεε. δὲν ἰδὲ Ζέευ, 
“ουὴΐδπ ΟΧΙΕκΒ. Ζ2οπάοη, 1828. ὅγτο. 

45. Α [ρἴἴογ ἴὸ (Π6 ἤον. Τποπια8 Βογηοπ, Ατομάρδοοῃ οἵ Οασγάϊραη, ἰη ἘΘΡΙῪ ἴο 
Ὑιμαϊςδείοη οὗ τῆ 6 11 ῈΟΓΑΓῪ ΟἸΒδγδοῖογ οἵ Ῥγοίξεδοσ Ῥογβοπ, ὉῪ το (μη ΟΣ σ᾽ ἐπ 518: δηὰ 
ἦν ΓΟΓΡΟΥ Ῥχγοοῦ οὗ τ1ὴ86 Αὐἰποητον οὗἩ 1 Φοδη Υ. 7. ΒΥ Ὑδοπηαθ ΒυΒΟΕΒΒ, 1).1)., 
ΒῖσμοΡ οὗ δ ἰδ υυγΥ. ΘΠ δΌΌΓΥ, 1829. 8γνο. 

46. Νονν Οτἰεἰοΐβιαθ οὐ ἴΠ6 οὐϊουταιοὰ Ἰοχῖ, 1 Φοδη Κ΄. 7. ΑΑ Βιυτιοάϊοα! Ιδοΐαγο, ὈΥ 
ἘΥΆηοῖΒ ΔΌΙΒΟΩΥ ΚΑΙττΤΕΙ, ΟΟθηΒΟΙ ΟΣ ἴο τπ6 Οὐηδίβίοσυ, δηα ἀθηεγαὶ ϑυροτίπἰεπάοσπι οὗ 
τ6 αταπὰ Παςἣγ οὗἩἨἁ Βγυπενίοὶς ᾿ὔποηθοπτν. Ρυθ] δ᾽ιεά ας Βγαηβινοῖς ἰῃ 1785. Ὑγδη8- 
ἰαϊοὰ γοῦν 186 οτἰχίηδὶ ἀἀειτηϑη, ὈΥ Υ ΠΠἸἰατὰ ΑἸἸογη ΕΥΑΧΒΟΝ, ΜᾺ, Ἰωπάοπ, 2829. 
ὃγνο. ο. 

ΤῊ οτἰ αίπαὶ Οδϑιτηδὴ ποῖκ οἵ Κη 6], ν᾿ Ὠ ἢ [δε Ἰοπρ Ὀδοη ἐοδγοῦ Ὡροῦ ἴἰπ οοπεϊποηξ, [6 [πη ΘΠΆΤΒΟΙΟΥ- 
ἰδοιὶ υγ Μ|ς δα! δ :---" Τ ἰδ 16 ἃ υδυδὉ]9 τοτκ, δὰ θα ΜΑΞΙΟΙ ἰπἰοτιηδιίίου τὴ. Ὀ6 ἀδτγὶνεὰ τοι [ἢ : Ὀμὲ ἰῃ 

οσ 



388 Τεχίμαϊ Ογίδοΐεη. 

10 ρΡτοοῖ οἵ {π6 ΝΙ Ῥοΐηὶ {π6 διυΐποῦ δδο ἐοϊΔ}} (αΠοᾶ." (Ἰοἰϊτοᾶ. ἰο ἴδ Νον Τοείδιοθοΐ, νοῖ. ἷν. 
». 413.) Τ Ϊε οὐηΐση πδὲ Ὀδρ σου δετοοά ἰὴ ἔνα (οἰ ονίηρ ἰοτγπια Ὁ ἃ σιοάστο Οἱ 1ςΔ] «τεἰο : --- 

“ ἸΚηΠι6}᾽6 Νεν Οεεἰςί κει: ᾽ διὸ ἰδιουγοά δηὰ ἱπρεοηίοι, γε σ ἰη ὁ υεῊῪ ἀφο δηβδίοῦ εἶγίο, δηά εσαἷςι:- 
Ἰδῖ. Ὁγ τ οἷν ρἰδιινν  Ὀἐ ἢ ΠΥ το ρτούυοο σῇ ἔπ 6 τοἱννάς οἵ πονίοοϑυ ἰη ἔ1.6 σι γον οΤΟΣ δὴ ἰτηργρβαίου ἰπ ἔνι οὗ 
πὲ μαίεδξο σῇ ἢ δο Πδ. ἰδκοῶ υτοτ ἣϊ ρμγοίοειίοῦ. ΤΌΕΥ δῖο δίβαγα Ἡδηιϊΐπᾷ ἰπ {86 οἰταρ! εἰν πρϊς ἢ δὴ 
δεοοιιη εἶθ οοδοῖδν τ! Ὀ6 οοησετη“ἀ ἴο πιδίηϊδίη ἴω ἴδ 6 οοηδυοῖ οἵ δὴ υκής βῥδηροδω διξυπιρηϊ, ἀπ δῖοῊ οὶ 
9.6 ἀοδείιι ἰη 6 δυοϊδηείδὶ ργοοίς, δηὰ εἶδαν δι εἰγοιῖιᾷ Ῥγεβευπιρείοηα, τι ὨἸσἢ οοττθδδα οὐἱν δεοος. ΠΝ 
156 ἀρπδϑλγδπορ δῃά ρεοϊοῃοίοη οὗ ἃ τηειῃ μοι! δὐγδηρειθης οἵ ἢἰ6 πιδιοτίμ!ς, πότε ἰ6 Ὀκὲ ᾿ἰπτ|6 οἵ ἐε ἐπ τ 6 
ἀϊετυε.'οας Μη ἰςὶϊ (οἱίον ς διά τὸ οἷοκο ἴ 6 ννοτῖκ πίεδοιιϊ ΒΑΕ δευυ τος ΔΕΥ αἰκιίει δρργοινδηίοως οὗ ἴ 9 
δου ήοςει οὐ νος πὸ ἢδνο Ὀδει ουβαφοί." (Ἐεϊεοιίς Πονίον, Τπίγὰ δοτίεο, τοὶ. ἰϊ. Ρ. 181.) 

47. Πεπιατὰε ρον δῖγ. Ευαπρον᾽ε Ῥγείαοε ἰο λὶε Τγαπεϊαίϊον 97) Ἰζαἱμεἶ ε Νειο ΟΥἐἰἰοΐαπεα 
οπ ἢ ὡολη Υ΄. ἢ. ΒΨ Οἴδμιεης Αποίϊοαπιε [ἴἼΠο Βς. εν. Τβοιγμδὲ ΤΌΒΤΟΝ, 1).Ὁ., Βίβιορ 
οἵ ΕἸγ.1] 2οπάοπ, 1829. ϑὅνο. 

48. Μεπιοὶσ ο7 λὲ (οπίγουεγεν τεερεοίπρ ἰλὲ Ἡεαυεπὶν ῬΡίίπεεεεε, 1 .Ἱοΐη Υ. 7., ἱποϊμάϊασ 
εν ἰοαὶ ΙΝοίίοεν 9 (δε Ῥγιπείραὶ ἩΡγιίεγε ὁπ δοιὰ δἱδε Ὁ (λ6 ῳμεείίον. Βν ΟΥἰοως [τὰ 
Ἐν. ὙΠ αὶ Οαμε. Μ.4.1 Ζοκάοη, 1880. 120η0. 
ΤΏΙ ποτὶ τοιδὶ πᾶν οοεὶ ἰδ δυΐδος ὯΟ δ81} ἰδθούγ ; δε βουσὴ [ἰ ἄοοα ηοὶ ργεϊδηὰ ἰο ΘΧΈΪΟΌΪΙ ἃ ΔΙ} δοά 

φοιπρ!οῖο δ ογὲ οὐδε ΓΟΠΕΓΘΤΕΤΙΥ͂, γεῖ ποὶ 4 δἰπαὶθ ἔύθυκπεσα οἵ δ} ποίο ἰο οὐχἱεἰδϑι. Νυπιδεοῦλ δζη δες 
Ἡ τίοδο γοϊδε!ν» ἴ.» τδσείοιιδ οἱ ἢδῦ τ 0 διιῖνονε, τῆ αν ἰγοδῖϑα ἀΐγοοι!ν οὐ ἰῃείἀοη δ} οὐ 186 δυυλεςῖ, τὸ 
ἐπέργερριδε : Ἀπὰ δ ΤΏ δΩγ οἵ ἔπ πότ ρίνε ἰὼ ἔδ6 ργοσοαίηρ Ὀἱυ] οφγαρη αὶ] δὲ ἀγθ πον Ὀθοιῶθ "δα δορὰ 
πί ἢ ἀἰδευ!εν ἐσ ὑε ρΡγοευγοί, (6 γεδάϑὺ το [8 ἀδείγυι» οἵἁἉ οὐδε κρρεῦια ἃ πὸ δἰδίουν οἵ οἷς πιοτουγδῦϊο εοη- 
ἔγονόγυ, Ὑἱ| ὕὸ φτγαϊ δον τ ἢ ἐμ6 εδπάϊαὰ ερίειξ δηὰ ἀπ ςεοιὲ τορεασοῖν ἩὨΙ ἢ Ῥογνδὰθ δυεῖν μαζο οἵ λέγ. 
Οττοθ δϑϊο δηά 'νν]}}. 'τυγὐτϑ Μειηοιν. 

49. Αη Ιηἰγοἀποιίοη ἴἰο ἔπ ΟΟΠΙΤΟΥΘΓΕΥ οα ἴπ6 ἀϊδραίοα γογδο οἵ δὲ, ϑΘόδη, δδ τενϊνοὰ 
ὮΥ Με. αἰυδοη: ἴο νος ἰ6 δἀ ἀοὰ ΟἸιγδείδη ΤΉΘΟΟΓΔΟΥ; [ογ δε ἀοςίτίηο οὗἩἨ ἴμ6 ΤΥ ΗΪΥ 
δηὰ τὸ Μὶἰιηϊδιγαιϊίοη οὗ [6 Ηοὶγ ϑρίγιι, της Ιεδαϊηρ δηὰ ρογνυδαϊηρ Ποοίσίηο οὗ ἴ6 Νανν 
Τοείδπιεπῖ, ἰη}] 8 ϑιοοηὰ 1 οΓ ἴο Μγβ. δοδπηῆδ Βδ'}Π6. ΒΥ (πὸ Βίδδορ οὗ βδ ἤβθαγΥ 
[ὙΠποπλδ8 Βύυποεδδ, 1).1).}. 8.4} 18ΌΌΤΥ, 1885, ὅγο. 
Τῆς ἀδεῖσυ οἵ ἐπ “" Ἰηϊγοάμςοιίοι, ̓" (Ἡδίο ἢ νᾶ ὅτγει ρείνδίοῖυ ρυἱηϊδά ἴῃ 1833} 16. "το τδοδὶὶ [8 δέϊοπίοα 

οὔ ἴα τοϑάστε το (ἢ “ἢ κἴδῖο οἵ [πώ ἱπαηγν ἱπίο {1}: δυςποπεεί; οἵ ἔπ ἀϊδρυϊοά νογε οἵ 8ὲ. οῆπ, ἰπ νἢ ον ἐῈ 
νᾶ. ρεῖογ τὸ πὰ ρυθ]οαξιοη οὔ Ατεδάραδοου Τγενῖο'ε δηὶ ἀΐν. Ῥοτγβοῦ᾽ ε ἴ,δϑίίογα, πϊβοῦ ἰς 'σδὸ γευίνει Ὁγ Μν. 
Οἰυοπ ὁ. ςοἰοὈτγαι δὰ ποῖο ἴοὸ {π6 τη {τ} -δονυθηῖῃ σΠδρίον οὔ 6 Ἐεΐοτγ." Το (ΟἹ ον Ως δγὸ ἔπ κυὐλεςί οαἰε- 
οσυφενὰ ὮὉΥ ἴδε ἰεδγηφά ργείδίθ. "" Μυ. ΟἹ ὈΌΟΙ, Ὁ ΘΩΘΊΩΥ ἴο Ομ τίει ηΐγ, ππὰ ποῦ ἰποδραῦῖο οἵ ἱπιμαγ- 
ΕΙΔΙΙΥ ΟἿ ΔΩΥ αυδοίιοη Γοϊκῖίνο ἰοὸ ἐϊδ δογίριιγος δά ἀοεσίτγί δ: ---« ἢ]6 (Δ᾽ εἰδοαιίοπε οἵ δι Βογίεἶδα γειρεδςεῖιν 
ἴθ τοδὶ ἀνείγίηθε οὔ (Ἰεγ  δ [Δ ΠΠ : --- ἱποοττϑοῖιϑοα οὗ Ὡ186 βοπαγαὶ ροδίξιοῦδ ζεδρεοςιίηφ ἴδ6 ουὐοῖτονς 
γοΓνὁ :--ἰποογγοοίηδδ οἵ ἢΐ6 ρδυιἰουἶδι οὈθοϊίυπε ἴο [6 γδγεθ." 

δ0. Το 1 ἴζογα οἢ βϑότηθ Ῥδσὶβ οὗ ἴπ6 ΟΟΠΙΤΟΥΘΓΕΥ͂ ΟΠ ΟΓἑηρ 1 Ψοδη Υ.(. 7. ; οοηδὶπίηρ 
Αἶβὸ δὴ Ἐπαυΐσγγ ἱπῖο (μ6 Οτὶρίη οὗὨ {|Ἰ|ὸ Άγει 1,διίη Ὑαγείοη οἵ δογίρειγθ, ΘΟΙΏΏΟΗΪΥ ςΔ]]οὰ 
10 1[4]1ὁὅ.0 Βγ Νςοδοϊα9  ΊδεμΜΑαΝν, Ὁ.Ὁ. Βοπιο, 1885. ϑὅνο. 

ΤΏρεο Ἰεοΐίοτε ποτὰ ὄγοϊ ρου] ονδὰ ἰὼ τοῖο σσυπῖτγ, ἰπ (86 τὨἰτά γοΐυπιθ οἵ ἔνα [ ἢοτδη} Οδέμοῖς Μαψα- 
αἴθ. Οἷὖν 6 δυιϊϊιοτίεν οἵ ἃ τπδηιεογρὶ οἵ 6 “ ϑρδεου τι," διιγί θαι ἰο Αὐριιείηθ, ργοδεγνυοὰ αἱ Ἠοεησ. ἐν 
(6 το δεῖ οὔ ϑδηὶα (τγοσα ἰῇ ογυφδιοίπθθ, πιο ἰδ ἰτηκαίηθα ἴ0 ὯΘ δὲ οἷά μἐ ἐπα εἰχί ἢ οὐ βουδηι ἢ 
οοιογ', δηὰ ἃ [,διίε Βί 16 (οἵ 86 δαυϑιῖ ΟΟΠΕΆΨ, ἃ5 δ6 ΤὈΪΏΚ6.} ργοβαῖνθά ἂἱ ἴ,ν ὑδνα, Ὦγ. ὟΥ. δτᾷῦος ἴῃ 
ἔμνο. τ οἵ 8» βμοιιηθηθδ οἵ (Π6 ἀϊδρυϊοί εἰδιϊδα ἰὼ 1 ΨΦοῆη ν. 7,8. Το τοδευ πὶ! δ νὰ κοιπο δου δῖ. ἰς- 
ἴυτκα οὗ ἰδ [ΠΟΥ ἰη τδ6 Αρρειννίχ ἰο Ὡς. γί με ε ἰγαπεϊδιίοη οἵ 8616 γ᾽ 6 Β.ὈΛ].4] Ἡτιησυδυξίοε, ΡΡ. 633 .- 
650. Τίνοοο ],εεῖοτε οἵ Οδγάϊμδὶ ΤΥ ἰδεϊδη δγο γερείηϊοὰ ἰη Π[8 " Εδδδγ6 οὔ νϑειοιδ ϑυυ͵εςῖς,"" νοὶ. 1. 

51. Ὧν. ὙΥ ἰδοϊῶδη οὐ 1 Ζοδη Υ.. 7, 8. Βν ἴΠὸ δν, Ετδηςὶβ Ηυυδηξ. [1 186 Βειἰδἢ 
Μαχασίμο, νοὶ. νυ. ὑρ. 762---707.)} Ιωῳπάοη, 1884. ϑνο. 
Τῆο ον. Αἰππονῦ οἵ {πὲ8 σοτη πηι οδιίοη 16 δῖϑο ἔπ τον οἵ ουπιότοῦδ ράρεῖα Ὀοατίηβ οὐ ἔπε δυιϊποπ οὶ 

οὔ Ἱ 2όπη . 7, 8Β., πῃίς ἢ δγθ εν [ἢ ἴπ ἐμἰγά, ἔουτί, δῇ, εἰχίῃ, διὰ ρουϑεῖ νοϊωιθδ οἵ δε Βεἰεὶ 
Μαδρασίηα, υμἱάετ τἢ6 {Π|ὸ οὔ " Α ὙΥἹἱηάϊςδιίοη οὐ τ18Π0 δδνὶν Ῥαεϊδια Ῥγαδα." 

δῷ. Ματίϊπὶ Αυσιμιίπὶ ὅοποιΖ. Ζιαισίδε ὑτευϊδ ἐπ ἰοσυα 1 οαππκὶε . 7,8. [1 Το. 
11. Ρρ. 182, 188. οἱ εἶδ ΟΥἰεἰοδὶ Ἑαϊοη οὗ 9 Νουν Τϑδιδιθηβ.}] 1 ρεῖεθ, 1886. 4ϊο. 

δ8. ΤΉτοο 1,οἴογα τὸ τ[δ6 ΕοΥ. 10τ. βοῃοϊΖ, ΕΖ ιοτ οὗ δ πον Ἐά το οὗ τ Οτοοῖ Τοϑῖδ- 
τηθηῖ, 1ἦρα. 1886, οὐ ἴΠ0 ΟΟηϊδηίθ οὗἨ 8 Νοίθ οὐ 1 Φοβὴ Υ. 7. ΒΥ ἴδὸ Βίσβορ οὗ 
ϑδ!σθαγυ [ΤὨοπιαβ ΒΌΒΟΕΒ8, 1)... δουϊῃδιηρίοῃ, 1837. 8γο. 

ΤΉδεο Ἰοίιθτο 6 γ6 ποὶ ρυθϊἑεποὰ (Ὁ 8810: [ΠῸῪ Ὕ6Γ6 ρείηξρα (Ὸν ρτίνδια ἀϊειγί αι οη ΟὨΪΥ ἃ ἔενν ν δεῖς 
ὉὈρίοτο τπ6 ἀδοδδϑο οὔ {ποῖ Ιεδγηθά δηᾶ υδηεγδῦϊα δυίπον, γῆο δἀνοοιιοά ἴπ6 φοηῃιϊηφΏθει οἱ 1:6 ἀϊερυϊεὰ 
εἰδιδο ἐπ ορροείτἰου ἴο ἴδ ον ἀδϑθθθ Ἀξαϊωδῖ "ἰ, ν "ίοι ῃδά Ὀδϑῃ δά υοοά Ὁ 1})γ. βεοὶδ. 

δ4. “). ϑοοίί Ῥογίογ, νὴ ἀΐα “ Ῥγὶποὶρίξε Ὁ Τεχίμαϊ ΟΥἰοΐδηι," ΡΡ. 49:1----512. Τωοπάοη, 
1848. 

δδ. ϑαμιμεὶ αυίάδοοπ, ἢ)... 1 λὶε “ 7γεαϊίφε οκ Βιδι!οαἱ Οὐ οί," Ὁ. 403---496. 
Ἑάϊμθυνχὶ, 1852. 

56. ὕσαεν ομὲ φεπεγαὶ λεαά πιαν δὲ πιεκίϊοπεὰ ἰλὲ ΙΝοίεε φ ναγίοια Ἑαϊῶνε, κωοῖ αὖ ἐλε 
εν. 8. Τ. ΒἰοονιΛείά, ζαοίπιαππ, Τιδολεπάον, ἀπα οἰλετα, απὰ [δε «πποίαίἰονπα 977 πιαπῷ 
τογι(ογς ἐπ (δὲς ἀπά οἰδεῖ σομπίσίεε, σμοΐ αΦ ἴλε ἰαίς Ῥγ͵γοΐεεθον 1ε Ἡείίε, απά αε Ὧν. Ἑαιραγά 
«δὰ, ορροερά ὦ δε ευωροεϊείοη ἰλαὶ ἐλὶδ Ραδδαψε σαπ δὲ α φεπμῖπε Ῥονγίϊον φῇ Ποὶν δοτγίρεισε. 

--- . -- -πἶἰ᾿ ὐππαποι τι ἂς πῆρ τ, 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 

ΟΝ ΤΗΒ ΔΡΡΙΠΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΜῈ ΟΕ ἸῊΕ ἘΕΒΌΣΤΒ ΟΕ ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΟἙΙΤΙΟΙΒΜ, 

ΤῊΣΒ ϑυθ]εςοὶ οὗ Τοχίυλϊὶ Οὐ ἰοῖϑια οαμποῖ Ὀ6 ἀἰδηνδβοα πὶ που 8 ἴδ 
ΤΟΙΏΔΥ ΚΒ οὐ ἐδ6 Δρρ)]Ἰσαίίοῃ οὗ βοιηα οὗ [π6 σϑβ }] 8 ο αιπδϑίϊοηβ οἡ 
τ] ἢ ἀἰδουδείοη ᾿πδ8 ἀτίβοη. ΤῈ ἄγβί οὔ {π686 ροϊηΐβ, ἴΠθη, ψ1}} 6, 
μον ἴᾺΓ ἀο ογιιῖο8] ᾿μν ϑρα. 08 ΟΥ̓́ΘΟΠΟΪ δ᾽ οη8 οοηδτγια οΥἩ ᾿πνα Ἰἠαΐθ 
ΟΡ μΐομδ ἔοστηθα 88 ἴο ϑεγίρέμγε αμέλογίέψ ἢ 

ὙΠΟΣΟ νγ88 8. Ὥτη6, 48 88 Ὀ66Ὼ ποϊϊοθα δῦονϑ, ἤθη ούθῃ 8 απ θϑί!οη 
οὗ ναυουβ γα! ηρΒ, οὐ οὗ {Π6 τανϊβίοη οὗ {πὸ ἰοχῦ, ψγδ8 βυρροβαά ἴο "68 
ἀδηρσογοιδ ἰῃ ἴπ0 οχίγοσμθ, ἢ ἢοΐ δυθνογδῖνα οὗ 41} Ὀινῖηθ δας βοῦν 
88 δἰίδομιηρ ἰο ΠΟΥ ϑογιρίαγο. ὙΤῆοβο Π0 ἃγ6 σοηνοσβδηῦ ψ 1} (6 
στ Υ8 οὗ Ὁγτ. θομη Οὐ θὴ Μ111 866 Ὑπδὶ (ἢ6 ἴοηθ οὗ ἔδοϊϊηρ γα8 ὕνο 
οΘμΣ168 ἈρῸ, ουθῺ ἀπλοηρϑί τηθῃ οὗ 106] ΠἸρθῆοθ δηα ᾿Ἰδαγηΐϊηρ, ὙΠῸ 
ὙΘΙΘ ἴῺ ΙΩΘΔΗΥ͂ Τοδροοίβ στοαὺ δηα δϑυδῦα, δηα ὑγῆοβο ἀοοίτγηαὶ 
ΓΙ ΏΡΒ ΘΟ πυ6 10 Ὀ6 ΠΙΩΏΪΥ ναϊυθα, Ηον δεέέϊεα ντα8 {π6 )υασ- 
ταθηΐ πιο Ονθη Πα ἰοττηθα οἢ (818 βυ δ)]θοῖ, τᾶν Ὀ6 ἰδαγηϑα {τῸΠπὶ 
{πὸ κοί, τπδὲ 16 νγϑδ ποῦ Τρ ΓΟ 1π Π18 βύγδηρο αἰίμοϊ οὐ ΥΥ δἰΐοῃ δπά 
ἢϊ18 οοδα)αΐοτϑ ὑπαὶ ἢ {πι|8 ΘΧριθββϑα ᾿ϊπ)86]1, θα Ὁ α8βο 'π βοῖηβ οὗ ἢἰ8 
Ἰαΐοσ σσόοσκβ, ᾿ὴ σοῦ, ΚΟ τ 186, ἢ Ὀτγοδάὶΐγ ἰαϊὰ ἄοτγῃ ἰπαὶ ἴ186 δυρρο- 
βιου ὑμαῦ οὐ οἴϑα οουὰ Ὀδ6 ΥἸΡΏΌΥ Δρρ]ϊοα ἰο 1116 ἰαχὺ οὗ ἩΟΙΪΥ͂ 
ϑδογρίασα νγᾶ8 δη αἱλείεέϊοαϊ ροβι οι. 

Τηο δγρυπιοηῦ (1 δυσὶ 11 σου] θ6 ο41164) ψ ἰοῖὶ 88 υδοᾶ Ὀγ ἰῃοβ6 
ὙΠΟ ταδὶ πίδ θα {πὶ8 Ορ᾿ ΠΟ, τγδ8 (Π18: --- ἀοα Πα8 σίνϑη ἴογ Η153 
δογιρίαγο ΟΥ̓ (6 ἱπβριγδῦοη οὗ ἴπ6ὸ ον ποβῖ ; ἰδ οαπηοῦ ἐμο [08 
ἀπουριῦ ταὴ Ηθ μα8 ποῖ ἴὰ ἢ18 Ῥτγονιάθῃοα 8ο δίομοα ονοῦ ἱΐ, 8 ἴο 
ῬΥΘΒαΥνο 1ὑ ἔγουι [Π6 σοτοσηοη Δοοϊἰθηΐβ οὗ 1088 οὐ αἰ δγδέοι, ἰο σοι 
ΤΏΘΓΘ Βυτηδῃ ἩΥΥΙ ΕἾ ρ8 ΔΓ ἜΧΡΟδοα, δηά Ὀγ σι] οἢ τα πον ἰμαὶ {Π|6 
᾿ανο θ66η ἱπ)υγοά. ΤῸ ἱπιαρίηθ ἴΠ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ που ]ά δ (11 νγαβ 8814} 
ἴο Δ]||ὸρχὸ {μαῦὺ 1Π6 σομηγππὶοδίοι οὗἩ {π6 τονοϊδίίοη οὗ (ἀοά, ΟΥΓἹ ἀνθῃ 
118 ρσδϑαγναύίζοῃ ἔγομλ ἰοίαὶ ἰοβθ ΟΥΠὁ ΘΏΓΓΟ ΘΟΓΓΙΡΙΟΏ, γὙ88 ΒΙΠΊΡΙΥ ἰο 
ἀεροπὰ ρου {π6 σαρτῖσο, Ἰζηογαηοθ, οΥ {ΔἸ ]Θββῆθβα οὗ θη. Τῆαδ, 
ἴο0 ΙΏΒΠΥ͂ {πο γ6 δβοοιηθά ἰὸ Ὀ6Θ ἃ Κἰπά οὗ ρΡῥΙοΙΥ ἰοναγάθ (ὐοα, ππὰ 
ΤΘΥΘΓΘΏςΘ [Ὁ Η!8 ῆογά, ἴῃ Ἰρπογίηρ 86 βυδ)εοοῦ δἱορσοίμοσ. [Ἃ]η- 
ΠΔΡΡΙΪΥ βόα οὗ {6 οἴἶβοίβ οἵ {18 ἴοπθ οὔ ἔβα ηρ ἄγ γοῖ υἱ810]6 
διηοηρϑί 18, |ἰκ6 {86 δοπδρίουοιβ ΒΟᾺΓ ΟΠ δῇ 1|1- ἢ α]ϑα πουπα. 

1 ΤΏ βοθῖηδ δΆ ἐΓ 86 δαπιταθηδ τ οι τσ δ6}}} 8πά Ῥτορουπάοα ταδὶ δ6 δυςαεδίοα ἴο 1116 
τηὶπ δ οὗ ντν6]}}-πιθητϊοπεὰ Ὀὰὲ 1}}-ἰἰοτταθὰ τλθη, 80 τοδὰ {{|0 βϑῃς τ θηΐδ Ἔχ ρτοδϑεᾶ ὉΥ͂ 
δοΙῃ6 ΟΥὗἁ [8686 ΘΑΤΙΥῪ ἩΓΙΓΟΥΒ ΟΥ ΠΕΡ ΠΟΡΥ  βίδ, δηὰ ποῖ Ὀεΐῃρς δὺ]ς ἴο τνεἰσἢ τ86 δι  )εος 
«ποτΆβοϊνεβ, δηὰ ποῖ Κηονυΐηρ δηγτβίης οὗ [Π6 Ιρϊδδια θηηθηῖθ οὗἁ ἴβοεῖ, [ΠῸ ἀθοπὶ (Πδὲ ΠΟΥ 
ΔΥῸ ἀοὶϊηρ δὴ ἱπυροτγίδηςξ βούνὶςθ, ὙΠῸ ΠῚ ΠΟΥ ταβίδῖο ροΐϊηιδ ἰοτς ἀρὸ τεδιοα, δὰ υῇοη ΠῸΥ 
4.0 8}} ἐμαὶ ἰπ ἴῃ πὶ ̓ἰ68 ἴο ἀθοσγ οἰ εἰοΐϑιη, πῃ ἐϊ8 ῥγης Ρ]68, ΓΟβ 8, απὰ δρρὶϊοαιοη. Οπ 
11 (686 μοΐπῖβ (ΠΟΥ ΓΟΔΙΪΥ πον ποίλίπο σογτξοιῦΥ; δηὰ ἱλ ἰβ {Π|5 σοι ρ] ἴθ 688 Οὐ τη ἶβδρ- 
Ῥτεβοπβίοη πο ἢ ἰεδάβ ἐἤθτ ἰ0 δροδῖὶς 88 16} ἀο ἀραίηδι (πΠ086 ὙΠῸ δζὸ ὈθίοΓ ἰηΐοττηθά 
εἰδη τ1Βοτηποῖνεβ. 

Ϊε ἴ8 ἴο δ6 γεχτειδά τμδὲ ἔποδο ῆο ἰδ8 ἴγοτῃ ἐἶπι6 ἐο {πὶ Ὀγΐπο οσυσαγὰ {ποοτίοβ δπὰ 
βἰαἰοηθη!δ τ ἰσΐ Γ[Π6Υ Βανὸ Ὀοττοννοά ἔγοιῃ οἱἷὰ τυγίιογα, ἀο ποὶ μιοπέϊοπ ἰδὲ δομγοεβ ἴτοπι 
ψΠΙΟὮ ὙΠῈῪ πᾶνα ἄγαν, ἱπδίοδά οὗὨ γορεδεϊης; πιϊδίακοβ Ἰοπρ ἃβὸ τοζιϊοὰ, ποῖ ΟΠΪΥ δα ἰΐ 
ΠΟΥ͂ ἸνοῖῸ ἵτπι6, Ὀὰϊ 4180 85 ἰ ΠΟΥ "σοῦ πέσ. [0 118 τόσο ἄοπα ἱξ ποιὰ ἰπ ἰϊβοϊ ὃὉθ ἃ 
διιΠσϊοηὶ ΔΏΒΝΟΓ ἴο ἴἴο86 ὙΠ ΟΒΟ Τεδαϊηρ ζ065 ποῖ ἃ δῖον ρεγοηὰ ΤΥ ΠἰΕὈγ᾽5 ὈΟΟΪΚΚ δρδὶπδι 
ΜΙ] (966 δῦογυο, Ρ. 126.}, οὐ τ δίΐβοῖζβ οὐ ΒΟπΗΟΥ. [ζ 18 τη 5. Δ 0 ΟἿ στοσίς ὑὸ μαύθ ἴῸ 
τοΐιϊο Οἢ 86 οπθ Ββαηά ἴθ ἱποοστθοὶ βιδίθπηθηῖβ τηδάθ ὮΥ ῥγοίδϑθϑθοα (τἰθη 8 οὗὨ τονοϊδιῖοιι, 
Δ Πά οἡ ἴδ ΟἾΔΕΣ ἴα τηβίηιδίη ἴ}6 ἔσο δυϊμουῖῦ οὗ ΗΟΪΥ Βοτίριασο αραΐπδὶ ορροθόσδ. [ὶπ 

σὁ 8 
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7 τναϑ ἴῃ ναΐῃ (0 βἰδίθ, ἰῇ συ, ἰδαῦ ναγουδ τολ!ηρΒ αὐ οχὶδὺ ἴῃ 
σΟρ 168 οὗ {π6 Ὑ͵ ογὰ οὗ (Ποα 8Δ8 νγ6}} δβ ἱῃ οἵμποῦ υυυιησθ. ὙΠοβα 80 
ὙΓΟΓΟ ἀοίογιϊηθα {παὶ ΤΠ6Υ ουσἠὲ ποῦ ἴο θ6 {Πδγρ, ἀδηϊδά {ποὶγ 6χ- 
᾿ϑίθῃοα δ]πηοβῦ ἴῃ {Π6 βδ6 ΠΊΔΏΠΟΙ 8 [ἢ6 Πα 1511 0ΥὙ8 Ἰγ 80 οἰΐοα (ἀ4]1- 
Ι6ο, ἀοηϊοα {π6 τπηοϊΐοῃ οὗὨ 1π6 δαυῃ; δῃὰ σιμθη {6 οορίθϑ ὑγοσα ῥσο- 
ἀυςοά, «πὰ {Ππ6 ταγὶδίϊοπβ τηδάθ υἱβι 0]6, ᾿υβῦ 89 186 ρεπάμυ]αμι ἢ δ5 
Βῃονῃ ἰμαῦ οὗἨἁ 1π6 ϑαγίῃ, ὈΥ 118 6 ΠΘ ΠΟΥ͂ ἴο τοΐδϊῃ ρᾶγύ οὗὨ 118 Ταΐδ οὗ 
ΟἰγοῦΪΑΣ πιοίΐοπ, Ὁ τγα8 ἀθιληοα [ἢδὺ 41} βοῖ σορίθ8 βῃουϊὰ Ὀδ το- 
͵εοῖοά, αηᾶ {πὶ 16 δος τιδῦ {Π6γῪ ΠΟΥ αὖ 411] ἴτοτὰ υἢδὶ τνᾶϑ δοπὶ- 
ΤΏΟΗΪΥ ΤΟΔα ἀηα ψγὶπίθα, βῃου]ᾶ ὃ6 ἀδοιμρά βυβοϊθηῦ [ῸΓ Σορϑγαϊηρ' 
{Π6 πὶ 88 νοϊὰ οὗἩ δυϊποῦιίγ. Απα {88,16 ργαββϑα ἴῃ δυρυπιθηΐ, ΤΠΟΥ͂ 
σου ἤανο ἔουμπα 10 αΙΠΊοι} ἴο σὶνα ἃ Τοᾶβου (ὉΓ Σοὶ Ἱὴρ πα [ὉΓ 
Τηδ᾽ ἰδ  πῖησ [Ππ6 Δ ΒΟΥ οὗὨ {ῃο86 σορίθβ το ἢ {Π6Ὺ αἰὰ γαοοῖνα ἀπά 
ὉΡΠΟΙΪὰ 848. ἱπημλδοι]αῖθο. Ηθδ ὙΠῸ τα)θοίβ {γ6 Ῥγϊποῖ 68 οὐὗὨἨ ἰγαηβ- 
ΤῊ] Β8Ιοη, 88 αἰὐοβίθα ὈΥ̓͂ ΘνἸάθβοθ, πηυβὺ τγαϑὲ 'π βοὴ σψασιια ποίΐϊοη οὗ 
ΒῈ δ) οὔϊγο ΔΡργθμθηβίου, ΟΥὁ τπιυβῦ ΤΟΙΥ ΟἹ ΒΟΠῚΘ [ΆΠΟΥ ΟΥ̓ ἱπάε- 
ἰοσταϊπαία ἰσδαϊ!οη, 1Σ π6 ὑοῦ ἃ δϑοαρο ἴγομλ τθγο βοδρίϊοϊβαῃ. [ἢ 
ἴΠο886 ψῆο υδοα ἴπ6 ἀγρυμθηὶ ἔγοπι σι αὺ (ΠΟΥ δυρροβοα ἰο ὃ {86 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΤΥ ΔΟΌΠρΒ οὗ Πινῖπο Ῥσονίάθηοσο, δα οατγτιοα 10 ἃ {1{{|6 ΤαγΊ ΠΟΥ, 
ΟΥ Πιδὰ ρῥγοββϑά 1 ἸποσῈ δοηβιβίθ αν, {ΠΟῪ τρηΐ μάνα ἔδ]0 118 {Δ]]|δογ. 
ΕῸΣ δθ ΗοΪγ δογρίυτα νγῶᾶβ ποῖ ᾿ἱηϊοηδοαᾶ ἰοῦ ατϑοῖβ δηὰ Ηθῦγον8 
τ Το Ϊν, Ὀαΐ ἔογ 411} θη γο ἅγα σοῃςθγηθᾶ ἴῃ Κπονΐην {μ6 τονοϊαίϊοι 
οὗ ἀοά, ἀπὰ {πε γγ8Υ οὗ 116 ἀπά βαϊ ναίίου ργονυϊ θα Ὀγ Ηϊη, 10 τσ 
Ὀθ9 ἀτγριιοα {μα 7ε οὐυρῆῦ ἴο παν τοδᾶθ ῥγου βίο, οἰὑ ποῦ {παΐ 41] 
Βῃου ἃ ἀπάογβϑίδη {Π6 οτἱσίηαὶ Ἰαηρυασοβ οὗ ϑουιρίυγα, οὐ [παῖ δυμο- 
γιϊαῖῖνα νου ἢ 8 Βῃου]α ὃ6 δεῦ ἔογιἢ ὈΥ ̓ πβρι γᾶ τηθῃ ἴῃ 4}} {π6 ηροαοά 
Ἰοηρσιιθβ. [10 τιϊρηῦ αν Ὀδθη βαὶὰ, {παῦ ἴο ΒΌΡΡοβα {π6 σοη γΑΓΥ 
νοῦ α δα ἰο ἀογοραῦύθ ἔγοσῃι ἴπαὶ τυ ἢ τηυβὺ Ὀ6 σοῃϑιἀογρα 485 θοϊοησ- 
την ἰο {π6 ρογίβοίοῃ οὗἩἨ [Π6 δοίϊηρβ οὗ ἀοά. Βαυΐ, ὄνδὴ ἰδ ἃ στουπά 
1688 πρὶ ἡ γ6 ἴα κθὴ οἡ 86 δυδ]θοὶ οὗὉἨ νϑυβίοῃβ, ἰῦ τη ρἢῦ 801}} Ὀ6 βαϊὰ 
1Παι ἡ, Οοα ρῥγον: θη! } Υ ονοσγυ ]θαὰ σΟΡΥ βί8, 80 δ ἴο ργανθηΐ (ἢοῖς 
80 ΘΥΤΙΠΡ 88 ἴο ἱπίΓοάυοα {Π6 ΒηιΆ 1680 νδσιαίϊοι πο [86 δβδογοα (οχί, 
97 ουμγ8ο Ὧ6 οι] 80 ὑγουάς πδι ἐγαπϑίαίονα, ἴπο86 ΟἹ Ἢ ΟΠ πηοϑὺ 
Ῥδυβοηβ ἀορομά οσγ {Ππεὶῦ Κπον]θᾶμε οὔ νμαῦ ΗοΟἷν βου ρίαγα ὕθδοἰιθβ, 
ὙγΟΙΪ ἃ σοοοῖνο 8 ΖΘΏΘΓΆΙ ἹΠΙΠΏΌΠΙΥ ἔγοτα δία κοι Αμπα γοῖ, 80 
οοηϑοΐοιβ 66 ἴΠ086 ΜὍ0ΠῸ δΙριι6α ἴῃ {Π]18 τ ΠΟΥ ἔγοιῃ {86 ῖῦ δι ρροβοα 
πηἀογβίδηαιηρ οὗ {Π6 ψαγ8 οἵ αοά, {παξ νϑγβῖοῃβ ἃσὸ ποὲ ροσίθοϊ, {παῦ 
οπὸ εἐΠΐπα ὈοΙῚ {Π|686 6148868 ΔΓῸ 116 ---- ΤΠ οἷν ῬΟΓΟΠΔΟΙΓΥ ἴῃ τοϊογαϊίπς; ἢΠῸ ΒΑΙΠ ΘΙΤΟΏΘΟΙΙΒ 
δἰ διοιηθηῖβ, δηὰ ὈΣΙΠρ ΠΩ ἰογν αγὰ Δ8 ἱΓ θῖν ἴπ6 βδτὴηθ Ἔχρϊ οάδαά ἀγρυμηοηῖβ. Βαϊ ἱπ (Πἰ8 180 
»τγοΐεεδοὰ ἔγϊοπιὰβ οἵ γανεα]οὰ ἔγαϊἢ σθΆ ΠΥ Διγη δ στουη 8 ΟΥ̓ δἰῖδοκ τὸ [Π6 Ορρόβεσβ. Ατὸ 
ποῖ 801ὴ6 οὗ [Π686 “ ῥγοίδεβοα {ΓΘ Π 8 "ἢ ΘΠΘΠ 68 νο ἢδνο δϑϑυπιοά 8. [8156 τπτι οστη [ῸΓ (ἢ 6 
ΡῬύγροβο οὗ ΥΘΔΟΠΟΥΥ ἢ 1 1}8 8ιιγπηῖϑο Ὀ6 ἀδοπηοὰ ἘΠΟΠΑΓΔΌ]6, ἱῦ ἷ8δ δῇ 4}} ουθηῖβ 1658 50 
τῆδη ΓΟ ἴΠ6 ἐποίπιαζοηδ νυ Ἰῖ ἢ ἐδον Ὀτῖπρ ἑογυγασγὰ αραϊηδὶ αἱ τ᾽ ἢῸ τηδὶηίδίη τπῸ ἴτας [ας 
τοϊαζῖνο ἴὸ βογίρίαγο ἘΓΘΉΒτηβϑίοῃ δη ἃ [ἢ διδῖο οὗ ἴῃς ἴοχι, ὙΠ αΐθνου 6 τὴς τηοῖϊνο, [ΠΟΥ͂ 
ἢπα πὸ ἰθιπῃ8 Β0 ΠΟΙ ΘΠ ΕΙΥ ΒΟΥ ΟΤῸ ἴὺ ΔΡΡΙΥ ἴο βοὴ βοθοϊαγθ; Ῥἢδὲὶ γοηάογ, μου, 1 τ στοὰ] 
Ῥατγπυϊ οὗ οὐ ἰοἰβῖ ἰβ 80 ἀδργθοίαι δα δπιοηρδῖ υ18 

. Αἰτιο γϑϑυ]ν ἔγουῃ ΘΟ β ἀογδ 0.5 Γο]διῖνα ἰὸ ὙϑγβίΟ}8 18 [6 ΔΡΌΓΟΝοηβίοῃ οὗ [6 Γεϑροῦ- 
Β᾽ 1] ΠΥ οἵ κἰνίης ἑοστίῆ (ἈΠ Ὦ 1 ΓΔΒ] ΔΕ ΟἢΒ ἱπ ἴπ6 ἰδηρυᾶροθ οὔ ἀϊ βἔδγοης Ῥθορὶθδ. Μϑην 
ὙΠῸ ἡκωι 186 εἰχουϊαιίοη οὗ ΗΟΙΥ ϑδεγίρίαγο τηῦοῖῇ δὖ ποαυΐ βῆουν ἐποιηβοῖνοβ ὃν {{|16 
Αὐατο οὗ [ἢ6 οἰατγϑοῖοσ οὗ δοῖηο οὐ 116 Ὑθγβί οἢΒ ἴῃ σοϊῃσηοῃ πδ6 ἰη ἴΠ6 Ἰδηρταροι οὗἨ Ποτοδῃ 
Οδίβοὶς σουπίγίοβ, ἱπ ν Ὠ]ΟὮ ὈΥ ἴπῸ σαυτου5 ἱπίγοάποιίοη ΟΥ̓ Επ18}} ΟΟΟΑΒΊΟΠΑΙ ΟΡ Ε8 ἃ 
δβοοιῃΐηρ στουπὰ 8 δἤογαοα (ῸΓ πιοβὶ οὗ [ῃ6 ἀοςίτ ΠᾺ} ΘΥΤΟΥΙΒ οὗ Βοιμθ. 1ωὲ ἴῃοδ6 σποπιὶ ἱξ 
ἸΏΔΥ͂ ΠΟΠΟΘΣῊ 866 Ὑγ6]}]} ἴο ἱϊ, ἔῸΓ [Π6 ΘΥΪ 88 ΠΟῪ ὈΘΘῺ Ῥεγροϊπαιθα [ῸΣ γ ΆΓ5, απὰ Πδῖ ἴῃ δρὶτθ 
οἵ ρμυ)ῖς ἀπᾶ ργιναῖο ΓΘΙΠΟὨΒΙΓΔΠΟΟ. 
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ΠΟΥ Ῥαγυου αν οοπάοιηηθα ἴπα ποίΐοη οὗὨ {Πποὶγ Ὀοὶπηρ Δ] οσσεα ἰο 
Πδνα ἀπν νοΐοθ ἰῃ οὐ οἴβηι δὴ 4}}, ἀδοιηρ {ΠΘτὰ ὉΠ οσΊΒΥ οὐἁ δεοίηρ 
δορὰ δνθῃ 88 σοἸ]αύθσαὶ τὰ 6 8868. 

Τῆυδβ, (μο86 ῈῸ ὑρμ6]4 ἴπ6 αμέλογὶέψ οὗἩ δοτιρίαγο ὈΥ πιριη δὶ πηρ; 
16 ᾿πηηδουϊαίθ ΡΌΓΙΥ οὗ 118 ἰοχί, απὰ ὈΥ ἀδηγίηρ {παῖ 10 οου]ὰ Ὀ6 
οοττυρίοα οΥ αἰίογεὰ ψιμουΐ [Π6 ἴγας ἀοοίτγιπο οὗ ἴμ6 Ῥτονϊάθηςσ οὗ 
οὐ δοίης δεῖ δδβιθ, γεγο 16 πο {π6 τηοδϑῦ ἱποοηῃϑιβίθηϊ τηοῖ πο οὗ 
δύζυΐϊηρ, --- τοί μοαβ τ Ποῖ, Δ8 {Π6 Υ ὑμοιηθοῖνοα Το γ σοηϑβοῖουβ (που ρ ἢ 
μον ἀϊὰ ποὲ ἔοτημα! ν ἄγαν {Π 6 Θοποϊ 8101), τγ ΘΓ ἱποΆρ]6 οὗἩ Ὀεοϊηρ 
ΔΡΡ Θά ἰο βἰπλ]αῦ δα οο]]αἴοσγαὶ βα )]θοίθ. ὙΉΘΙΘ νγὰβ ἃ δείσζοηρ τὸ- 
Βοηι᾽δησα θοίτροῃ ἢ 686 ἐὐδηβοθηἀθηίαὶ γραδοηῖησβ δηα {Π086 οὗ ΒΟΠῚ6 
οὗ τῆς ορὑϊιηϊδίβ οὐ {π6 ῥγϑδϑοηΐ ἄδυὺ, Ψηὴ0 δροαὶῖς οὗ “186 ᾿ῃΐθῃβε 
ΡΟΣ οὗ πυδη παίυγο, δηα 10 αἴτια ἐπαὺ 10 ΘοὨ Σδα!οῖβ 4}} “ ἐγ 
δηα οΥ ΠΥ ΔρΡρΡΥΘ ἢ ΏΒΙοη8 οὗ [Π6 ρον Ὁ δῃα Ῥθῃθυόΐθηοα οὔ π6 Ὠεἰίγ,᾽; 
ἴο ᾿τηθρΊῃθ δε 186 μοαγὺ δῃᾷὰ Ὡδίυγα οὐ πιϑῃ 18 ἃ8 οοστιιρὺ 88 ΗΚ 
Θουρίυγα ἴθδοῆθδ, πα 88 (1π 118 “δσύθγηδὶ δβρϑοίβϑ) {86 ϑνογυ-α 
ψοΥὰ ἀγουμὰ υ8 ΒΏΟΥ 8 τρδπιίεδιϊγ. [0 18 ἴῃ νδίῃ [Ὁ διιοῖ ἴο Β8Υ 
{μαῦ 10 18 ἃ τοβθοοῃ Ὁροὰ (ἀοα ἴο βυρροβθο {μαὺ βυοι οογγυρίϊοη οὗ 
πθίυγο οδῃ οχὶϑύ, ἰο θα] ονα ἐμαὶ εἰ ποῦ Ηδ οουά μαναὰ ἰοσγιηθα Ὀοΐηρδ 
80 ἀεξοοῦδνα, οτ, ᾿ξ ΟΥ̓ ΏΔ}}]Υ ἀρτγιχιῦ, Η6 οοὐἹὰ μανθ δἱ]ον δὰ (μθιὴ 
ἴο ἴ4}1. Νοίοσϊουϑ ἔδοίβ οοῃίγϑαϊοῦ βιιοἷι Βα ρΡροβ᾿ [0 η8 οὗ δοΐυδὶ ρυσὶν ; 
δηά (16 τονοϊδίίοι οὗ αοα ἴῃ Ηΐβ νογὰ Ὄχρίαϊπμβ {Π6 τλυβίοσυ οὗ {6 
ἀἰδσεθηοθ οὗ ἰΠ6 βίδίβ οὗ Ἰηδῃ, 838 ΟΥ̓ ἸΠΔΠῪ ογοδῖθα, ἔγοπι {πδὺ ἴῃ 
νι ΠΙοἢ Π6 [88 ραββοά {βγουρσὰ ἴδ (411. Μαϊηϊδίποιβ οἵ Ἀνοϊδίϊοη δηα 
(06 σψογϑῦ ΟΡΡΟΒΟΥΒ 086 Β᾽}}} Δ} ρζυμηθηΐβ ἤδη ἴΠ6Υ Ηγ οἰ ᾿ηΐο {Ποὶν 
ΟῚ Βρθου βίο οὗἩ τ᾿ ηδῦ 15 πόογίδγ οὗ Ὠῖν!πο Ῥεονϊάθποο, ἰσγοθρθοῖϊνο 
οὗ [μοβ6 πιδῃϊοϑι [βοΐ τ διοῖὶ 76 ΔΓΘ ΥΘΒρο δ: 016 [ῸΣ ΟΥΤΒΙ Ωρ 83 800}. 
ΤῊ ἔσυο ταοάδ ἴῃ οἢ 186 Ῥγονϊάρσηςο οἵ (ἀοα βπου]ὰ θ6 τεραγάοα 

1 σομηροίίζου ὙΠῚ (86 δοτρίυγοθβ οὗ ἴῃς Νοιν Τοβίδιμθηϊ, σου] θα 
{818 : --- Τὸ δοκοον]οᾶρο, 49 ἃ βοΐ, (πδὺ {Ππ 6866 ὈυΟΚ8. μαναὰ θθθη οοϊῃ- 
τηλϊἰοἀ ἴο [16 Αγ οἵ τρϑῃ, πιβουΐ ΔΩΥ ᾿πύογροϑι ΠΟ 1 ΡΟΤΟΥ ΟΥ̓ 
σοπεϊπουϑ τλῖγϑο]6 ὅο τηδϊηΐδιη μθῶν ἴῃ {ΠΣ ρυτΥ.; ἰο Κπονν {παῖ 
(ΠΟῪ δαγνθ, 'π ὑπο οχίθγηδὶ ἢἰβίοσυ, Ὀθθη βυρ)οοίοα ἴο χοῦν {Π6 
ΒϑΙῺ6 ΚΙΠα οὗὁὨ οαϑυδ] 168 886 οἴμοῦ τυ τηρθ. ΟὈΡΥ δίβ ταϊριῦ οσν ἴῃ 
δὲ (ΠῸν ἰγαηβουθοα ; ἰγαηδίδίοῦβ τηϊρῃς ἀδραγὶ ἰγοῖὰ ἴΠ 6 τηθδϊηρ 
οἵ νυ ῇαῦ {Π6Υ ὑπάοτγίοοκ ἴο σϑηᾶου ; ΘΟ ΡΟΒΙ ΟΥΒ ΘΠ)ΟΥ͂ ΠΟ ΠῚ ΠΛ Υ͂ 
ποῖ ὙὮΘη ϑηρσαροά ἴῃ δβοι ηρ ὉΡ ΗΟΙΪΥ δϑογιρίυτε ; δηα [8 6γ6 οὔ {6 
σοΥΤΘοῖοσ 18 ποῦ ἰηΈ8}}}0]6 ΔΘ ΓΟδαἸηρ {πΠ6 ῥτοοξ-βῃδοίδ οὗ [86 Ὑγοτγά 
οἔ ἀὐοά, ψὙΒΟΙΠ 6 1 186 οὐχί] οΥ ἴῃ [χᾺ Π 8] 10Ὴ8. 

Απᾶ γοῖ, νι 41} τλ686 ορρογίυπιι1εβ οὐὗἩ δὐτοῦ, ἴθοβθ Ὑπὸ ψ}}} 
οχϑδιηΐηθ {π6 βιιθ]οοῖ τὶ αἰλοηςζίνο ογο98 πουδῦ 866 ὑπαὶ [Π6χ6 λας 
ὁδεπ ἃ ὙΘΥΥ͂ ῬΘΟΙΪΑΓ συλγαϊδηβῆρ οὗ Ὠινηθ Ῥγονιάθηοο νοῦ [Π6 
ἰοχί οὗ 186 Νὸν Τοβίδιηοπε; βοΐ, ᾿πάθεᾶ, πὶ ᾿γδβοσνϊηρ ραγίϊου δῦ 
ΠΟΡ 68 ἔγοῃι Τη]δία 6, ΟΣ γαῖ ἴῃ σδυβιησ μαι [π6 Ὀοδβὲ γθδρΒ βῃου 
αν Ὀθθη ΠΔὈΙ ΌΔΙ1Υ δἀορίδα, Ὀὰὺ ᾿ὰ ἰγϑηδιαι Ὁ] ρ᾽ [0 τ18 ΘΌΟὮ ΠηΘΔἢ8 
οἵ οὐ 1081] το νβϑίο ΟΥἩ γοσι βοδίϊου 88 ἀο ποῖ δχὶδὺ τ] ταραγὰ ἴὸ ΔΩΥ 
Ρτοίΐδῃθ ψ τοῦ νυ βαίϑοονοσ. 7715 18 {μ6 ἔδοῦ  Ιοἢ 15 οσί ΠΥ οὗ ἄδαρ 
δἰϊοηοη ; ἴον, δά ποῖ {μογθ θθθῃ βοιμϑίῃιηρ βρϑοῖαὶ ἢ τοραγὰ ἰο 
ον ϑουρίυγα, (6 ὈοοΚΒ οὗ 6 Νονν Τοβίδπμθηϊ ταϊχηῦ μὰνα ΘΟΠ10 
ἀονῃ ἰο ᾽8 ἴῃ ἃ ἔονν, ἀοἔδοίίνθ, ππά οοϊαραγαίνοὶν στθοθηΐ ΘΟρΊὶοΒ, 

ος 4 
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Ἧῦο πυρί παν Βαά Ὀαΐ ἃ ὙΘΥῪ 5π18}} ρμογέϊοη οὐ {πόθ βουζοθβ οἵ 
οὐ ἐσίϑῃ Ποῖ πατα Ὀθ6 ἀθβοσιροά 1ῃ Ργθοθαϊηρ οπαρίογθ. ΤῊ8 
ὙγΠΟ]6 ΔΙΤᾺΥ οὗ τ ὶζηαβ8θ8 ταυδί δα ὈΟΓΏΘ ἴῃ πιϊπα 1 νὰ ᾿νοῦ] δβϑί]- 
τηδῖο δύσῃ τσλαὲ οὐ α8 ἀοπα [ὉΓ 8 ἴη {86 ἰγδηδιμίββίοη οὗ Ηοὶν 
ϑουιρίαγο. ΑἈπά (δυ8, Ἰπδίοδα οἵ ἀοΐηρ' 88 »)ἷὰϑ βυσραδίθα ΟΥ̓ υηϊηϊε]- 
Ἰισαπῦ {γα ἰοη δ, ---- ἰπβίοδα οὗἩ το) οπηρ, ΟΥΘΓΥ ΘΟΡΥ͂ πῇ! ἢ αἰἴδτϑ 
ἔτοπι Βοπι6 ΤΌΠΑΪΥ ἱππαριποα βίαπαάαγα οὗ ρογίδοξοη, δηα οββεϊηρ αβ] 46 
ΕΥΟΣΥ͂ ΥΘΙΒΙΟη ὙΠΟ Θχ 115 ρΘΟυ ΔΓ Ό168 οὗὨ [18 οὐ, ὑ0ὲ6}]] αν 
ἀοουτηοπῦ ἴῃ ΒΟ (6 Νον Τϑδίαπιθπί ᾿88 Ὀθθη ἰγαηδιν 64 δ 4]] 
18 Θομαδηγηαά, --- γα {ΠΑ} ΚΥΌ]ΪΥ τοραγὰ {π6πὶ 88 {6 τὶῦποϑθ68 ὕο τ|8 οὐ 
{Π6 ἐγκο Ἱποοστρίποβϑα τ ΠΙΟἢ αἰίδοιθβ το ἤν δογρίυσο. ὙΠΕΥ͂ ἀγα 
{πΠ6 Ῥγοοίβ {παὶ {π6 Ὀοοκθ αν σοπὶθ ἀοσσῃ ἴο Ὁ8 ἔγοπι {π6 ἀρθ8 ἴῃ 
ὙΠΟ. ἘΠΟΥ͂ ἀγα βίαια ἴο ἤανθ Ὀθθὴ νυ τἴ6ῃ ; δῃα ψὮ116 {Ποῖγῦ σθηθγαὶ 
Δστθοπηθηῦ 18 τηοϑὲ ᾿τηροτίδηϊ, {86 ὙΑΓΙΔΌΟΠΒ ΔΓΘ 8180 οὗἁὨ ἱπῃρογίβῃοο, 
88 Βῃονίηρ [παὺ {Π6Υ οοιϊά ποῖ πανο Ὀ6Θῃ τι τθη, ΟἹ Θσθῃ σοι α 6 ]]6α, 
ΌΥ ΔΗΥ͂ ψ|ο ᾿ϊνοά ἴῃ σοιηραγαί νον τϑοθηΐ {1π|6. 
ΤῊ οζέεπεῖθο οπαταοσίον οὗὨ 1.6 οοίάεποε Μ Ὠϊομ ὈΘαγθ οα (Π6 ἰοχί οὗ 

186 Νονν Τοβίαπγθηϊΐ, οδυβοβ 118 οὐ τ] οἶϑπὶ 50 Κα» ἴο αἰ ἔγοπι {πΠδὲ οὗ 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ͂ ὈΟΟΚΒ : ΒΙ ΠΣ ΔΓ ὈΥΙΠΟΙΡΪ6Β γιέ Ὀ6 ΔρΡ]16α ἐπ Θδο ἢ οα86. Βεΐ 
1 ἰϑ ΟὨἹΥ ποθ ΠΟ ΚΠΟῪ βοιμοίμὶπσ οὗ [6 ΜΆ. ἰπ συ ποῖ οὐδόν 
δηοϊοης ψόγκβ παν Ὀοθη ἐγδηβιη! 64, το σδῃ ἔδοϊ {Ππ6 σοηίγαδί 
θούνγθθῃ ἴῃ 6 ὁη6 ΟΥ ὕτο ἀδἔδοϊι να ἰγδηβουρίβ οὗ βολα ᾿τροτγίδηξ Του 
(48 ἰ8 οὔνθῃ ὑπΠ6 6886), δπὰ 1ῃΠ6 ΜΆ 5., νουβίοἢ8, δηα δα ὶγ οἰἰδίϊοηβ 
ΜΉΘ ΒΌΡΡΙΥ ᾧἃ8 ψιῖὰ ονϊάδηοα ἔοῦ ἴπΠ6ὸ Νὸνν Τοβίδιηοπι.. ὙΥ1 
Τορατὰ ἴο {π6 ΟΠ6, ΟΥ̓ΠΟΔ] βαρδοῖογ 18 ποοάδιϊ ΘΟΕ ΠΌΔΠΥ ο Ταϑίοσο 
ὙΠδῇ ἸΏΔΥ Ὀ6 διρροβοὰ ἰο 6 {Π6 Δδυϊῃποῦβ 86186, ΟΥ ὙΠαΐ ΤΥ Πανθ 
Ὀδοη ἐπέσπαάεα ΟΥ̓ ἴ[π6 οοργίδῦ; ἴῃ {86 οΟΥΠΟΥ γα ΔΓ6, ΒΔΡΡΙΪΥ, ποΐ 80 
βίο, ὍΥε παν ποιϊμίηρ ἴο ἀο νι} οομ)θοΐαγϑδ; ΟἿΓ ΟὨΪΥ Ὀυ51- 
Π6Β8 18 ἰο αϑοογίδιη, δηᾶ ἰμθη ἴο ζο]ΐονν, συξάεποο. ΤῊΘ ΟἿ6 Οδ86 ͵.δ8 
᾿|κὸ τῃαῦ οὗὁἨ τοβίογιπρ βϑοπὶθ ϑδί(ορβα σόῦκ οὐὗἩ δποϊθηΐ ατῦ, {Π6 ]Ἰοβὲ 
ἱγαστηθηΐδ οὗ πιο ἀΥ6 {ΒΘ βοῖν 8 ἸΥΤΘΟΟνΘΥΘΌΪΥ ρΌΠΘ; ἴδμ6 ΟἴΠΟΓ 18 

ἸἸΚ6 (86 ποῦ οὔ δυιθίηρ, ᾿ηΐο {ποῖ ρ]δοθβ [Π6 Ῥογίοηβ οὐ δὴ δι ῆἔσρθ 
ν ΒΙοἢ ἤαγθ θ6θῃ αἰβρίασοα ὈΥ πιο, Ὀυΐ τΒΙΟῖ αὐ ποῖ Ἰοϑί, Ὀυΐ ἀγα 
8.}}} το Ὀ6 ἔοι, ΟὨΪΥ τϑαυϊτιηρ ἴὸ Ὀ6 βουρῃῦ οὔ δηα δβδοογίβιποα 
ἴγτοσῃ διϊα {π6 οὐδοῦ τίου θ τ τ 1 οἢ ΤΠΘΥ πᾶν Ὀ66η τἱηρ] 64. 

Νον, {π6 ογίφίπαί απέλοτὶέν αὐϊλομϊηρ ἴο ἃ ἀοοσυτηθηΐξ 18 πού αἴβοίβα 
γ; 1π6 σοπα! οι ἴῃ ΜΠΙοὮ ΟΧΙβῦ σ᾽ ΘΟΡΙ6Β οὗἩ Βοἢ ἃ Τοοογὰ ΣΠΔΥ ὨΟΥ͂Ν 
6 ἔουπα. ΤῊΪΒ 18 8ο οὐνίουβ {παῦ 10 ταϊραῦ βθθπλ ἴο Ὀ6 Βυρογἤαουβ το 
βίδίθ ἴ ; δῃὰ γα 10 18 λαδίέμαϊῥῳ [ογροϊύθη οὐ ονθηοοϊκοα ὈΥ 1Π|080 
ὙΠῸ αἰβοιββ (ἢ6 δυδ]θοῦ ἴῃ οοηποοίίΐοη τὴ ΗΟΪΥ δουῦρίυτο. ὙΤδθ 
ΟὨ]Υ͂ ΨΑΥ͂ ἴῃ π ΠΟΙ αεέλογίἐ 18 αὖ 411 υϑακοηρά, 18 80 ΓᾺΡ 8ἃ8 δχἱβίϊην 
ΟΟΡΊ68 πλᾶΥ Ὧ6 Βιρροβοά (ο Ὀ6 ἱπιραγίδοϊ σθργεβθηίδίϊομβ οὗ Ὑδδὺ νγ88 
ΟΥΙΡΊ ΠΑ}}γ τυτὶ ἴθ η, 

δυ8, [4 ἰὰνν Ὀ6 ρσίνοπ ἔτ ΟΥ̓ ΔΠΥ ὀοτηρούθηϊ Ἰερ]θ]αύον, 18 
ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ] δα Βοτὶγ, δηα 108 Ὀἰπάϊηρ ἔοτοθ, σου] Ὀ6 ἀπὶπηραϊγοά, Ἔνθα 
16 βουηθ ἴο ψΠοπὶ Ὁ τγὰ8 δἀάτεββθα ροβββββϑα 1ξ ἴῃ α ἴοσῃη ἰπ ψηϊοῖ ἴῦ 
Παᾷ βϑυβαδτγοα ᾿π)υγν ἴτοστα οἰὑ μοῦ δοοϊἀθηὺ οὐ ἀδβοῖση. [{ σου]ά θὲ ἔε]: 
ἴο Ὀ6 8 βίγδηρβ ργοοθβϑ οὐ Τπβουρμΐ [μὲ ττου]ὰ Ἰορὰ δῃΥ ἴο οἰϊηρ πῖἢ 
αἰἰλοππιθηΐ (0 {86 ἀοἔδοίϊνα ἔοσιαι οἵ [π8 δπδοϊαιθηῖ, 88 ἐποιρα 11 ρο8- 
Βοβϑϑα 18. 6 τπῆοῦα ἀπ ρ]}6 Δα ΠΟΥ, ταῖθοσ ἰμΔῃ [0 χανογῦ, 1Ε ῬΡΟβΒ10]6, ὕο 
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ἐμαὶ το τᾶθ τότ ρογίδος, Απα ονϑῃ 1ἢ βοἢ ΥΘΟΌΤΤΘΠΟΘ ΟΓῸ 
Ἐπ ΡΟΒΒ10168 ---- ασθη 16 (Π6 ΓΘ Το γ6 Βοπλ6 τηπϑηϊβὺ ἀοἔδθοίθ τυ ἢ]οἢ σου]α ποῖ 
6 τος 6( -- 81}} 1. που ]ὰ τὴ ρμ ον 06 βαιἃ (Πὰς 1[Π6 Δυιπου γ οὐ [86 
Ἰεσ᾽δἰαύου παυϑὲ 6 ονηθᾶ, ανθη ὑπουρὴ ὙγὙ6 ΠΑνΘ ΒΟΤΩΘ ᾿ΠΟΟΓ ΔΙ ΠΟΥ 88 
ἴο ἃ ρογίοῃ οὗἉ ἢ18 δῃδοίπηθηΐβ, 

ὙΏοανοῦ τοϑοῖνοϑ ΗοΪν δουϊρίαγα 88 1Ἢ μα8 66} ΘΟΙΩΠΊΟΙΪΝΥ 86- 
σορίοα ΕΥ̓͂ βρίγίυ4] ΟἸ ΓΙ δ 18 }8, ---- Ὑ Βοονογ, πα θά, δοαυΐθβοθβ ἴῃ (6 
οἸαϊπλ8 τηϑ 6 ὈΥ̓͂ {6 ὙΓΙΈΘΓΒ, ἀπὰ αἰὐοδίθα ΟΥ̓ ἰμ6 [Ὁ]]68ὲ ῥτοοίβ οὐ {Π6]γ 
τηϊβϑίοη, 8 πι}15 1ῃαὐ 8ἃ8 ἴο 18 ΟΥ̓ ρΊΏ Δ] δ ΠΟΥ [Ὁ ττᾶϑ ρίνϑῃ ἰοσὶ ἢ ὈΥ͂ 
186 ἱπβριγαῦοη οὗ (6 Ηοὶν αποβί. ΤΆβ ἱπϑριγαΐδοπ τσ οὐ πὶρῃς 
ποῦ 6 δοοοιηρδηῖθα ὈΥῪ {πὰ τανοϊαίίοπι οὗ ποῦν ἔμοίβ, ὑγιποῖρ] 68, ΟΥ 
ἀοοίγθβ: θὰ τ Ποῖποσ πη κηόνῃ {πίηρβ οὗ ἀοὰ νσογὸ ἀθοϊαγα, οὕ 
αοίϑ οἵ ΜΒ: ἢ ΠηΘ ἢ ὙγΟΓ6 ῬγΘυ Ιου] Υ σορηβαηΐ ἡ Γ σοοογάθα,--- ὙΠ ΘΙ ΠΟΥ 
1π6 ψογὰβ δῃα βοὔομβ βασγαίθα σψοσο ἔμοϑο οὗ ἰῃ6 δοι οὗ αοἄ κηά 
ΗΙ8 βοσνδῃΐβ, οὐ οὗ {86 ϑουῖθοβθ δηα ῬΠΑσβθο8 δηα Οἴἤοῦ Ορροβοῦβ οὗ 
Ἦ!8 ἐγυῖῃ, --- 8}}}} {6 γεοογαάεα ναγταΐίοε οἵ Βυοῖὶ γογάβ δηαὰ δος! Ή8, 
ν᾿ ΠοΙΠΟΥ σοοιὶὶ ΟΥ ὈδΔα ἴῃ {πδϑιηγϑοῖναβ, οἰδῖπιβ [Π6 στουηά οὗ ᾿περ᾽γαίοη 
28 Δααγοεβαα ἴο 18. ΝΟΥ (αχίυαὶ οὐ] οίϑτα ἰθαυαβ (686 ἴδοῖβ βηᾶ 
ῬΥΙΏΟΙΡ 68 ππαβδοιοα. ὙΠ γοδυ 8 ἡ ἰοἢ βου ἔχου ἰῦ ΤΥ ἴῃ πγ68- 
ΒΌΓΟ δῇεοι {πΠ6 Δροβοϊ αὔθ Ἰἀοη βοδίοη ΒΊΟΝ δόμα αϑϑιπηθ ἴοὸ οχὶβῦ 
Ὀοίνθοῃ σογίαϊη ουγτοηῦ σΟρὶθ8 ἀπά (86 δυϊμοηο οτἱ μία]; θὰ (Π686 
τοβ0} 18, 1{ στρ ἾΥ υπάεγβίοοάα, ρσῖνο ἃ στοδίθυ ϑθουγ Ὑ δηα ΟΡ ΔΙ ΠΟΥ͂ 
8ἃ8 ἴο τοσδαὲ νγ88 ΟΥ̓ΚῚ ΠΑΙΪΥ σίνθῃ ἔοσίῃ. 

Τῆι, ἀεῖ {8.6 ΠιρΠοδβὶ στουμα ὃ6 ἔδῖκοη 88 ἴ0 ἰἢς δ ΠΟΥ Υ οἵ ΗΟΪΥ 
ϑογρύατα, δηα {Ππ6 Δοβο]υῦθ ἔγοθαοσω ἔγομι ΟΥΤῸΥ ἴῃ ἀοοίτίηθ, ἔλοῖ, Γοᾶ- 
ΒΟΠΪΏΡ,, ΟΥ ἱΠΠ δίγαϊΐοη, ὙΒΙο αἰΐδομθθ ἴ0 18 ἴπ υἱγίυθ οὗ 18 θοϊηρ 
ΡΙΘΠΆΣΗΥ ᾿μδρὶ ΓΘ ; {[Π6 Τ 805 οὗ οὐ ἰοἶβιι ΟὨΪΥ ἰοδαὰ τ8 ὕο ΠΟῪ τῆογΘ 
Ῥγθοϊβοὶυ τσλαΐέ ἰὶ 18 (δὶ 8 Ὀθθῃ (ῃυ8 σίνοῃ ἰοσίῃ. [Ὁ τῇδ θὲ {πα 
ΓΒ, ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ8, ΟΥ̓ ΘΟ ΘΠ ὙΠ0]6 βϑοηύθηοθβ, Ὑ᾿ ῖοῖ ἤανα θθθη γοϑίθα 
ΟἹ ἴῃ ΠΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ͂ ΟΥ̓ ἸΏ [86 τηθηΐαὶ οἰ θοχδίϊοη οὗ ἃ βυ)θοῖ, τῆλ Ὺ 6 
Ρτουθᾶ ἰο ὃ6 τιν τοδὰ ἢ βοπλθ νο Ὺ αἰδγθηῦ τπβπηθῦ, οὐ ΠΟΥ͂ 
ΠΥ ΘνΘη 6 ϑῆονῃ ποῖ ἴο Ὀοϊοηρ; ἴο ἴπΠ6 τϑοογὰ αὖ 4}}1. Τδ γοβαὶῦ, 
ΠΟΥΥΟΥΟΥ 1ξ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΓΡΓΙΒΘ, τπηπδί ποὺ Ὀ6 Βιρροθθα ἰο ἱῃναὶἀαΐθ δυρὰϊ 
{πᾶ 48 Ὀδθῃ δὲ δα! ; [ῸΓ 10 ΟὨΪΥ ἰδπάβ ἴὸ ΒΠΟῪ σαὶ {μ6 τοοοσὰ 
ΤΟΔΙΪΥ 18, δηὰ παῖ, {Ὠτουρἢ πιϊδίαϊκο οὗ δοίη Κιπὰ οὐ οἴ μοσ, α8 θθθ ἢ 
Ἰἀδμ θρὰ 1 1ἴ, 

Αὖ {1π|68, ἱπά 664, 4 ταϑ81}}Ὁ ΟΥ̓ οΥ ΕἸ οἴϑηη ἰ8 80 (ἌΓ υη88 018 Ἀσ  οΥὙ [Παΐ 
10 Ἰοαᾶνοβ ἃ σγοαῖ ἀθαὶ οἵ ὑποουίαϊ ιν ἴῃ σοπηθοίΐοι τ ἱτἢ ραγίϊουϊαν 
ὙΟΓΩΒ ΟΥ Βϑηΐθηοοδ; δὰ ονθη ἰπουρῇ {π|8 ἔθ] ησ 18 ποῖ ἐπ 1186] 
ἀδβῖγα 16, 10 Ἰολβ ἴο [86 δνοϊάδῃοα οὗ σου ἱηρ ἀπαυὶν ΟὨ Ββσἢ ράᾶ8- 
ΒΑ 68, Δηά [Ὁ [680 }68 [0 αἰδογϊπλπαῖα Ὀούψθοη [ῃ6 πιποῦ {παὺ 18 οογίδι ἢ 
δπὰ {Π6 σοῃραγα νον 1116 ἐμαῇ 18 τθα! γ ἀουδιι]. 8.0 ἔατ ἔγουῃι {πὸ 
ποίϊοῃ οὗ γεπεγαΐ μποεγίαϊπίψ Ὀοϊηρ' ᾿πἰγοάυοοά, ἴΠ6 ὑγυῦῃ 18. δὲ [ΠῸ 
ΘΟΒΙΓΑΓΥ ; ἴον ἴΠ6 νᾶσιιδ, Ὀποΐθαν, ἀΐτα ἀρργομθηβίου τ ἰοῖ ταυδὺ Ὀ6 
οοπηθοίοα Μι ἢ 166 ὑγρά! 008] ἰοχὲ ἴῃ σοηογαὶ ὈΥ̓͂ ΟΩΘ ὙΠῸ τρα]]ῦ 
Τοἤδοίβ, ἰ8 ἀἸ8061164 ; δηὰ οὐ (ἰοῖθπι, ἀοουιοὰ ᾿ῃουσῇ 1 θ6 ἴῃ 118 τ 80} 8 
ὈΥ ϑοπηθ, σίνεβ ἃ ἄδρτθο οὗ οδ]θοϊϊνθ οογίδι Υ ποῖ οἴμουψῖβθ οΟὔ- 
[Δ᾽ η80 6. 

δυσί ΘΟὨΒΙ ἀθγαίομβ Μ01}} ἀνα 11{{160 οΥὁ ποίμιησ τῖτ τπο86 80 
ΣΟΙΪΥ οἡ {Ποῖ οὐ βυθ)οοίδνο ἔβα! ηρθ, δα ψνῃο ἄθθαι {Ππαὺ 1 18 ΤΆΟΤΟ 
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ΤΟΥΘΓΘΏ 4] 80 [ο ἀο; δυΐ {ποὶῦ ᾿ἱπρογίδποα νν}}} θ6 ἔδ 10 ὃν {ποβ6 πὸ 
Τοσατα 10 ἰο 06 [Γ΄ τπιογὸ ἤϊπηρ ὑπαὶ {ΠΘΥ 8ῃ οι] 186 411 ἀΠ σοποα ἴῃ 
Κηπονῖηρ τολαὲ τ[86 ριγιῦ οἵ (ἀοά σανα ἔογι ἢ δ Ηοὶν ϑογὶρίυγο, {πη 
6 παῦ ὑΠ6Ὺ Βῃου α Ἰοαᾶνα [Π6 β]θοῦ δ 1ἢ πον σπου θα (Π6 βοθρίϊςαὶ 
ποίϊοι, ““ ἰῃαΐ 1ὑ πιαψ δε ἰμαὺ (ἀοά μαίἢ βροκθϑη. 

δουιρίαυγα 18 ἃ ἀδροϑβιί ρίνθη ὃν (ὐοὰ ἱπίο {86 παηά8 οὗ (] γἰβ 8} ; 
ἴο 86 ἃ}} πη688 1ῃ ΠΟΥ ΡΟΝΟΥ ἴο ΚΠΟΥ͂ τολαΐ ἢ48 θ6θη 1Π8 ρίνθῃ 
ογί ἢ, 18 ρα οὗ [26 ΓΟΒΡΟΏΒΙ1 0 οὗ μοβθ ψμὸ {ΠΥ φαἀπνλ 118 ἀν]η6 
Δα ΠΟΥ ΐγ, 

1018 νν 6}} ἰο Ῥδαῦ 1π τηϊηα {παῦ οπα οὗ {π6 τηοϑὲ ἱπηρογίδηϊ Τ68}}}{8 
οἵ οὔ οἶϑηι 18 (ἢ 6 ΔΌ]ΠΠΥ ὙΠΟ 10 ρσῖνοβ ὰ8 ἴο δδεϊπιαία {Π6 αἰ Ἔσο ΠΟΘ 
Ὀούνθοῃ {Π6 τιοϑύ οοσίθοῦ δηὰ {86 ἰδαβέ ὀχϑδοί [οχύ δ8 ἰουπά ἱπ οορὶθϑ 
ΓΙ 6 ἢ ΟΥ Ρῥγϊηΐθα. ΤΟΥ τηϊβίακο σΥΘΔΕΥ τ ΠΟ δαρροβα ἴπαΐ ΟἸΠΟΓ 
ἀοοίτ!π68 ἀγὸ ἱδιρσῆϊ 1ἢ Βομλ6 ΘΟΡ168, (μαῦ Οἴ6ΓΥ ῥυηο  ρΡ 68 ἀπα ργοοορίθ 
ΆΤ6 ἰαϊὰ ἀονγη, οὐ {πα {Π6 σοηθγαὶ ἰδχέυτο οὗ ἀἰγίπο ἰσυ τ 18 ἀοίαοοά 
ΟΥ̓ πγλτγο. Αβ ἴὸ πιδίθγιαὶ ροϊηΐδ [Ππ6 δρτϑοιηθῃΐ 18 ποδί ζοπογαὶ; 
δηα ποίδέησ ψ θοῦ πουϊὰ Ἰηἤπθησοθ {π6 ἴοττα οὗ οὐν ἀορσπιαῖιο θο] θοῦ 
ἀοροηαθ ἀροὰ ἀοιιι} οὐ ῥγθοδυίοιιβ Ῥαββασοβ, --- ασυθὴ ᾿πουρῇ {Π6ΓΘ 
ΔΓΘ Ῥϑββᾶρθϑ οὗ {Π186 πὰ τ] ]Ο ἢ τγουὰ ἸΏ ΒΟΠῚ6 ΘΟρΡΙ68 βυρροτγῦ ρδγ- 
τσ αν ἀοοίτγίηοθ ({η6 σα ἢ οὗ τ] ἢ 185. Κπονση ἔγομλ οέδεγ ϑογιρέιτοβ 
δὈδοϊαΐοὶν οογίδῖη), ΜΥ 8116 1ῃ οἴ τΒ ὉΠΟῪ τωϊσῦ Ὀ6 γοϊὰ οὗὁὨ δὴν Ὀδασίηρ 
Οἢ ἴΠ6 8υ)θοῖ. 

ΤῊ8Β γοϑυϊῦ 18 πηοϑὺ ἱπηρογίϑῃῦ 848. 0 δογιρίατο σμέλογίέψ : τῇ ΒΥ 8 
18 {πᾶ ὙΠ βίου ἸΏ) ΟΥΎ ϑοΥγιρίυγο π48 σϑοοὶνθα ἀυσγης τ ἀρθ8 ἴῃ 
ὙΠ Οὗ 10 τγα5 ἰγδηβυηι 6 ὈγΥ 6 Βαηάθ οἵ οοργ!θίβ, πο γα οομζά Ὀ6 πο 
ΒΌΘὮ {Πρ 88 ἃ σβηδσγαὶ ἰβδιηρατίηρ ἩΠΠῸ 16 ΤοΧί, ΟΥ̓ 8. δγβίθιμα βοα 
ΑἸ ΓογαΠΙοΏ, [ῸΣ [06 ρυγροδα οὗ ὑυϊηρίηρ' 1 ΔΏΥ ΠΟῪ ἀΟΟΙΓΙΠ68, ΟΥ [ὉΓ 
οχίσυάϊηρ οΪἀ οποθ νι ηϊοῖ δαά Ὀδοοσαθ ὑπδοσορίαθϊθ. ὙΒΘΤΟ ἈΓΟ, 
Ἰη 4664), ΘΟρΡ168 Ὑ ἰσί οοπίδϊη ἀρβυσά δημα ΘΟὨ ΓΔαΙΟΙΟΣΥ τϊδίαϊοβ ; Ὀὰΐζ 
ΒΌΆΘΝ ΘΙΤΟΥΒ ἅΓ6 οὗ ἴΠ6 βᾶῃγθ ὡρογαάϊΐο ΟΠΆΥ οῖο ἃ8 ΔΓ ἴΠοδ6 ουπά ἴῃ 
οαγίδϊῃ ῥυϊηοὰ ΒΙΌ]168, τ] ἢ ἀγο ηόσση {μγουρὶι δυο ονογθίσῃίϑβ: 
80 ὑΠοΤΟ ΡὮΪΥ ἀοο5 116 ἀοοίσηα] δυὐμουν οὗ ϑδογρίαγο σοιπδίη ὑη- 
Ἰπιραϊγοα ΔΙ͂ΟΣ 41} τ86 δοοϊάθηΐϊβ οὗ ὑγδηβουιρ ΓΑΙ τ!δίακα ἴὸ τ ἢ 10 
[48 Ὀδοη οὐποχίοιιθβ. ϑομηθ ἤᾶνο ἰουτηθα αὶ αἰ ἔἴοσοπὺ ορίπιοι ἔγοῦ 
{πο ῖγ αἰὐθηου δΒανίησ Ὀθθη ἀϊγοοίθα αἰπιοδὶ δχοϊ δίνουν ἴὸ οογίβιη 
Ῥαββασθθ ἴο ὑΉΪΟΙ ἃ στοαῦ ἀορπδίϊο ἱπιρογίδηοα Πα8 αὐΐδοποα; δῃὰ 
ἔτοιῃ {πο ὶν Βανῖηρ που ρπῦ (μα 16 [6866 ραββαροδ σοῦ ΑἸ  ΕΥ τοαα 
{π6 ἀοοίτμ68 ψΠΙΘΩ ΤΠ6Ὺ Πα Ὀθθη πϑοά ἴο πρβο]ά που]ὰ μὲ ἴῃ βοϊῃὴθ 
τλθαβυΓα ᾿πνα]) δῖα, ΤῊ τογα οι οἴβσα 18 δία ϊθα, ἴΠ6 τλοτο στοῦπα- 
Ι688 18 {18 ἴδαγ ἔουπα ἰο 6; δηᾶ πα ργαοίϊοαὶ σγϑϑ] Ὁ 18 πού ἴο ἰοῖ 
Ἰπηρογίδηῦ ἀοοίτμα] ἰσα [8 ον δοόπι ἴο ἀδροπμά οἱ ταῦ 8 []]οϊουϑ 
ΟΥ πηοογίδίη, ᾿ 

ΤὮδ Δρρ]σδύίΐοη οἵ τοϑυ]θ οὗὨ ογιϊοίβῃ ἰο 29 δίίοαὶ ]πίεγργτοίαίϊοπ 
18. Ἰηἰπηαῖθ] Υ οοπηοοίθα ἢ [Π6 χοτρδυκα ἰμαῦ παν 7ι8ὺ ῬΘθη τηδάθ 
οὐ {δα δβυδ]θοῖ οὗ αμέλογίέψ. Ἐοτα, βουνοῦ, μοῦ ἀγο {Π086 0 
Μ01}} 06 ΠΠκοῖγ ἴο ἴδοὶ ποῖ ἃ 1{{16 πα γ. ὙΠΟΥ͂ νὙ1}} Ὀ6 :πο]πρα ἴο 
ἦυᾶσε οὗ ἃ Βυρροβαα γοβϑαϊῦ οὗ οὐ οῖθμλ ποΐ {πγουρῇ {ΠπΠ6 Βουπ Π 688 ΟΥ̓ 
1Π6 σΟὨΙΓΑΤΥ οἵ {Π6 ῥυποῖρ] 68 οα ψ ΒΟ 1ζ 16 Ὀαδοα, θὰ Δοοογάϊηρ ἰο 
[π6 θοατίησ τ ΟΝ 10 ΤΏΔΥ ἤᾶγα ΟἹ ΒΟΙη6 ΘΠ οΣΙΒμθα Ἰηἰογργοίδίοῃ οὗ 8 
Ῥάββδρα ὙΠΊΟΝ ΤΔῪ ΔΡΡΘΑΓ ἰο ΡῈ αβεοίθα, Βυὶΐ 1 οὐ ἰσίθα Ὀ6 ἐγσαϊοα 



“ρἱοαξίοπ, 9} ἐλι6 .᾿ἰοεμ 8. 996 

] ἢ ΒΏΥ 658, 10 πηιϑύ θ6 το ογ α ὑπαῦ ὑΠ6 6 ἀγὸ μοβϑ ΠΟ δού 
Β' ΤΩ] ΑΥΪν 1 (ἢ τασαγὰ ἰο ΡΒΙ]ΟΙΟΡῪ "; δπά, ἱπάθοά, τ1π6 ὕτο, ρ ἈΠΟῪ 
ΔΠα οὐ] οἶδπι, δ Παγαϊν Ὀ6 ἀἰββοοϊαιθα ἤθη [86 τιϊηα 18 στρ] ν 
αἀἰγοοίρα ἴἤο δῃΐθσῦ ὈΓΌΡΟΥΪΥ οα ἴπο βυδ]εοὶ οὗ ᾿πΓΘγργοίδιοη ; ἴὸσ 1ἢ 
ΡΠ ΟΪΟΡΎ πρϑιϑὲ αϑϑοσῦ Ποὺ οἰδίτη8 ἃ8 βῃονίηρ {Π6 τϑαὶ ἴΌτος ἀπά ἱταροσγί 
οὗ 16 νγογὰβ δηά βυ]] Ὁ]6β, νυ θη ὉΥ 116 τηθη 0 ΜΓ ᾿ΠΒρΙΓρ 
ὉΥ 16 Ηοὶν Αδοβῖ, βῆ δ ἰῃ8 βϑπηβδ {Ππὴ6 τηδιηίδῖηϑ {ῃ6 τἱρῃΐ οὗ 
ἰαχίυδϊ! οὐ] οἴϑαχ ο ᾿ηαϊοαία τολαὲ ποθ οσὰβ δηα 8} Ὁ]68 ὑμοιὰ- 
86 ῖνθ8β ἅγθ. 

10 18 {πι18 οὗὁὨἁ πο 814]}] ἱτηρογίδῃοο ἰπδὲὶ ἢ6 γῆο ἰβῖκοϑ {Π6 ρΐαςα οἵ 
Δ Θχροβῖτοῦ οὗ Ηο]γ ϑδετὶρίαγο 8ῃου]α ποῖ ΟΠΪΥ͂ Ῥοδβ8688 {Π086 βρι γιίμα] 
408} Ποαἰοπθ τ οἢ ἀγα ἐπα! βρθηβα δ [ῸΣ ἢϊπὶ ψγ}ο 18 τσ Εγ δι οἃ 
Ὁ δυοῖ ἃ σσουκ, δᾶ {πα δοαυαϊηΐίαησα ἢ ἴπ6 δογιρίυγα ΒΊΟΝ 
τηυσδὲ μ6 πϑοάρα, θυΐ {πα Βα α͵8δὸ βου] θὲ εοὐϊέπο δὰ Δ 0]6 ἴο 86 
106. τΤοβῸ]}18 οὐἁ οὐ οίβα τὐὔὰϊῃ βοπλθ αἰθου τα παῖοη, δηαὰ ἤλνο ΒΟΠ6 
ΔΡΡτθμϑηβίοη λοῖσ [Πο86 γαβι 18 να Ὀθοη οὈἰαϊηθα. ΤΠ 18 ποΐ ἴο 
Ὅδ6 τοραγάθα 48 1πουρῇ Ὁ οτα ἐπ ἐΐδοὶ (6 οὐ͵δοῖ βδουρῆι; [Ὁ 18 ἃ 
ΤΩΘΒῺΒ ἴ0 8 6η6, δηα ποίῃηρ᾽ ποΓ ; δηά {πογϑίογ 10 πρᾶν θ6 )υάσοὰ 
αΐϊ {Π6γ6 18 βοῖιθ ἀβηροῦ ᾿ἰαβί 10 Βῃου ὰ ἀπά ιν ΟΟΟΌΡΥ ἰἢ6 ταϊπά. 
ΟΥ̓ οουγβα ἐπ|8 παν δὲ ἴα σδξ; δ πουρἢ, ᾿ἴπ 118 ΘΟ ΠΙΓΣΥ δ ᾿θαβί, 
οὐ ]οἾδαλ ἢ48 ΠαγαΪν τϑοοϊ να βυοἢ ἃ πη ΘΌΓΟ οὗ αὐ ΒΟ 88 ἴ0 δ 086 
1Π18 ἴο Ὀ6 ΠΥ ρου ν ἄδησοῦ. [ οὐ ]οῖδηι ἀπ ΡὨ]]ΟΙοσΎ 6 Ἰοοϊκοά 
αὖ ὈΥ 8ΔΥ, ποῦ 88 πη68η8 ἰολαϊηρ [0 ἃ τίρ!ιὐ Δρρυγθ μθηϑίοη οἵὨ τολαΐ ᾿ὰ8 
βδθὴ ψυτίθη, θαΐ 48 που ρῇ ΤΠ 6Ὺ 76 Γ6 1η {Π6ΠΊΒΕΪν 68 {86 πηδῖῃ Οὐ] θοί8 
ἴη σοῃηθοίίο τὐνῃ ΗΟΪΥ δοσιρίυΓα, ἃ πυϊϑίακο 18 πηδᾶθ οὗὨ ἃ β'γλ}]ᾶΓ 
πᾷ ἰοὸ παῖ οὗ ἃ ρούβοῃ Ψ0, 10 ΘΧΕΧΑΙΠΙ Ὡρ᾽ ΒΟ 6 ψοΥΐ οὗἉ δῦ οΥὁἁ ΠΟΌ]6 
δαϊῆςα, βμουϊᾷ {π|ηἰς δηα βρϑὰκ δχοϊ υϑινοὶν οὗ ἴῃ6 »ιαέεγίαϊ Ομ ὙΠΟ ἢ 
{Π6 ἀτγῦϊϑι συ γουσπῖ, απ βῃου ἃ ταϊηῦο] ν Ἰηνοϑίϊσαία 118 παΐιγθ, ργο- 
Ρογῦῖθδβ, δῃα οὐ ῖη, ᾿πδίθδα οὐ δοπβι θγηρ τσλαὲ ἢᾶ8 Ὀδθῃ ρῥσγοάιιςρά, 
ἃπα ἴο ψΠαΐύ μῃΓρΟβ6 ἴ86 ἀγιϊϑῦ ἤμ8 δι ρ] ογϑα {Π6 πηαύουϊα]β ἱὼ α0168- 
(ἴἸο0η, ΤῈ ἀοδβιίσῃ οὗ {π6 αὐδῇ δῇ ἢ]8 5|{}}} ἱῃ οδγυυίηρ Ὁ Ἰπΐο 
ΟΧΘΟΌ Οη πλυϑὺ ΟΥῸσ 06 ἀδοιηρα οὗ ΒΌΡΟΙΙΟΥ τηοχηθηΐ ἴο δὴ ἸΠΘΌΪΤΥ 
Ἰηΐο ψἢδὲ 10 τϑϑ οὴ Ὑ ΠΙοΐ 8 ΑὈ1] 1168 Ἰνογο οχοῦίθα, 1{| πονυου, 
ΔΏΥ αΌΘΒΙΪΟ ὙὙ6ΓΘ ΓαΪΒοα 88 ἴο [Π6 τηδίοτίδὶ, 10 τι] σΐ, ἴῃ 118 ΡΪδοθ, Ὀ6 
οἵ {π6 υἱτηοδὲ ἱπηρογίαμοθ ἴο ΟΑΥΣΥ͂ οὐδ δύ ΤΩΔΥῪ 6 ἰθιτηθα μγθ]}- 
ΠΑΪΠΑΤΎ Πα τῖθΒ, ποῖ 48 ἰακιηρ ἴῃ6 Η͵δοθ οὗ 1ποβ6 στ ]οῖ ἀγὸ ἀϊγοοίοά 
ἴο Προ Γ οὈ]δοῖδβ, θυ ΤΔΘΓΘΙΥ͂ 1π σοϊαϊϊοη ἴο {Β6ῖὰ. 1 {Π6 αὐίϊδῦ σγου]Ἱα 
ΜΌΥΚ δ 411, πηαύθγια 8 6 πγυδὲ 86, δηα ἴπ686 ΔΘ ΒΡ ῚῪ δυ βου θηΐ 
ἴο 818 αἴγηβ. Ζ υϑὲ βο 1 Ηοἷγ δουιρίυγα βμου]ὰ Ὀ6 σίνϑῃ ἴο πηθῃ δἵ 4]], 
10 πγιϑί θ6 ἴῃ ἰαησπαφο; ἈδησΘ Υδ68 ἰῃ6 ργονῖῃθοα οὗἉὨ ρ)]οΪορῪ : ἴο 
ΔΡΡΙΥ ΡΒΠ]ΟΙΟΡῪ αὐ σῃῦ, τ τωυϑὲ ᾿πνοϑισαίθ 411 ἰπαὺ ταϊαῖθϑθ 10 16 
σοπαϊίοη οὗἉ {μα ἰοχῖ; ἤθῆσα 126 ρ]αοα οὗ ογίξοῖδηι : Ὀὰΐ ὈοΓἢ οὗἩ {Ππ686 
ΔΓΘ Τ]ΘΓΕΪΥ͂ ΒΌ Βαγυϊοηῦ (0 1Π6 τηθαηηρ δηα ρυγροτί οὗ ἴΠ6 τεοοτὰ 
Ποῖ Πα8 {ππ|8 Ὀθοη ἰγαηβη 6. [{ 18 88 18 ψ νὴ [0 τοδᾶ ἃ 
ἰΓδη βου ρῦ οὗὨ 8 Ἰθιου Οὐ ἃ ἰαν 1η βοῆιθ ἰοσϑίρῃ ἰδησιασα; Μ͵ὸ απ 10 
ΚΠΟΝ ὕὑνο {πιηρ8, --- ὙΒΟΙΠΟΣ 76 ΠΊΑΥ ΤΟΪΥ ΟἹ 1Π6 ΘΟΡΥ͂ ἃ8 σΌΠΟΓΑΙΙΥ 

Ὁ ῬΠΠ]ΟΙΟΡΎ ἢδ8 ποὶ γοῖ ΠΥΠΙΪΥ ΘΒ Δ ὉΠ 156 ἃ ΠΟΙ ῬοΒ  ἰοἢ ἃ8 1ῃς πδηάτηδὶ οὐὗἨ ΤΒΘΟΪΟΡΥ, 
πὰ τό ΠΔῪ 6 γγ6}} ὀχουβοὰ ἰξ 6 Ἰοοῖκ τυῖτῃ οχίσγοσηθ ᾿6ΔΙΟΙ ΒΥ ΟἹ ΔΗΥ͂ δἰζοτηρί ἴο αἀἰδβρίαςο 
Ἰοτ, [ὲ 1} 6 εἶπιθ δποιρῃ ἴο ἴακα δίδστη ἤθη 5ῆο τῃγοϑίοηβ ἴο ἀθίγοῦ 9 ΠῚ τη δίγοΒ5.᾿" 
εν. 5. Β' Τὐρμίοοι, Μ. Α., ἴῃ “ Φοῦχηδὶ οἵἩ ΟἸδβδβίςδὶ δῃὰ ϑαοσοὰ Ῥ)))οίοσυ," Ματο]:, 
1856. (ρ.. 103.) ! 
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οογγροῖ, δῃά πον ἰο τοδὰ δπὰ υπάδοσείδηα {86 τογάδ δη βοηΐθησοβ οὗ 
186 Τοηριιθ ἴῃ τ ΙΟἢ 10 18 ἀχργοβαρή. : 

Ης, {6 η, ψὯο τσ ΠΥ τοσαγάβ οἷν ϑουιρίυγα 48 (Π6 ταυοϊδθοη οἴ 
αοά, ν»}}} να]ιιθ 411} διιχὶ αὶ [ῸΓ 118 τἱρῆΐ 86 1π {Π6ῖγ ὑσοροῦ ρ]8 668 ; 
6 ψ1} ναϊυθ ποθι Ὀδοδιβα οὗ ἐμαὶ ἴοὸ νι οι (πο γ 1684, ὑπ ἢ6 ν1}}} 
ποῖ Ὀ6 ἀἸβροβοά ἴο Ἰοοῖ δ {μθπὶ δ Τπουρσῃ δοαυδὶίβησο τυ ἢ ἐλόηι 
σου]ὰ Ὁ6 αἕ αἰ δυ δε υὐθα ἔον {πὸ ἀρργθβθηβίοι οὐ ἴπ6 {γα ἰδαρῆς 
η {πΠ6 Υοτάα οὗ αυά. [Ὁ πιᾶὺ Ὀο {πᾶ ΟΥ̓ 1684] βίυ 168 ἢανα δ {ἰτηθϑ 
Ἰηἰοτίεγεα τ ἃ ἀδνοίϊομαὶ δηα βρ τ 18 }}} ἸΏ 16] σοηΐξ ὑ86 οὗ {86 
 οτὰ οὗ οὐ; 16 τηλῦ ὃ6 τπαῦ {ΠΟΥ αν Ὀδθη ἔλκθὴ Ὁρ δπά οεττιοὰ 
ουῦ ΜΙ} 1688 θη δίδϑυαη ἔπη πουϊὰ Ὀ6 ἴδ] δ ὈΥ δὴ δαγῃοδί βοἤο Αγ ἴπ 
οοῃποοίϊοη ψὶῃ ἐπ 6 τΥΠχ8 οὗ βοπηα ἰχνουγι 6 ΒΘΟΌΪΆΓ δυίμοσ. Βυΐῖ 
δυύϑῃ ἔγοηι {8 ἃ ἰθϑθοὴ) ΤΑΥ͂ 6 Ἰοαγμθα : [86 ἀγάθηϊ οἰαββίοαὶ βίυἀοηϊ 
γαΐιθα οὐ ἰοἶθηι, 848 Δρρ ἃ το Ἡοπιοσ οὐ (Ἰσοσο, ᾿υδὺ ᾿Ὀδοδιιβ6 
οὗ 18 δρρ]οαῦίοη ἴο 1πΠ6 ὑγοσάβ δῃηὰ δβδεηΐθησοϑδ οὗ ἃ ἰανουσὶΐα δυίθου, 
δηὰ Πα ἤπαβ τ δε βοίουῦυ σϑϑαῦ ἴῃ (ἢ οογγθοϊθα οὐ οομπβττηρά 
Γεδαϊπρ οὐἨ {Π6 τοχὲ : ἐῃθ ἴσιο δϊ8 Δρρσυθῃβθηθίοι οὗ (Ππ6 Ὀοαγίηρ απὰ 
1866 ΟΥ̓ οὐ Π1ο8η), (ἢ 6 1688 ψ|}}} Βὸ Ὀ6 ἀἰϑροβθά (ὁ σῖνο 1: ϑοιηθ δΌ3ο]υ 6 
δηὰ ἱπαδρομάρηϊ ναίαθ. [18 ρἷδοθ 185 πῇ ΠΥ διὀ)εοοίίθε ἡοῦ οὐ)εοίίυε. 
1, ἐμογοίογο, 1 15 ἰουπὰ ἴο ἀοδάθῃ ἴπ6 δρργαποηβϑίοη οὐ (86 βρίγέυαὶ 
γϑὶαο οὗ Ηοὶγ δογρίυγο, 1 Βῃοι]α αἵ οὔθα Ὀ6 δατιϊ ρα {παΐ ἰΐ8 οἴ 6 
διὰ8 θ6θὴ ταϊβιιπάδγθίοοα, οὐ (Παὺ 1 ἢα8 θθθὴ ρυγβυθα 1ἢ Β0ΠῚ6 τη ΘῈ ΓΘ 
ποῖ ἴῃ {πδῦ στρ πὰ ργυθγία! δρισῖῦ τ ΠΟ ἢ αὶ ΟΒγἰβιϊδη βμου]ὰ 
ΟΔΓΓΥ ΟἹ 8] 15 ΒΙ]ϊοΑ] βίῃ 168, οὐ οἶδα (πὶ [86 νδ]ι6 οἵ ϑδογιρίασε ἃ8 
{6 ἡ μὰ οὗ (σά μὰ ποὶ 1ἰθο1 Ὀδοα ῥγϑυϊουδὶυ κασνη ἁγιρῃΐ, 
ΟΓ εὖ ἃ - 

Ηρ, Πούγονοσ, ὙΠῸ τοΐμβοα τὸ [1δίϑπ ἰο ἰἣο οἶα! πι8 ΟΥἮὨ οὐ ΟῚ 8π ΟΥ 
ΒΙ]ΟΙΟΡῪ Μ0}}} πὰ {πδΐ,1π δὶΒ Υαυθσθῆσα ἴῸΣ ὙΠ [Π6 δογιρίωυγα ἰδαοἢ 68, 
Ἂ [8 ονου]οοϊκοα {Π6 αἱ 48. συβιοῖ ταϊἢῦ μανο ομοοκοα Ὠΐτ 1ῃ σιν 
Σ οΓργοίδ οη8 ποῦ θοσμθ ουοὖ ὈΥ ἴπ6 σψογάβ οἵ ἴπ βδογϑὰ ἰδχῖ, οὕ 
ψ οἢ πῆρε παν Ῥγονθηΐοα ἢ ἔτγοσα τοϑϊῃρ ἴσα δα ᾿ωροτγίδηϊ 
ΓΟδ. 18 ἴῃ ἀοοίτ 6 οὴ ἃ 4518 ΏΙΟΝ ΤΩΔΥ͂ 06 τοῦβο ἰδ ῬΥΘΟΔ ΟΊ 8. 

ΤῊΙ8 σοι ογαίϊου Ἰονά8 ἰοὸ [16 δβἰδιοιμοηΐ οὗὨ ἃ ὙΘΙῪ πηροτγίδπί ἤππο- 
(ἰοῃ οὗ ογἰ υἱοἶδαι ἰῃ σοπηδοίοη ἢ Ἰη ογργοίδ οι : ἢ6  ἤοβ6 Β1Ὀ]10Α] 
δίυα!ο8 αν θθθῃ ΨΘΓΥ ᾿ἰπιλύθα ΤΑΥ͂ πιοϑὺ ΘΆΒΙΪγ ἰΘασ 88 τ οἢ οὗ 
ΟΥ[Ιο4] γοϑυ] 8 ὑμαῦ ἢδ τῆΔῪ θ6 γάγα ὑπαὶ, ἰὼ ἴπ6 παρτηθηῦ οὗ Βοπλ6 
ΟΥ̓ οΟὗἨ τηδηγ, βυσῃ ἀπα δυο ἢ 68 816 εὖ Ἰοδδί ἀου δι] 8)8 ἴὸ {Πποὶγ 
τελάϊησ. ΤΙδ ψ1}} Ἰοδα τ, 1 ἢ6 Ὀ6 δὲ 8}} ἃ ὀὁϑυτο8 Τπ8ῃ, ὕο 6 χϑῦ- 
οἶδα 8ϑοῃγθ αἰγουμηβρθοίίοῃ ἴῃ (μ6 86 ὙὙΏ]Οἢ ἢ6 ΤΔΥ τηλκο οὗὨ ἰδθηι: 
δηά (Ππουρὶ {Π|18 γαβα] θ6 ΟὨΪΥ πορσαῦνα, 10 8 οὗἩ [6 βᾶπιὸ Κι πα 88 νγὰ8 
(αὶ οὗ τ6 ογεοάς ΜὙὨΙΟΝ τ γθ ἀγάσσῃ ἀρ ἴὰ [86 ΘΑΓΙΥ ἀρο8 οὗ (6 
ΟΒΌτΟΝ ; οὗἩ ννηϊοῦ οδοὶ δἰδίθιηθηΐῦ τγᾶϑ Ἰηἰτοἀυοσρα ἴοΓ ἃ ἀοἤ ἴα, οοη- 
ογοῖθ οὐ]ϑοῖ ; δηὰ (μπῦ ποὺ 88 δῇ δχροβι(ίοη οὗἉ [δ ἐσέσηξ οἵ Ογϊδίϊδῃ 
ἀγα {παΐ γα μα], Ὀυΐ ΒΙΠΡΙΥ ἰο σοπίγααϊοῦ ὈΥ͂ 8ῃ αἰδεττηλεννα βίδίθ- 
τηϑηῦ ΒΌ Ὦ δηΐ βυοἢ ἀοοίσμα] ΘΥΤΟΥΒ πα Πογοβῖθ8 οἷ ἤδα ἈΠΠΑΡΡΙΪΥ 

᾿ς Ὀ66ῃ Ὀγουρῃέ ἴῃ. Ηθησθ ΘΥΘΓΥ͂ διιοὴ ἀοοίγ αὶ] ογθθα νγὰβ ἰασιηθα ὄρος: 
ἢ τα ἃ δομπάατῃ οὐ ἀφῆηϊξίοπ οὐ {16 11π||053 οὗ ογι βοάοχ ὑδ]1οῇ οἡ 
ΒΟΠ16 ΡαγσυϊαΓ 8116 οσ δδροοῦ. ἀπά βυοῖ ἴοο ἐβ 8 οὐ 168] ΤοβῸ], αυθῆ 
{πουρν 1Ὁ θ6 ΨΟΡῪ ἱπαροτίβου  Υ ΔΡργθ θη: 10 18 (86 δομπάατγψ ὅρος 
νει ΠΟΡΔΟΨΘΙΥ τρλτ 8 ΒΘΓΘ οαμέϊοπ ἰδ Ὡθοάοα, οΣ σοῦ Ὁ που]ά 
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06 κλοϊϊηρ᾽ αἸπιοδὲ ψ τ ἃ σαί οὗ ροοα [18 ἰο 86 6 Νὸνν Τ᾽ οβίαιηθηϊ 
σῇ πουΐ ἔᾺ}}γ πηθηομϊηρ; (ΟΥ̓ 6186 ποαυϊοβοῖηρ 10) ΟΥΙ104] σοϑ] 16. [ἢ 
ΔΗΥ͂ δοτρίαγα! ἐπυοοίσαξοπ οὗ ΔᾺΥ Κιηά, ἰδχίῃὶ οὐ ἰοίβηλ 18 1π615- 
ῬΘΏΒΔΌΪΘ; οἴδμοσν 186, 1Π6 τόσα πηϊπυΐθ [6 ᾿ηνθβ  σ  Οἢ ΤΑΥ͂ Ὁδ6, [86 
ΠΟΘ {ΠΟΤΟΟΡΉΪΥ πα] β᾽ θδαϊηρ Μ{0111 16 ΡΓΟΥΘ: ἔὸγ 10 Μ11] 6 [|κ6 Βοπιθ 
τοδί βοιηδίϊοαὶ ρυόοθΒ8 ΟΣ τη υΐα οδ]ουϊδίίοη, ἴὼ Ἡ ΒΙοῖ. [Π6 ῬΓΟΙ ΓΑΙ ΠΑΤῪ 
οὗ Ἔχίγυ πρὶ ΟΥΤΟΥΒ 1ὰ [86 δίαἰθιηθηῦ, ΟΥἩὉ ἸῺ [86 ΟἸΓΟΙΠΒίδης668 Οὗ ΟὈΒοΓ- 
σαίϊοπ, πα ποῦ δὴ αἰθπαθα ἴο; δῃὰ {δι ΘΥΤΌΥΒ, 4}1} {86 στοαΐογ 
ἔτοιῃ ὑμ6 Ἰϑηστῆ ἴο τ οἢ {Ππ6 ΘΔ ου ]δΈοὴ 18 οαγτι θα, ροσυδᾶθ [86 ν᾿ Π0]6 
οὗ {ῃ6 τοβ]ῖβ. [ἢ 4}} βυιοῖ ϑδουιρίυγο βίαν 10 18 ποὺ ἴοο πιο [0 ΒΑΥ͂ 
{παῦ οὐ ἰοἴβιλ 18 Πα ΒρΡΟ ΒΔ 06. 

Νοῦ ο]γ, μονγδνϑι, ΠΥ οὐ  [Ἰοἴθτὰ Ὧ6 ΤΟρΑτΤαΘα Δ8 Ὀδαγίηρ οἡ ἰηΐογ- 
Ῥγοίδϊοη, Ὀὰῦ [86 ον ΟΥΒ6 18 οὔὔθη Ῥγλο 7 δδϑυμηθα, δα οὐ τοαὶ 
Θυ άθηο06 18 δ )]οοίοα ἴο ἃ τηοάδ οὗἉ ἠπαστησηύ ἐοστηθα ὙΠΟΪῚΥ οα [86 
στουπᾶ οὗ βιιρροβοά γοβ] 8. Αραϊηβῦ 1Π18 Βδρὶῦ οἵ ἐπουρσηῦ, νν ΠΙΘἢ 18 
1ῃ ἴδοῦ ομα ἴόστη οὐ βυρϑειςυπρ ἃ Κιπαὰ οὗ οοση)οοξωτο ἴῃ [Π6 ρ]αςσα οὗ 
ουΐάοηποο, ἰῃ6 ΒΙ1Ρ]164] δίαἀοηΐ ἢὸ νϑ]θ8 ἐγιέλ ποοὰβ ἴοὸ θ6 δνοὺῦ οη 
Ἦ18 συαγὰ, (ΟὐΟπΠοΙυδίοηβ ἤᾶνα Ὀθοῃ ἀοίογπι θα Ὀαίογοδηά, Ὀθοδυδο 
ΟΥ̓ (86 ᾿προγίαπος οΥ̓ {πὸ ἀοροέγίπος ἰδυσῃς ᾿ῃ ῬΑΓΌΟΟΪΑΓ ἴογμηϑ οἵ ἃ 
Ῥᾶβδᾶρα; δηά 186ῃ δυϊάθηοθ ἢδδ Ὀ66ὴ Ββαΐ ᾿δ]46, Ὀθοδιβο οὗ 118 1π}- 
Ῥυρπηίηρσ [86 τοϑ]ῦ  Οἢ π88 Ὀθ θη αϑϑυπηθα 88 ἀπα βοῃα]86. ΤῊ]8 
ἢ48 Ὀ66ὴ ὙΘΥΥῪ ΘυἹἀθηΐ 88 ἴο βοῦλθ οὗ {Π6 αἸβουιϑϑί ἢ γα δίγα ἴο ραβϑβᾶρθϑ 
Ὀρασίηρ οὐ ἰδαῦ ἰουπαδθου ἐγ ΟΥ̓ 811 ΟἿ ΓΙ ΒΕΙΔΏΪΟ ---- (ἢ 6 ῬσΟΡΟΓ 
(ἀοἀπεβά οἵ οὖσ Ἰ,μογὰ «6818 ΟἸγῖδ, 'ΓΒδ6 να]ὰθ σοῦ τνᾶϑ στρ Εν 
ἴδ]: ἔογ {παὶ ἀοοίγίπε 16 ΤΔΩΥ ἰο ἀφίδπα ραν δ. τϑδαϊηρβ οὐ ρᾶγ- 
ὉΙΟΌΪΑΓ Ῥαδέδροβ (ἴπ (16 ἔοστῃ ἴπ γμ]οἢ ΠΟΥ ϑίδηα ἴῃ [26 ΘΟΠΙΏΟΙ 
ἰ6Χῖ), 8ο {πδὺ 10 πα8 Ὀ66ῃ τποϑὲ πηδηϊοϑὺ {Ππαὺ ευἱάσποθ ἃ8 ποῖ τ ὮΠΥ 
νγοῖὶρῃοα οὐ ϑιιοῖὶ ραββασθθ 88 1 ΤΠ). 11}. 16., Αςἴθ χχ. 28.', [0 βαῦ 
μοίμιηρ 48 ἴο 1 “Φοῆη ν. 7ζ. Βυΐ ψμδῦ πα Ὀδοὴ [Π6 ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘ ὃ 
Α Κιπά οἵ ρουβυδβιοη Ὧδ8 ΔΥΊΒΘ ἢ 1π ΟΟΥΔΙἢ 108 {Παΐ 1 18. ΟἹ ἐλεδε 
Ῥδβδβᾶροϑβ, 1 ποῦ αἴοπο, χοῦ αἱ ᾿ϑαϑὶ ϑρεοίαἰϊψ, ταὶ [818 πιοϑῦ σογίαϊη 
ἀοοίγιμο σοϑίθ: δηά (δ {86 [1] ἴογοσ οὗ ἰὴ6 ἰοχίθ ἴο ψ οὶ πὸ ἀοιυδὲ 
αἰΐδοθοθ8 δα8 Ὀθθ ουθυ]οοϊοα, Απηάὰ {8186 Ὑ1}} δἰπηοδῦ οὗ πϑοθββϑυ Ὀ6 
186 σα86, ἤθη {Π6 ΘΗἀΘΑΥΟῸΣ 18 τηΔἀ6 ἴ0 ὩΡΠΟΙα ἱρογίαπίὶ ἀοσίγί 68 
ου ρτουηαβ ἴῃ ὑπϑιηβαῖναβ ῬΥΘΟΔΓΊΟΙΒ, ἱπδίθδα οὗ σοὶ γἱηρ οα {π6 υη- 
απαβίιοῃ Ὁ] 6 568 ΟΝ ΒΌΡΡΟΓ. ΘΥΘΓῪ ΟΠ6 οὗ [Π6 Ἰοδάϊηρ' νου 168 
οὗ οὐἱδποᾶοχ διμηβειδοῖεγ. 10 τα Ὠογ ὃ6 Δἀὐαθά {παΐ βομηθ, ἔτοιῃ ἃ 
ἀορτηδίίο [ο]ϊηρ οὗ ορροπί(οι ἴο 86 (ἀοἀμορά οὗ (Βτῖβί, δ Ἰθαϑὺ ἃ8 ἃ 
»τοπιΐπεηέ ἀοοίχιηο οὗ δου ρίαγο, Βανα ουθυϊοοκοᾶ [μ6 ἔογοο οὔ ουϊάθῆοο 
88 ἴ0 8 ΙΏΟΓ6 οογγθοῦ γοδαϊηρ οὗ οογίαϊ ραδββαρ68, ὙΠΙΟὮ ἴῃ [86 ΘΑΥΠ ΟΣ 
[ΒΕ ΩΟὮ68 ὩΠΘΑΙΟΟΔΙΪΥ δβϑοῦί (ἢ]18.3 
ΤῈ αυοίδίίομβ ἴγομῃ [Π6 Ο]ὰ Τϑβίδιηθηΐ ουπά πῃ 1π6 Νονν, ὀρθὴ ἃ 

146 Β6]α [ῸΓ ΟΥ̓ ΕἸ οἴβηα ; Ὁ ΠΟΓΘ ΘΟΡΥ βί8 θανο 80 οἵθῃ Ὀσουραῦ βυοὶ 
Ῥάβθαρο8 1ηἴο γϑτῦδ] σοῃξοστωγ, Ὀοίἢ ἴῃ (86 Νὸιν Τοϑδίδιηθηϊ δηὰ ἴῃ 

Σ Τ686 ΡΑβ88 068 δζὸ ἀἰδουβϑϑα 1 “ Ασοοπηΐ οἵ Ῥχϊηϊοα Τοχὶ," ΡΡ. 337.---284. 
3 Βυοῖλ Ῥδϑδδζοθ 88 ἴΠ686 δ΄Ὸ ΦοΌδη :, 18., ν»ἤοτο τὶ θεδργοδὰ δηοίθης ᾿θϑο ΠΟΥ ρἶνο5 

0 τοδάϊηρ ὁ μόνογενὴς ΘΕΟΣ (ἰπειορὰ οἵἉ υἱός), δηὰ 1 Ῥοῖ, 111. 15., ΒΟΓΘ κύριον δὲ τὸν 
χριστόν (ἰπδιοδὰ οὗὨ θεόν): 1τ}ΐ8, 86 ον 100 Νονν Τοδῖ. ὀχσροβιίοη οὗ [1δβαϊδῇ υἱῖῇῖ. 11, 12., 
ἀριογπνίποδ [86 1τὰ ζεδιδ ΟἸτὶδὲ τὸ ν Ἰπιδὲ ΓΙ ΠῚ), ΤῊ ονἱάθῃοο 88 το βοῖὰ τποβὸ 
ῬΆΒΘΑΡΕΒ 8 δἰϑιοὰ ἴῃ “ Αοοουης οὗ Ῥγϊηϊοὰ Τοχὶ," ΡΡ. 334---286. 
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{π6ὸ ΤΥ Χ,, ἐΠαῦ ἃ ὑπο-ίο]αὰ ἀἸ βου πιϊ παϊίοη 18 πθοάθᾷ, Α4ο ἀἰβουϊ ἰός 
σοπηροίοα σι {Π6 ΤΠΔΏΠΘΥ ἴῃ Μ Οἢ ἃ οἰἰαίϊοη 18 Ἰηἰτοἀυοσοα ἢανο 
Ἰεὰ το π]ιαῦ πιᾶὺ Ὧ6 ἀδοιηθα 85 μπεοημδεῖοιιϑ ΘΟ οῦϊομβ; ἤΘησ6 {116 
ΘΟΙΒΠΊΟῺ ΓΟ ηρ' ἴῃ ΜδτΚ ἱ. 2. ἐν τοῖν προφήταις, Ἰπϑίεδλά οὔ ἐν Ησαΐᾳ 
(οὐ τῷ Ἣσ.) τῷ προφήτῃ, Μ ὨΙΟΝ ΠΔΩΥ Βανα ἀρργονοϑα, 7ι8ὲ Ὀδσδιδα οἱ 
1Π6 Εὐνϑηρ δῦ Ππανϊηρ δούμα!!]ν οἰὐοα ἔγομ ἔσο Ῥτορβοίε, ἀπά μοί ἴγοιῃ 
Ἰβαϊδι οαὶγ. ὙὉΠΐδ ἀρρτοναὶ, μόσγανοσ, οἵ {116 ἰαέον τϑϑδάϊπσ 18 ηοΐ ον 
ΠΟΥ 164], Ὀυῦ 11 18 Θοπποοίθα νυ} ἢ ἃ νΟΥΥ ΒΌΡρΟΓβοΙαὶ Δρργοθηδίοη οἵ 
{86 γα ἀθρί]ι οὗ βισπιῆσδηοα ἐοαπὰ 1 [μ6 υ86 οὗ ϑδοτγιρίαγο. Μδαπγ 
Πάν ρσΊθαῦγ ονου]οοκοα ἴπ6 σπέλογεέψ 1 τυ ϊσἢ τῃ 6 Νον Τοβίαμπηθης 
ὙΓΙΓΘΓΒ πᾶν υϑο {Π6 ΟἹ ; δηὰ 1πουρὴ ῥσοξεβϑίπρ ἴο δάμαϊῦ {Π6ὶΓγ 
Ἰηδβρίγαίϊοη, (Π6Υ̓ βθθηλ ἴο δᾶνϑ ἐογροίίθῃ πᾶΐ ἐλ σοι] θ6 δπουρῇ ἴο 
Ἔχϑιηρί ἴδοπι ἔγοπι 81} οἤαγρα οὗ δῇηχιηρ ἀΥΌΙΓΆΓΥ τηθδηΐηρθ ἴἰο (δὶ 
Ὑν δΙοὦ (Π6Υ Ὀγουρῦ ἰογγαγά. 1 ἐπορίγοά, [ῃ6 ἀοοίχιμθβ ψῃϊοῖν ἐμὸν 
Ρτγομλ]ραίθα, {Π|6 ἔλοῖβ τ Ἀἰοἢ ΠΟΥ γοσοχα 64, ἀπὰ [Π6 Γοβοηϊηρδ τ] οὶ 
ΠΟΥ ἱἰηίγοάυοοα (ΒΘΙΠΟΓ ΠΟῪ ΟΥ βαβθὰ οὐ ῥγϑυϊοῦβϑ χυθῇ") 
Οὐρ ἀββυγθαϊν ἴοὸ θ6. ΟὈποχίουβϑ ἱρ πὸ ἡυσσιμοπίβ οὗ {πΠ18 Κὶπα. [ΙΓ 
Ἰηβρίγαύοι Ὀ6 ἀθηϊοά, ἴμ6ὴ οὗὨ οουγθα οἴδοὺ στουπᾶβ τηυβὺ 6 ἴδίκθα ; 
1 Ἰηἀορα βο ἀθῃϊοσβ οδπῃ ἱπιαρηα (μδῦ ἀηντὨΐηρ σοπηροίοα τι} ἐμ6 
σογὰ οἵ (οα οδη δ6 τογίμν οὗ ἐῤοὶγ' αὐϊοηίοη. 

ΤΠοσγα ἢδ8 Ὀ6αη οὗἉ ἰαΐβ 8 ἀἰβροβι ἄοῃ ἰο πιαση ιν (86 ἀΠ ου} 1165 ἀπὰ 
(νμαῦ μαννα θ6θη 641164) [6 ἀἰβογθραποῖθθ οσὁ οοη γδαϊοιϊοηβ οὐ Ηο]Υ 
ΘοΥρίαγα ; 80 ὑπδῦ 10 8 6 ΑἸΙΘΟΥ 8ηα ΒγΓΑΪΥ αββογίθα ὈΥ γτοὸ- 
ἔθβϑθα Ὀδ]Ίον τ (μδ΄ [Π6Ὺ ΔΓ στοαὶ δηὰᾶ ἱπβυσιηοαπίαθϊο ; ἀπά ποῦ ΟἾΪγῪ 
80, δυὺ δἰἰοῃρίδβ δ Ἔχ ρ δηδίίοη παν Ὀθθη ὑγϑαΐθ τὰ 11}λ ΒΟΟΓΗΏ, --- αν θη 
ΜΘ ἢ ΒΌΘὮ αἰθιηρίβ πᾶν Ὀθθη ΜῸ6]1 ἀρργονθὰ ὈΥ̓͂ πηδὴ οὗ ροοά βθπβθ 
δπα τηϑηΐδὶ ουϊζαγα, ἀμα τγῸ πιϊρἢὐ 06 ΒΙΡΡΟΒΘα τη θη 8}}} δηα τρογΆ }ν, 
8ἃ8 γὙ76}} 88 βρ γἱ[}8}}γ, ἴο Ὀ6 ροοά )υᾶρ68 οὗ βοιι ροϊηῃ:9. Νοῦν ποιϊμίην 
ἴῃ δογιρίατα πιυϑὺ θ6 τοραγαθα δα ἃ ΑἸ ΠΟΥ νοῦ πουὰ ποὺ 6 80 
αϑίθθοιηθα ἴῇ δὴ ΟΥ̓ΙΠΑΓΥ ὙΓΙΘΓ; δηὰ ἔλγίμοσ, ποίησ 18 ἃ δοηῃΐγα- 
ἀἸοιίοι 1 ἃ βοϊαιἰοπ οἂῃ 06 βυρμοβίδα : [ἃ τᾶν Ὀ6 {Ππῶὶ {ἢ6 δβοϊαιῖοα 

1 “Ἴῃ δι. Μαᾶγκ ὶ. 2., γΠογο ἴπ6 τοδάϊης δἀορίοά ἱπ ἴδ ἘΠρ᾿Ἰδἢ νογαίοπ “ΑΔ 8 ἰξ ἰ8 τσ ἔθη 
ἐπ (δε Ῥγορλείο᾽ (ἐν τοῖς προφήταις), 18 ἙΣΟΥΙΔΙΉΪΥ͂ ἱησογτοοί, --- δὴ ΠΟΓΟ νὰ δοιὰ σοδα “ ἴῃ 
Ἰραϊδὴῃ [ῃ6 ργορμοῖ᾽ (ἐν Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ),--- σὸ ἢηὰ {6 ἰδησπαρο οὗ Μα]. 1}. 1. οοπιυϊποὰ 
ἢ ΤΠ δῇ οὗἁ [56]. χ). 8. [τ ᾽β οὈνίουβ {πᾶ 1Π6 ψογ5 οὗ ΜΑΙ δοΠΐ, ὁ ἢ6 88.411} ρσθραᾶγο τ86 [4] 
ὙΨΑΥ͂ ὈΘΙΟΓΘ Ππι6.᾽ ΔΓῸ Ὀαδοὰ ὉρΟῚ ἴ[Π|6 οΟχργβββίοη οὗ ἰβαΐίδῃ, " ῬγΓορδᾶσο γ9 ἴπ8 [8] ὙΔΥ οἵ τῃ9 
1οτὰ ;᾽ διὰ (πδὺ (8 18 ποῖ ἃ πιογὸ υπάοείρηθα οοἰποίάθποο οη 186 νᾶγὶ οὔ τἴμ6 ἰδίδυ. ργορδιεῖ 
'8 Ῥγογρὰ ΕΥ̓͂ ΜαΙδολὶ (1. 2., ἐν, 5.) παυΐηρ δἰ πα ΠΥ] ἱποοτροταῖθα ἴῃ δΪ8 ΟἿ 8: ΔΡΟΠΘΠ (8 
86 ἰαπριαρὸ οὗἉ δ Γ δηὰ ΘΑΥΠΟΥ βογνυδηΐ οὐὗὨ (οά, νυἱζ. 206] ἰϊ, 11. δῃά 81. ΤΏ ἀεδίσῃ 
οἵ Μαδίδομὶ ποῦθ "γ88 ἴ0 βῆονυ ἴῃ 6νν8 Ὑο παὰ τοϊατποὰ ἔσοπι 106 εχῖϊθ, δὰ νόθα ἴ6Πι- 
ῬΟΓΔΪ σομπαϊοη ϑοοιηθὰ ἴο ργϑδοιῖ 8 οοηίγϑαϊοιίοη ἴο ἐπ ῥγοπιϊβοὰ φ]οτίοβ οὔ Μεξδείδῃ 
τείχη, [μαὺ Ιβδίδἢ ᾿ἰ πιβ6}  πδά αἰτοαὰγ [ογοῖο]ὰ τπαῦ τἰ6 ὀνϑηχο σαὶ ῥτοπιΐῖϑοβ γα ποῖ 89 
γοῦ αἱ δαπὰ, μπὰ πὶ 16 ῥσγοραγαίΐοῃ οὐ (π6 ἹΓΑΥ πιπβὺ ῥγοοοᾶς Μοββίδιβ ρίοτυ. ΤΊι6 
Ῥάβδαρα αποῖθα ὮΥ δὲ. Μαγκ ἔτοπι Μαϊδονὶ, ἐπογθίογθ, 15. ποὶ δῇ ἐπαθρεπάεπε μτϑάϊεξίομ, 
ΜΑΪΔΟΔΪ 8 ΤηΘΓΟΙΥ τη6 αὠοέογ δοομπάατγίωε, ἀπὰ ἴ80 Ενληροὶῖθὲ Ροΐη!δ οὐδ ἐμαὶ ε}}}8. 16. 180 
σϑϑο ΟΥ̓ ἈΒΟΓΙ προ ΟῚ σΟΠλ ΘΠ ΆΓΥ απὰ οχὶ ἴο ᾿δαίαί, τ οπὶ ὁ τἈι18 ΓΕρτοβο 5. 858 1.6 
αποῖον ῥγϊπιαγίι, ---- [Ὲ6 ΠΟΙ ΠΙΘΠΙΔΤῪ Ὀοΐπρ ρἰοοα ἤγβι, 88 ἰδ βογνοβ ἴο οἰ ποίάδιο ἴΠ6 ἰοχῖ. 
8:. Μααν 8Β ὀχογάϊιπι, " ΤῆΘ δορί πηϊηρ οὗὨἩ τπ6 Θοερο),᾽ 4150 βῆῆονβθ {πδὲ 6 δὰ ἴῃ νίον {11 
οἰοβίπρ θΟΟΙΚ οὗ τπ6 ΟἹὰ Τεβίαπηθης. ὙΠπδῖὲ ἴῃ 8ι. Μαίς, {. 1-- 4. {656 ψογὰβ οὗ [5Ξαἰλ ἢ δτὸ 
ἵπ Κα πιᾶπηοῦ αὐσοϊδα ΜΠ τοΐδγοησο ἕο Μαϊδοβὶ ἰδ οἷοδὺ ἔγοπι ἴπη6 υ86 οἵ μετανοεῖτε,. 
ΘΓ, 2., οοπῃρασγοὰ νυ Με]. ἱν. δ, 86., νεγο “ ΕἸ) 8} 16 Ῥγορμοῖ᾽ 6 ἀοβογί θα δς {6 
Ῥτοδοθοῦ οἵ μετάνοια," 7λε 7περίγαίίοπ 97 Ἡοῖν ϑοεγίρίμγε, τα Ναίμγε ακά ὅγουῦ: Ἑϊρὰὶ 
Τλιδοοῦγεο5 Ῥγθδοιθὰ δοίογο τπ6 {Πηἱνογδυ οὗ 1)υδ᾽η, Βγ ὙΠ απ ἴ,ορο, Μ. Α., Εεϊϊυν 
δηὰ Ταυῦον οὗ ΤΥϊην ΟΟ]Ἰορο, Ρ. 8388. “οοί-ποίε ; ΒΟΓΟ [Π6 δοσοιηραηγίης οοηΐοχὶ οοηταΐηβ 
τηποῖὶϊ {παὺ 18. ἰηιογοβείηρ διὰ γα] 14016 οὐ ἴπὸ αυοϊαιίοηθ ἔγοιῃ τπ6 ΟἹ]ὰ Τοδίαπιοπε ἴπ 1116 
Νοῖν; (δοῖγ ρυγρογί, ἤγπι, δις ; 
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Ῥτγοροθβᾶ ἄοϑθβ ἠοὺ βάρρϑη ἴο ΡῈ ἐΐθ ἐγ οὔθ; ὑυὺ 8{}}] 1 δῺΥ οαῃ ὈῸ 
βίαιοὰ νη ϊο ψου]ὰ πηϑοὺ [Π6 ἴλοίβ οὗ [π6 ολ86, 10 ργόνοθ ὑπαΐ αἱ 4}} 
δυθηΐβ ἴΠ6Υ δαπ ὃ6 πιοί, δηὰ τῃδι {παγαίογο {86 ποίΐοη οὗ ᾿πϑυττηοιηῦ- 
ΔὈΠΥ ᾿θ {16116, δηὰ {Ππ80 10 Υ600118 ἀσαϊηδὺ {π6 τηθηςδὶ ραυοθρί!οῃ8 οὐ 
{Πο86 0 σϑῃ τρδιπίδι!ῃ 1{. 

Τῆδ οοππροίίοη οὗ Νειν Τοβίαμηθην ΑἸ οι 1695 τυ ΟΥ̓ ΙΟΙϑτα 18 
{Π|18,----Παῦ ᾿π οὶ 8 ἴδυν ρΙδοθβ γανῖβουβ οἵ [πὸ ἰαχὺ ἢδνο δηἀδανοιγοὰ 
ἴο τοίχου ποθ; αὶ ἐμδΐ 80 ἔλτ' ἴγοηλ βυοῃ ϑίθρϑ Ὀθῖησ ἴῃ δΟΟΟΓάΔΏΟΘ 
αἱ φομηα ΟΥ̓ ΙοΙβιη, [Π6Υ γα υὐξουϊν βυ νοσεῖν οὗ ἔσθ ὈΥΙΠΟΙΡΪ68; 
ἔογυ 1 δνϊἄάθησθ ᾿γο6 ΒΟ ΓΙ ΟΑ ΠΥ 8}1|κ6, {π6 δαἀδρίαιοη οὗ ἃ αιιοίδθοη 
ἔγοτῃ {πα ΟΙά Τοβίαμηθῃςξ ἴο 118 ἔοττη ἴῃ {Π6 10Χ Χ., οὐ ἴπ6 τϑίηοναὶ] οἵ ἃ 
ἀἸ Πα ἐν ἔσοπι (Π6 βδουϑα ἰαχῖ, σου]ὰ Ὀ6 πιονὸ ἐϊκοῖψ ἴο αν ρτοσθθαρά 
ἔγομα ἃ σορυ δύ [Π8η υἱοο υεγδα. ΟἿ σοιγβα βιιοὶ τ βία κο8 88 νου] θ6 
216} ἐγταέία ἴῃ ἃ. τοσθγῃ ργϊηϊοα ὈΟΟΚ ταυδύ Ὀ6 ἱπᾶροα οἡ ἐμοῖσ οὐ 
στουηά; Βαΐ βιισὰ ροϊπίϑ Ὀοίοηρ ἰοὸ ἃ αἰ ἔδγθηΐῦ οαίθρΟΥΥ ἔγοαι ἢ 6 
ΟΠ ΠΟ. 168 δηα (8ο- 64}164) οοη τγδαϊοίομβ οὗ [6 Νανν 1 ϑϑίαιπθηῦ. [ἢ 
᾿ιονσουοσ ἃ ἀἸΠΠΟυ ΕΥ̓͂ Ὀ6 ταϊδοα ἔγοπι {π6 περάθγη τϑδάϊηρ οὗ ἃ ρῥαββαρθ, 
Ὰ]]Υ οοπίγδα!οίθα ὈΥ {Π6 ἀποείοπέ απογίζε5, οΥἸἰοῖδια ταν ὑο αἷν 
ΤΟΙΏΟΥ͂Θ 1; (ῸΓ ἄόγὸ τνου]ὰ 6 ἃ ροϊπῦ ἴῃ Ἡ Ισἢ νγα οου]α ἤανὸ ΓΘΘΟΙ ΓΕΘ 
το 1παἰ ψ ΠΟ ἢ γγ88 δηίθυῖοῦ ἴο [6 αχιβίθποθ οὔ {μ6 ΑἸ] ου]Υ ᾿π αποϑί] ἢ, 
ΑΒ ἴο αἰ υ ἴθ 8 τη τδ6 Νονν Τοβίδιηθης ἴῃ ροπογαὶ, {ΠΥ {ὈΓΠ ἢ. 8 
ΜΠ Γἢ {Π6 δἰγοπραβί Κιπά οὗ ἐγαπεηιὶϑδίυο ευἱάεποο. ΤΏ οΒα Ὀοδὺ δοαυδϊηίοα 
ΜΠ 4}} {Π6 [Δοΐδ γϑοοϊνϑα {Π686 Βαυθγαὶ θοοΐζθ ἃ8 ροββϑβϑβϑα οὗ ρ] σμΆΓΥ 
ΔΌΓΠΟΙΙΓΥ ἴῃ δρ᾽16 οὗ {μα Ποῦ] 68. Ὠ]οἢ τσ6 866; (ΠΟΥ Πᾶνα 119 
ἘΓΑΠΒΙ 66 {6 πὶ [0 Ὁ8; δηά ἴῃ [Π18 ΠΙΆΏΠΘΓ ἐΐόψ ρσυδγδηΐθθ ἴο 8 [Πδὺ 
ΗΝ οὗ βιιρροβϑὰ αἰβογθρΆ ΠΟΥ δι ΟὨΪΥ δυσὶ βθθιηϊησίὶν, δηὰ αἰα τὲ 
ΠΟῪ 81] [Π6 οἰγουπηβίδ 668 88 ἐδέν ἀἸα, νγὰ θῃου ὰ 866 ἴον ἔαα]ο ἸΏΔΩΥ 

8 ΟὈ͵οοάοη τ Ά]Υ ἰἴ86. Οὐ Ἰοίδιη 88 1ποσοίοσο ἴο νἱπαϊοδῖα 1Π6 ἰαχύ 
οἵ δογιρίυγο δραϊηδὺ ἐΠο86 οοσγϑθούοσβ ψἢο σου] ἀνοϊὰ 41} αἰ ΒΊ Ου 168, 
οἰἴμον ἔγομη ἱπηροτγίθος ουϊάθημοθ οὐ (48 Ὠδ8 ἴοο οὐϊδη θθθῃ [Π6 6486) 
ἔτομπι οοῃ)θοΐιγα. 
ΤΠ ἐορίοες Ὑ ὨΙοΟΝ ἤανο Ὀθοη ἀϊθουβθοα ἴῃ {86 ργεσοάϊηρ, οπαρίουϑ 

8.6 (ο86 Μ᾽ ϊοἢ 1 οοηβιἀοτοά ἰο Ὀ6 {π6 τιοϑὲ πϑοαία] ἰοὸ τὴς ΒΡ] 16Α] 
δβίυἀοηΐϊ γοϊαιῖνο ἰο Τοχίυδὶ ΟΥἰ οΐδιη. βϑοἢ 80) οίβ ᾿ν1}} ΟΥἮ σουγβ6 
Ῥτγθβθηΐ ἐμαιηβοῖνοθ ἀἸΠ ΓΕ ἰοὸ αἸδγοηΐξ τηϊη 8; ἴῃ (ὨϊηκΚίηρ, {Π6γο- 
ἴογβ, οὐὗἠἨ ᾿μαῦ ΤΥ Ὁ6 διϊίοά ἰο οἴποτβ, 1 αν δπάἀθανουγοα ἴἰο ρὶνθ 
ΒΌΘΙ ἱπέογιμδίοη 88 1 βῃου]ὰ ἤανθ ἰουαπα ὑϑ6}] ταγβοὶε ἴῃ [86 ΘΟυΓΒΘ 
οὗ ΤΥ ΟὝΤΩ ΟΥ̓ ΓΑ] δίυ 66, απὰ ψ ἰος 1 Πα, ἴῃ ἐποῖ, ἰο γαίμοτ ἔτοπι 
ΤΩΔΕΩΥ͂ ΒΟΌΓΟΘΒ: [1 Ὀ6Ιϊονο (Ὠδῦ 1π 80 ἀοϊπρ' 1 ἤδνα οοπϑυ]θα ἴο ἴΠ6 Ὀαδὺ 
οὗ ΤΑΥ͂ 4011 γ΄ (86 δαἀναπίαρα οὗ ἔδοβα βίυ ἀθηΐθ ὙΠῸ ΠΙΔΥ 86 {1686 
Ῥᾶρθβ. Τῇ δυγδηροπιθηΐ 88 ῬΘΘ ΒΟ 88 ΒΘΘΙ8 ἰ0 τὴ6 ἐπ τηοϑὲ 
ΒΙΠ10]6 8π4 παίυγαὶ, δπὰ {Π|6 ἀοί8}}8 ἀγθ Ἰ θη βα ο δα βυποϊδηεγ (Ὁ]], 
ψὶποαΐ (86 Ἰηἰχοάἀιοίίοι οὗἩ ὑπηῃθοαββαυΥ ροϊπίβ οὐ ἀἰβουββίοῃ. 

1 μᾶνϑ οπάθανοιγοα ἱμβγουρμουῦ ἴο θδασ ἴπ ταϊημα (μ6 Ἔχρογίθποθ οὗ 
ΤΑΥ͂ Οὐ δβίυα!δβ ᾿π ὑπο ἀδρατγίπηοηῦ οἵ οὐ] οἴβηη, ἀπὰ ἤο οοπβίἀοσ λοι 1 
βῃου α {πη κ 10 ἀαβίγα Ὁ ]θ ἰο ἱπβίγιιοῦ οἴμασβ 16 1 μαᾶ ὄνον οοσυρίοά 
Ββιο ἃ ροβίἴοη πὰ σοηποοίϊοι πὐτ δὲυάοηΐβ οὗ ΗΟ ϑοείρίυτο. [1 
βῃου α (θη μανο μα ἰο ἱπᾳαυΐτα, --- 1. ὙΥΒαῦ 18 (Π6 οὐ] 6 οἵ Τοχίυαὶ 
Οὐ οῖβαι τ ΒΙΟἢ 10 18 τοαυΐδῖῖα {πὲ ἃ ΒῚΡ]10Α] βευδεηΐ βμου]ά μ6 ἰδυρδιῦ 
2. Το πϑδῦ τηυδῦ βροοῖαὶ ῥγουαῖποηοα δ6 ρίνοη ἴῃ {π6 ργεδοηέ δίαίο σῇ 
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ΒιΌ]1οα] οὐ] οἶβπιῦ 8, Απᾶ μον πιιδὺ [8686 ἰμῖηρϑ ὃ6 βἰαίθα ἴῃ ὁ0η- 
ποοϊϊου ὙΠῸ (ἢ ἴοπα οὗ τπουρῇΐ, δβίαί οὔ ᾿ἰϑαγηϊπρ, ὅζο. ἐπ ἐλπὶς 
σομπίγῃη 3 Απά Ἰυδϑῖ δ8 1 1 πδὰ Ὀθθῃ βαΐ ἴῃ ἐδ ρἷαςθ οὗ ρἱνὶπσ 
»εγδοπαῖ Ἰπϑίγαοίΐοη οἢ {Π 686 8 )6οίθ, Βανθ 1 δῃἀθανουγοά, (πγουρδοιιΐ 
1Π6 ργβοραϊηρ ομαρίογβ, ἴο Ἀπβύσοῦ ἔπ686 ααοδίϊοηβ. [{ 18 πὸ ἀουδί ἃ 
στοαί ἠἀϊβδαναπίαρο παῦ Β10]104] βύυ 68 ἀπχοηρσδὺ 18 416 ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ οὗ 
ἴοο 5οἰδέαγῳ ἃ οαγδοῖθυ ἢ πὸ ἀοιυδὲ ὑπαῖ ἔγθθ ἀπὰ μαι] ἐνιρατγέαζίοπ 
ἐο οἰΐεγ οἵ σι μα 88 Ὀ6θη δοαυϊγοα, δηὰ {Π6 ὅχογοῖβα οὗ {πουρἢΐξ γθβυ]ῦ- 
ἴησ ἔγοτα [ἢ ΘΟ ΒΒΙΟΥ ΟΥ̓ ΤΟΙ Πρ; ΤΩΙΔΗΥ͂ Τ1η618 1η ΠΑ Ια] ᾿π ΘΓΟΟΏΓΒΘ, 
σουϊὰ ργοβοηΐ λἀνδηίαροθβ ἴο Οὴ6 ὙὙ70 δα ΐκϑ οἱ] γ δηὰ (}}ν τὸ σὶνο 
δύῃ γι ἱπδίγυσίίζοη ἰο ΒΙΌ]104] δι ἀδηΐθ,; (ὉΓ [06 ΓΟΙΛΑΥΪ 18 ἃ 8 
ἴσα {παὐ “4 Οηγεγεπος τοδί ἢ ἃ γα  τηδη,7 88 1 18 {μαὶ ““ Βοδάϊηρ 
τη Κοῖ ἃ [Ὁ}} τηδῃ, δα ττιηρ᾽ Δῃ Ἔχϑοῦ τηδη. ὙΤἤ686 ΓΘ ΔΓ ΚΒ ΓΘ 
ποῦ ἰπίθηαοα [ὁ Ὀ6 δροϊοροῖίο, θυῦ ΘΧΡΙδηδίοσυ ; ἴῸσ Ὁ 18. Ῥγοθα} ]θ 
{παΐ {π6 βυι )θοῖβ ἀϊἰβουββοά 1ῃ {Π6}Ὶ ργθβοηΐ ἔοσῃῃ νν}}} θ6 Τα πὰ ἴῃ {86 
πιαπα9 οἵἉ ζᾺΓ τηοΓ6 8ο γν βιυἀοηΐβ {Πδῃ ΟἸΠΘΓΒ; δῃα {μι ἐλεὶγ τγαη δ 
ΤΩΔΥ͂ ῬΟΓΠΑΡΒ Ὀ6 Β6ΓΘ τηδῦ ποτα ΠΥ {π8π [μο86 οὔ βυποπίθ αἰ ΓΘΠΕΙΥ 
βιτυδίρα, 

10 Πᾶ8 Ὀ6Θἢ ΓᾺΥ̓ Θαγηθδί Θμἀθανοῦν (0 βίαϊα 41} ἔδοϊϑ δῃᾶ ορὶ πΙοἢ8 
ΘΟΟΌΓΑΙΟΙγ. ΑἸΓΠΟΥ 168 αν ποῦ Ὀ66π ἰδκθη δὖ βθοοη- απ 1 - 
ουξ νογιβοδίιου, οχοαρί ἴῃ {Π6 8 }7 οΆ868 1ηὴ ΜΠ ]οΐ {818 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 
τηδηϊοηοά. 10 ΤΩΔΥῪ Βδϑῦλ (0 ΒΟΙΏΘ ΥΣΘΔΩΘΙΓΒ (παὶ 1 ἤανθ ὈΘΘῺ ἴοο 
Βρδυῖηρ ἴῃ {πὸ οἰϊαί!οη οὗὨ δ βου [168 δηά ἴῃ ρὶνιηρ τοίογθησθθ ΑΒ ἴο 
{π6 ἑἰωέίογ, 1 ἴᾶνα τ]ὰ ἴο βίυαν {μ6 δανβδηΐαρθ οὗ {86 βιυιάοηΐϊ, ὈΥ 
τοίογγίησ ἴο βιοῖ ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ἱῃίογηγδίο 88 ἈρΡοαν ἀοΒίγ Ὁ] ; δηά 8 
ἴο δι μογὶ 166, 1 ἢᾶνο οἱἰοα {Ππ6πὶ 88 ΤᾺΣ 845 βϑοιῃῃθα ἴο τη6 ἴο δ πέοξϑ8- 
δϑαγψ. Βυῦ 1 αν ΤΆΥΟΪΥ ἀἄοπο {18 τὶ Τοσαγὰ ἴο δύο ροϊηΐβ ἃ8 
δἀμαϊῦ οὗὨἨ ᾿πνθϑι ρα 0 η οἡ ἴΠ6 ραγὺ οὗ ΘΥΘΥΥ͂ 0Π6, ΟΥ̓ 88 ἴο 1ΠΠΟΓΠΊΔΙΙΟΣ 
ὙΠ 1Οἷ. ΤΩΔΥ Β6 6 πὶ 0 6 σοΟμ 0. ΟΥΠ 164] ροϑβοββίοη. [η6664, 88 ἴο [Π6 
Ἰαίίογ, ὃ που] οἴϊθηῃ 6 ᾿τροββῖθ]α ἴο αποίθ δα ΠοΥ [168 τυ Ἔχδοί- 
Π6Β88 ΟΥ̓́ΡΓΟΒ; [ογ 1 του ]ὰ Ὀ6 πη ργδοῦϊ θα Ὁ]6 ἴο τθοαὶ ἐσλογε οὐ λοι, ἴῃ 
{π6 σουγβο οὐ βίιαϊθβ φαγὶ οἱ [ῸΣ ΙΏΔΩΥ γϑᾶγϑ, διοἢ 1 ΟΓΏΔΙΊΟΙ 
ἢτϑῦ τηϑῦ ΤΥ ΘΥΘ6; δπα ονϑῃ 1 {18 ΓΘ ὈΟΓΠΘ 1 παϊηά, 0 που]ὰ 
ΒΘΠΘΓΑΙΥ ΒΆΡΡΘΩ ἰμΠαὺ Ὁ γα ὨΙΔΙΪΥ ραπογθα ἴγοτλ βοῖθ τ 6}] 
ΘΑΥΪ οΥ ΒοῦγοΘ, δηα ἰο ἐλὲβ, ἰδ ἈΛΥΠογο, ἴπ0 γτοίδσοποθ βου ὃθ 
τηδάθ. Απάα 88 ἴο ροϊπίβ νοῦ 1 ἤανα δχϑηϊηϑαᾶ ἀπά ἱηνοδυραίαα, 1 
νου] ΒΌΓΟΙΥ ϑανοὺγ οὗὨ αἰδεδοίδειοη 16 1 δα οἰὐο( οὐλεγδ ἃ8 ΤῊΥ δυῖπο- 
ΤΙ 1168 (8ϑοπι6 οὗἨ Ὑγ]Ποπὶ ἰῃ ραδβὺ {ϊπ|68 τοοοῖνϑα {Π6ὶγ ἐπί συλ 0 ἔγοτη 
Τη6), δηὰ 10 που αν θα Ὀὰΐ 110016 βαιἰδίβοίοσυ ἴο {μ86 βιυάθηϊ; 
1 ψου]ὰ παν ὈΘΘἢ 88 ἐποὰρὴ 1 ψογα ἴο ἀθβοσῖθα 1[Π6 βοθῆθ Ὀθμ6]4 
ἔτοταῃ 186 ἴονΤΟΣ οὗ {π6 (ὐδριῖο] δὲ οσλα οἡ 1Π6 Δ ςΠΟΥΥ οὗ βολα 006 
6ἶβ6, δὲ 848 16 1 μβδὰ πόνϑῦ Ὀθϑῃ {πογθ,--ονοη 16 1 αἀϊά ποὶ τορϑαΐ 
Βοη6 ΟὗἩἨ {[π6 ουττοηΐ τη 8- δία βιμθη (8 ---- Βα 0 ἃ8 ὙΠΘΠποσ (6 ΡΥγαιιϊα 
οὗ Οαἴυθ Οδβίϊυϑ Ὀ6 ν]810]6 οὐ ποῖ ἔγοιαι {Ππ6Π66. 

1 ἰγυδὺ ἐπαῦ 1 πανὰ βυ πο ΘΕ] δοκπον]οαροα τυ ΟὈΪ σαί! οηΒ ἰο 
οἴμοσβ. ΤἈγου σῇ ᾿ῃξογηδίοα ὑμπ8 αυτά θα τη6, δπὰ Το] δίοπθ ρυῦ 
ἰηΐο ΤΑΥ͂ μαηάβ, 1 παν θθθὴ δ0]6 ἴο ρσίνθ αὶ πιοῦα δχϑοΐ δοοοιηΐ οὗ 
βοιῃδ οὗ τῆς νϑυβίοῃβ [πὰ Ὧδ8 ΘΥ̓ΟΥ Δρροδαγοᾶ ἰῃ ῥγὶηΐ: βιυἀθηῖβ ν}}]} 
βηά ἴῃ οδοῖ δι86 ἰο οι ΠΟΥ ἀγὰ ἱπαθυϊοά. Α8 ἴο οἴμοῖβ οὐ {π6 
Ψουβίοηβ. 1 ΠΑΥΘ 80 βιυιάϊθα ὑμθῖὰ ταγβοι  {παῦ 1 αν Ὀθθη 80]6 ἴο 
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᾿ΔΟΒΒγπι ΟΥἨ 10 οοττοοῦ {Π6 βἰδίθιηθηίβ οὗ οἴμοσαθ. ΥὙΥ τοσατα ἰο {Π6 
τοὶ Τεβίαπιθηξ, 88 ῥσγιηἰθα, 1 μανθ Ἰοῃρ' ροββαββθά δηὰ Βαθιθα]}Ὺ 
υϑοᾶ {π6 ῥΥϊηοῖραὶ Θα! ΠΟΏΒ, 80 ὑπαΐ 411 ὑπαὶ τοϊδίθβ ἴο {86 πὶ 88 θθθῃ 
ἄγαν ἔγοτα πῸ Βθοομα- αηα βοιγοθθ. Αβ ίο Μ88., 1 τηυδβί δ8 ΠΥ 
88 ῬΟΒΒ10]6 δοκπον]θᾶρο [86 στοδῦ βοσνῖςθβ οἵ Ῥτοΐθδεβου ΤΊ βοβαπάογι; 
118 88 θθθπ ἀοηθ 1 οοπηθοίΐὝοη Ὑψ1Π οδοῖὶ ΜΆ. 48 παιηθὰ δπάᾶ 
ἀεβογι θᾶ ΜΥ οὐ οΟ]]αὐοη8Β δηα δχϑιϊπαίοηβ οὗ ΜΌῶΒ. πὶ}} 6 
ουπά αἵ Ἰοαδύ (ο αἱα 1Π6 βίμαθηῖῦ 48 ἰο ψβαῦ 18 βίδϊβα σι τορατὰ ἴο 
{818 Ῥγβηο οὗὨ {π6 Βι 0] θοῦ, 

ΑΙ] ἱπξοστηδίου οοτσηυηϊοαίθα ΟΥ̓ Βοοἶαυβ 88 ἀογι να ἔσγοτῃ {μοὶσ 
ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ᾿Πγ ΒΟ ΔΙΟΠΒ, ἃ πα 411 ἀγάνγῃ ἔγοτ ΒρΘ οἶδ] βουγοθβ, {11}, 
Ι Ροίιονο, Ὀ6 ἑουμῃὰ ἴο Ὀ6 ἀἰΒυ ΠΟΟΪΥ δοκπον]οαάροα. 161 μανα βοοπιοᾶ 
ἰο οἰαπὶ δου! ηρ ἃΒ ΤΑΥ͂ ΟὟ ὙΓΙΟὮ 18 ΤΟΑΙΥ ἀπο ἴο0 οἴδογ8, 10 Π88 
θ6θ ἔγοπι οὐθχϑιρῃῦ, δηα ποί οὗ βεῦ ρυγροβθ 1 οὐρῇΐ ροῦμαρ8 ἰο 
ΤῊΘΠΌΟΩ ἰπαὺ [Π6 σοῃίθηΐβ οὗ ΤΥ βίυαγ δηὰ {Π6 σϑβυ δ οὗ τῦ οὐ πη 
᾿ηνθϑι σα 0η8 ἕδνα ὈΘΘῊ ΤῸΓ ὙΘΑΓΒ (ΓΘΘΙῪ ΘΟΙμταυ πἸοδίθα (0 βοβοἶδυβ, 
ὙΠΟ Βανο υϑοᾶ {Ποτὴ 8ἃ8 ὕπο 84 Εἰ. 

Ης νἷιο ΥἱσθΥ βίυαϊοῦ ἐπ6 ὈΥποῖρ]θ8 δηα ἔδοίβ οὐ {π6 Τ᾽ οχίυβὶ 
Οὐ οῖβαχλ οὗ 186 Νον Τοβίβπιχθης ΜΠ] Βηὰ ἐπαῦ Π6 [88 δοηυϊγρά 
ἸΠ]ΟΣΤη ΟΠ ποῦ οἢ ΟὯΘ 8) οὕ ΤΟ ΓΘΪΥ, Ὀὰΐ 4180 οἡ δἰπηοβί 411] οὗ {μοβθ 
{παι γοϊαίθ (9 1Π6 ὑγδηβηλβϑιοῃ οὗ δογιρίαγα ἔτοιῃ (86 ἄδυβ οὗ (86 
ἈΑΡοβίϊεβ; μ ν}} βανα οὐίαϊποά ἐπαὶ Κὶπᾶ οὐ ᾿πβίγυοίϊοη τ μοῦ ψ1}} 
τπηραγῦ ὈΟΙΒ ἃ Ὀγοδαίι δπὰ 4 ἀθβηϊίθηθθβ ἴο 81} 818 Β1Ό]16Α] βὑμα 68 ; 
86 ψ1}} 6 Ἰϑὰ 1ηἴο ἃ Κιπὰ οὗ πποοπβοϊουβ οοπηθοίίοι τ  1Π6 ΣΙ ύοΥΘ 
οὗὨἨ δογιρίυγα δηα {6} ψογ 8. 
1 τοᾶν αἶβδο Ὀ6 οὐϑοσνϑα {παῦ 10 ἢ} 8 βοῦοϊαν “1}} Ὀ6 Ὀυΐ {16 ἀ18- 

Ροβθὰ ἴο ρῖίνθ ὑπάσθ γγοηιίπεποο ἴο τῇθγο οὐὔἹ 68} ἀοία}]8 δπᾶὰ [ῃθ 
δίαίεπιεπέ οὗἨ Ῥγόσθβθεθ: ὙΠ6π προάβι] ἢ6 Μ1}} 6 ΓΟΔΥ πὶ [μ6ε6 
τπϊηρβ: Ὀὰῦ 6 ψ1}} ποὺ βϑοίς ἴο ραγϑθ ἔπθῖὰ δ ἔβοβα ὁ τ0 δζθ 
ΘΟΙΩΡΑΓΆΕΥΘΙΥ ὉΠ5ΚΙ 6 1π οὐ οἰδη. ΤΏ οοπδυχητηδίθ τηδί ῃοθιηδ- 
(Ἰοδῃ ἄοαβ ποῦ {πη 1Ὁ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ὕο ΒΑΥ ταποἢ ἀρθοσύ {μο86 θ᾽ θπιθηίαυΥ 
ῬΓΟΘΘΒ868 οὗ Ὁπουρσηὺ τι τ] οἢ Ὠΐθ τϊπα 18 Πα ΙΓ4}}γ ἔἈΠλ ΑΓ; Ὠ6 
1868 ποῖ 1 σοπμηδοίΐοη ψἱ ἢ ἐπα ἰο ψηϊοῆ {Π6Υ Ἰοδ4, 6 Ὀδ868 
ΤΘ81}}8 Οἡ ποι, δπα 6 οβίϊμχαΐθα [ΓΘ πὰ ἃ8 ᾿1ηἶκΒ ἴῃ ἃ ομδίῃ οὐ γοαβοη- 
Ἰηρ,, δηα ποῖ δ8 1 ΠΟῪ ροββθββοθα βοιηθ να] ῸΓ {μοῖγ οὐ ἢ βακβϑ. 
Απά 80 ἴοο 88 ἰο οὐ οί; μΒ6 ψηὸ δαδὺ δρργθῃθηᾶβ 118 οὔθ ν}}} 
Κορ ἀφία!θα βίαίθιηθηΐβ τη ργόσθββθβ οὐ γϑαβϑοπίηρ ἴθ {ποῦ οὐ 
ῬΓΟΡΘΙ ΡΪδοθ, ὑ 8116 πα 868 ἴπ6 γοβα 8 ΜΠ 411} οομῆάθησθ. [ἢ ογάοι, 
δπονγονθῦ, ἰο ἀο {π|8, {πΠ6 8ι}0]6οῦ τηυϑὲ 6 ἐῤλογομσλὶν ἀρργθμαπάδὰ ; 
Δ [86 Β128}} τηθάϑιγα οὗ δἰὐβηϊοη πΒ1οἢ 1Ὁ ΠΔ8 ΓΘΔ]1Υ τϑοοὶνϑαᾶ ἢ 
186 ραγί οὗ ῃοβα σῆο δἷτὰ ἴο 6 Β1}]154] ϑομοϊαγβ ἀπιοηρδί 8, ἢ6668- 
δι δίθβϑ αὐ ργόδοπὲ βίαϊθιηθηΐβ ἴῃ ἀδἰβ}} ΒΘ ΔΗΥ͂ ΒΌΘΝ αοΒίζοηβ ἃγὰ 
δοπϑιἀογοά, σἢϊοῆ πουἹὰ οἴμουνίβα Ὀ6 ποοαᾶΐθβϑβ. Τῆοβο ὙΠῸ 8ΓΘ 
ἔδυ Πᾶν 10} ἃ ἐογοῖρστι ἰοηρτια ΤΩΔῪ τοδά 84 σσοσκ ἴῃ 10, ἰπ ογθυ ΒΩ Υ 
ἴο οὐδ! ἃ ἱκηον]θᾶρσα οὗ {π6 βιι]ο -τααίου ; 116 Τοβα ἰὸ Ὑοτὶ 
[86 Ἰδαηρσυδρα 18 θαΐϊ ρδγί δ} ]ν Κῆονι, τηυβὲ αἰϊοπά ἴο ἐλὲς αὖ 186 βᾶπι8 
ἴθ, 1. 1ΠῈΥ παηΐ ἴο ἰθασῃ ὙΠαὲ ἐμ6 σουκ οοπίδϊμβ. ΤῊΪ8Β 18 ἴοο 

1 Ῥχοΐοβϑοῦ Τί βεμοπδοσῦ ἰβδαοὰ δου (ἢ Ὀορίπιΐπρ οὗ 1856 [6 ἢτβι μαζὶ οὔ ἃ πεῖν 
οὐ οπ οὗ {π6 τες Τοϑίδσηομπξ, ἴῃ τ ἢἰς ἢ [86 Δα οΥ 198 ἀγὸ σίνθη πιοτὸ ἔα] ΠΥ τ 8π Ὀεΐογο. 

ΟΙ, ΙΓ. ῬὉἑ"Ν 
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1Πυδίγαῖῖνα οὗἩ {6 οοπαϊοη οἵ Β101164] βομοΐασβ ἘΠΉΡῚ 18 1} ΤῸ - 
σαγὰ ἴὸ Τοχίυδὶ Οὐ Ἰοῖβπι; δα {μ08, ταποῖ οὗ {86 ΒΙ1Ό]104] Ἰθαγηϊηρ, 
διηοησδβῦ [8 18 ἸΔΠΠ ΘΕ ΑΌΙΥ τπλθᾶστα. 

Τῃ γρδάϊηρ [86 ΘΟ ρ]δἰπίβ τηϑάθ ΟΥ̓ Βοπλ6 ΘΑΥΪΥ͂ ὙΓΙΓΘΣΘ, 10 τηὶρὰς 
Β66Π 88 1Ὁ {16 ἰοχὶ οὗ (6 Νὸν Τοβίδιηοθηῦ μαά ουθῃ {πθη τοοοϊνοα 
Ταλίθυ] Σ᾿] ΌΓΥ ; δηᾶ [818 βθϑῖὴβ ἴο οοηίγδάιος ἐδ 6 ρἜΠΟΘΓΙΑΙ σοβυ 8 οὗ 
οὐ Ἰοἶδηλ, Ψ ΜΙο Ῥσόνο ἴπ6 σεδοίαπέϊαί Ἰπιορτιν οὐ πμαὶ 85 Ὀθθη 
ἰγαπδιχι 64. 10 18 88 ὑπουρῇ βοπιθ τηδρπιβορηΐ Θα1ῆο6 ΒΊΟΣ ἀρ ρσ ίοά 
ΤΑΒΗΥ͂ ΟΥ̓́ΘΒ ὝΘΓΘ [0 ΓΘΟΘΙΨΘ ἸΠ]ΌΤΥ ἔγομπι ΟΔΓ6]688 παπᾶ, 8ὸ {παΐ 8. ροτ- 
(ἰοη οὗ 18 οὐβαιηθηΐαὶ ομδύβοίοσ τ γ ἰοϑὲ. Τθμοβα τ8ο δα δϑϑὴ 1ὲ 
ἴῃ 8}1 108 ΟἿΟΥΣΥ͂, ΟΥ ὙΠῸ ΒΔ {πὸ αἰδίϊηοὶ ἰσαοθβ οὗ {μ6 1}}-ἐγοαϊπιθπὶ 
νν Ὠ1οἢ. ῃ8Δ4 ἀοίαοεα τυοῖ οὗ 118 οαγνοα Ο]αρσθ, ταὶρἢῦ 50 Ἔχργθβδ {86 }Γ 
Ἰαπηθη αὕοη8 88 1ἢ 16 πουῖς οὗἩ βρο] δύο. ᾿ϑα τρδίθυϊ!]Υ ομδηροα [8 
βίγυοίατο ; δῃὰ γοί δἱΐοσ (6 ἰδρβθθ οὗ ΤΥ οδηξυσῖθθ, {86 θα πο ον 
ταὶρὮῦ {Π6 τίμα Ὀ6 ἱπο! π64 ἴο ο 6 Ὁ δ {86 ἱβοοσγιυρί ργοβογυδίίοῃ, 
8ηα τηὶρῦ ᾿υαρα ἰμδὲ ἐΠ6 οϑπηαύθ ἔοσταθα οὗὨ ΘΆΣ]Υ ἱπυΣΥ δὰ Βδθπ 
1 ΟΥ̓ΟΣῪ ταβρθοΐ ονογβίαίθα, Ηδ στηῖρὮῦ 866 ἐμπαῖ 10 νγθ θβϑϑῃ 4} } γ (μ9 
Β816,----(ἢ 6 Δγοδιϊδοίαγαὶ ἀοδῖσιηι ὩΠΙΑΥτοα, δηα {πὸ 811}} οὐ ἐδ αὐ ϊβι ̓ β 
Παπα 51}}} (ΠΥ Ὑἱβὶ Ὁ] 6 ; δθὰ ἢ6 σου] ἐπυ8 θα (μαί [π6 ΘΑΥΪῪ ἴη- 
7.Ὑ168 σου] δανο Ὀθομ αὶ 1016, Δα οου]ὰ οὨΪγ μανα αοοιοα ἀοἰα}}8 
ὙΥΠΙΟΉ βθθηλ ΘΟΙΩΡΑΓΑ.ΨΟΙΥ υϊπιρογίδηϊ ; δυο ἰπουρῇ ἴο ἰμοβα ψ8ο 
ἐλεπ Ἰἰνϑα ΤΠΟΥ δϑϑιλθα ἴο ὃ6 8 ζίΘΠΘΤΑΙ ἀἰθδισῃῦ ἰο {πο οἀϊῆοθ. [ὺ 18 
1 ΔΙ͂ΟΙ αρϑβ, ἤθη (86 τ 80]6 μ88 Ὀθθὴ τρϑ]]ονγοα ὈΥ͂ (πη6, {μα δὴ 
οϑτηδίο ὁδὶ Ὀ6 δοδὺ ἰογιηθα οὗὨ (86 τοϊδίοη οὗ {6 ταυοῖ ἐμαὶ 16 τπηΐη- 
)υγοὰ ἴο {8Π6 ραγίβ τ Ποἢ ἀγὸ ΑἸ ρ᾿ ἀαἰοα, δὰ 186 Θμάἀθανοῦῦ οδμ ὉΘ 
πχοϑὺ ΒΒ ΘΟΘΒΒΕ ΠΥ τηδ66 0 Βοτο ουῦ ΘΥΘΙΎ 816 βίοῃθ, ΘΥΘΥΥ͂ Ρΐθοθ 
οὗ Ὀγσόκθῃ ἰσβοοσυ, δηὰ 0 δ ἴπθπὶ ἱπίο ἴπ6 ρ]δοθβ στο ὉΠ 5Κ11ι} 
Πδπάα τὸ βουσδὲ (1 ΤΑΥ͂ 6) ἴο χορδὶν τ υϑυϊθα δὰ οχίγδηθουδ 
ἸηΔΥΘΣΙ 



408 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΟΤΙΟΝΒ 

ΤῸ ΤῊΞ ΒΈΒΡΕΟΤΙΥΕ 

ΒΟΟΚΕ ΟΕ ΤῊΝ ΝΕῪ ΤΕΤΑΜΕΝΤ. 

ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΗῪ ΟΒΒΕΒΥ ΑἸΊΙΟΝΒ. 

ΙῚ νἹ] Ρὸ ἔοσς (Π6 στοδδοσ 8 σοπυδῃμΐθησο ἰοὸ δα ἰπέογτηθα δαὶ ἱτι ἐπ 
Τηϊτοάυοιίζοηβ το ἐπα ὈοοΚΒβ οὗ {π6 Νὰ Ταβίδιηοπί, ἴπ 6 οἴου οὗ (ὴ6 
Ἑαϊίοσ μα8 Ὀθθῃ ῬΥΪΠΟΙΡΆ ΠΥ σοηῆβηρα ἴο τηδκίηρ δυο ΔἸ ἰοη8 δηᾶ 
ΔΙ ΟΓΔΈΟΙΒ 88 πόουϊὰ Ὀσιπσ ἀονγῃ [Π6 Δ}8]γ818 οὗ {πὸ Ν6 Ταβίβδιηδηϊ 
88 τὶ ἔθ ὈΥ 6 ον. Τὶ Η. οχιθ ἰο 16 ργεϑϑηΐ {1π|6. ΕἸΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 
οὗ ορἱπίοη, ὅζο. (ἢ ποῖ οἰ βοσ 86 ποίθα) ἃσὸ ἀΐδ. [Ἃπ Βοπιθ οδδ68 
1π6 δοοουηίβ οὗὨ ραβὺ δοῃίγον υβ1 688 θαυ ἰο 6 Αἱ ΥΘΠΕΪΥ βιαίοά, 
Δα οὗδθη 6 ἔδν δα ομδὶ ποσὰβ βυοθ ἰο ἀο {μ18.Ὁ6ἃ. ἴῃ βοιθ ᾿ 
ΡΪδοθϑ ἔπ ΕΔΙοσ μ88 οοπάοπβοα {86 βἰαίθπιθηβθ 88 τη οἷλ 88 ρΟββὶ Ὁ]6, 
ΘΒΡΘΟΙΘΠΥ τθθη δ )θοίβ οὗ ρμαδὲ ταῦμαυ ὕπδῃ ργχϑβοηΐῦ ἱπαΌΪ ΤΥ ΔΓΘ 
ὉΠ ον οοπδίἀογαίΐοη. (ὐογγθοιοηβ ἤδνθ Ὀ66Ὴ ΤΥΘΟΙΥ Ἰηἰγοάιιοο ΤΠ ΘΓ6 
τοαυϊχοα ἔσομι ἴπ6 τϑϑυ]8 οὗὁἩ ἡλοσα τϑοθηῦ ᾿ηνθϑι ρϑοηβ, δηα ὙΠ ΓΟ 
ΠΟΘ] (86 ΕιίοΣ 88 τηδᾶθ δαάϊτοηβ αἰδιϊηρυ θα ἔτοη Μγ. 
Ἡοτηθβ ἰαχί. [1 {818 μ Ὀδίϊθνθα ὑπαὶ [6 τϑδάθγβ δαἀνδηΐαρε δπὰ 
σον θηΐθηοθ αν Ὀδ6οῃ οομδϑυϊἰεα. Μτ. ΗογσηθΒ σϑίογθῃοθθ ἰο δαῖμο- 
Τὶ 168 δίαῃα ἴῃ ροηθγαὶ πα] ογοὰ : θα θη ὑπ 66 ν 88 {π6 ὁρροτγίμην 
ΟΥ̓ τοΐογσεϊηρ ἴο 8 τρογα οὐἱρῖηδὶ βουτοο, ἴπ6 ΕἸΔΙΟΥ 888 τηδάβ 186 
οἤδηρθ. Μὰ τοραγὰ ἴο τηοάοσῃ πα. 68 δηα βοθρίϊοδὶ οὔ) θοίϊοη 8, 
ἢ [88 οὔθῃ ποὺ Ὀδθθῃ ποοάέαϊ! ἰο δηΐοσ ἰπΐο τηυοῖ ἀοία!], 1 τὸ 
ΔΥῸ βα 1886 οκ πᾶς ὁ} ουἱάοποο δἃ8 ἴοὸ ἴπ6 δυϊμουβῆρ οὗἩ 186 
θοοΚα οὗ ΗοΙγ δουϊρίυσα, βυυτηῖθοθ δηαἃ ἈΒΘΟΥΠΟΏ8 ἴο [86 ΘΟΠΊΓΑΤΥ 
πορᾶ ποὺ ΡῈ τηδάθ ἴοο ρσοϊυϊμοηί. [Ὁ ν1}}} αἷἶδο ΡῈ ουπα τουοὶ 
ΤΏΟΥΘ ἔγεαυθηῖ ἔπδη (86 ῥγιὰθ οὗὁὨ τδην τιοάθγῃβ 68 ἔμθπὶ Α]] ον, 
(μαὺ τϑοθηΐ αἰβοουθυΐθθ (88 ΠΥ δῖ ἀδοιμθα) ἴῃ {Π6 χσαρίοῃ οὗ 
Μὴν ἐπτῴτμιο ΔΘ ποίησ ψδαΐονοσ Ραΐ {Π6 τουϊναὶ οὗὨ βοπθ συϑῦγ οἷά 
δηὰ Ἰοπρ-τοίαἰοα οὈ]οοοη : ἃ. ΠΟῪ ἀσο88, ἃ ΠΘῪ ὑθστωϊ ΠΟΪΟΡῪ, δπᾶ ἃ 
ἴον Οοἴτωδῃ πδῖλθ8 (ἀδοιηθ ποίμῖηρ. ποσί ἴῃ ΠΟΥ οὐ ΘΟΙΠΓΓΥ, 
δ ψῆο ἀοὸ ποῖ ἐμποιμλβοῖνοθ δοίίϊουε ἰμοὶῦ οὐ ΒρΘΟΌΪΔ 08), ΔΓΘ 
ἀεδοιηθα βυποϊθηῦ ἴο οἴγθ ΟΌΥΥΘΏΟΥ ϑιηοηρβῦ ΒΟΏ6, Ὀοΐδ 1η {πὶ8 
ΘΟΘΊΣΥ δηά ἰπ {86 Τπι ρα δίαῦοβ, ἴο βαπιϊπιθηΐθ ᾿ομρ' ΔΡῸ τοξαίεοα, δηα 
ὙΠΟ ργθβοηῦ μοί μίηρ ΠΟΘ, 80 [ἌΓ 88 ἔποίβ 816 ΘΟΠΟΘΓΙΘ, ἴο [Π6 
ΤΑ ΪΠ8 οὗ ἴποθ6 ῈΟ δ. ὀοῃηγοσβδηῦ τ] ἢ ἀἸβου ββίοηϑ' οα. [ἢ 686 50] 6οἴϑ. 
ΟἸμογβ ἀδραγί ἔζομι {μ6 στουπὰ οἵ ἔλοίΒ δῃὰ ονϊάθμοθ, δηα αβϑυμπιθ ἃ 
ῬΒΠοβορΐο βίδπαϊηρσ, ἀπὰ ἀγριθ 88 ἴο {π6 ὑγσατῃ (οΥ λ6 σοπίγαγυ.) οὗ 
Τανϑϊαιίοῃ ἴσοι ἘπΘΙσ οὐσῃ βυρ)]οοῖϊνο ἔβοϊϊπρβ. [ὑ 18. τγ8}} ἔοσ [89 

ἢ 3 ᾿ 
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βέυάοηϊ ἰο 6 Καρὶ δνδὺ αἰϊνα ἰο {π6 δὐοβοϊαίε οἱαϊπιβ οὗ ευἱάδπσο, ἀπᾷ 
ἴο Ταπλθα 6 Γ {παῦ 8116 ΟρΡ᾿ ΠΙΟῺΒ ΠΊΔΥ͂ Ομδησα δηα γϑ-ομδηρο, α86007- 
ἰαϊμοί ξαςίς αι γρ8] οὐ)οοίίυο ἐγ, ταυβὺ ονοὺ Ὀ6 {Π6 ΒΕΙΊΘ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1.ὕ 

ΟΝ ΤῊΞ ΟΙἹΑΒΒΙΕΙΊΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊἙΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

Δ ΑΒΙΟΟΒ τηοᾶθ8 οὗἁἨ διγσδηρίηρ {πῃΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ [86 Νον Ταοβίδιμοπὲὶ 
αν οὈΐδιποα αὖ αἰ ἔδγθηῦ {1Π|68; ΠΟΥ ἀο68 {π6 οΥάοσ ἴῃ ψ ϊοῖ ΠΟΥ 
ΔΓΘ ἴο δ6 ουπᾶ 1ῃ τη βοσρίβ αἰ γαυβ8 ΘΟΥΓΟΒΡΟΒα τ] ἐμαῦ ἴῃ τ Οἢ 
(ΠΟΥ͂ ΟΟΟΕΡ 18 {Π6 ῥυ]ηΐθα ΘΟΡΙ68 δπα τροάρθτῃ ὑγϑῃβ  οη8. ΤΠ 60]- 
Ἰοοίΐοι ἀπα ἀττδηροιηθηῦ οὗ ὑΠ6 ὈοΟΚΒ οὗ {μ6 Νὸν Ταβίδιμθης Ὀϑ]οηρ 
ῬΙΟΡΟΗΥ͂ ἰο {86 ιιβίοτυ οὗ ὑπ6ὸ (ὐδποη 88 βαοῦ. Τῇ ρσγϑδίδσ ραχύ οὗ 
[6 ὑνν δη υ -Βαυθὴ ΤΥ ΠΙΏΡΒ ΔΓ6 ΠΟΤ ἴ0 ἤᾶνθ ὈΘΘη 1ῃ ΨΘΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ 1186. 
ΤἼδ ἔουσ (ἀο8ρ6]8 παρ ἃ σοἰϊεοίίοπ αὖ ἃ ΘΑΥΪ]Ὺ ρῥογὶοα οὗ {μ6 βοοοῃά 
ΘΘΠΌΓΥ, δηα 80 ἀἸα {πΠ6 ΕρΙ51168 οὗ δ. Ῥαὰ]. Τὸ {π686 οο]] οί Οἢ8 
1Π6 ΟΥΠῈῚ ὈοΟΪΚΒ ογο φγασμαϊίν τἀ 64, 8ο {Παὺ 411 ψγογθ Κπονγῃ ἴῃ 188 
ΘΆΓΪΥ γατί οὗ [π6 (δῖγὰ οδηΐιγυ ἴο αἰ δγθηῦ ΟἸ τ βίϊδη τσ ἴοσβ, δηά 
ἔγοτα ἴπΠ6 Ὀαρὶπηϊηρ οὗ {π6 ἔουγ {86 υπίοῃ οὗ 411 [88 ὈοΟΪκΒ 1π οη6 
σοα ὈΘσϑπια Παρδὶύαα!. ΑἸΠαπαβίαβ, οὐ {πΠ6 ΔυῖΒοΥ οὗ [ἢ6 ϑῬ'υ πορβ18 οὗ 
τῆς δεαογοα δουιρίυγοβ δὐσι θα θα ἴο Πΐτα, τη κοβ {π6 ΝΟ εξ 
ἴο σοπαῖβί οὗἉ οἱρῇῃν νοϊυτηθβ ΟΥ ραγίβ, ν]Ζ. {π6 ἔθου (ἀοβρο]β:; {86 ΜΛ 
Ὀοοῖὶς 18 {86 Αοἰβ οὗ 126 Αγμοβί]6β ; {86 εἰσί σοπίδιηθ ἴΠ6 βϑυθῃ 
(ἰδίμοϊιο ἘΡΙΒ6168 ; (Π8 βευοπέδ, [π6 Τουτίοοη ΕἸΡ᾿ 8.168 οὗ 8:1. Ῥθδι] ; δηᾶ 
1πΠ6 εἰσμέλ, ἴπ6 Βιονοίδίοι οὗ δῦ. Φομη. [Ι͂ἢ ἃ Ἰαΐοσ ἀρϑ, 1μθοηέϊυβ οὗ 
ΒγζΖαπίαμ 3 ἀἰδυγ αϊοα 186 ὈΟΟΚΒ οὗ ἰῃ6 Νονν Τοβίατηθηΐ Ἰηΐο βἰχ 
ῬΟΟΪΒ οΥ ραγίϑ, {πΠ6 Μγεὲ οὗἩ ψ ΒΊΟἢ Θοτηργιβοὰ ἐῃ6 (ἀοβρο}β οὗ Μαιίμοιν 
δηὰ Μαΐκ ; {Π6 φεοοπα [Ὠο86 οἵ ζΚ6 ἀπά Φοδη; τὰς ἐλέγα, [π6 Αοἱἰϑ 
οὔ {86 Αροβέ!6β ; ἐπ ,)ουγίδ, [86 βανθὴ (δίμο]ο ἘΣΡΊβ1168; {86 ΠΝ, 
1η6 ΕρΙ8|68 οὗ δῖ. δὰ]; δηὰ ὑπὸ βἰσέλ 1πΠ6 Αροσδῖγρβο. Βαϊ {86 
ΤΠΟΪΘ ἸὩΟἄΘΓΏ, 8η6 ΟΟΥΔΙΏΪΥ ΤΏΟΓΘ ΘΟμνθηϊοπὸ Ἀσγδηροιηθηΐ, 18 {παὺ οὗ 
116 Ηϊείογιοσαϊ, Ἰ)οοίτίναὶ, ἀνὰ Τγορλεξεαϊ ΒοΟΙΒ. 

Τηδ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ἅγα βυο ἢ 88 οοπίδϊη ΡΠ ΟἾρ4}1Υ τηαἰίεσβ οὗ 
ἔδοϊ, (πουρὶ ροϊηίβ οὗ δ πα ἀοοίσὶ πα τὸ 8180 ᾿πίδγσσονυθη. ΤΏΘΥ 
οοπδιϑὺ οὗ ὕνγο ραγίβ; {86 “[γϑέ, οοῃιργι βίη 1μ6 ἔοι (ΌΒρ6]8, το δίθβ 
186 ὑγδηβϑοίοη8 οὗ 688 ΟἸσῖβί. ὙΉ686, ψ ἤθη ἔοσιηθα ᾿ηΐο ἃ γοϊυτηο, 
ἤανθ Βοιῃθτηθϑ Ὀθθῃ οΟ]] οἰ ν νυ ἰοττηρα Εωγγέλεον, ἐλ Οοερεῖ, ἀπά 
Εὐαγγελίων Γραφή, λ6 δογίρίωιγε 9 ἐδε Οο5ρεῖ.. Το δεοοπά ρατί οἵ 
ἴΠπε86 Ὠἰβίοτιοαὶ ὈοοκΒ χοϊδίθϑ (η6 ἰγαπβαοίοηβ οὗ [6 ΑΡοβί]6β, 
ΘΑΡΘΟΙΆΙΙΥ ἰμοβο οὗ Ῥοίθσ δῃὰ Ῥδμ], ἀπᾶ ὀοτηργῖβαδ {1| ὈοοΪκα ο]] 
1πΠ6 Αοἴβϑ οὗ (9 Αροβίίοβ.υ Τῇ ὭΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΒΟΟΚΒ ἱμοϊαάα {86 
ἴουγίθοθη Ῥδυ] πα, δηα 4180 1π6 βθυϑὴ (ὐὑδίμο]ο Ἐρ βί]ϊθβ. Ὁ δρρεὶ- 
Ἰαίλοη οὗ Οαΐλοῖϊϊε Ἐξ ρίδεϊο5, τ αΐθνου Ὀ6 118 οΥἱρίη, 18 Οὐ σο,Βι ἀοσα Ὁ ]6 

Σ 866 Ὑ εβίοοι τ “ Ηἰβίοσυ οὗ [86 σδποη οὗ ἴῃ Νὲνν Τοβίασηθης ἀυσίηρ ἐπ6 Ηγδιὶ ἴουγ 
Οδητυτίο8᾽ ((δπιθτγίρο, ΜΙδο ]δη, 1855); δηά ἰογ 8η οὐ] η6 οὗ 186 ουϊἄάθησο, Ττορο  ]68᾽8 
“ Ἱδοῖατο οὐ 1Π6 δι ΠΟΥΒΪΡ δηὰ γϑηβι βοΐ οὐὗἨ ἴ6 Βοοῖδ οὗ ἴ6 Νεν Τοδβίδιηθηι "ἢ 
(Βαρβίου, 1859). 

2 1)ν Κ60ι18, ε:γ7ί. 9. οἰἰοα ὃγ Ηοίδεσρον, Μαδηπαῖο ΒΙ] στη. ν. 441. δα Ἠυχη Οὐοπι. 
Οήτ, δὰ Τάρτοθ Ν' Τ' Ρ. 97... Ἐν " εὐ 
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δηϊαυϊ, Ὀοΐῃσ τηθηθ]οηθα ΟΥ̓ ΕΣΆΒΘΌϊΙΒ, “ Θγόταθ, δη [86 ρβουᾶο- 
ΑἸμδηδβιυβ ὙΠῸ Ἐνοϊδίϊοη οὗ δ, 9. ἢ η ἔοστηβ (Π6 ῬΕΟΡΗΕΤΙΟΑΙ, 
οἶαββ οὗ 1μ6 Ὀοοκβ οὗ (86 Νὸιν Ἰϑδβίδιηδπέί, δἰἱμβουρὴ ἴῃ οἴμοῦθ ῥτο- 
ΡΒΘΟΙ6Β 8.6 4180 Ἰῃ θσβρεσβαβά. 

Οα {Π6 ργϑοβαάϊηρ᾽ οἰδββι βοδίϊοη γγ6 ΤΑΥ͂ ΤΟ δτκ, {μαῦ {Π6 Δρρο]] ίϊοη 
οὗ Η!ἰϑὕοσιοδὶ Βοοῖβ 18 σίνθη ἰο [86 (ἀοβρε]8 δῃὰ Αοίβ, θθοδυβα {Π6ὶν 
ΒΌ] οὐδ οΥ 18. ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ ἰδίους! ; δηᾶ {παῦ {π6 (ἀοβρθὶβ δ 
Ρἰδορά ,Μγεῖ, οὰ δοοουμπὶ οὗ {86 πωροτγίδπος οὗ {μοῖγ σοπίθηϊθ, Ὑ ΒΊΟΝ 
τοϊαία {π6 ἨΙΒΙΟΥΥ οὗ {πὸ 11ἴ8, ἀἸβοοῦγβοθ, ἀοοίγι 68, ταῖγβο]θβ, ἀθϑίῃ, 
ΓΟΒΕΓΣΥΘΟΌ ΟΣ, 8 ΔΒΟΘΏΒΊΟΩ ΟἵἉ “6818 ΟἸγῖϑί, πο ἔογχ 186 ὈΣΙΤΛΔΤῪ 
ΔΙ 6168 οὗ {86 ΟΠ τιβίϊδῃ ἐδ .2 ὍῊΘ ὈΟΟΚ οὗ ἴδ Αοίβ οὗ [86 ΑΡοβί]6β 
8 ΗΪδοοα δεοοπά ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ, Ὀδοδυβα 1Ὁ οοπίϊηθιθΒ Δηα σομῆστηβ (δ6 
Βἰβίοσυ ἀοἰνογρα ἴῃ (μ6 (ἀοΒρο]8, πὰ ρσῖνοβ 8η δοοουπί οὗἉ [Π6 ομυγοθοβ 
ΒΊΟΝ γοσο μἰδηίθα ὈΥ {π6 Αροβίϊθβ. Τμα ΕἸ βί168 πο] {86 ἐλίγα 
ὈΪδοθ, Ὀθοδυδα [Π6Υ σοηίδιη ἸηΒ Γ ΟΓΟῊ8 0 {6 ΠΟῪ ]Υ-]δη οα ΘΒ ΌτΟΝΘΕ, 
Βηἃ τῇοσο Ε]Υ Οχρ]αίη, οομῆτγτη, δημα ΔΡΡΙΥ {μ6 ἀοοίτηθ8 οὗ {116 
(οβρεὶ. ἴῃ (86 Τουγίλ ρῥίδοθ σοπηθβ ἴπΠ6 ἄροοδίυρβο, ψθῖοι, τ. Μη] 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ ὃ, 185 ἈΕΥ ρἰδοθα ἰαβϑί, Ὀθοϑυβο ἰὑὺ ργϑαϊοίβ {πἰπσθ {μὲ δτα 
ΠΟΥοδίοΓ ἴο θα {1Π]]6α, δΔηα 18 ἐπογοίοσε οἵ δ αἔοσοην Κιηά ἔγοτῃ [ἢ 6 
Γοϑί; 8δπα αἷβο θδοοϑιβα 1ὖ ἢα8, ἰοσαγὶβ (Π6 οῃαᾶ, {παὺ σοι γκλ} ]6 
οἴἶαυδο (ον. χχὶϊ. 18, 19.) ἀραϊπϑὲ δα άϊηρ ἴο οὐ ἰακίηρ ἔγοιῃ 1ἴ, τ ΙΟἢ 
ΤΩΔΥ Ὧ6 ΔρΡΙ1οα ἰο 81} {π6 ὈοΟΚΒ οὗ δουιρίυγο: ἴο Βιο ΟὈβογναῖίοῃ 
6 ΙΏΔΥ Δ66, {παὺ {ΠΟΥ6 816 βίγοῃρ γΓθᾶβομϑ [ὉΓ Ῥ6]]ονῖηρ ὁ ἴο θ6 (8 
Ιαϑὺ τυ 6 οΥὗὨἉ 411 106 ὈοΟΚΒ οὗ [88 Νὸνν Ταβϑίδιηθη!. ὦ 
1 τοβροϑοῦ ἴο π6 ογάϑὺ ἴῃ Ἡ ΒΙΟ. ραγιου αν ὈΟΟΪΚ6 (αΒρθοῖα ] ]γ 8. 

Ῥαυ Β ἘΡΊ81168) ἀγὸ ἴο Ὀ6 ρδοθά ὑπᾶθσ {8686 σεβρθοῦνα οἰδβεθβ, {Π6γ6 
18. ἃ ΘΟΠΒΙΔΟΥΆΡ]6 ἀξ σθηςα οὗ ορ᾿ηΐοη, ᾿ῃ ΘΟμβοαῦθηοα οὗ [Π6 αἰ νου υ 
οὗ 186 ἀκίθβ θη [6 ὈΟΟΪΚΒ ἃγὰ βιιρροββα ἰο πᾶν Ὀδθῃ τυὺυϊζίθη. 
ΑΒ 1686 ἀδίθβ δΓ6 Ῥδγίου ΑΥ] σοπει θυ ἴῃ π6 δοοουηΐ οὗὨ δδοὶὶ 
ὈΟΟΚ, σίνϑῃ ἴῃ ὑπὸ [Ὁ] ον ηρ᾽ Ῥαρ68, 10 ΤηΔΥ Β0 06 αὖ ῥχϑβϑθηΐ ἴο σϑίραγκ 
μαὺ ῃ6 ΟΥΘΙ ΠΟῪ ρΘΠΘΓΑΙΥ ΤΘΟΘΙ γα 18 ὙΘΙῪ δηοϊθηῦ, Ὀεϊηρσ {Ππᾶῦ 
ΤΑΘὨΠΟΠΘα ὈΥ ΕΠ ΒΟΌΙ.8Β ἴῃ {86 ΘΑΥΪΥ μαγί οὐ [πΠ6 ἤουγ οΘηΓΌΣΥ;, 88 10 
Βα ργορϑῦϊν Ὀθθη {π6 οσάογ δαορίθα ἰοῃρ ρτγονϊουβὶγ. Ὦγχ. ΠΡ ΠΟΥ 
(ἴὰ σῆοβα Ἰυθστηθηΐῦ ΒΊΒμορ ΤΟΙ] η6 ὅ μω8 δοαυϊθ8064) 18 Οὗ Ορ᾿ὨΙΟῊ 
ὑπαὺ {Π6 τϑορινθα οὐάϑυ 18 {86 Ὀαβὲ : δῃὰ δ μπουρῇ ἐδ 18 Ὀοτἢ ᾿η ογοβεϊηρ 
Δα υδοῦα] ἴο Κπο ἰμ6 ΟΥ̓ΔΘΓ ἴῃ δ οἢ δῖ, Ῥδὺ} 8 ΕἸ βι168 Ἴγ6 δ 
τι ῖ6η, γοῦ 6 18 οὗ ΟΡΙΙοῺ ταῦ γγχα βῃουἹὰ ποῖ ἀσνϊαΐο ἔγομλ ἰῃδὶ 
ΔΙΤΑΠρΡΟΙΩΘπὗ ὙὙΠΙΟΒ ἢδ8 ὈΘΘῺ 80 ἰοῃρ' ΘΒ Δ }18Π66 1ῃ τηοβὺ δα: Π]ΟἢΒ οὗ 
[Π6 οΥὔἹρῖπδὶ στοαῖς, 88 γ7}} δ8 1ῃ τη οάθστι γουΒΊΟΠ8, ρΑΓΕΪῪ οα δοοοιηΐ 
οὗ (6 αἰ δου] γ ποῦ που]Ἱὰ αὐίοπα βιο δὴ αἰΐογαίϊοη, δηᾶ αἾ80 
Ὀδοδιαβα {π6 οτάθν οὗὨ π|6 α8 ποῖ νοῦ Ὀθθῃ βϑίι]6ἃ Ὀογοπά {Π6 ροβϑὶ- 
ὉΠ οὗἉ ἀϊβραίο6.5 , 

1 Ἐυδβοθίαβ, ΗἰΪεῖ, Ἐπο], 110. 1, ς. 23, ἩΪοτοηγτηΐὶ, Οδὺ, βογῖρι. Εδςο]ο8. (ΟρρΡ. ἴοτι. 1. ΡΡ. 
169, 170. Ἐτδποοῦ. 1684.) Ῥρουάᾶο- ΑἸ ΠΔΠΔ511 ΒΥΤΠΟΡΒ. ὅδςγ. βοσιρί. ἴῃ ΑἸΠΔΠηΔ511 ΟΡΡ. Ῥ. 59. 

5 (οπΒίἀογαῖθ ἀϊβουβδίοη 88 ἰδίῃ υΪδοθ διθοπςζ ἴπο ΟΟΥμ Δ ΟΥ̓ 8, ἀηαὰ βοίηθ ἴον 
οὐ ἶοβ ἴῃ [818 ΘΟΌΠΙΓΥ, τοϑροοιίηρ [16 ΒΟΌΓΟΟΘΒ οὗ [Π60 ἴΌυΣ οΒρο18β. ἩΥΡοΟΙΒΟβΙ8 ἢ48 βιιο- 
οοϑἀεά ἴο ΠΥΡοι ἢ δβἰ8; δηὰ ἴῃς αδὲ ἱβ 88 η88 018 8 ΟἿΟΣ 88 ἴῃ6 ἢτθι. ἘῸΓ δῇ δοσουηῖ οὗὨ ἴδ 
Ῥτίποῖραὶ ἱΠθουΐθ8 ου (Πΐ8 Βα )εοῦ, [Π6 Τοδιάο 18 γοίοστοά ἴο ἴῃ6 Αρρϑηάϊΐχ ἴο {18 νοϊυσῃθ. 

3. Μ|1} Ῥτγοϊθροιμ. δᾶ Νου. Τεβὶ. ὃ 239. 
4 Βυπιροῖ. Οὐ. ΟΥ̓. δὰ Νον. Τοβῖ, ρῃ. 98---120. Μοϊἀοηθδνοῦ Τπἰσοά. δὰ 1.10. Β10]. 

ῬΡ. 204--206. Ἠεϊάορρεν, Μβημδ)!ο ΒΙθ] οι πὶ, ΡΡ. 44] ---447. 
5 ἘΠοπηοηῖδ οὗ ΟΠ γδιϊδη Τ ΠΘΟΪΟΡΎ, νοἱ. 1. Ρ. 276. 
4 Ὧγ, Ἰ,λγάἀηοτβ  οὐΐκβ, ϑνο. νοΐ. γὶ. Ρῃ. 64] ---649.; 410. γνο]. 1᾿ϊ. ΡΡ. 454 ---458. 

ὨΩ 3 
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8 Ὅδ υϑοίι] ἰο {μ6 δβὲυάδοηΐ, 88 6Χ- 
].8868 οὔ {Π6 ὈοοΚΒ οὗ {π6 Νοῖν 
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ΤῈ [Ὁ] οσσιηρ; (806 
ΒΙΡΙ Ὡρ δῦ ὁπ6 Υἱὸν { 
Τορβίδηγοπέ αἀῦουο οπυμπηθναίθα. 
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απις απά ἸΝιιπιδον 90 ἐΐι6 (αποπὶσαϊ Οο2ρεῖς. 407 

ΟΗΑΡ. 11]. 

ΟΝ ΤῊΒ ΝΑΜῈ ΑΝῸ ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΝΟΝΊΟΔΙ, ΘΟΒΡΕΙ,8. 

Ι. ΤῊΕ νοτὰ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ, ὑπο το ἰγαηβὶ αἴθ (οβρεὶ, ΒΙΏΟ 
ατϑοῖκ ῥρσοΐδμθ τὶ ῦοτβ ᾿ δι ση 68 ΔΩΥ σοοά ἱἸηρ (ἔγομι εὖ, φοοά, "ἢ 
ἀγγελία, πιο58αφε ΟΥ ἐξά ϊπι4), Δα ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 ΘΧΔΟΙΪΥ Ἡ}Ὲ οὐν ΕἸΠΡ ΒΒ 
ποτὰ Οαοδρεῖ, Μ ὨΪΟΒ ἴθ ἀογινοὰ ἔγοα {Π6 ϑαχοὴ τγοσὰβ ζοῦ, Οοά οσΣ 
οοα, διὰ γροὶ, τοογὰ οΥ ἐἰαΐπο, διὰ ἀδημοίοβ (ἀο ᾿ψοσζὰ οσ φοοά ἐϊάϊησε. 
᾿Ὰ {86 Νον Τοβίαπηθπί {18 ἴδστῃ 18 οοπβηθα ἴο {8μ6 ρ]αά ]ἀἸηρ οὗ 186 
δοΐυδὶ! οομλϊηρ οὗἨ [π6 Μοββίδῃ, δπα ἴο 186 βαϊναϊουῃ σοῃβοαυθη 
ῬΓΘΘΔΟΒΘΑ ἴῃ 18 πᾶπλ; 80 ἰμαῦ 10 18. αυθὰ ΤΟρροβθά ἴο {86 ῥχορββοῖθβ 
οοποογηῖηρ ΟἸτὶδύ, (Βοτα. 1. 1, 2.) ΤΠ, ἴῃ Μα. χὶ. ὅ. οὐῦγ 1ωοτά 
ΒΑΥ͂Θ, “186 ΡΟΟῸΓ δᾶγα {μ6 (ἀοβρεὶ Σ ἀτονδι οὶ ἴο ἔδποια;" {μδύ 18, [86 
κἀνοῃΐ δηἀ ἀοοίσποβ οὗ {πῸ Μοββϊδῃ οὐ ΟΠ σῖβῦ ἀγα ργθδομϑᾶ ἐο [86 
Ῥοοῦ. Ηδῃηορ θοοϊββιδϑίιοαὶ υϊῦουβ ραν [Π6 Δρρε]]δίοπ οὗὨἨ (ἀο5ρ6]8 
ἴο {πα ᾿ἰνοβ οὗ Ουῖβί, ---- ἰ[δαΐ 18, ἴο ἐποβα βδοσϑα Ἠϊβίοσιθϑθ 1 ὙΠΟ 
816 τοοοοα {Π6 “ ροοα [1αἸὴρβ οὗ στοαῦ ἸΟῪ 0 411 ρθορὶο, οὗ [π6 
δαἀνοϑηῦ οὗ [6 Μοββιδα, ἰορϑίθπου τ] 8]1 118 Ἰογῖμ! οἰγουχηβίδηοοθ ; δηὰ 
Βϑησο {86 δυΐβοσβ οὗ {μοβα ιἰβίοσιθβ αν δοαυϊγοὰ ἐδ {1116 οὗ 
ΕΥΑΝΘΕΙ,1518.2 Βοβ81468 [818 σϑηθγαὶ 0116, ([η6 βΒαογϑά Ὑσὶίοσβ τ86 (ἢ 6 
ἴθστὰ (οΒροὶ, θη ΘΟ ΒΙ ἀΟΓΘα 88 ἃ πη6 8886, ὙΠ} ἃ γαυϊοίγ οὗ δορὶ μοίβ, 
ὙΓΒΙΟΝ 1Ὁ ἸΏΔΥ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ὕο ΤΠ ΘΠΙΊΟΗ. 

Τῆα8, 1Ὁ 18 681164 86 Οὐ 8ρεῖ ὁ εαοο (ΕΡΆ. νὶ. 1δ.), θαοδυβθ 10 
ῬΓΟΟΪΑἴτὴ8 ρθδο 1} οὐ ἴο ΓἈ]]6Ὼ τηδη, ἐμγουρῇ «}68ι86 ΟἸσιδῦ; -- 
Τῆς Οο9ρεῖ 9 αοα οοποεγπῖπο ἢϊς ϑοη (Βοηι. 1. 1. 8.)., θδοδιβα 10 τοὶαῦθθ 
ονουυ [Πρ ΘοΟΠοοΤΐηρ ἴπ6 σΟποσρίοπ, ΙΓ, Ῥγθδοβίηρ,, ταΐγβο}68, 
ἀοαίι, τοβυσγοοίΐοι, δα δϑοθηβίοη οὗ “6808 ΟἸ σιβί, πα {ΠΟΘ ῚΣ ΓΒ 0}18 :--- 
Τῆε Οοϑρεῖ 9 λὰξ δοη (Βοπ,. 1. 9.); --- Τῆε Οερεῖ 97) ϑαϊοαΐξίοπ (ΡΒ. 
1. 18.), θθοδιβα 1Ὁ ὈτὶηρΒ βα γα οη ἰο ἴῃς ἰοβί, γᾷο χϑοαῖνα 1ῦ;--- 7Ὺε 
αοερεῖ Ὁ ἐλο Κὐισάοπι 9. αοἀ (Μαῖῖ, ἵν. 28., ἰχ. 8ὅ., χχὶν. 14,, Μααν 
:. 14.), Ὀδοδυι86 1 ῥγοοϊαὶπηβ [86 μου Γ δῃὰ ἀοτηϊηΐοη οὗ (6 Νεβϑιδῃ, 
186 παίυγα δηᾶ ρυν]]ορ68 οὗ μὶ8 Κιηράομιμ ᾿ηἴο Ἡ ΆΙΟᾺ 10 ᾿πἰχοάῃοθρδ, 118 
]ανγβ, δῃα [86 ἀυϊο8 οὗ 1.8 δι) θοίθ;--- 7Τ.ε ογά οΥ ]Ζ)οοίτῖπο (λόγος) 
9 ἐδε αοβρεῖ (ἈοιΒ χν. 7.);--- Τὴε Ῥροτά φῇ Ἠεοοποϊϊαξίοπ (2 (ον. 
ν. 19.), Ὀϑοδαδα ἴὉ τρδῖζοβ Κπόύσῃ [16 ΤΩΔΏΠΟΣ δηα ἰδσίὴβ ὈΥ ψΒΙΟΝ 
(σοά 18 γϑοοῃο θα ὕο Β' ΠΏΘΣΒ; --- 7 λε Ο΄ερεὶ 9.6, Οἴογψ (ον ἴμ6 φ]οτίουβ 
(ο8Ρ6]) 9 ἐλε δἰ οςεεα Οοά ι ΤΊη.. 1. 11.), 88. θοὶπρ' ἐπαὶ ἀἸϑροηβαίζου 
ὙΠ ἢ Ἔχ ἰδ 18 [80 ΘἸΟΣΥ οὗ 411 [6 ἀϊνὶπθ αἰγὶ αῦδθ 1π [ῃ6 κα] ναί οι 
οὗ πηδῃκὶ πα; ---δηὰ 7λε Οοβροῖ 9 ἐδε αταοε 9 Οοὐ (᾿Αοἰβ χχ. 34.), 
Ῥδοδιι8θ ἰΐ 18 ἃ ἀδοϊαγαϊίοη οὗ (οὐ β ἔγϑ ἴδυουῦ ὑονγαγαβ Β' ΏΘΓΒ 80 
οου]ά ΟὨΪΥ Ὀδ πιοὲ Ὀγ σγασθσ.0 Τῇ Ὀ] ϑβίηρβ διὰ ρυῖν]ορσοβ ῥτομπηϊϑοά 
ἴῃ ἰ86 Νὸνν Ταδίαμηθηί (1 Οογ. ἴχ, 28.);: {(π86 ρθ]1ο ῥγοίδεδίοῃ οἵ 

λ΄ Οη ἴδ γνασίουβ τηϑδηΐηρβ οὗ [86 ποτὰ Εὐαγγέλιον͵ ΘΟ ἢ] 8η6 Γ᾽ 5 ἀπὰ ῬΑκἤυγϑι Οσοοκ 
Ταχίςομ, οὐ 1,ϑυδάθη᾽ 5 ΓΒΠ]οοριβ Οσδοια (ρΡ. 133---185.), ΤΏΔΥ Ὀ6 δανδηϊδ θοῦ οοπ- 
δι] το, [ εὐαγγέλιον, ἰδδ γοιοατά Ὁ φοοι ἐπα οἴνοπι ἴο τπ6 πηθδϑοησοσ, Οἀ. 14. 152. 166. 
τος {Πν ἐϊἶποε, φυοα πεῖοα, ἴλις. βίη. 26. ΡΊαι, ἃς." 1.1446]}] ἀπὰ ϑοοιὶ.] 

2. Ἰὲοβοππ Π]]οτ; ΠΚΑΧΤΝ ἴη Ν, Τ᾿ τοῖν. ᾿. ΡΒ. 2, 8. ΜΙ|ΙοπδΟΙΣ, νο]. 11}. ΡΡ. 1, 3. 
ΌΡ4 



408 7]ιἰγοαμοίίοη, ἐο ἐλο οιο “Γοδέαπιοηΐ, 

ΟἸγιδίίδη ἀοοίτηθ (ΔΜ αυκ νἱϊ. 8δ., χ. 29,, 2 ΤΊ. 1. 8., ῬΆΣ]6π,. 
γο . 13.); δῃά τη ὉἝἋαΪ]. 1. 6. 8, 9. ΔΩΥ͂ ποὺ ἀοοίγ 68, ὙΒοίΠοΓ ἔσθ ΟΥ̓ 
ἔαϊβα, ἃγθ σγϑβρϑοίνοὶυ οἂἹ]Ἱοὰ Οοδβρεῖ., ἴτοτα ταῦ {Ππὸν »γοΐξδ5 ἴο Ὀ6, 
ποῦ ἴτομι ψμαὺ {ΠΟΥ͂ ΔΓ6. 

11. ἘΠα σϑῆογαὶ ἀδβίρῃ οὗ {π6 Εὐνδηρ 188 ἰπ πτιηρ {86 (ὐοΒρ6]8 
γγᾶ8, ἀου .1688, ἰο οοπῆστῃ {π6 ΟἸ γι βιϊδηβ οὗ {μαὺ (δα δου σ  βυοσθοᾶ- 
10) ἅρ ἴῃ {μον 6] 16 οὗἨ 186 ὑσατἢ (Βα “6588 18 (86 Μαβϑιδῆ, [Π6 
ϑομ οἵ αοά, {πτουρἢ τ ]οτὰ Ὁ] οη6 ΤΠ6ΥῪ οδῃ ορίαϊῃ οἴοτπαὶ [16 (Φ οΒ πη 
Χχ. 31.), 8πα 180 ἰο ἀδίθηα (Π]8 πηοπχθπίουβ ὑγα ἢ ἀραὶηδὺ {Π6 ΘΑ] ΤΉ η165 
οὗ 16 δανοσυβαγίοβ. οὗ {μ6 ΟἸ γιβδίίδῃ (ἢ. ΕὟΌΣ, δ ὑπ6 «ανγ8, απὰ 
{086 ψῆο βαρροτίοα {1π6 “618 Βυ ρου δε θη, σου α οδ]υτηπὶαίο, δπά 
ΘΠ ἀράν ουῦ ὅο ΓΟΠΟΘΓ βυβροοίοθα, [86 οΥα] ἀθοϊγαιοη8 οὗ ὑπΠ6 ΑΙροβι!δβ 
ΘΟΠοοτἴηρ; [86 116, ὑγαηβδοι 8, δηα Τοβυγτγθοίΐοη οὗ οὐχ ϑδνίουτγ, 1 
ΒίΓΘηρῚ ΠοηΘα {Π6 ΚΔ 1 ἀηα οουγαρο οὗ {86 ἢγϑί ΟἸγιδίθαμβ, δῃα 1Ὁ νγα8 
ΘΟ] ἴογ ὉΠ 61. Βα σοΘΒ80 8, ὑπαῦ (6 πηοϑῦ πηρογίδη ουθηίβ ἴῃ (86 ἢ18- 
ΤΟΥΥ οὗ “658 ΟἸγῖθὺ βῃου)]ά Ὀ6 δοπχηγιοα ἐο τ υλεπρ᾽ ἢ δὴ δυϊμοτὶία- 
{ἰνὸ παυσδίϊοῃ υ 1 Οἢ δμου]α βοὺῦ ἔογί ἢ ἢ18 ΔἸ Υ πα αἰνίηθ τηδ) ΘΒίγυ. 
ΤῊΙΒ ἰαδὶς σγὰ8 οχϑουίθα Ὀγ ὕτνο “μοείϊες, Μαιμον πᾶ “οθμη, δπᾶ 
ἔιοο σοπιραπίοηϑ οὗ ἴ[ῃ6 ΑΡοβί168, Μαγὶς δὰ 11}κ6ὸ. ΟΥ̓ [2686 Ενϑδηρο- 
᾿ιδὲ8, Μαῦμον, Μαγκ, δὰ Τὰκα ἤαγνα οὨΙ ΘΗ τοϊαίοα {86 δοίϊομβ δῃᾶ 
ἀοοίτϊηεβ οὗ 6888 'π 6811166,9 ῬΓΟΌΔΌΙΥ οπ δοοουπί οὗἉ (86 ἔα]86 γαροτίβ 
οἰσου]αίθα Ὀγ [86 608 οὗ  Θγάβδ θα ; ψῆο, Ὀοΐηρ ἀμ80]6 ἴο ἄς πΥ {86 
ΤΑΘΙΠΙΟΥΆΌ]6 ἃπα ποίοσϊουβ ὑγδηβδοίοη8 ρογίοσιηθα ἴποῦα ΟΥ̓ 6808 
ΟἸιτῖϑύ, βαθὺ ἴο πᾶνε ἀϊγοοίβα 411 {μεῖς οἰογίβ ἴἰο ἱῃναϊαδίθ [86 
ΟΥΘαΙ 1 ὴ οὗ τμδῦὺ ἢ6 18 βαϊὰ ἰοὸ βᾶνθ ἰδυσῃΐ δᾶ ἄομα ἴῃ (18}1166. 
ΤῊ5 18 [Π6 τόσο ΠἸἸΚογ, 88 16 ΚΟ {παῦὺ (Π6Υ 6] {πὸ (4 ]}168η8 ἴῃ 
{π6 αἰπηοϑῦ οοπίοηιρί, 88. Μ6]1] δ8 δυθυυπηρ τ ΒΙΟἢ σαῖαθ ἔγομη ἰδμαΐ 
οουπίΥ. (Φόμὴ νἱ]. 62.)ὺ οι ἀρΡθαγβ ἰο μανο Ὀθθὴ {6 γθᾶβοὴ ΜῊΥ 
1Π686 ἴῃτοο Εὐνδηρ 188 μανο σοϊαίθα {86 ὑγαηβδοίϊοηϑ οὐ “688 (Ἰ γιϑῦ 
ἴῃ (1811166 πόσο αὖ ἰϑδηρία: ψ 116, τ τ {Π6 ἀχοθρίϊοι οὐὁἩ 18 ραββίοῃ 
δηα ταϑυστθοοι, [ΠΘΥ Πᾶνα ΟἾΪΥ ἰουομοα ὈΥΊοΒΎ οἡ {Π6 ΟΥ̓ ΠΟΓ οἰγουπι- 
Βίδῃοοϑ οὗ δί8 116.2 Οἱ {6 σομΊγαΤΥ, ΦοΠη οσχρδίδίθθ ΠΟΥ ἰδγρ 
οἢ ἴπ6 δοίΐοῃβ δθᾶ ἀοοίτηθβ οὗ ουὖῦ ϑ'ανίουσ μοί αὖ “ ογυβαίθπὶ πα ἴῃ 
υάφα, ἀπ Δ648 ἃ ναγϊοίυ οὐἁ ρασίϊουιαγβ ογα! θα ὈΥ {86 οὔ ΓΒ. 

ΠῚ. Ὑλ6 (οβροβ τ βῖοι μαγα θθθπ ἰγαηβιηι 6 ἰο 8 816 Ὁ 1ῃ 
ὨΌΠΙΡΟΥ ; δΠ4 γγχ6 Ἰδαγη ἔγοπιὶ πἀουθίοα Δα ΠΟΥ {π8ὺ ἔουτ, δπα ἴουγ 
ΟΠΪΥ, ΘΓ ΘΥ̓ΘΓ χοοοϊνοα ὃν {μπ6 ΟΠ τ βίύίαπ σμΓΟἾ 848 {Π6 ρσϑηυϊπα ἀπὰ 
ἸηΒρ γα τΥΙΠΏρΡΒ οὗ {π᾿ Εἰνδηρο] 1θῖ5.8 Μδηγ οὗὨ [86 ἀποϊθπί Εδύμουϑ 
Πανα αἰξοτηρίο ἰο αβϑίρῃ {Π6 γϑᾶβθοη ΨὙὮΥ Ὑ6 μάνα ῬγΘΟΙΒοΥ {Π|8 
ΠΌΠΊΌΟΥ οὗ (ἀοΒρ61|8, ἘΜῈ ΠΠβᾺ ἔλποϊθα ὑπαῦ {Π6Ὺ ἀϊβοοναγθα ἃ ὨλΥΒΙΘΣΊΟΌΒ 
ΔΠΆΪΙΟΡῪ Ὀούψ θη {Π6 ἔΟῸΓ (ο8ρ6]8 αηὰ (Π6 ἴουγν νι ἰπᾶδβ, {Π6 ΤῸ ΤΘΡΊΟΗΒ 
ΟΥ̓ΘΟΥΤΙΘΥΒ ΟὗἉ ὕΠπ6 φαγί, (86 ἴοῸ τἴγουβ οὐ Ῥαγδάϊβο, μα [16 ἔθου ΘΟΥΠΘΥΒ 
Δηα [ὈᾺΓ τἱηρβ οὗ (6 αὐῇς οὐ {86 οονθπαπε Βαΐ {86 τηοβὲ οο]θργαιθα 
ΔΏΔΙΟΡΎ 18 {παὖ οὗ {πΠ6 ἔοαγ δηΐπλα}8 ἀθβουροα ὈῪ ΕΣ ΖΟΙΚΙΕΙ (1. ὅ---10.), 

} Ὅτ. ΟἸασκοβ Ῥγοίδοα ἴο τ (ο8ρ6] οὗ Μαΐξίμον, ῥ. 11. 4. 
3. [Οπθ τξάβοη ΨΥ ἴδ παιτδῖνοβ οὐ [6 Ενδηρο 8.8 τοῖα 80 τας το 1 1166, 15 ὈεΟΔΌδ6 

πα τορίοη γγὰ8 ἴ6 ᾿γϊ πεῖρα] βοθπα οὗὨ ουγ Ιμογὰ δ τη ηἰΒΕγγ.} 
3 Ἰγοπαῦβ βάν. Ηξεγεβ, {10. 111. σ.. 11. ΘΧΡΓΟΒΕΙ͂Υ βίδῖοθ ἴΠδὲ ἴῃ {10 δοοοπα σοηίυγΥ ἴῃ 6 γουΓ 

Οὐβροῖβ γα σοσοϊνοα ὈΥ̓ {πὸ ομασοῦ, 860. δὐαϊίουαὶ ὑοβεϊ πηοηοδ ἤο 186 πυμαῦοῦ οὗ [Π6 
ἀὐοερο]5 ἴὴ τ86 Ιπάοχ ἰὸ 1)γ. Ταγάηοτ᾽» ὕοτκε, νοοο Οοορεῖν. ὶ 
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ὙΠΟ Ν τὸ γέ πᾶ ἴῃ Ισοηφυβ', δηᾶ αἴ Βῖτα 1η «δγοόιμ 3, δηα τυ] οἢ 
σάν σἶβα ἴο {π6 τ 6}}-Κπόνγη ραϊπίϊπρβ οὗ [86 ἔουν Εὐνδηρο βίθ. ὍΤὴ6 
[Ὁ] οσσηρ [4016 Ἔχ μι 118 {86 πχοϑὺ ργοραὉ]6 ἀαίθβ 1ὼ {Π6 ΟΡ᾿ ΟΠ οὗ 
ΒΟΙΏῚ6, 88 Ὑ761} 88 {86 παηγθ8 οὗ [π6 ρ]δοθδ, τ θγα ὑπ6 Βιβύοσγιοαὶ ὈθΟΟ ΚΒ 
οὔ 86 Νὸν Τοδίδιμθηῦ ΟΓΘ σι 6}. 

ΟΟΒΡΕῚ,Β. ῬΙΛΟΒΒ. Α. ἢ. 

Μαιδον (Ηοῦγεν) - - - 87 οΥ 38. 
(ατεοκἢ Ὁ ὍΠΟΝᾺ { Ἐς Ἧς, ἃ 6]. 

- - - - ἙοτὴΘ - - Βοΐνοοῃ 60 δῃὰ 68. 
1λιΚὸ (αοθβρεὶ} . . " ΒΕ , 

(Αοίδ οἔτμα Αροβεῖββ) Οτεθοθ 68 ΟΥ 64. 

Ψοδη - - - - ἘΡΒ 6519 - - - - 97 οὗ 98. 

ΤΥ. “Τὸ 18 ἃ ΘοῃβίογὉ]6 δἀναπίαρα {Ππδὖ ἃ ΒΙΒίΟΤΥ οὗ βιιοι ἱπηροτί- 
ΔΠΟΘ 88 (μα οὗ 6888 ΟἸσιϑὺ 88 Ὀθθῃ γϑοοσαβα ὈΥ 186 ρ6ῃ8 οὗ βεραγαΐο 
δηα Ἰηἀορδηαθηὶ τυϊοσβ, 80, ἔγοπι {86 ΘΟ δα] ο ο8, τ Ποῖμοσ τϑαὶ] 
ΟΥ̓ Δρρασβηΐῖ, Ὠ]οἢ ἀγα νἹϑι 0 ] 6 ἱπ {Ππ686 δοσουπῃῦθ, ΠαγΘ ᾿πΟΟΙ  ΘΒΙΔΌΪΥ 
Ῥτονϑα ἐμπαῦ {μον ἀἰά ποὺ υηϊί τ Ἱ ἃ ὙἹΟῪ οὗἨ ᾿τηροβίηρ ἃ ἔθ Ϊοιι5 
ΠΑΓΓ να Οἡ τηϑηκὶπά. ΤΠαΐ 8... Μαύμον δα Ὡθνοῦ 8θοὴ [Π6 (οβρεὶ 
οὗ 5ι. 116, ποῖ δι. [μαἶκὸ (6 (ο8ρ6] οὗ δι. Μαιίῃον, 18 δυϊἀθηΐ ἔτοπι 
8 σΟΙΏΡΆΓΊΒοη οὗ ἐμοῖν τυ ηρΒ. ὙΠ6 ΟΒΡ6] οὗ δὲ. Μαῦκκ, τ ΏΟἢ ττὰ8 
τ τθη Ἰαΐρ, τὲ ΠΠἸκουσῖὶβα ἤᾶνα Ὀ66ὴ ὑῃκποόνῃ τὸ δί. Κ6; δηΐ 
{μαὺ δὲ. Μασ δά ὄνοσ σϑϑδα ἰδ (ἀοθρΕ] οἵἉ δ. [ζΚ6, 18 δὖ 1θδϑί ἴτὰ- 
ῬτοΡδ ]ς, Ὀοοδιιβα ἐμ ῖγ ΟΟ80618 80 ἴγθαῦθηιν αἰ ν."6. 10 ττὰ8 δπ 
ΟΡΠΐοπ σϑοοϊνοα Ὀγ τδην, {πα δι. Μαγκ τηδᾶθ 86 οὗἩ δὲ. ΜδιβονΒ 
(ἀοδροὶ ἴῃ ἴπ6 οοτηροβιίίοι οὗ μἷβ ον: Ὀαΐ {Π18 ἴδ δὰ ὨΥΡΟΙ 6918 
τ ΠΙΟἢ Μ{11 6 ἀϊβουββοά 'π ἃ βυθβοααοπῦ ρᾶρο. Τῆς Οοβρεὶ οὗ Κι. 
]οη, Ὀοϊηρ τυυϊ θη αἴ ἐπ6 οὐμασ (γα, ΒΌΡ}]168 τ δῦ ΤΠ6Υ Πα 
οτϊ(64. Τπυβ ἤν τὸ ἴοιυν αἰδεϊποῦ δηθὰ ᾿παθροπάθηϊ τυϊΐοσβ οὗ 
ΟΠ6 Δηα {πὸ Βᾶτη6 ΠΙΒίΟΤΥ ; δά, ἐπουρἢ ὑΠ ΒΕ ΨΑΓΙΔΙΟΏΒ ΤΔΥ 866 ΠῚ 
[0 οχὶδῦ ἴῃ [Π6]Γ ΠΑΥΤΑΓν6Β, γοῦ 686 Δάἀπ)1ῦ οἱ ΘΑΒΥ 801 π]οὨβὅ : δηὰ 
1 81] τηδύουβ οὗ δοπβθαιθμοθ, ΠΘΙΒΟΣ ἀοοίσ] 8] ΟΥ Ὠἰβίοσγι σαὶ, {Π6γῸ 
18 ΒΌΘΝ ἃ τηδηϊίοδὶ δστοοιηθηΐ θοΐνγθθηῃ [Π6Πὰ 88 18 ἴο Ὀ6 ἔουῃᾶ ἴῃ πο 
οἶμον τυ ησβ τ Βδίθυου, 
““ὙΒορἢ ψῳανο ΟἾΪΥ ἔθου οΥἱρῖπαὶ πυτϊΐοσβ οὐ {π6 118 οὗἉ “6818, 

{Π6 Θνιάδησο οὗ (86 Πἰδίοσυ ἀοθβ πού γϑϑὺῦ οὐ [86 ἐθβίτηομΥ οὗ ἔουῦ 
ἴΏ6ῃ. ΟἸγιβι πὶ Βαα θδ6θὴ ργοραραίοα ἴῃ ἃ τοδί ρασγί οὗ (86 πο ου]ὰ 
Ὀθίογο ΔῃΥ οὗ {Πϑῖὰ Βαᾶ πυι θη, οα [86 ἐοβυ ΠΥ οὗ ὑβμουβδπαβ δηα 
ἴ6η8 οὗἩἉ ᾿μουδβαηάδ, Ὑ8Ὸ 84 Ὀδθη τυϊίηθ8868 οὗ (Π6 ργοδὺ ἔδοίβ 810] 

ἢ Ιτοπδουβ δᾶν. Ηρφγοϑ. 110. 11], ο. 11. ΤῊς Κτϑὶ ᾿ἰνίηρ; οτοδίτιτο, ΒΥ 8 18 ἘΔΙΒΟΥ, τ ΕΪΟἢ 18 
ἸΚ6 ἃ Ἰίοῃ, δβίρτιὶῆςβ ΟἸτίβι᾽ 8 ΘἤσδοΥ, ργί ποῖ ρα! γ, ἀπὰ το χα! γ, νἱζ. Φόμη; --οἴμο βοοοπά, 
᾿Κο ἃ οαἱἹῦ, ἀθποῖββ "8 βαοογάοιαὶ ογάοσ, νἱΖ. {ἰὸ; --- ἰἢς τϊγᾶ, Παυΐπρ 88 10 ἼΤΟΓΘ ἃ Τηλη 8 
ἴδοθ, ἀρϑογίυθ8 Ηἷ8 οοπχίηρ ἰπ 186 Β6 5} 8δΒ τηδῃ, νἱζ, Μδιίίβονυν; ---- δη ἃ [π6 Τουσία, |ἰΚὸ ἃ Ηγίπρ 
8676, πιβηϊοεδί8 τῃ6 σταοο οὗ 1Π6 ϑρί τίς δγίηρ ἱπίο [86 ομάτοι, Υἱζ. Νίασι. [1π {818 σοπι- 
Ῥαγϑοη Μαεῖκ δὰ Φοῆη ψετο δδογιγασγὰβ ἱπιοσοπδηροᾶ, 

1. Φοζοπιο, Ργοώσῃ. ἴῃ Μδι(. ὙὍὙηὸ τοδάοσ, τῆοὸ 19 ἀοϑίσουδ οὗ τοδάϊηρ τοσο οὗὁὨ ἰμ680 
ἔδῃ οἱ Ὁ] δπδιορίθβ, 0711 Βπὰ ἴμθπὶ ΤΟἸ]οοῖοα Ὁ ϑαίςετ, ἰῃ 8 ὙΒοββυσγαδ ΕΟ] ἐδ αβοσαβ, 
ἴοτ,. 1. ΡΡ. 1292, 1228. 

3 ΤῊ 8 διδῖο! οπ 86 ἑΐοογν οὗ ἃ ὑποίοϊά οσ κίπαὶ οὗ 8:. Μαιίμον. ὙὍὙὴὸ ρίασεε δὲ 
ὙΠΟ [00 ὈΟΟΚΒ ἀγα βαϊὰ ἴο ἤδυο Ὀθθὴ τὶ τΘἢ ΔΓ ὙΕΥΥ ποοτγίδίη, } 

4 Μι|ομδε]ΐδ, νοὶ. 11}. ῥ. 4. 
" [εἰ ποὺ (1856) Ῥαγιου]Α Σὶν ἱπηροτγίδης ἴο τοπιοαθοῦ ἐμαὶ [80 οοη γα ο]0}8 Ἡ ΕΙΟΝ ΔΓ 

Ποροα ἴ0 οΧίδὲ ἴῃ τ86 βου ρίΓεΒ ατὸ ΟὨΪΥ ἀρρατεηΐ, Βίποθ ποῖ ἃ ἴδιν βϑὲκ ἴ0 ωραρη 180 

ΔΌΪΒΟΥΙΥ οὗ 186 νγογὰ οἵ αοά, οη ἴ86 στουπὰ οὗ δαοῖ σερροδεά ἀἰβοσορδποίοδβ, ἱῃ ἃ ΤΏΔΠΒΟΥ 
ὙΒΙΟἢ του ὰ θῸ ἀθοιχθὰ ἱμδρρ ϊ 8 0]9 [0 ΔΩΥ οἴδες τε τη ϑ.] 

ὯὮΡ5 
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ΠΟῪ Πᾶνα Τοοογαθα; δ8ὸ [πα΄ {86 τυϊπρ οὗ [π686 ρῬαγίϊουϊαῦ ὈΟΟΚΒ 18 
ποῦ ο Ὀ6 ΘομΒΙἀοτθα 88 {86 σαϑέ, Ὀυΐ ταῖμοσ {π6 εἤεοί, οὗ [μ6 Βα] 16 
οὗ ΟΠ τ β ΔΗ ; ποῦ οουὰ {μο86 ῬοΟΚθ αν θη τσ θη δηᾶ σοὸ- 
οοἰγοὰ 848 {π0ὺ ὙΟΓΘ, ΥἹΖ. 8ἃ8 απέῤλοπίξο ᾿ιξβέογίεβ, οὗ (86 δυθ]θοῦ οὗ 
τ ΒΟ. 411 ρούβομβ οὐὗὁἩ {μαὺ δρ σγθτθ Ἰυᾶρθδβ, 1 (16 ἴλοίθ {Π6 ὺ πᾶν 
Τοοογοα μδα ποῖ θθθη ψ6}} Κπόνσῃ ἴο Ὀ6 (γα 6.᾽} 

ΟΗΔΡ. 1. 

ΟΝ ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΒΥ 81. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

Τ. ΙΝ βοῖι ατσροκ δηᾶ 1,δίϊη τηδηυβουὶρὶβ δπα [Π6 Θϑυ 6 ῥγϊηίθά 
ΘΠ] Οη8Β, 48 Μν6}} ἃ8 1 ἸὭϑῃυ ατϑαὶ δπὰ 1 απ Είῃογβ, (6 ΤΙΤΚΕ οὗ 
{η18 ὈοῸΚ 1:8, Εὐαγγέλεον κατὰ Ματϑαῖον, ““(ἀοβρεὶ δοοογάϊηρσ ἴὼ 
Μαιμον.ἤ7 [Ιἢ δῃΥ οἵἴμον Μ585., βουνοῦ, θα οὗἉ ἰαίου ἀδίθ, 1ἴ 15 
Τὸ κατὰ Ματϑαῖον ἅγιον Εὐωγγέλιον, Μ ὨΙΟὮ Βμοι] ἃ 6 τοηἀογρά ““ Το 
ἩΟΪΥ Οο8ρ6ὶ βοοοτάϊηρ ἰο Νίαϊίμον," ταίμοσ τηδη ““ ΤῊ (σο8ρε] δο- 
οογάϊηρ ἴο ϑαϊηῦ Μαεαιίμον." [Ι͂ὦ ἰδ6 ναὔοδη ΜΙ. 11 18 ον ΚΑΤᾺ 
ΜΑΘΘΑΙΟΝ. Βυΐ :ῃ πιδηῦ οὗ (86 δηοϊοηῦ Οσοοκ πιδηιιβογὶρίβ, 
τ πα [ἢ ΒΕ ΟΓΑ] οαΣ 08, ἰὕ 18 Τὸ κατὰ Ματϑαῖον Εὐαγγέλιον,  ΒΙΟΝ ἴὰ 
186 δῃοϊθῃὺ [αἴ ΨὙΘΥΒΙΟΩΒ 18 σοπαογοα Τναηφοίίμηι δοοιπάμπι δέαί- 
ἐλαιηι, ---- 6 οΒρ6] δοοογσγάϊηρ ἰο Μαίον : κατὰ Ματϑαῖον Ὀεὶϊης 
δαυϊναϊοηῦ 0 τοῦ Ματϑαίου, ἃΒ ἴμ6 ῬΓαροβιίοη κατὰ 1Β υβοα ὈΥ το κ 
ὙΥΙΘΙΒ ἴῃ [6 ΒΆΠῚ6 ΙΩΔΏΠΘΓΙ 88 186 ὃ οὗ {μ6 ΗΘΌΓΘΥΒ ἴπ ΤΩΔΠΥ οὗ {ΠῸ 
{{0|68 οὗὨἉ 186 Ῥβ8]πη8, --- ἰο ἱπαϊοδία ὑπ δυῖμοσ. 86 ““ (1ο8ρ6] δοοογά- 
ἵηὴρ ἰο Μαιίίπον,7 Βουθίοσο, τθαηβ ἴπ6 ἰβίοσυ οὗ οὐ ὈὉῪ Μία πον, 
σοΟ!σΟΥρ {86 116, δοίβ, δα ἀοοίγμοβ οἵ «6818 ΟἸ γι 3; οὐὁἨ ΤΠ6 
(ἀοδρθὶ Η:βύοσυ 88 αἰϊοδίθα Ὁγ Μαίμον. ΤῈ [1016 γϑγίθβ ἰπ {ΠῸ 
Ὁποϊθηῦ νΘΥΒΙΟΏΒ, ἰδίθυ δηλ} ]1ΠοαίλοηΒ Ὀοϊηρ' ᾿Ἰῃηἰγοάἀποαά, 

Π. Μεαίβον, βυγηδιηοα [μον], γα8 {86 δοη οὗ ΑἸἹρμϑοαβ; ορὶ πο η8, 
ποόσονοσ, αἰἴον τ μοί ον ὑμαὺ ΑἸΡΒΘυΒ οὐ ΟἸθοραβ ῈΟ τῦϑϑ {86 (Ἀ{ΠῸ 
οἔ ΄δγαθβ ταθηϊϊοπϑᾶ ἴῃ Μαῖί. χ. 8.5: Ηδ νγ788 Δρρδγθηῖ]ν 8 παίϊνα οὗ 
(811166, Ὀαΐ οὗ ναὶ ΟἷἿΥ πὶ ὑμπαῦ ΘΟ ΤΥ, οΥ οἵ τι μαῦ ἐσγῖρα οὗἨ 1868 
ῬΘΟΡΪΟ οὗ Ιβγαϑὶ, γὸῷ ἅτ ποῖ ἱηΐοσιηθᾶ. Βοίοσγθ 818 σοῃνθύβιοῃ ἴο 
ΟἸὨτΙϑυ δηλ, Β6 νγ88 ἃ ρυ ] Ἰοδὴ ΟΧ ἰδ χ-ρλίΒΟσΟσ, πάθοι {Π6 ΒΟΟΙΏΔΗΒ, 
δῃα οο]]Θοῖθα ἴμ6 ουβίοπιβ οὗ 41} ροοάβ δχρογίβα οὐ ἱπιροτίβαά αὖ (ἃ- 
ΡῬΟΥΠΔΌΏΣ, ἃ ΤΥ 6 ἴοι οὐ {πῸ 86 οὔ Ο}1166, 8πα α]8ο γϑοοϊνϑα 
[86 ὑὐἱραΐα ρα ὈΥ 411} ραββθῆρσϑιβ ῇο νυγϑηΐῦ ΟΥ̓ σαΐθσ. ΥΥ̓Β116 θπι- 
ΡΙογβα “αἱ 186 τϑοϑὶρί οὗ ουβίοῃ, 76808 οὐ] θα Εἴτα ἴο 6 ἃ τη 685 
οὗ ἢ18 οσὰβ δῃηᾶὰ σόῦκβ, δπᾶ αὐογσνγασαβ σθοθα ἢϊὰ 48 ὁπ οὗ {πῸ 
ὕπσοϊνα ἰο βοτὰ 6 ρᾶγα ἰδ6 οῇῖδθ οὗ δῇ δροβίϊθ. τοῖα {παὺ {ἰπηὸ 
[6 οοπέϊηποα τ} “6ϑὰ8 ΟἸγιβί, ἃ ἔδυ! αῦ δἰἰοηάδηῦ Ομ ΔΒ ΡΟΣΒΟΠ, 
ἃ Βρθοίαϊοσ οὗ μ18 ρυῦ] 16 ἀπά ρῥγῖναίθ οοπάμποῖ, ἃ ἤθασοσ οὐ Ἀ18 ἃ}5- 

. Ὧγ. ῬγΙοΒΉ]ογ 8 Νοῖδδβ οὐ [80 ΒΊ 16, νο]. 1ἰϊ. Ὁ. 7. 
5.Α βἰ]δῦ πηοᾶς οὗ ΟΧρυοβϑίου ΟΟΟΌΓΒ ἢ [86 β5θοοη ἃ ΘΡΟΟΥΥΡΙΔ] ΒΟΟΚ οὗ Μδοσβθοοβ 

(ἰἱ. 18.)», σοτο γγὸ τοδὰ καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματίσμοις τοις ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΕΜΊΑΝ, ἰπ ΟἿΓ γογ- 
δίοη τοηάογοά “ (6 σΟΙΏΤΏΘΠΙΑΣΙΟΘ οὗ ΝΈΒΜΙΑΒ,ἢ 

8. οἰ Ηρ νγ8 ἴΠ6 δοὴ οὗ ΑἹρῆεα (Μασκ ἰἰ. 14.), δὰ (δμογοίοσο Ῥτοθα Υ 19 Ὀχοῖμοῦ οἵ 
δ 68 ἴΒς 1.558. ΑἸΙογὰ ΒΒ ῬγΟ]οΚ. 1. 1. 



᾿Οὴ ἔδλο Οοερεῖ ὃν δι. Διαξί(λοειο. 41] 

ΘοῦχΒοΒ, ἃ ὈΘΒΟΪάοΣ οὗ ἢ15 τ Γ8 0168, 8η4 ἃ τ|ὶΐηο6885 οὗ Ὦ1Β Γοϑυ ΓΘ οἴ: οῊ. 
Αἴϊοῦ οὰὺσ ϑανιουσ Β δϑοθηβίου, Μαιμοιν σοπίπιοα δἱ Φ γυβαίθι 1 ἢ 
[π6 ΟἾΒΟΙ δροβίϊθβ, δῃὰ στ ὑπ 6πὶ, οα {86 ἀΔΥ οἵ Ῥοηύδοοβί, τγ88 δη- 
ἀονοά νη 186 ρτ οὗ [6 Ηοὶγ αμοϑί. Ἡὸον ἰοηρ 6 τομαὶ ἴῃ 
ψυάκδα εἴἴον ἰμαῖ ονοηΐ, γὸ αν πο δι ῃϑηῖ1ο δοοουηΐ, ϑοογδαΐθϑ, δ 
6οο] οβαβίοαὶ μἰβέοσιδα οὐ (π6 δι οδῃΐαγυ, γτοϊδίθβ, ἐπαῦ το 186 
ΔΡΟΒΌ]68 ψϑηῦ δυγοβδα ἴο ρσγθδοὶ ἰο [6 (θη 168, Τβοιηδϑ ἴοοκ Ῥαγίμια 
ἔου ἷ8 ἰοῦ; Βαγιβοϊίομηδθυ, [πᾶϊὰ; δηὰ Μαιίβμον, ΕἸ ορῖα. Ομθ 
ΟΡΙ πο 18, ἐδαὶ μ6 τγχῶὰβ οσουγῃθα τς τηδτίγτσαάομπι αὖ ΝΑΘΘΆΘΑΥ ΟΥ 
Νδάάδνεσ, ἃ οἰζυ ἴπὰ [8αΐ οουπίσυ : Ὀαῦ {18 18 σοπίτδα!οίθα ὈΥ {868 
δοσουηῦ οὗ Ηδγδοίθοῃ, ἃ ἰδασηθα ΥὙ δἰ θαὐιπῖδη οὗ ἴμ6 βεοοῃὰ δϑμίατγΥ ; 
ὙὙΠ0, 88 οἰϊοὰ Ὀγ ΟἸομχοηῦ οἵ ΑἸοχαπασὶαὶ, γθοκοῦβ Μαδίθινν διμοηρ; 
[16 Δροβέϊοβ ἐμαῦ ἀϊὰ ποὺ ἀ16 ὈΥ τρδυίυσάουι: δπα 88 ἢ18 βίαϊθηχθηΐ 158 
ποὺ οοπίγαα!οϊοά, θα 186 ανθῃ σομβττηθα, Ὀγ ΟἸδπιθηΐ, ΒΟ (18 ψ6}} ἃ8 
Οτῖρϑῃ δπὰ Ταογί }] 8}}) 4180 βρϑᾶκβ οἵ Ῥοίοσ, αι], δπὰ “δμθβ {Π6 
Οτοδίογ 88 [ἢ6 ΟὨΪΥ τρδγίυσβ διλοηρδῦ [Π6 ΔρΟΒί168, ----1Ὁ 15 τότ κοὶν 
ἴο Ὀ6 ἴσα {παπ᾿ (86 τοϊδίιομ οὐ ϑοογαΐθβ, Ὑ8οὸ αἸὰ ποὶ βουσχὶβἢ υη1}]} 
{γα υπάτοα γϑαγβ δῆϊοσ Ηθυδοίθομ. 

111. Μαιίδον ἰβ ζἜθΠΘΟΓΑ Υ βυρροβοα ἴο βαγνα τει ἴθ βγϑὺ οὗ 411 1Π6 
Εὐνδηρο]δῖ8. Ηἱ8 (ἀοβροϑὶ 18 ὉΠΗΌΣΤΩΪΥ ρἰδορα ἢγχϑὺ ἴῃ 411 ἴη6 οοάδβ οὕῦ 
γοΪ 168 οὗ {πΠ6 (ἀοΒρεῖβ ; δῃὰ ἴΠπ6 ὈΥΙΟΥΙΥ 18 σΟμΒίΘΥ σίνϑῃ ἴο 11 ἴῃ 
811 16 φαοίδιοηβ οὗ {π6 ῥσϊμλλεϊν ΕΔΙΠΟΥΒ, 88. νγ76}} 88 οὗ ἔμ6 θδγὶγ 
Πογοῖῖοθ. [18 ργθοβθάβθῃοθ, ὑπογϑίοσθ, ποθ ποῦ Ὀ6 αποϑίϊοηρα, ἱπουρἢ 
{π6 ῥγϑοῖβθ ἔΐπι6 ψΏΘΩ 11 γ88 ΘΟΠΙΡΟΒΘΑ 18 8 αι οΒθοηυ ὑμαῦ Π88 ὕὈδθῃ 
στο Ι δριαῖοα, ΜΠ], Μιοδ6118, αμα ΒΙΒΠορ Ῥόγου, δέου γϑηββ, 
ἀϑϑρῃ Ὁ [0 {π6 γϑὰῦ 6] ; Μο]αθηβανοτ, ἴο 6] οΥ 62: Ηδ]θ ἰο 68 ; 
Τιγάμοῦ δρᾶ ἨἩονοί,, ἴο θ4; Βατζομπῖυβ, ατοῦιι5, ΥΥ οἰβίβιη, {}6Γ.Ψ 
9 οη68, δπα Οἴμοσβ, δέσ Εαβθῖυβ', ἴο 41]; Βϑηβοι, ἰο 43; ὅνε, ἰὸ 
48; Ονοη δηᾶ Τοι]πο6, ἴο 38; δὰ Τονηβοη, ἴο {Π6 γϑαᾶῦ 37. [}ἢ 
{118 οοπῆϊού οὗὨἨ ορ᾿πίοῃϑβ, :ὖ 18 ἀιβῆου]ῦ ὑο ἀθοῖάθ. ὍΤὴθ δοοουπίβ ἰϑ 
αϑ Ὀγ 116 ΘΟΟΙ ΘΒ: βίο 8] τυ ῦοσθ οὐ Ἀπ Πα γ, Θοποδγηΐϊηρ [η6 {1π|68 

1 Βιτοπηδία, ᾿1Ὁ. 4. Ρ. δ02. Β. 866 ἴπ0 Ῥαβϑδαᾶρὸ ἴῃ ὮΤ. ΤΑ ποτ ̓Β  ΟΥβ, ϑνο. νοὶ]. τἱ. 
Ῥ. 48.; 4ϊο. το]. 11]. Ρ. 159. 

2. ΤΑ ΠΟΓΒ Ὗ οτἶκβ, νο]. υἱ. Ῥρ. 4.5---47. 8νο.; ΟΥ νοΐ. ἐδ, ἢ. 157---1569. ἐῖϊζο. ῬῬυϊὶϊ 1πη- 
ἰτοάυςιῖο δά 1,οϊξίομοσα Νονὶ Τοβίδιηθητὶ, ΡΡ. 154---ξ157. Μ|ΟΒΔ6118᾽8 Ιηἰγοἀιοιίοῃ, γο], [ἢ 
ΡΡ. 96--99. 

8. ΟΥ̓ ΔΙ] τ86 ρυϊπιϊεῖνο ἐδίβοσδ, Ἰγο δα (νἢο Βουγίβῃοα ἴῃ [Π6 Βοσοηα σΘη ΠΓΥ) 8 [6 ΟἸ]Υ 
οὔθ ΨὮΟ [48 βαϊ ἃ δηγιίπΐηρ οΘοποοσγηίης ἴμδ6 ἐχϑοῖ εἴπ ἤθη 88. Μαιπον 8 Θοδροὶ τγὰ" 
ὙΠ ΘΗ; δηὰ [86 ραββαρὸ (Αἀν, Ηκξτοϑ. 11. 111. ο. 1.) ἰῃ δῖοι ΒΘ 88 τηδηιοηοα ἢ ἴθ. 30 
οὔδοῦγο, ἰπδὲ πῸ Ῥοδιεῖνο οοῃοϊυδίου δὴ Ὁθ ἄτα ἴτοῦλ 1. Ὦγ. [δυάθου (8νο. νοὶ. νἱ. 
Ῥ. 49.; 4ϊἴο. νοὶ]. 111. Ῥ. 160.) δὰ Ὦτ. Τονηθοη (ΠὨίβοουζδο ἱν. οἢ [6 (ἀοΒρ6]8, δοοῖ, ἰν. ὃ 6.) 
πάοτβίδηὰ ἴὰ ἴῃ ὙΟΙΥ ἀἰδοσγοης δοῆδεδ. ΤῈ ΤΟ] ονίῃς 18 8 ᾿ΙΡ6ΓΔ] ἰΓδπδἰδῦοι οἵ ἴῃς 
ΟΥ̓ ΚίηΔ1] ραββαζε, ὙΠΙΟΝ [06 τοδοΣ Μ|Π]1 πὰ ἴῃ ἴχγ. [γάμο ποσκα. ἡ αϊίλειο »ιὲ 
)οτιὰ (οὐ ρυ)ἰβηοὰ) α φοδρεῖ ἀπιοπο ἰδὲ Ἡδεδγειος τολτὶς Ῥείεν απά Ῥαωΐ ἰσετε ρμγεαολέπο (ἐς 
Οορρεί αἱ οπιε απά ἰαψίπο ἰδλε “ομπααίίοης 07 α ελισοὶλ ἰάεγε. Νον, ᾿πουρ ἢ ἰξ ἀοε8. ἢος 
ΔΡΡΕΔΓ [δὲ ῬΘΙΟΥ ττδϑ δὲ Βοίὴθ πηι] δῆλος δὰ} 5 ̓ἰδοσγαιίίοη ἔγοπι ἢ18 ἢγδὶ ᾿ση ρυϑοηπιθηξ, 
Δ. ". 68., γοῖ νΥ6 ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ ἴδλὶ [016 ἰδία στ γοὰ ἐποτὸ 1η [86 δρσχίπρ οὗἉ Δ. ἢ. 6].,) σοῃ56- 
ἀαθηῖγ [86 ἀδῖο ἰπίθπηἀθα ὈΥ ᾿τοπροῦδ (ἢ ὃ [88 Ὀθοῦ γἰσ ΠΟΥ πηἀογβίοοα) τηπδὲ Ὀ6 [ἢ 6 
γοαγ 61. [ὙΠῸ Ῥδδβαρὸ ἰῃ ᾿ἰτϑηδουβ τοί ἰδ οὐπέεσέ βοοῖὴβ ΟὨΪΥ ἴῸ 6 ἰπϊοπ ἀρὰ ἴο δέδίο 
τδὲ Μαδιίΐδον ργεασλεά ἢτεϊ ἀπὰ τογοίε δοσνασὰδ.) 

4 ΕἘπβοῦϊυδ, ὙΠΟ Ἰ᾿ἰνοᾶ ἴῃ [86 ΘΑΓΙΥ μδτὶ οἵ [86 ἐοασι ἢ ΟΘΠΙΌΓΣΥ, ΠΟΤΟΙῪ βδαγ [δὲ Μαίϊον, 
δον ργοδοϊίης ἴο 186 Ηδῦγονβ, τοῖς ᾿ἷ8 αοδβροὶ ἔοτ (μοὶτ ἱπίοσιπδίοι, ὈΥΘΥΟυΒΙΥ ἴο ΐ8 
ποίη ἴο ὀνδηρο βο οἶδος παίίομβ (Εος]. Ηἰδβι, 110. 11. ς. 24.); Ὀὰϊ Β6 ἀοθβ πο Βρϑο ΕΥ̓ πο 
εἶπα, ἢον 8 ἐξ τηθῃιοηδὰ ὈΥ͂ ΔΏΥ Οἴδοῦ δηςίθηϊ νγτογ. [ἢ ἷ8 Ολγοπίοον, μόντονοσ, ΕἘμβεῦῖιϑ 
Ρίδοοϑ ἐπ6 τυγίτηρς οὗ δι. Μασμον 8 ἀοβρεὶ ἰῃ ἴδιο τϊγὰ γοῦν οἵ {ἰὸς σοίσπ οὗὨ 186 ΟΙΏΡΟΙῸΣ 
(ἰαἸσυϊα, ἐμαὶ ἰ5, οἰ σὶν γοδγα αἴτοσ ΟΠ γί δι᾽ 5 δϑδοθπδίοῃ, οἵ Α. ἢ. 4]. 



412 7]ηἐγοαμοίϊον ἕο ἐδε Λῆριο 7 ἰαπιοπέ. 

ὙΠ θὴ {π6 (ὑοβρο]β γο γα τε ὕϑη ΟΥὁἩ Ῥα ]18Π6α, ΔΓ6 80 γᾶρ!6, ΘΟΠἐιΒοΩ͂, 
δηα ἀϊεοοτάδηϊ, ὑπαῦ {Π6Υ 64 τὰ ἴο πο 80]14 οὗ δοσίδιῃ ἀοίδσιηϊηδίϊοη. 
ΤὨΘ δδυ] δὶ οὗ [η6 ὙΤΙΙΟΓΒ γΠ0 Βροᾶκ οἱ {86 βιιυ)]εοεῦ δβαϑῖῃ ποῦ ἴο ἢανὸ 
{πουρῃῦ ἀρουΐ αβϑισαῖηρ ἃ ἀαΐθ. ϑησα {Π6ὴ ἐσέεγπαϊ Ἔν άθηοα αβογαβ 
τι8 Ὀαῦ 11{{16 Αϑϑἰβίδησο, ᾿ῦ ὈΘΟΟΠΊ68 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 ἤαΥΘ ΓΘΟΟΌΓΣΒΟ ἴο {Π6 
ἐπέογπαϊ ἰοβυ ον Ψ ΒΙΟἢ {π6 ἀοβροὶ οὗ δὲ, Μαιίμον αῇογάβ, ἀπα τ 6 
ΔΡΡΓΘΒΘηα {παι 10 ψν}} θ6 ἔουπα ἴο ργθροπάογαίθ ἴῃ ἔδυ ουγ οὗ δ ΘΑ 
αἀδία. 

Τη (6 Βγδὺ ρἷδοθ, 10 18. ΕΥ̓͂ ΠΟ πηθδηβ ῬγοῦΔ 016 {παύ (6 ΟΠ τ βίϊληβ 
Βῇουϊα Ὀ6 ἰοῦ ΦΕΥ͂ ΘΟΠΒΙ ἀΘγΆΪ6 ΠυμΌΟΣ ΟΥὨ γϑᾶγβ ὙΠ Ποὺ ἃ ρΘηι 6 
Δηα δυϊμοηίο τυ ίθη Ὠϊβίοσυυ οὐ ΟἿΣ αν) τηϊηἰβίσυ. “ [{ 18 
οαγίαϊῃ," ΒΙΒΠΟΡ Τουλ] 6 τοιηασκβ, “ ὑπαῦ [6 ΔρΟΒΕ168, ᾿πιταθαϊ δία ν 
αἰΐοσ 186 ἀοβοθηῦ οὗ 186 Ηο]ν (ἀμοβῖ, τ μι ἢ ἰοο]Κ Ρ]δοθ ΟὨΪΥ ἤθη ἄδυϑ 
Δίθου {Π6 Δϑοδπβίοη οὐ ΟΣ ϑαν: ΟΣ πο ἤθανθῃ, ργθδοῃθα {86 (ἀοβροὶ 
ίο 186 6 ν)γ18 ὙΠ ρταδῦ βυο 688: 8Π6 ΒΌΓΟΙΥ 10 18 ΓΘΆΒΟΠΔΌΪ]6 [0 ΒΌρροβΘ 
μα δὴ δυύμοηῖο δοοουηῦ ΟΥὗὙ ΟΣ ϑανιουτ ΒΒ ἀοοίγ 65 Δ Πα τη γΆΟΪ 68 
νου] ἃ γΟΥΥ 500 6 σοιητῃ{64 ἴο τὴν ἔοσ [Π6 ΘΟ Γπλδίϊοη οὗ [Πο86 
ὙΠῸ Ὀα]Ἰονοὰ 1 ἢ18 αἰ ἱΠ6 ΠλΙΒ810Ὼ, 8δ8ηα [ὉΣ {π6 σοηγούβίοη οὐ οἴμουβ, 
8Πα ΤΟΥ͂Θ ΡΑΥΓΓΠΟΌ]ΑΥΪΥ ἴο οηδοΐα 186 «6 0)7]8δ ἴ0 σοϊαρασγα [86 ΟἸΓΟΌΠπι- 
βίδησοθ οὗ {ῃ6 Ὀιγίῃ, ἀσαίῃ, δηᾶ σϑϑυσγθοίίϊίοη οὐ «δβιιβ τὰ {Π6]Γ 
φηοϊοηῦ ῬΧΌΡΠΘΟΙΘΒ χοϊδίϊνο ἰο ἴμ6 Μαοββίδῃ: δῃὰ γα ᾿ηδὺ ΘΟΠΟΟΙγΘ 
ἰμαὺ [16 δροβί]θβ νγουϊὰ 6 ἀδβίγουβ οὐ Ἰοβίῃρ πὸ ὥπηθ ἴῃ σι πρ Δῃ 
δοσουῃΐ οὗ [86 ταῖγ8 0168 Ἡ ΒΙΟ. «6808 ρογέοσιηθα, δηὰ οὗ [86 αἰΒοοῦΓΒΘΒ 
Ὑ ΒΙΟΩ 6 ἀο]νογοα, θθοδιβθ, {ῃ 6 ΒΟΟΠΘΣ βιι ἢ. δὴ δοοουηῦ γὰ8 ρῈ}Ὀ- 
᾿Ι864, {16 Θαβιον 1Ὁ υσου]ὰ 6 ἤο ᾿παυῖΐϊγα ἰμίο 18 τυ πα ΔΟΘΌΓΔΟΥ ; 
8η4, σοπβοαυθηῖ, θη [8686 Ῥοϊηΐβ ἡγ6ΓῈ Βα 8 Δ ΟΓΟΥ]Υ ἀδοογίαιηβά, 
[π6 ρτοδίοσ σσου]α 6 118 νγεῖρῦ δπα δυι μουν. Οπ [Π686 δοοουηῖβ 
186 Ἰδαγπϑα ρῥχαϊαΐθ δϑϑὶρῃβ (μ6 ἀδίβ οὗ δι. Μαιίμον ΒΒ (ἀοβροὶ ἴο [6 
οδγ 38. 

᾿ ΘΘΟΟΒΑ͂ΪΥ, 88 {86 βαογοὰ τυ οτΒ Πα ἃ χοραγα ἴο {Π6 Οἰγουτηβίδῃοο8 
οὗ (ῃ68 ῬΘΥΙΒΟΠΒ ἔῸΣ 086 186 ὙΠῸ Ὺ ττοΐθ, ὅγ7ὰ Βᾶγα δὴ δα! οηα) ον]- 
ἄθποθ ἴον [86 ΘΑ ΪῪ ἀδίο οὗὨ (818 (ἀοβρεϊ, ἴῃ {μ6 βίδίβ οὗ ρεγβοουϊζοη ἰῃ 
ὙΥΠΙΟὮ (η6 ΘΠυγοῖ 88 αὖ (Π6 {π6 τ ΠΘη 1 τγῦαβ πυι6Ὼ : ἔοτ ᾿ΐ σοπ- 
[18 ΤἸΏΒΩΥ ΟὈΥ]ΟΙΒ ΓΟίθυθηοΘΒ ἴο δι οἢ ἃ βίδίθ, ἈΠὰ ΤΩΔΩΥ͂ ΥΘΥῪ Δρρο- 
δία δάάγθββθθ θοί ἴο (86 ἐπ)εγοα διὰ ἴο {8μ6 ἐη)ωγίομδ ΡασΊΥ. 

1 ΕἸοῖα, οἵ ΟἸσίδι. ὙΠθοὶ. νο]. 1. Ρ. 301. Τῇ (Ο]ον ηρ, ΟὈϑογυϑίοηβ οὗ [πὸ οὐ εἰς 
14 ΟἸογς, ν|}} πιδιθγίδ!!γ οοηῆτγτα ἴΠ6 Ργοοθάϊηρ τοϊλασκθ, “ ὙΠΟΒΟ,᾽" ΒΆγ8 6, “ὙΠῸ (πη Κ 
ἴπδὲ ἴ[Π6 οδβροὶβ γεγο Ὑσιτθη ΒῸ Ἰδΐθ 88 [το πεθιβ βἰδίθδ, βηὰ ΠΟ ΒΌΡΡοδβα ἴμδῖ, ἰοῦ ἴῃ 
ΒΡ866 οὗὁὨ δΔρουῦϊ {ΠΙΓΌΥ γοδτβ δῦ ΟὟΤ [τὰ Β δϑοθηβίοη, ἴῃογο 6. ΤΏΔΗΥ͂ Βρυγίοιιδ ΘΟΒΡΕΙΒ 
ἴῃ ἴ[ἢ6 Βδηά8β οἵ ἴδ (γί βιϊαηβ, απὰ ποὺ ομο ὑπαὶ σα σοηυΐῃθ δὰ δυτῃοητῖς, 40 ἈΠ ΑΓ Υ 
οϑδὶ ἃ ΥΟΥΥ͂ στοδὶ στο βοο οι ΠΡΟΣ ἴπ6 τίβάοπι οὗἩἨ ἴπ6 ϑροβίϊοβι Ἐρσ, σὰὲὶ σου ἤατο 
Ὀθθη πιοσα ηργαάθπί ἴῃ ἔποπι, [ΒΔ ἰϑηο}Υ ἴο δαγνο βυθογοά τῃ6 ἰἀ16 βίοτγίοβ σοποοσηΐηςσ 
ΟἸὨ γῖδὲ τὸ Ὀ6 τεδὰ ὈΥ 116 ΟΠ γἸδιϊδη8, δῃὰ ποῖ ἴο οοπίγαάϊ!οῖ ποτὰ ὈΥ͂ Βοηδ δυϊηδπιὶς ἢἰδίοσυ, 
ὙΓΓ ΛΘ Π ὉΥ Βοπια σγοά 1 Ὁ]6 ΡΟΓΒΟΙΒ, ἩΥΠ ΟὮ τα σὨϊ σόϑοῖ [πὸ Κπονϊοάρα οἵ 4]}} τηθπ ἢ ἘῸΓ ΤΩΥ͂ 
Ῥαγῖ, 1 σϑῃ ΠΟΥΘΡ 06 Ρεγδυϑαοά ἴο οηἰογία! ἢ 80 πιθᾶῃ δῇ ορἱπίοῃ οὗ θη ἀπᾶοσς πα ἀϊτος- 
τίοη οὗ 186 ΗοΪγ ϑρίπί. Βϑείά68, Μαδίζμονν 88 ἀο] γογοὰ 10 τ.8, ποῖ ΟὨ]Υ ἴθ δοιίοῃβ, ὑὰϊ 
ΑἾ50 186 αἰβοούυγθοθ οὗἩ ΟἸγῖβι; δηὰ 18 δ τησδὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ Ὀ6 80]6 ἴο ἀο τῖ τη6 σταδίου 
ΟΥΑΙ, ΜΜἘ116 ὉΠΟΥ͂ ΕΓ ἔγοΒ ἡῃ ἢΪ8 τ θτΔ ΤΥ, ἤμδῃ τ θη, Τπγοσ ἢ Ἰοηρίῃ οὗὨ τπιο, ἢ 
Ὀοζϑῃ ἰοὺ ἰοδθ {Π6 ἱπηργθδβίοηβ οὗ [ῃθπῦ. [Ὁ 18 ἴτπιο [π8ὲ τῃ9 ΗΟΙΥ ϑρίγίς γᾶ ἢ τΠῸ 
δρΟϑι168, 0 Ὀγίηρ᾽ 4}} [86 τῃΐηρ8 ἴο {ΠΟΤ ΓΟΠΊΘΙ Ῥγϑηοο, τ] ςἢ ΤΟΥ πδὰ τοοοϊγοά οὗἩ ΟΠ γίβί, 
Δοσογάϊηρ ἴ0 ὲδ Ῥγοζηΐδα (5 μη χίν. 26.): Ὀὰΐ {80 ΗΟΙΥ ϑρίγίξ ποῖ ΟΠἹΥ ἱηβρίγεα τθοιῃ, 
Ὀπὶ αἰϑὸ ἀθδὶῦ τὴ [Ποπὶ ἀοοοτγαάϊπηρ, ἴ0 ἐΠΟΙΓ πδίαγαὶ ῬΟΎΤΟΓΒ, 88 ἴΠ6 ὙΔΓΙ ΘΙ ΟΥὁἨ ΟΧΡΓΟββίοηβ 
πῃ τ ἀἀοβροὶ διοννβ." ΟἸοτίοὶ Ηἰδι. Ἐς ]68. δδεο.}} 1. Δ. Ὁ «Χιϊ. ὶ 9. 



ψῃ 

στ’ τττ’ττοπο“ρθρΡᾷ.. 0 ....---......-.- ........ . .-.-.-.... ...-.. “τ. .-.- 

Ἐπάν τ ἀρειιαδ, μ᾿ πρδει δ ἦμεν ας 

Οη {}ιὲ Οαο5ρεῖ ὃν δ. ΜΜαξί]ειο, 4]8 

1. Τα, [86 Εὐνδηρο δὲ Ἰηέοστωϑ 86 ὑεσεα δηἃ ρογβοουϊοα (ἢ τ  βεΐδη9, ἐδαὲ ἐπ οῖν 
ΔΙ οἰ ΟἢΒ ΤΟΥ͂Θ ὯῸ ΠΙΟΤῸ ἔβδη ΒΟΥ μδὰ Ὀδθη ἔδυσῃὶ ἴο ἐχροςοΐ, πὰ δὰ ῥγοχηϊβοὰ ἴο 
ὥδαΥ, τ θη ΠΟΥ ΘπιγΓαοθα {86 ἀοβροϊ (χ. 2], 22. 834.---86., χν!ὶ. 24.); ἰΒαῖ, Βοσσονοῦ 
ἘΣΠΓΟΔΒΟΙΒΌΪ6 ἰὨοὶσγ βυ β σρ5 πρσῃῦ ὍΘ, ΘΟ ΒιΔΟΓΘα 88 {π6 οἴξοϊδβ οὗ {86 τηδ]ῖςα οὗ 
ἀΒοῖὶν δηθπιῖθθ, ΤΏΘΥ ΟΓῈ γοῦ υδοι] δηὰ Ῥσχγοβίβ]6 ἰο 1ῃοιηβοῖνοβ, οοπδιἀθγοὰ 89 
γ1418 οὗἩἨ τμοὶν 1910 δηὰ δά}  ν (ν. 1]., χχῖν. 9---18.): [δαῦ, ἐπουρὴ ΒΟΥ ΜΟΓΘ 

ἰανοῦβ ἰο 6 ὈΟΓΏΘ δῇ ῥγαεβεηῖ, γεῦ {Β6Υ ορεογαίθὰ ρονγί ἢν ὅο {μ6ῖν ξιΐατα ᾽ογ 
τ 4. 10----12.); 18δὺ ἃ Ῥυδὶ}]Δηϊπιουβ ἀσϑοσίιοη οὗἩ [86 ζδ! ἢ πουἹὰ 6 δὸ Ὧν ἴγοπὶ 
Ὀοιιογίηρ {μοῖν βίδιθ δπὰ οοπάϊτίου, ἐμαὺ ᾿ζ τνου]ὰ ᾿η 8} 10] ὄχροβα ἰμθπὶ ἰο στθδῖου 
ΟΔΙΔτ 168, δηα ουὐ ΤΒ6πὶ Ομ ἔγοτα {86 ΒΟρ68 οὗ ἤθάνθὴ (χ. 28. 82, 88. 839.) ; ἐ)ιαῖ 
ΤΟΥ ποσὰ ποῖ, Ββονονοσ, ἐου διἀἄθη ἰοὸ 86 ἴδα ἰδινίιϊ τηθδῃ8 οὗ ργϑϑογυδίίοη : Ὀυϊ 
δυθη 6η)οϊηθὰ ἰο Ρυΐ ἴβοτὰ ἴῃ ὑγϑοίίοθ, βθηθνον (ΠΟΥ οοὐἹὰ ἀο 1ὑ τῆ ἱπποοθποο 
(α. 16, 17. 23.)5 τδδὺ 186 ἄπα οὈβογνδησο οὔ [86 ΟΠ γι ϑὕδη ργθοορίβ νγ88 δῇ δχοο]θηῦ 
τθίΒοὰ (0 ἀρρθᾶβα ἴα τσϑῖ! δηὰ ΣῪ οὗὨ (μοῖγ θῃθηθϑ, δηὰ γαῖ ὑμεσοίοσα ὑΠ6Ὺ 
66 οδι ρα Ἰὴ Ῥοϊηῦ οὗἨ ῥγυάδηςο 88 ν6}}} ἃ8 ἀυνῦ ΠΥ ΪΥ ο τιϊηὰ δηὰ αἰϊοῃὰ ἰο 
(ν. 839., νι. 12. 24---27.. ν. 18---20.); [δ 1 10 βιιου!ὰ Ὀ6 ἐποῖν ἔδίβ ἰο βυι !δσ τηὰγ- 
ἰγτγάοχῃ δἱ Ἰαϑί ἴοσ {μοὶγ σοὶ ρίου, [ὃ τγ88 ᾿η Δ} 6} ὈοίοΣ ἴο οομτΐηια ἐλ ἴα] το {Πποἷν. 
᾿πηρογίδηϊ ἰγαβῖ, ἱμδῃ ὈΥ ΔΩΥ Ὀδᾶ86 ΘΟΙΏΡΙΔΠΟΘ ἴο ποῦν ἷ8. ἀἰδρ] άϑυγο, ἴῃ τ ΒΟΒ6 
ἤδη 5 ἀγὸ (Ὧ6 ᾿Ι88068 Ὡοῦ ΟὨΪΥ οὗἉ {818 16, Ὀὰΐ 4130 οὗ ταῦ ὙΒΙΟΝ 18 (0 οομῃθ. 
(χνὶ. 28ὅ---27., χ. 28.) 

2. Οη (δ6 οἴαν μβδηά, αζδίη, ὕο οδ]πι [86 Ῥδββδίοῃβ οὗ {π6 δηταρϑᾶ “768, δηὰ πῖὶπ 
{π6πὶ ΟΡ ἴο [86 ῥγοΐββϑίοη οὗ ἴῃ 6 (οβϑρεὶ, 6 ἰδθουγϑ ἴο βοίϊθῃ δῃα δρϑίθ 1Ππ|0ὶ0 ργ6- 
74 16069, δηὰ ἴο δηράσα ὕβοπὶ ἴῃ {Π6 ῥγδοίίοα οὗ πηθοίζηθβϑ δη ομαγγ. (ἰχ. 13.) 
Τὸ {8158 δηὰ, δα Ἰαγε ῥοίοτα ἴποτὰ 186 ΟἸσΠ Υ δηα Δπιϊ δ Ὁ] 6 688 ΟΥ̓ ἃ σοι ραββιοηδίο, 
Ὀοπονφ]οηῦ αἰβροβιτοη (ν. 48. 48., χν". 28---835.)}; [86 παῖυγαὶ ροοά σοῃβοηπθηοο8 
πὶ ΔΤ6 δηποχρα ἴο 10 ἤοσα; βῃὰ {Ππ6 αἰβϑιιησυ ίϑηοδα τοραγὰ ὙΒιοἢ ἐΠ6 ΑἸΩλ αἰ ΝΥ 
Ἀἰπη86 1 Γ πὴ} ΡΔῪ ἴο 10 δΒοτγοαΐϊοσ. (ν. ὅ. 7. 9., χ. 40---42.. χν!ῖ!. 28.---ἀδ,, ν, 2] ---26., 
χχνυ. 8]--.46.) ΤΏ θη Π6 ται 8 ἴἤθτα οὗ ἴπΠ6 γοροδαιθα ρυηβῃσηθηῖθ ΒΟ ἀοἀὰ μεὰ 
ἱπῆτποϊοα οπ ΤΠ οἷν ἑογ ΑΓΒ 6Υ58 (ῸΡ (861 στα 6] δηἀ ὈΔΥΌΔγουβ ἰγεδίπιοης οὗ μἷ8 ργορβοίβ, 
8Πἃ 581. γ68 ἴμοῖῃ (Πδῇ 8 5111} τοῦ δοουπιυ δῦθα ὙΘηρΌθΠο6. Ὑγ.48 ΤΟοσυοα 10Σ {Π6πὶ- 
βαῖνϑ, 1 [ΠΥ Οὐ ϊη Δίου ρογβιϑίθα ἴῃ [86 νγᾶγ8 οὗ ογαο Υ (ΧΧΙΙ, 27---89.., χ. 14,16.) ; 
ἴον αἀοά, ᾿δπουρἢ ραιοηῦ δηα ἰοηρ-βυἘοσιησ, τγυὯϑ δυγα δὶ ἰϑϑὺ ἴὸ νἱπάϊοδία ἷ8. οἱδοῖ, 
δηὰ ἴο Ῥυπἰβιι {πο ῖγ ΟΡΡΓΘβ8ΟΥΒ, Ὁ Π1688 ΠΟΥ τοροηϊοὶ, θα] ονθᾶ, ἀπά γοξοσπιθὰ, τι} 
186 ἀγοδαάξαϊ τίροιυγ οὗ ἃ ζϑῆογαὶ ἀφεισιοίίοη. (Χχὶν. 2. ὅς.) 

ΤΉ 686 δηᾶ β᾽γ}}}8 1 δΥραπηοπί8 τ Β1Οἢ δῖ, Μαῦμονν Π88 Ἰηβοσίβα ἴῃ 
{π6 θοὰγ οὗ 98 (ἀοβροὶ (ὈΥ γγαὺ οἵ σοπχίοτῦ ἴο {πΠ6 «]Ποὐοα ΟΠ γΙβι 18} 8, 
ΔΗ 4180 88 ἃ τγδγηὶηρ [0 {Π6}Ὁ 1Π] ΠΓΙΟῸΒ ΟΡΡΤΘΒΒΟΥΒ δηα ρϑυβθου(ουβ), 
ΟΥΑΘΏΟΥ τοῖογ ἰο ἃ βίαϊο οὐ ἀϊβίσθβϑθ δὰ ρϑυβθοιῦ!οη Πα ον τ] οἢ [Π|6 
οἰαγοῖ οὗ ΟἸχῖδὶ Ἰαθουτοα αὐ {π6 {π|ὸ ἤθη ἴπ6 Εὐνδηρο δῦ δαναηορα 
δα πτροᾶ ἴπ6π. ΝΟΥ {πΠ6 στοαίθθί ρουβθου ]0ἢ. ΘΥΘΙ ΓΑΙΒ6α δραηϊηβύ 
1ὴ6 οἄυγοι, 8116 10 τᾶ σοταροβθα ΟὨΪΥ οὗ «ον 88} δηὰ ϑαμηδυϊ θη 
οοηγνοσγίϑ, γχὲ8 {παῦ ἡ ΠΘἢ. τγα8 σομπηπιθηοθα Ὀγ ἴπ6 ϑΘ'αηῃθαγη, ΔΠα ν788 
Αἰθαγ στ 8 σοη θα Δηα οοπαποίοα Ὀγ 88] νΥ10} ἱπηρ] Δ Δ Ὁ]6 ταρὸ δηὰ 
ἔυτγ. υσίηρ {Π18 οΔἰ απ ἐγ, τ ἈΙΟΪ Ἰαδίοα ἴῃ {86 τν 016 δθουῦ Βῖχ γϑᾶγα, 
νἱΖ. {1}} [πΠ6 τιϊγὰ γοᾶν οὗ Ολ] ρα Α. ἢ. 39 οὐ 40 (σθῃ {π6 “6 νν8 ΟΓΘ 
ἴοο τ οἢ ]αιτηθα σοῃοοσγηΐηρ ὑποὶν οὐγῃ ΔΑΓ ἰο ρὶνθ δὴν ἔαγίΠοῦ 
ἀϊδύαγραηοα ἰο {86 ΟἸτιβυδηβ), [Π6 τηϑιάθοσβ οὗ {πμ6 (Ἰγιβίϊδη οἴ ατο 
βίοοα ἴῃ πρ6α οὗἉ 4]1 {86 Βυρροτῖ, Θοπδβοϊαίομ,, δηα δβϑιβίδησα παῖ οουἹα 
ΡῈ δαπιριπιβίογοα τὸ ἴβθ. Βυΐ ψμδὲ οοτιίοτ οουἹὰ {ΠΟῪ ΡοΒΒΙΌΪΥ 
τϑοοῖνο, ἢ {πον αἀἸδίγοββοα εἰζυδίοη, ΘΟ ΡΑΓΆ 6 ἰο ἐπαῦὺ το ἢ τα- 
Βα] 64 ΠΌΠὰ 0Π6 ΘΧδρ]6 οὗ ἱποὶς βυοσγιηρ Μαβίοσ, πὰ ὑπὸ Ῥγουμῖβα ἢ 
Πδα πιδάθ ἕο [18 ἔδιΠ] Το] ]ονγοσθ ἢ ΤὨῊ]Β Ἄχαρὶθ, πα 1Π086 ῥτο- 
ΙΩἾ868, 50. Μαδιονν ΒΘΘΟΠΔΟΪΥ ἰδ Ὀοΐοσθ ἐπ 6πὶ, ὑουγαγαβ [Π6 οἷοβα οὗ 
(18 ρΡαγοά οὗ {γ1], ἔοσ {πον ἱπυϊυμοῃ ἀπα ομοουγαροιμοηΐ, αηα ἀ6- 
Ἰϊνοσοὰ ἴδ ἴο ἴῃθῃ, 88 186 Δποβοῦ οὗ ἐμϑῖτ ΠΟΡΘ, ἴο Κααρ {δθη βίθαα[αϑι 

1 ΤΉ δδῖὴθ [ΟΠ ΡΟΓ ἷδ αἶϑο ρδγιϊς]]υγ 1]υϑιταϊοά ἴπ 811 ον βαυϊουτ᾽ β πιΐγαοὶοϑ. 

- εξ αι. Ὁ .. .... 



414 Ϊηέγοάμοξίοπ ἐο ἐδι6 Νειο Τ εϑέαηιεηί, 

ἴῃ {Π18 νἹοϊοηὺ ἰθιηροδί, ΕΎΟσΩ [818 οοηϑιἀογαίζου Ὁ γ. Ουσθη πτα8 16 
ἴο ἢχ {π6 ἀαίδ οὗ δ[, Μαιμον Οοδροὶ ἰο {6 γοαν 38.1 

Τργάϊν, δὲ. Μδυμθν δβοῦῖθ68 18ο86 εἰ{168 οὗὨ βδῃ συ ἰο «“ Θγαβαίοηι, 
Ὀγ σψδιοῖ 10 δα Ὀδθὴ αἰβιϊ ρ Βμ6α ὈΥ {π6 ῥσορμοίβ ἀπά δῃοϊθηΐ ἢΪ8- 
τουῖδη8 3, ἀηα 4180 βρθᾶκβ σι ἃ ΒΊΡΉΘΥ γομ θη ἴῸΣ [86 ἰδηιρ]6 1ΠΔὴ 
[π6 οὐδοῦ Εἰνδηρο]βίβὃ: δϑ 16 1588 ψοσὶς 6 γα Ἰηϊοη θα Τ0Γ «᾽ οννϑ δεζογε 
[86 ἀοδίγαοίοη οὔἉἨ «Γ΄ 6γιιβαί θαι, δηα ποῦ αὐεῦ 'ΐ, 838. ἃ σϑοθηΐ βοοΐηηρ 
δηϊαρομίβί οὗ ΟΠ ΙΒ  δη1τν μα ἀββογίθα, ΘΒ ΓΑΤΎῪ ἴο 411] ον ἄάθηοθ ΤῊ6 
ἘΣγΔΏρΡΘ 180 8 ΘΟΙΙΡΑΓΘΕΨΘ ρΘη 16 1688 1ῃ τ η ἸΟΠΙηρ' ἐοἢπι {πὸ ΒΑΡ ΘΙ Β 
Τοργοοῦ οὗ Ηοσγοά, δὰ ἢΪ8 βίϊθποα οοῃοοσπίηρσ [δ6 1η80}8 οἴθγοα ὈῪ 
Ἡετοά ἰο ουγ Ἰμοσὰ οἡ (δα τποχῃΐηρ' οὗ 818 ογυοιβχῖουι, ἀσὸ δα! οηδὶ 
ονϊάθηοθδ ἴον ἴπ6 ΘΑΥΪΥ ἀδίθ οὗ [18 ἀὐοβροὶ: ἔογ, 83 Ἠδσγοά τγᾶβ 80}}} 
ΤοΙρηῖηρ ἰη Ο411166, [86 Εὐγδηρο]δὶ αἀἸβρίαγθα πὸ τοοτὰ οὗ ἰδμαῦ βουϑ- 
ΤοΙρη Β ὑδα ομδγαοίοσ [Π8} τγ88 ΔΌΒΟΪ ΘΙ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, ἰοϑὲ Π6 8βου]ὰ 
δχοῖϊ Ηθγοα᾿β 76] ουδυ οὗ ἰι18 θ6]1ονιηρ δα ]θοίβ οσ ὑποὶγ ἀϊβαβδοίίοη 
ἴο δῖα, ΠΕ Β6 ψγ88 Ἰηβιυδηοοα ὈΥ {Π686 πχοίϊνοβ, ἢ6 ταυδῦ βανα τυϊτίθη 
Ὀεΐοτ [86 γϑᾶν 39, ἴοσ ἴῃ [πὲ γϑὰσς Ἡδθσοα γγαϑ ἀδροβϑά δῃηά βαπίϑῃοα 
ἴο Τγοηβ ΟΥ̓ Οδ]συΐα. 

1,Αβίϊγ, ἴο οχμἱῦ οἰγουπηβίδποοϑ οὗ ΣΔϊΠΟΓ ᾿τηροχίδηοο, Μαίμον Β ἴγο- 
ααυδηΐ τηϑητοῃ (πού ἔανγοῦ {πΠ8ὴ Πΐπ6 {1η168) οὗ Ῥ1]αΐα, 88 ΡΌΥΘΓΠΟΣ οὗ 
.) υάδθα, 18 8 Δ] ΠΟ008] ουϊάθποα οὗ (86 Θαυ]Ὺ ἀδία οὗ [ιὶ9 (ἀοβρεὶ. 
ΕΣ «Γοβορι85 ᾿ποστβ ὑ8, ἐπαῦ ῬΙ]αΐα πανίηρ θη ογάογοα ὈΥ Ὑ11ε]- 
1118, ρουθυποῦ οὗ ὥγστία, ἴο ρὸ ἰο Εοιηθ, ἴο θυ 8 οοϊαρδιηΐ οὗ {π6 
ΘΑ Δὴ8 Ὀοίοσα ἰμ6 διροσοσ, μαβίθμθα {μη μ6γ, θὰΓ Ὀοΐοστα ἢ6 
ΑΥΓΙνοα {Π6 ΘΙΊΡΟΙῸΓ γγ͵β ἀ6Δα. ΝΟΥ͂, 88 ΤΊΡοσιιβ αἀἸθα ἴῃ {86 Βρσϊῃρ; 
οὗ 37, 10 18. ΒΙσΉΪΥ ρῥσόραῦ]6 {παι δὲ, Μαιμον ΒΒ οΒρ6] ψὰ8 ψυι θα 
Ὀγ ἰδαύ {ἰπι6ὅ, 16 πὸ τοραγα θα Ῥι]αΐθ 38 ρονοσημου τ ἤΘῺ μα ττοΐα. 

Ὁγ. Ἰμαυάμογθ, ποανοῦ, δα Βιβμορ Ῥογου 7, ὑπ ἰμδὺ {ΠΥ ἀἷδ8- 
ΟΟΥ̓́ΘΡ ΤΊΔΓΚΒ οὗ ἃ Ἤν ῦ ἀδίο ἴῃ δι. Μαιμονν Β τυ ησθ. ΤΉΘΥ ΔΓρΊΙΘ 
ἔγοτα ἴπ6 Κπον]θᾶρθ Β]οἢ 6 ΒΏΟΥ8 οὗ {Π6 ΒρΙΓΙ Δ] οὗ ἴῃ6 (ἀοΒροὶ, 
Δηα οὗἩ (π6 6 χϑθι]οποθ οὗὨ {Π6 ΤρογᾺ] ἀρονα (6 ΘΟΓΘΠΠΟΠΪ8] Ἰαῦν ; ἀπ 
ἔτοτα {πὸ ρτοδὺ οἰ ΓΘ 88 1 τ ΠῚ Οἢ {86 ΘΟμργομοηβῖνα ἀθδῖρτι οὗ {Π6 
ΟἸ γιϑύϊδῃ ἀἰβρθηβδῦοη, 88 οχίθηάιηρ ἴο [86 ψ80]6 θη] 6 σου]ά, 
ἰοσοῖποῦ τι (ἢ6 το]δοῦου οἱὗἁὨ {86 ΕΥΕῚ 18. υῃῇο]αοά πὶ [818 ἀΟΒρεὶ. 
ΟΥ̓ (μ686 ορῖοβ, ἴμ6Ὺ βαρροβο {π6 Εγδηρθ δῦ ποὺ ὑο μανθ ἐγοαϊθα 811} 
ἃ ΘΟΌΓΒ6 οὗ γοαγβ 84 ἀδνοϊοροα {μοῖν τηϑϑηϊηρ, Τογγον θα ἢ18 “6 ]18]} 
Ργουάϊοαδ, δηᾶ ρσίνοη Εἰμὶ ἃ ρθα ἀἰβοθσητηθηΐ οὗ {π6ὶγ Ὠδίαγθ. 

ΤῊῖθ οὈ]εοίΐοη, μουγαυ ον, οαυτῖθ8 Ὀυῦ 1016 ἔογοθ σι 11. ἘῸΥ, ἴῃ 
[Π6 ἢτϑὲ μΐδοθ, 88 ᾿γ. Τουβοι [88 3080} οὐϑογνοά, τὶ τοραγὰ ἴο 
{Π6 ἀοοίγιπδὶ ρασγὶ οὗ 8 (ἀοβροὶ, 1 85ι. Μαιίμονν ὀχ ΒΡ 118 ἃ ποῦ ]6 Ἰάθα 
οὔ ρυγα σοὶ ρίοῃ δῃά τηογα γ, μ6 ἰθδοθ8 0 τροσο ἔπη 6 Βαὰ Βεοαγά 
[γα ΜΟΥ ἰδυρηῦ, δηα οἴἴδθη ορροβοᾶ ἴο 186 πιᾶχὶπιδ οὗ ἴΠ6 «678, μὴ 
115 ἀἰνιπα ἱπϑίγυιοίοσ. Απά σψῃθὴ ἴπ6 ΗοΪΥ ϑρίτι!, (Π6 συϊάς ἱπῖο 

. ΟνὑθηΒ ΟὈβογνυδίίουθ οὐ ἴδ Εὐσὰγ Οο5ρεἾ8, (ϑνο. ᾿οπὰ. 1764.) ΡΡ. 8---91]. 
2 Οοπιρᾶσγο Νο. χὶ. 1. 18., 188. χνη!, 2. 11],.1.. Τα, 'χ. 324., σῖῖ Μαίι. ἵν. δ. νυ. 85. 

δὲ" ἘΗ͂ΝΕ Μαιὶ. χχὶ. 12. σὰ Μασκ χὶ, 15... Τλιῖκο χὶχ, 45. δηὰ Μαϑίϊ. χχυὶϊ. 61. 1 
Ματκ χὶν. 58. 

4 Απῇ. Ψαά. 110. χτῖ). ας. ἦν. 8.2. 
5 τ. Τονπβουβ Ὠ᾿Βοοῦγβοβ οἡ {πΠ6 6105Ρ6]8, ΟΥ̓Κ, νοὶ]. ". ΡΡ. 107---1} 5. 
5 Ὑ͵ τ, ϑγο. νοὶ, νἱ. ΡΡ. 57, 58.; 410. το]. 111. Ρρ. 1623, 164, 
ἴ Χογ το τῃς Νοῖν Τοβι. ὑ. 55. 84 οὐ, 



᾿ ΟΥἢ ἔδιο αοερεῖ ὑν δι. Δαξεϊοισ. ὦ 4]6 

ἰγαῖῃ, μδὰ ἀοβοθηαθα ἀροι Πιπ,, 10 866Π|8 ΒΙΥΔΩΡΘ [0 ἱἹπιασὶπο {παῦ ἢ6 
811} νταηϊοα ὑυθητυ ΟΥ̓ ΤΠΙΓΟΥ͂ γοαᾶγβ ὕο ΘΠ Πρ ίθη 18 μα. [Ὁ 6 τγχδβ 
ποὺ πο διγπίδμοα τ Κπον]οᾶρα (0 τοϊαΐθ [ἢθ86 {πὶηρΒ 88 δὴ 
ον Βηρο  ϑύ, ΠΟῪ τῦᾶβ 6 αὐδι! ῆρα ἴο Ῥγθδοῦ πδῖλ (0 ἴΠ6 “6078 88 δῇ 
ΔΡοδϊ ἢ Απᾶ 86 γ6, ΟἹ βιιοἢ ἃ ἱἤθοσυ, ἡγοῦ ]ὰ ̓ 18 ᾿πϑριγβ θη Βᾶνθ 
θθβθη 

Ιῃ (86 παχύ μΪδο6, 10 18 ἔτπιθ ὑπαὺ {86 Ῥσορποῖς ραζίβ οὔ μἷβ (οβροὶ 
ἀβοίαγθ {86 οχίθῃξ οὗ Ὁ σιβὶ 8 Κιησάοπι, δηα [86 ο8]}}πρ' ἀπά δοοθρῖ- 
Δὴ66 οὗ ἴπΠ6 (ἀμ 111686. Βαῦ [8686 ὀνθηΐβ πα θθθὴ Ὀ]δί]Υ (ογοίο ἃ Ὁγ 
[16 ἀποϊθηῦ Ῥτορμοίθ, δηα ΓΘ Ἔχρθοίθα ὈΥ ἀδνουῦ 1βγβο] 1068 ἰο ΠΔρ- 
ΡΘῃ ἴῃ [86 ἀαγϑ οὗ {πΠ6 Μοββίδῃ!ϊ; δηά 1 ὑοϑθ ραββαρδβ ψ Ἐ1ΟΒ τοϊαΐο 
ἴο {πὸ ἀπΊν Βα Υ οὗ 1μ6 οΒρ6] αἰβροπεδῦομ, (μ6 Εὐνδηρ 6} 180 τλΘ ΓΟ 
βίφίθβ ἐπαὶ {π6 (ἀοβρϑὶ σου] Ὀ6 βιιοοβββία ]γ ργοδομθὰ ἀηοησ [Π6 
(ἀθΏ168 1 411] ραγίβ οὗ [86 δασίῃ. Ηδθ ΟἿΪΥ τϑοιῖΐοβ (πὸ ψοσάβ οὗ οὖσ 
αν ΟΟΓ σῇ ποὰΐῦ ΔΩῪ ΟΧΡΙΔ δου ΟΥ̓ ΤΟΙ; δηα τὸ Κῆον ἰῦ ττλ8 
ῬΓοιηϊβοα ἰὼ (Π6 δροβίϊθβ, ὑμαῦ αἴας ΟἸ γι᾿ 5 αϑοαπβίοπ, (86 Ηυΐν 
(ποβί βῃου]ὰ Ὀσιηρ 411 [ϊηρβ ἴο ὑπ 6 1. Γϑαλοι  Ότϑηςα, 8πηα σαϊάς {πο πὶ 
1ηἴο 4}} ἔγσατῃ. “ὙΥ̓ΒοΙμον δύ. Μαίμον ψγα8 ἀναγ οὗ [6 04]] οὗ (86 
(ἀδηθ]68, θοίοσο [86 (ἀὐοβρ6ὶ νγγχαᾶϑ δοῦν δια υαοθα ὈΥ (Ποτω, σαπηοί 
δ ϑοουίδι πα: ΠΟΙ 18 1Ὁ Τηδύρυϊδὶ, βίῃ 1Ὁ 18 σ;ΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀρστοοά, (μα 
{Π6 ᾿Ἰπδριγθα ροπίθθη οὔϊθη αἀἸὰ ποὺ σοιηργθῃοπα ἐμ 0}} τηϑαπίηρ οὗ 
{ποτ ΟὟ ὙΓΠΙΠΡΒ ΠΘη (Π6ῪΥ χοίοιτοα ἴο υΐυγο ονοπίθ; δηα [Ὁ 18 
οὈνίουϑ {μαὺ 1Ὁ τηιρῆ ΔΏΒΥΓΟΥ ἃ ΡῸΟα ρύγροβα ἴο αν (86 ἔαΐιγα 64]} 
οὗ 116 (ἀϑῃ] 68 τη πηαϊοα ἴῃ δὴ δα ποηϊὶο ΠΙΒΙΟΥΥ οὗὨἨ ΟΌΓ ϑανϊουγ 
ΤΩ ὨἸΙΒΙΤΥ, [0 ΜψΒΟΙ ἴπ6 6] ]Θνίηρ 96 0}}]8 τριΐ τοίου θη ἴῃδΐ οχίγα- 
ΟΥ̓ ΠΑΡ 8πἃ πἀποχρθοίθα ουθηῦ βου α ἰαϊκο ρίαεοθΚα: ὩΒοῖν τη 
ψνου]α ὑπὰ8 Ὀ6 ΤΟΥ͂Θ ΘΑΒΙΥ͂ Βα βῆθα ; δπα {ΠΟΥ σου] το τεϑα ιν 
άπ {π6 σου μθηβῖνα ἀδβίρτ οἵ {πῸ αοβροὶ, τ βθῃ ὑμ6 Ὺ ἔουπά κἱ 
ἀφοϊαγοα ἴῃ ἃ θοοϊς τ βιοῖ ἰμον Δοκπον)οαάροα 88 186 συ]ο οὐ 186 ὶγ 
ἴλ!{ἢ δηα ρῥγδοίιοο." 3 

Οησοα πποσρ, Μἱΐ στοδβροοΐ ἴο {86 διρυμηθηὺ ἀοάισοα ἔγουα {818 
ἘνΔΏ ΡΟ 1808 τ ΠΟΙ ηρ ῬΓΟΡΏΘΟΙΟ6Β Δηα ΡΓΟΡ οὗ ΡΆΓΔΡ]68 ἐπαῦ Αροακ 
ΟΥ̓ [Π6 τοὐοαοίΐοπ ἀπ ονουίῃγον οὗ {86 «6078, 10 ΤΑΥ͂ Ὀδ6 οὈβογνοά, Παΐ 
16 1818 ἀγραπχθηῦ Τη68η8, {μαὺ, Ὀοὶπρ' αἱ ἢσγδ ργουα!οθα ἴῃ ἔανουτ οὗ ἃ 
Κιπσάοτῃ ἴο Ὀ6 τοβίογοα ἴο [βγδοὶ, Ἧι οου]ὰ ποῦ ἀπἀοτβίαπα [ῃ 688 Ρτο- 
ΡἤθοΙ68, δῃα ἱπογοΐοσα γουὰ πο {π1}Κ οὗἁ σοϊαίηρ ἰδιθῖα 15 πο ψσγοΐο 
ΘΑ ΓΪΥ :---ἰΒουρἢ {Π6 ῬΓΘΠΊ1868 δμου]α Ὀς δατη 64, νγ6 ΤΩΔῪ 080}γΥ ἀθηΥ 
[Π6 δοποϊαβίοη. 8. Μαίβον τὐϊσῃΐῤ ποῦ ΟἸΘΑΥΪΥ ἀἴβοοση ἴῃ τ|αῖ 
ΤΔΏΠΟΥ ἴΠ6 ῬγΘαϊ οὕ π8 ΟΓΘ ἴο Ὀ6 δου  18ῃ64, γοῦ 6 τηυδί 866, 
Μηδ (ΒΥ 4}}] ἀοπουηοοά, ἐμαὶ (ἀοά νγου]ὰ τα͵θοῖ [Βοβ ψ8Ὸ ταὐθοϊθα 
ἴμ6 (ἀοΒρεὶ : ἤθποθ, μ8 αἰνγαυβ ῃδὰ δὴ Ἰπάποθπλθμῦ ἴο ΠΟΙ ΕΥ ΤΠ θη ἴο 
118 δου Πίσυτηθη ; δηἃ [Π6 ΒΟΟΠΕΙ Ὧ6 Δρργίϑοα {ποιὰ οὗὨ {Π61Γ ἀδηῆροσ, 
186 ρσγδδίθυ σμαυ Υ Βα βμονοα {Ποτη. 

51΄η66, {πογοίοσθ, 1Π6 οὈ]θούίομϑ ἴο {πΠ6 οαυν ἀδίθ ὈΥ ΠΟ Τηθλῃ8 
βαϊδηοα {μ6 νγεῖρῃς οὗ δυιάθποθ ἴῃ 108 ἔβνοῦ, ἰδ ΤΩΔΥ ΔρρΘαΣ {πδῦ 'ν8 

) Τῆυ8 Ζϑομασίδα, (Π6 ἔδιμοῦ οὗἉἩ 1:6 Βαριϊδὲ, βροδκδβ οὗ (Ἡγίβὶ 85 οοπιΐης ὦ σίυε ἰἰσῪί ἰο 
ἔλεπι ἰλαί εἰξῤ ἐπ ἀαγάπεεβ απά ἱπ ἰδὲ «λαάοιο ο7 ἀεαϊὴ (ἴμὰκα ἱ. 79.}, τ ΒΙοἢ ἀοδοτγριίοη ἰπ- 
δ δι "Ὁ ἜΡΕΣῚ διὰ ϑϑἰπιθοι ἜΧΡΓΟδΘΙΥ 8115 Ηἷἰπὶ α ἐϊσὰξ ἐο ἰϊφλίεπ (δε Οεκεϊίεε. 

ἱ 2 ΒΙβῃορ Ἴλου πο Β ΕἸοπ 8 οὗ ΟΠ τσὶ. ΤΉΘΟΪ. το]. ἱ. Ρ. 802. 
3 Ὧγ, Τόονηβοι Β Ὠ[δοουγδοβ, ἀἶ8ο6. ἱν. δοοῖ. ἰν. Ὑ ογίκβ, νοἱ]. ἱ, ΡΡ. 116, 117. 
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ΔΓ6 υ801Π 64 1ῃ αϑεὶρηϊηρ (ἢ6 ἀαίο οὗἩ [818 (οθροὶ ἰο αδοαΐ (6 γαϑᾶγ οἱ 
ουγ Ι,οτὰ 37 ογ 388. Οτἱ 116 ΤΠΘΟΥΥ {μαὺ δι. Μαίμον ττοῖθ οί ἴῃ 
Ἡδεῦγοιο απάὰ Οὐτεοῖ, βοῖηθ βᾶνθ σοϑίοσυθα {16 ϑδυὶν ἀδία οὗ Α.Ὁ. 37 ΟΣ 
88 ἰο {Π6 93ογπιοῦ, δῃὰ Α.Ὁ. 6] ἰο {π6 ἰαξίεγ, 80 88 ἴο σϑοοῃοὶϊα {ῃ8 
ΔΡΡΑΓΘΠΟΥ οομῆιοίηρ ὑδβαοη168 οὗ γοῆϑὺβ δηὰ ΕΠΒο᾽υ8 ΡΟΥΘ 
ΤΩΘΠΠΟΠΘα. 

ΙΝ. ὙΤ6 ποχί βυδ]θοῦ οἵ ἸπαῦϊτΥ στοϑροϑοῖβ [6 ΑΝ σΑΘΕ ἴῃ Μοὶ 
δῦ, Μαιίμον σπσοῦθ π18 (ἀοβραὶ, δῆ τ μ ἢ 88 θθθη οοπίοϑίθα διηοηρ 
ΟΥ̓ 68 1 ΠΟ 5118}} ἀαρταα οὗ δογισλοου. Εσδβιηιβ, Ρδγθθαβ, (δ  ν]η, 
1,6 ΟἸογο, Εδυγιοῖυβ, ΡΙοον, Ὁγ. Τλρμμοοῖ, Βοαυβοῦτα, Βαβθπαρο, 
γγεοϑίοιη, Βυμραυβ, Ὀγ. ΠΟΥ, Εἀοἰταδηη, Ηρ, ΕὙιίΖϑομο, ΗΟΙ͂- 
Δη, Μο]ἀθημαῦγοσ, ὙΊ 86, Ηδυ]68, “οπ68, Πτθ. «Φογίίη, 1 ΠΟΥ, 
Ηδεγ, δηὰ Ηδβ]ςβ, ἨἩδν]οῖ, ΑἸοσα (μον 7), δηα οἴμοσβ, μανθ βίγϑηιι- 
οὐδὶγ νἱπάϊοαίοα 16 ΟΒΕΕΚ οὐἹρίμαὶ οὗ δι. Μαιίμον 8 αοβροὶ. Οπ 
{πΠ60 οὐποῦ Βαπά, Β6)]αγηνη, ἀτοίβ, (δβααθοη, Β15Π.0}8 ΥΥ αἰΐοπ δπὰ 
Το ποθ, γα. ὕανο, Ηδιμμομα, Μ|1])], Ηδγνοοά, Οὐ, Οδαρθεὶ], 
ἀπὰ Α. ΟἸαγκο, ϑδιθαου, ΤΙ]οιηοηῦ, Ῥυυβ, θὰ Ῥίῃ, Οδιιηοὶ, Μι- 
οὔ 6118, δίοτσ, ΑἸθογ, σαν, Πανιάβοη, Ττορο]]ο8, ὙΥ δβίοοιί, απ 
οἴμογβ, πᾶν βυρρογίθα ψηαῦ 8 βίαϊθα 8δ8 ἃ ἰδοῦ ὈΥ̓͂ ΨΦοόμη (8 
Ῥγοβουίον, Ῥβρί88, απα ᾿πϑηϑουβ, δὰ 1161]ἃ Ὁγ Οτίρθη, Ογτὶ, Ερρμδ- 
πἶα8, ΟΠ γγβοδβίοιω, ὁ ϑγοόπγθ, δῃηα οἴμοῦ ΘΑΥῪ τσιΐοσβ, πα ὈΥῪ αἰΐπρ ἴο 
{86 {π|6 οὗ Εἰγαβηγυϑ, (δύ [Ὠὶ8 (ἀοϑρ6ὶ γγαὰβ συ τθη ἢ ΗΠΈΒΒΕΨ, (μας 
18, ἰὴ 106 ὙΥ δβίθσῃ Ασὐϑηγθδι ΟΥ ϑυσο- Ομαϊ διὸ αἸαίθοῦ {Ππθὴ Θροκοα 
Ὀγ {πὸ Δ46νν8, ψ Ηἱοἢ. οοηβιϑίθα ον οὗἨ τψοσγαὰβ ἀδγνοα ἔσοπη Ἡ ΘΌσονν 
οὐ σίη, απα γα ἴῃ δου {πὸ Ηδῦγονν οοστυρίοα ὉΥ ἃ ἰαῦσα τηϊχίασο οὗ 
ἔοτοῖρῃ ψοτᾶ8. Α {μιγὰ ορϊῃἴΐοῃ μδ8 Ὀθθὴ οεγοα ὈγῪ 1)γ. Τόν ηβοη, 
ΔΠἀ βοιῃθ ἔδνν τηοάδγῃ ἀἰνῖποβ, (ῃδῦ Π6ΤΘ 6ΓΘ ὙὙ70 ΟΥΡῚ 818, ΟΠ6 1ῃ 
Ἡδοῦτον, δα (Π6 οἰμοῦ ἴῃ ατσθοῖκ. Ηδ {Π1η}κ8 ὑπαὶ ΤΠ6ΓΘ δεεπιδ ἴο Ὀ6 
ἸΏΟΥΘ ΤΘΆΘΟΠ [ὉΓ Δ᾽] ΙΠρ ὕγ)}Ὸ ΟΥΡΊΠΑ]8, (πη [ὉΓ σοηἑθβθηρ ΟἸΓΠΕΥ ; 
1Π6 σοηβοηῦ οὗ δη ΠΟΥ Ρ]Θδάϊησ ΒἰΤΟΠΡῚΥ ἕο (86 ΗθΌτον, δπὰ δν]- 
ἀἰδηξ τραγκβ οὗ οὐἱ σι πα! "Υ ἴον (π6 ατϑοκ. 

Ἰ. ΤΏ δοραίοῃμ, ἴῃ ἴβνουσ οὗ [Π6 ορίπΐοη "ἔγδέ βιαϊοα, ὑπαὶ δ. 
Δίαιον στοίθ ἢ ΟΒΕΕΚ, τοϑίβ οἡ {86 ορὶ πῖοπ {παὺ {παὺ νγαβ {ΠῸ 
ΡΓΟν δ] ρ ἰδηριασα τὰ 1Ππ6 ἐΐπηθ οὗἨ ΟΌΓ ϑαυϊουῦ δηὰ ἢ]8 ἀροβί]οβ. 
Μαίίδον, ἴοο, ἢ 116 ἢ6 τνδϑ ἃ οοϊ]δοίοσ οὗ οιιβδίοιηβ, δῃα Ὀθίοσθ ἢ6 τὴἃ8 
οα]]οα ἴο Ὀ6 88 δροβίϊβ, σου α ἢανα ἔγοαιθηΐ οὁσσαβϑίοηβ οί ἴο νυσῖΐο 
8Π4 ἰο βροϑῖς ατθοὶς, δῃὰ οουἹά ποῦ αἰβομαγρα [18 οδῆοε σπου 
ὉΠαοτβίδπαΐηρ (μαῦ Ἰλησυᾶρο. Υ 6 τιλῪ ἱμογθίογο (ΒΥ 186 δαἀνοσαΐαϑ 
ἴον {π18 ὨΥΡΟΙΒ 6813) ΘΟΠΒΙἀ6Υ 1 88 ΒΙΡΉΪΥ ῥχοΑὉ]6, ΟΥ ούθῃ οογίαι!η, 
{παῦ Β6 υπἀοτγβίοοα ατοοῖς. Βββίάθβ, 88 411 ("6 οἴμοι Εὐναηρ]δί8 δπά 
ΑΡοβί]68 σού ἐμοῖς (σοϑρϑὶβ δῃὰ Τὺ ρ᾽β.168 ἰὴ ἰδμαῖ ἰδηρυαρθ ἔου [ἢ 6 
υ86 οὗ Οτιβύδμθ (ἡ Βοῖθοῦ {6 ν)}18 οὐ (6 }61168) ἐπτουρπουῦ [η6 Κπονῃ 
ὙΟΣ] 4, δηα 48 δι, ΜαιίμονΒ (ἀοϑροθὶ, ἐμβουρῇ ἴπὰ [Π6 ἤγϑῦ ᾿πβίδησο 
τυγι ρα ἔον (ἢ6 86 οὗ 618 πα ϑαιιδγίίϑη οομν ογίβ, νγαβ αἰ {Ἰπγαίοὶ Υ 
ἀεδϑισηρα ΤῸΓΣ πηΐϊνογβαὶ αἰββουλ! δίϊοη, 1Ὁ ἰβ ποῖ ᾿ἰΚοὶν {πὶ 1ὑ ν͵ὰ8 
ΤΙ ΓΘ ἢ π᾿ ΔΩΥ ΟἾΒΟΥ ἰαησυαρα ἴμαὴ {μαὺ πο γ88 θιηρ]ουθα ὈῪ 4]]} 
(π6 οὐδοῦ πιο οὗ {πὸ Νὸν Τ᾽ οβίδιμβοπθ. ΤὮ8 Ῥγθβυμρίιοη 18 ΟΟΥ- 
τοδογαίοα ὈΥ {π6 ΠυΠΙ ΓΟΙῸ Β δηα τοιασῖ}]6 ᾿ηϑίβποοβ οὗ νοῦραὶ ἀρτθο- 
τθηῦ δοΐίνοοη Μαιίμον απὰ {πὸ οἴποῦ Εὐνδηρο]βίβ; σοῦ, οα {Π6 
ΒΌΡΡοϑιοη ἐμαῦ μα ψτοίο ἴῃ Ηθρτον, οὐ [86 συμ αν γτο- Πα] ἀδὶο 
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ἀϊαϊεοί, νου]ὰ ποὺ ({ΠΘΥ͂ 540} ΡῈ ογϑά!}]6. Ενθῃ ὑμοβα ΠΟ τοδὶ ηΐδιη 
(μαῦ ορί πίομ ἃ οὐ] ρϑά (ἐδ 18 884) ἰο δοῃξϑθββ {Ππ8ὺ δὴ θαῦὶν ατβϑοὶς 
ἰγδηϑαίϊΐοη οὐἁἩ (818 (οβρθὶ νγαϑ ἴῃ οχἰβίθηοα δοίοσε Μαγκ δὰ Τ0Κ6 
οοταροβοά {πο ῖγ8, ὙΠ] Οἢ ΠΟΥ Βα ἀπα οομβυ!οα, ΑἸΠΟΓ 4]}, [Π6 τηαΐῃ 
Ροϊηῦ ἱπ ἀϊβρυΐα 18, βϑῖμογ [86 ργθβοηῖ στο κ ΘΟΡΥῪ 18 πα ]εα ἴο 
{π6 αμέλογίΐψ οὗ Δ οὐ ρηαὶ ΟΥ ποῖ; δπα 88 {}18 18. ἃ αυθϑίοῃ οὗ τϑδὶ 
Δηα ΒΟυΪΟὰΒ ᾿ρογίδηοθ, γ716 888}} Ῥγτοσθθα [0 βίδίθ [π6 Ῥυϊποῖραὶ ἀγρὰ- 
τηθηΐβ οἱ Ὀοίῇ 581468. 

2, Το τηοάσχῃ δἀνοολίοβ ἴον {86 δεοοπα ΟΡ᾿ ΠΟ. ΔΌονθ ποίο6άα, νἱΖ. 
τμαἱὲ 5ι. Μαεαιίδον πζοῖθ ἰῃΏ ἨΈΒΕΕΥ, ΙΔΥῪ πιοϑὲ βίτθβϑα ἘρΟῺ {Π6 [68.}- 
το ΐἶ68 οὗ Φομη {Π6 Ῥτοβυγίοσ, οἵ Ῥαδρίδϑ (ΒΊϑΒορ οὗ Ηΐξϑγαμο]!8, Α.Ὁ. 
116), οὗ Ιγτϑεπθὺβ (Α.Ὁ. 118), δῃὰ οὗ ὑκσοα (..Ὁ. 230); σι βῖςῇ [66{1- 
ΤΟηἶθ68 ἢᾶγα Ὀδθη ἐο]ονσοα Ὀγ ΟΠ γυδβοβίοση, « ΘΥΌΤΩΘ, δηα οἴποσβ οὗ 
186 οαῦὶγ Εδίμογβ οὔ τπ6 ΟΠ γιβύϊδπ σπαγομ. Βαΐ ἮΥ οἰοἴδιη βαυβ8 {παΐ 
1686 σοοά τχϑῃ (ὁ ποῖ 80 ῬΓΟΡΟΥΥ ὕθασ ὑθβεϊ ΠΊΟΠΥ͂, 88 ἀθ νον 1Πεὶν 
οὕ οοπ]θοίαγοβ, ἡ Β1οΐ γ7 γα ηοῦ Ὀουπᾶ ἴο δάἀπιῦ, ἈΠ]688 ΠΟΥ ΔΓΘ 
ΒΆΡΡοτίθα ὈΥ ροοᾷ χΧοββοῦβ.0 ϑαρροβίπηρ δπα ἰδκιης Ὁ [Ὁ0Γ σταηϊο 
μὴ Μαίποιν υγοῖθ ἕο {86 6 ν}8 ἴπ Ψυᾶξ 8, Π6Υ οομοϊι 64 {παῖ Π6 
πτοῖο ἴῃ Ηρῦτον 3: δπα Ὀθοδιιϑα (86 ΕἌΓΠ6ΓγΒ ἐοσσηθα {18 ΘΟ ] υδίοη, 
ΤΩ Οἄθγῃ τσιίοσα, στο γίηρ Οἡ {ΠΡ Δ ΠΟΥ, αν αἰδὸ ἐμίδστοα {πᾶ 
Μαιῖμθνν οοπιροθεὰ [ῖ8 (ἀοθρϑὶ 'π ὑπαῦ Ἰαῆσιαρθ. [μθὐ Ὧ8 ΠΟῪ ΓΕΥΪΘΙν 
{86 ῖγ [ΘΒ ΠΙΟΏ16Β. 

(1.) Ῥαρία8 (τρϑδίπρ' ρραγεμήν 1π6 τ οσαβ οἵ Φοῆη (86 Ῥγαβργίοσ), 
88 οἱοα Ὀγ Εἰ ΒΘΌλι8, βαγϑ᾽, ““ Μαϊί[ονν οοιηροβοα {π6 αἰνίηθ ογϑο 68 
ἴῃ 1Π6 Πεὗτγειο ἀϊα]οοΐ, απὰ εαεἦ ἱπέεγργείεα ἐδοπι ας ὧδ τρας αὖἷε.᾽" 

(2.) Ιγϑῆϑϑυ8, 88 αυοίθα ὈΥ [86 βϑῃθ Ὠιβίοσίϑη ὁ, βαγ8, “" Μαδίῃον 
ΡΟ] ἸΒοα 4130 ἃ δουιρίυσο οὗ {π6 (ἀοβρϑὶ διιοηρ [π6 Ηοῦγονβ, ἴὴ {Πεὶγν 
οὐ ἀϊδ] οοῦ,᾽ 

(3.) Οτίρϑῃ, δβ οϊοᾷ Ὁγ ΕυβοιΒὅ, βαγ8, “ Αβ 1 δανο Ἰοαγηϑᾶ ὃν 
ἐγααϊἑῖοπ σΣΟμοΟΓηρ; [86 ἴουγ (ἀο80618, τ ποῖ δοπθ Ἀγ τοοοϊνοα τ} ἢ- 
οα ἀϊδριξο Ὀγ 1Π6 ὙΠ80]6 μυχοῦ οὗ (ἀοα ἀπᾶάογ ραγθη. ---- ΤΏς Πγεῦ 
"88 το ὈὉῪ Μααν, ομο6 ἃ Ρυθ]οδη, αἰνουνναγὰβ 8Πῃ δροβί!α οἵ 
2688 ΟἸγῖβί, νγχῇο ρα] 186 11 ἔον 186 6 ΊΘν ΓΒ οἵ “ υἀαΐβιι, σοπιροσοά 
ἐπ Ἠεὗγειο ἰείέεγ 8. 

π᾿ ΟΡροβί οῃ ἴο {π686 ἐδϑ0] 2 0}168, 1Ὁ 18 σοηςοηρα Ὀγ [86 δΔἀνοοξδίαθϑ 
ἴον {ῃ6 (ἀτοοὶς οτἱρίηδὶ οὐ τ1π6 (ἀοΒρεὶ, 

.. Τμαῦ {πὸ ΘΟ οὗ Ῥαρίαϑ, σῆοὺ νγϑ ἃ θὰ δηα ογθάυ]ουβ 
τηΔ 5, 15 γᾶσιι δηα ἱπάροϊβῖνο; {παῤ ἢ6 Πδα ποὺ βοὴ {πὸ Ηρφῦτον 
Οσοεροὶ ᾿βοῖῖ; τῃδὺ 10 σου] ποὺ ἤανα δα ᾿ἱπίθηἀοα [ὉΣ τπηϊνογβαὶ 
οἰγοι] οι ὈΥ ἢ18 οσῃ δοοομηΐ, ὈΘΟΔΌ86 ΘΥΟΓΥ͂ ΟΠ6 48 ποὺ 80]6 ἴο 

1 ΤΊΘ νδσουβ ἰθϑεσροηΐο8 οὗ [86 δπείοης ΕδίΒογα σοποογηηρ [ἢς Ηρῦγον οτ᾽ ρἰπαὶ οἵ ὅὲ. 
Μαιδον 6ο08ρ6] ἀγὸ ργοἀυςεοα δηὰ εοπδίἀογεὰ δὲ Ἰθησίῃ ὉΥ Φ. Τ΄ Βυδῖαν, ἴῃ ἢ18 1)15δοτίδιΐα 
Ἡ!ειοτίςο-Οτιἶοο Εχοροῖςα ἀ6 Τὐηροδ Οτ ρίμδ!! Ενδηρο}} βοσυπάυπι ΜαιβῦΏ. ὙταιΑ- 
Ἰανίϑ, 1826. ϑνο. 

2 γγειβιοηῖ! Νον. Ταδβῖί. ἴοτη. ἱ. Ὁ. 3324, ποίε. ᾿ 
8 Ματϑαῖος μὲν οὖν ἝΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΤᾺ ΛΟΓΊΑ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΤΟ: ἡρμένευσε δ' αὐτὰ 

ὡς ἠδύνατο ἕκαστος. Ἐπ 5ΟὈΪϊ Ηἰ δῖ. Ἐδε]. 110. 1], ς. 39, ἴοπι. ἱ. Ρ. 183. ααΐκ. Ἐοιάΐηρ. 
4 Ὁ μὲν δὲ Ματϑαῖος ἐν τοῖς ΕἘΒΡΑΙΟΙΣ, ΕΝ ΤΗι ΙΔΙΑι ΑΥ̓ΤΩ͂Ν ΔΙΛΛΕΚΤΩΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦῊΝ 

ἘΞΕΝΕΓΚΕΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΊΟΥ. ΙΟΪά. 11}. ν. Ἂς. 8. τοτῃ. ἱ. ἢ. 219. 
5 Τυϊά, 110. νἱ. ς. 25. ἴοπι. ἱ. Ρ. 290. Ὥς ἐν παραδόσει μαϑὼν περὶ τῶν τετσάρων εὐαγγελίων 

ἀπδιωσος ὅτι πρωτὸν μὲν γέγραπται τὸ κατὰ... ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ἐκδεδωκότα τοῖς ἀπὸ ᾿Ιουδαϊσμοῦ 
πιστεύσασι, ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΕΒΡΑΙΚΟΙ͂Σ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ. 

9 86 Ψογίίη᾽ 5 δι Αγ 5 οῃ Ἐςοὶ Ηΐδι. νοἱ. 1, Ρῃ. 809, 810. 24 εἀϊξ, 

ΥΟΙ͂,. ΤΥ΄.Ὶ ΕΒῈ 



418 ]πιἰγοάμοίίοη ἐο ἐλο ίοιο 7 εεἰαπιεηί. 

Ἰηἰογργοῦ τ; δὰ {πδὶ 186 Οατσθοκ Οἴοβρ6ὶ σαϑ ρα] 18 η6 4 Ὀοίοτα ἢΐβ 
{1Π|6, 88 ΒΡΡΘΑΥΒ ἔγοπλ ὑμ6 Ὄχρσθεβ Οὐ ἰδοὶῦ γϑίδγθῃοαβ τηϑᾶα ὈΥ τἢῸ 
δροβίο οὶ ΕΑΙΠΟσΒ ὙΠῸ ὝΘΓΘ 811 ῥυῖοῦ ἴο Ῥαρίαβ, δῃὰ 41} οὗ ᾿ Ποῦ 
Ἡτοΐο ἴῃ αστροκ. 

}}, Τὴ6 ραββαρα οὗ ᾿γϑηβθιιβ δῦουθ ρίνθῃ ἢδ8 Ὀθθὴ ὈΥ̓͂ ΒΟΙῚΘ 80 
ἰγδηβ] θα ἃ8 ἴο ΒισὩΠὟ {πδΐ, ἴῃ Δα! οπ ἴο εἷ6 ατοοκ αοβρεῖ, Μαίμαν 
ΡΟ] Ἰβῃθα ΑἸ,380 ἃ Ηθῦγον ἀοεροὶ, ἕο {πΠ6 Ὀοποῆς οὗ (Π6 ρῦτονβ, 
ΟΥ̓ σον ΟΓίβ το « πάδίδηη, γγὰο τι86α ἢ0 ΟΥΠΟΣ ἰδησύυαρσα Ὀυΐ {Π6 νοὺ- 
ὩΘΟΌΪΑΥ ἀἸα] θοῦ οὗ Ῥα]οθῦμθ. Τμῖ8, τ. Ηδ]658 {πιηκ8, νγ88 τηοϑί ῥτο- 
Ὀ80]ν {π6 λοι. ΤὨϊΐδ τϊρσμῦ Ὀ6 1ἢ6 οΥρίμαὶ 8818 οὔ [6 Οοβρεὶ οἵ 
{πΠ6 ΝαΖαγθηθθ, ἴΠ6 (ἀοδβρεὶ οὗ {μ6 ΕἸ ομἱί68, (π6 (ἀοδροὶ δοοογάϊηρ᾽ ἰο 
156 Ηδφῦτγονϑ, οἴοὰ Ὀγ Οτροη, Ερὶρμδῃΐυδ, δα « δγοιηθ, σι ῃϊοῖ ἴῃ 
ῬΤΌΟΘΘ88 οὗὨ ὑΐπιθ Ὀθοδθίης 80 δἀυ]ίογαίθα ὈΥ (μ686 ὁ υἀαϊεῖπρ' Θοηνεγίβ, 
88 ἴο ἰο86 8} δῦ ΠΟΥ ἴῃ {π6 ΘὨυσοι, δηα Ὀ6 ἀδοῃχοα βρυτχιουδ. 

1... Τη6 ὑοΒ ΠΔΟΩΥ οὗ Οτίρϑη ἢ48 Ὀδθη ἐπουρὶῦ ρογίθουν ἴο οοττο- 
Βροπὰ τὰ {{|18: ἔῸΣ ΒύγοΙυ, 10 πδ8 Ὀ66η 8814, σοι Πα οἰἱοα ἐγαάιξοπ 
ἴον [Π6 Θχιϑίθμοο οὗ ἃ Που τ (ἀοβρεὶ, πυϊίθη ὈΥ Μαδί μον ἴον τΠ6 
οοηνθγίϑ ἔγοιλ “Ψ υἀαΐδηα. μ6 ΟΥ̓ ΠΟ πηθδηβ ἀθηϊθά Ὀαΐ γαίμοῦ ργθϑυρροβοὰ 
Ηἷὰ ατοοῖ (ἀοδρεϊ, τυυ τη ΤῸ 411 οἰαϑθθ8 οὐ Ὁ γϑιϊαηθ, οοηηροϑδὶπρ ἐλε 
τολυΐο οἰμιγ οι 9 Οοά τιπάεν ἤδαυεπ, [ὉΥ 086 αϑ6 ἴπΠ6 ΗΌτγον (ὐοβροὶ 
νου] Ὀ6 υἱοῦ! ν ̓πδἀδασπαίθ. [1 ἔδοί, ἴῃ [γ18 ΓΘ 186 Οἢ ὈΓΑΥΘΓ, ἢ 6 
Ἰητπηδῖθϑ 1πὰ0 (Π6 ΕΠ νδησοὶ δὲ ρα] 1886 ἃ 10 ἴῃ ατοοκ αἷβο ; ἔογ, ἀ18- 
σΟΌΓΒΙησ, ΟἹ {Ππ νοτὰ ἐπιούσιον, 6 ΘΟΠΒΙΔΘΙΒ ἰΐ 88 ἴογηθα ὈΥ 1ῃ6 
Ἐν: ρο 818 (Πδιηβο ᾽ν 6 8.2 ὙΤΠδὺ Οτίζθῃ οοπϑιἀογοα ἴῃς σοῖς 88 1Π6 
οἷν ϑυιπθηθο οὐ Ἶη4] ἰπ 1.18 Τἴπλ6, 18 ουϊἀθηῦ ἴῸγ {86 Ο]]ονγϊηρ τοα- 
ΒΟΏ8 : ---Ἰ. Οτίχοη, ἴῃ 8 Ηδχαρία, νγαθ δοοιδβίομμθα ἴο οοστοοῦ {Π|6 
Οαἰτεοὰ νοτϑῖοη οὗ 6 ΟἹ Ταβίδιιθηῦ Ὀγ 186 ΗΙΘΌΓΘΥ οτὶ σία); Ὀαΐ 
Βα νἱγίυα! Υ οοηξδϑαθθ ἐμαὺ 6 Βα ποῆα ὈΥ̓ μιοἢ μα Θοὐ]α οοστθοῦ 1Π6 
ἰοχὲ οὗ Μαιίμον Β αο5ρ6]δ; δπηάὰ, 2. Ηδ δχργεββὶυν οἱἴθβ" ““ 8 δαυίδ! ἢ 
(ἀοβραὶ δοοογάϊηρ ἴἰο 86 Ηθῦγονθ, 1Γ ΔΠΥ͂ Οη6 ΟΠοΟβ68 ἴο Χγθοϑῖνθ 1, 
ποῖ 88 οὗ αμέλογὶέψ, Ὀκτὲ ἴον 1] υϑέγαίίοη ᾽ οὗὨἨ 186 αυθοδίϊοη ἢ6 νγᾶβ ἔπ θη 
αἰϑουβθίηρ. Νον, 1δ 1818 Ηθῦγονν (σοβροὶ μά Ὀθθα {πΠ6 ρτοάποίίοη οὗ 
ϑ0, Μαιΐον, ἢ οογίβι]Υ ψουἹά μαναὰ οἰοα 1 ἴῃ 4 ἀΠδυθηῦ Δ ΠΏ. 

ἦν. [ἡ 116 ὐοβροὶ οὗ ὅδ. Μαίον, 88 τὸ ΠΟῪ ἢδνα 10, [Π6Γ6 18 ΠΟ 
ΔΡΡΘάγαμοα οὗἉ 118 Ὀοϊηρ᾽ ἃ ὑγαπβίθίοη ; Ὀαΐ την ΘΟὨ3᾽ ἀΘΥΠΠΟΏ8 ᾿ΡΓῸν6 
(Π6 δοπίγασυ. ΕὟὉΓ ΠΟῪ οδὴ Ὑ6 δοοοιπῦ 0 ἴΠ6 ἱπίογργοίδίοη οἵ Η6- 
Ὀγαῖν παπλθ8, ν ΠΙοἢ,, ὈΥ͂ 8ῃ δαΐδον νι υιηρ ᾿ῃ ΗοΌτον,, γγα8 ΟΥ̓ ΠΟ ΙΘ8Π8Β 
ὨΘΟΘΕΒΆΓΥ ἢ ((πῖραγα Μαίι. 1. 238., χχυΐ!, 38. 46.) Ασαΐη, ΜὮΥ βῃου α 
{π6 ἐδϑεποηΐοβ ἀπ ραγΆ]} 6] ραβϑαροϑ οὐ τμ6 ΟἹ Ταοδβίαπιθηῦ δ οἰϊεὰ, 
ποῖ ἔγομα ἴπ6 οτῖηαὶ Ηδῦγον, θὰ ρΘΠΟΓΑΙΥ ἴτοαα π6 δορίπασιηϊς 
γψαγϑῖοπ, δου θὴ δαὶ αἰ Υ8 ἔγοια ἰἢ6 ΗοΌσο ἢ [ω881]Υ, ΠΟΥ͂ ἀ068 

1 ΤΊ]Β σοπ)]οοίατο, Ὦγ. ἮϊκΔ]68 ΤΟΠΊΑΓΚΒ, ἀοτγίνοβ δά ἀἰἰοηαὶ νγεϊχῆς ἔτοτα ἴθ ἱποοττθοῖ τὸ- 
Ῥοτῖβ οἵ Ευϊγοδίις δπὰ ὙὨΘΟΡ γ] δεῖ, ται Μαιίονν σοῖο μἷ8 Ηδῦτονν Οοβροὶ δἱ Ψεγυβδ)επι, 
ψ ΒἰΟἢ Φοῖπ τμ6 Ενδηρο δὶ ἰγαπϑ]αῖοα ἰηῖο Οσθοκ Απαὶγδίβ οὗ ΟὨγοβοίο ρου, τοὶ. ἰΐ, Ὀοοῖς 11. 
Ῥ. 66ὅ. 

2 Ογίζοη ἀθ οτδίίοηθ, ἱ, 9346“ εἀϊξ, ἃ 1. ἄπο. [Βαξ δεὲ0 [80 Ῥβββαρὸ ὙΠῺ 186 σοη- 
ἴοχί. 

3 Ν εἷ8 ὕ οτάα, Ορ. ἐοπι. ἐϊΐ. Ρ. 671. εὐϊι, Ὧ)ὸ ἴ- Ἄπςο, οὐ ἰῃ Βίβῃμορ Μαγδβ ΜΙ. δος, 
γοΐ. [1]. Ῥατὶ 11. ΡΡ. 114, 115.. ὙΠ ΠΟΓΟ ΠΟΥ ἀνὰ οἰτοὰ δἀπὰ ἜΧρ] Ἰη6α, ᾿ 

4 γχγ, Γλτάποῦ 68 ρίνοη ἴΠ6 ρϑβδβδᾶρθ αἱ Ἰεηρτὶι,  οτκβ, ϑνο. νοὶ. 1ΐ, Ὁ. 505.; 410. γοϊ. Ι. 
Ῥ. δ538. [Οτίψϑη πὸ ἀουδι ἀϊὰ ποὶ μοεϑοδδα ἃ Ηδῦγον σορῪ οὗ 8ι. Μεδιίμεν, ἴῃ [8 φοπυΐπο 
ἴοσια; ἢΦ τοϊοσγοὰ ἴο ἴ29 Θοβροὶ δοοογάϊης ἴο [26 Ἠδῦσοννβ δδοδιιθο οἵ ἴῃς. ἱπιογροϊδιλουδ ] 
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0 παρροπ, μας 41} [π6 νογβίομβ σ ποῖ ἀγὸ οχίβδηϊ, βυοῖ 88 {πὸ 1,αἰϊπ, 
{Π6 ϑ'γεῖίδας, {886 Μειηρμῖτο, (π6 Αὐτηθηΐαη, ἀπά {6 ΕΠ ΙΟΡΙΟ, ἢσα 
δἀαρίεά, ποῖ ἰο {6 Ηθῦγον οὔρίπαὶ, θυ ἴο {86 Οτθοκ ἰγαπδίαοῃ ἢ 
ΤΠ6θ6 αυδϑι] 008 ΔΓ6 8}} το] ν Δηδυγογοα, 1Κ ͵1ὸ δάτα ὑπαὶ ΜαιΘΥ 
πτοΐθ ἢ18 ἀοϑροὶ ἴῃ ατοοκ. 

10 ΟὨΪΥ τοπιαΐῃβ ἐμαὶ ψγὸ ὈΥΙΘΗ͂Υ ποίϊοθ {π6 ἐλέγα Ορ᾿ ΙΟἢ ἀθον6 τη θ- 
ἰοποά ; νἱΖ. ἐμαὶ {πθγθ γα πν ΟΥΙσΊΏ418,---οπὸ ἴῃ ΗΘ Όγον, [Π6 ΟἿΟΣ 
ἴῃ Οτϑοκ, θυ Βοίλ τυιίθη Ὀγ 8ι. Μαιμαν. ΤῊ] οριπΐοη, νγα 6 16 γ6, 
γγΑ5 ἢγϑί ἱπιϊπηδίθα Ὀγ Βιχίυβ ϑϑποηβὶβ3, ἔτοπι Ἡ Βοπὶ 1Ὁ ττᾶδβ δβαἀορίοα 
Ὀγ Ὦγβ. ὙΥ ΒΥ", Βοηβοηλ, Ηθυ, δὰ Τόνπβου, Βίθμορθ ΟἸθανοσ 
δῃᾷ ΟἸεἷρ, Ὠγ. Ἰζείο, ΤὨϊογβοῖι, (ὰ6 Ηδν. ΥΥ ΗΠ] τὰ 1,66, ἀπα βου οΟἴοΣ 
τποάδγῃ ττιΐοσθΌ Τμ6 σοπβοηΐ οὗ δηις]αυΥ̓ Ρ]6Α 8. ΒίΓΟΠΟΙΥ ἴογ [ἢ 6 
Ἡοῦτον, δπὰ ονϊάθην τηαγίκϑ οὗ οὐ αῖπα! Υ ἔοσ (ἢ6 τρεῖς. ΒΙἘπορ 
ΟἸεὶς τπῖη κα {παῦ 8. Μαιίμον, οὐ 18 ἀδραγίασε ἰο ργϑδοῖ (16 
Οοβροὶ ἴο πὸ Αδμθ]θβ, ἰοῦ ἢ ἴπ6 οἤυγοῖ οὗἉ «οΘγυβαίθπι, ΟΣ δὶ 
Ἰοαϑῦ τ ἢ βοπια οἵ 118 τηοογθ, (ῃ6 ἩΘΌΓΘΥ ΟΥ ΥΤΙΔΟ ΠΘΙΠΟΓΔΏ ΔΒ 
οὔ ουν 1,οτἀ δ ἀοοίγ 68 δηὰ τΐγβοὶθβ, τ οὶ ἢ6 ἢδα τηδ66 ἴον ἢ18 ΟῚ 
186 δ {Π6 ὥπηθ ἤθη 186 ἀοοίσμοβ ψογο ἰδυρῆΐ, βηἃ (Π6 τηΐγδ 0168 
Ροσίογηιθα; δῃὰ τπαὶ {6 ατοοῖς (ἀοβρ6ὶ ναϑ τυυιτθη Ἰοηρ αἰἴοσ 16 
ΔΡΟΒΙ]68 δαά αυϊτοα «6γυβαίθηι, δηα ἀἰβρουβοα {ποϑιβϑοῖνοθ ἴῃ [Π6 α19- 
οἴαγρο οὗ {86 ἀυοβ οὗ {ποῖ οἶοθ. 17}18 σοῃ)θοΐισα γθσθῖνθβ ΕΟ. 6 
σου θηδ 66 ἔγοτῃ 16 ἴθγτηβ ἴῃ ὙΙοἢ ΒΘ Όϊ 8, θη οἰνίησ δἷ8 οὐα 
ορ᾽πΐοη, πιοηϊίοηβ δὲ. Μδίμον ΒΒ οεροὶ. “Μαειδπον," βάν (δαΐϊ 
Πιβίογιδη, “ βανιηρ ἢγϑὲ ργοδοῃοα ἴο ἴῃ Ηοῦτονβ, ἀο]νογαὶ ἴο ΤΠ Θ τὰ, 
ψΏθη 6 τὴ8ϑ ργδραγιηρ ἴο ἀδρατγί τὸ οἴ ὺ δου γ68, ἢ18 (ἀοθροὶ δομλ- 
Ῥοϑθα ἴῃ {πεῖς πδῦνα Ἰαηραδρο; ἰῃαὶ ἴο (ΠἸοε6, ἔγομι βοὴ ἢ6 88 
Β6ηΐ ΔΨΑΥ, 6 τ σὺ ΟΥ̓ ἢ18 ΓΙ ΠΡΒ ΒΌΡΡΙΥ {116 Ἰοδδ οὗ ἢΐ8 ργϑεθηοα," ὅ 
ΤῊ. ΟΡΙΒΙΟῚ 18 ξασίμον οοττοδογδιθα ιν 186 ἔδοῖ, [ῃαὶ ἴΠθγα αγὰ 1π- 
Βίδῃσαβ ἢ. σϑοοχὰ οὗἉ δυυῦποσβ το ἢανο 1ῃϑιηβοῖνϑθ ρυ Ὁ] 86 α [6 βαιηθ 
νοῦκ ἴῃ ἵτο ἰδησυαροθ. Τῆυδβ «οβαρῆυβ τγοΐ ἴμ6 Η]δίουΥ οὗ {6 
“ον 8 Ὁ ἂν ἴῃ ΗΠ τὸν δὴ ἀὐὐγοοκθ [τ 11ΚΘ ἸΏΔΏΠΟΣ 6 ἤδνα ΜΝ Ὸ 
ΟΥ̓ παἰβ, ομα ἴῃ 1 δη 186 οἶμον ἴῃ Επρ] δῃ, οὗ {86 {μπ᾿τίγ- πη 
ἉΓ[ΙΟΪ68 οὗἩ 186 Απρ]ΐοδη ομυγοῦ. Α8 8ι. Μαίίμονν ννδηΐθα πθ ἢ 6 Γ 
ΔΌΙΠΥ ΠΟΙ αἰδροβιίοπ, 6 σδηποῖ ἰπῖηκ μδ6 ψδηϊοα ἱπάἀυσοπιθηΐ ἴο 
“ 4(ο {16 ψοῦκ οὗὁὨ δῇ δυδηρθ ἰθὺ" ΤῸΥ 18 Ὀγοἤγϑῃ οἵ {86 σοτημηοη {8 11}}, 
ΠΕ] ομϊϑίβ ἃ8 Μ6]}} (δ ἤθῦγον ; ἴο θοίἢ οὗἉ γνοπι οΠαΥ Υ πιδάδ Ὠΐη) ἃ 
ἀεθῖοσ. Τῆθ ρορυϊαν ἰαηρύασε οὗὨἩ {Π6 τϑὶ θ6 1 νοσα 88 ἩθΌγαν, οὐ 
Πδὺ 18. Ο4]16α 80 ὈΥ {π6 βαογοὰ δηὰ δηοϊθηΐ δοο ϑϑδβῦϊοαὶ ἩτΊ[6ΓΒ : 
Ὀαῦ ἴπο86 πο Βροόκα αὐ αὐ] Ὀθοδτμα ἃ ΟΠ: ἄΘΓΆ Ὁ ]6 ρατὶ οὗ 186 
σαν ἢ οὗὨἨ ΟἸ γϊβί. 

δ Μη, Ἡενϊει᾽ 6 ποία ου Μαϊὶ. ', 1. Ὧν. Ηδἱοδβ ΑἸ δ᾽ γδὶβ, νοὶ, ἱΐ. ῬΡ. 664---667. Τιατά- 
ΠΟΤ Β ϑΏΡΡ. ἴο Ογεά ὉΠ γ, εμδρ. ὅ. (ον Κ8, ϑνο. νοὶ. νἱ. ρῃ. 45---65.; 4ϊο. το]. ἱΐ, Ρῃ. 157 
-- 167.) Ῥυηΐ, Ιηϊγοά, δὰ Νον. Τευῖ. Ρὑρ. 998 ---311. Μο)]ἀοηδανοσ, Τηϊἰγοά. δὰ 11 το 
Οδποηΐςοϑ, ΡΡ. 347---254. ΜΊΟΒΔοΙ 8, νοὶ. 11}, ρρ. 112---201. Ἡππιραί, Οοπι. Οτῖς. πη Νον. 
Τεςῖ, ΡΡ. 8] --δΆ. ὙΜίβετ, ἤοτγτη. βδοσ. Νου. ἴεβε. ῬΑΓΒ ἰϊ. Ρρ. 844---552. Ἀγ. Οκιρῦς 8 
Ῥτεΐδοθ ἴὸ Μαζίδονν, τοὶ. ἱΐ. ὑρ. 1-- 206. Ηρ {πιτοἀυεσιίου, τοὶ. ἰἑ, 88 8---12, ΑἸθεΣ, 
Μοτγπιοπουῖ, Νουΐ Τοδῖ. νοὶ. ἱ. Ρῃ. 239 ---944. 

5 δίχῖῃβ βϑϑποηβ. ΒΙ Ὁ]οι ἢ. ϑδηςῖ. 110. νἱῖ, Ρ. 5689. 
8 Ῥγρίδοε ἰο 8.. Μδιδμονν᾿Β ἀοεροϊ, νοὶ]. ἱ. ἢ. 1. 
4 Βρηϑοη ̓Β Ηϊδῖ. οὗ ἴῃς ΕἾγδὶ ΡΙδηκτίηρ οἵ τμ6 ΟὨτἰειϊδη Ἐο βίου, νοΐ. ἱ. Ρ. 267. 
δ Ἑυδενίυ, Εκι]. Ηἰδῖ. ᾿ἰδ. 11}. ς. 94. 
4 Ὅτ. Ηεγ᾽ 8 Νοχτίδίδη 1,βοϊιγαα, γὸ]. ἱ, ΡΡ. 28,239. Βίδορ ΟἸεἰ κ᾽ 8 εἀϊε, οἵ ΒέΔο ΚΠ οῦδε, 

γοΐ. 11. Ρ. 119. Ὧν. Τουπθοι᾿ ὕ οσκκβ, νοὶ. ἱ, ὑῃ. 80---33. 
Ἐπ: 



430 ]Ἰηξγοάμοίίοη ἔο ἐλ ει ΤεΞβίαμιολέ, 

Ἐτοπι ἃ ΤΟΥΙΘῪ οὗ 41} (86 ἀγριιμηθηίβ δα υσοά οἡ {818 πποἢ 1 ἰσαιοά 
ηπαβῦοη, γγχ6 οδηπηοῦ Ὀυΐ ργοῖογ [86 ἰαδῖ βία θα ορίπιοη 88 ἰμαΐ ψὶ ΠἰοΪὶ 
Ὀ6βὲ ΒΔΓΙΩΟΠ1868 τ ῖτ [Π6 οοηβοηῦ οὗ Βῃ [1] Ὁ} Υ, παιμοΐυ, {Παὶ δι. Μδι- 
186 στοίϑ ἤχει α Ἡδῦγον (ὐοβρϑὶ ἴοσ [Π6 υ86 οὗ 86 ἢγοι ΗθΌτοιν 
οοηνογίδβ, [8 βυ ρβοαυθηΐ αἸβαρ ΘΆΓΆΠΟΘ 18 ΘΒ Υ δοοοιηϊθα ἔογ, ὈΥ 
118 Ὀδῖηρ᾽ 80 Θοστυρίοα ὈΥ ἴμ6 ΕἸ δβοπ 68 {πδὲ 10 Ἰοβί 411 118 δι ΒοσῖΥ 
ἴη ἴπ6 οὨυγοῖ, δα ψγ88 ἀδοηχθά βρυγίουβ, απ αἷ8δοὸ ὈΥ ἔπ ργθνδίθησα 
οὔ (π6 ατϑοκ ἰαπσύδαρθ, ΘΘρΘοΙΔΠν αἰζον {πὸ ἀοδίσυσίίοη οἵἉ εἶ γι δΑ] Θ᾿, 
συ ἤθη 1Π6 618 Ἰαησυαρσο δηα ὄνοσυίπηρ Ὀαϊοηρίηρ ἴο ἐμ6 68 
811 ταἴο τ6 υἱτηοβῦ οοηϊοιηρί. [Ὁ αἷβδο 18 οἷθδασ, {πῶὶ ΟἿΣ ὑγϑβθηΐ 
ατοοὶς (το8ρ6] 18 δὴ αὐ θηῦ!ο οΥἹρΊ ΠΑ], πα ΘΟΠΒΟΔΌΘΠΙΥ δὴ ᾿πϑρίγεα 
Ργοδυοίίοι οὗ {π6 Εὐνδηρθ] δὲ Μααν, πυιύθη (μοῦ 88 Βίββορ ΟἹ]εὶρ 
δηα ΟΥποΣ ὙΥΙΘΥΒ ΒΌΦΡΟΒΟ, ἰοης; δὐδου οὐὐρ ᾿μοσὰ δ Σοϑυστοὕοη δηῆ 
δϑοθηβίοῃ, Ὀυ{) ὙἹΓΒΙῺ ἃ (ΘἸΥ ὙΘΔΓΒ ΔέΟΣ [8.686 ΠΙΘΙΩΟΓΔΌΪΘ δπα ἱπλροῖ- 
ἴδληΐ δνθηΐδ. 

[Οἱ {118 ορὶπίοη {πὸ οὐἀϊΐον οὗὨ [86 νοϊυπιθ ΣῪ τομαὶ ὑπαὶ ἰῃ Ἦ18 
υασιηθηΐ 4}] ἐσδέϊπιοπν 18 ἴῃ ἕβνοὺν οὗ ὁ ἩΘΌΓΘΥ οὐ ρ μα] οἵ δι. Μαει- 
(πο νν 8 οδροὶ, δὰ οὗ {πὶ οαΐγ. υεγψ ΘΑΥΪῪ ὙΓΙΟΥ ὙΠΟ 18 8 ὙΠ 688 
{πδι δὲ. Μαίμο ον ττοῖθ α (ἀοβροὶ αἕ αἰΐ, ἰο58{1ῆ.ε8β {παὺ Β6 νχοίβ ἴῃ 
Ἡδῦτγον. ΟΥ̓ 6 τοῖς ὑγβηβίαίοσ ὑΠ6Ὺ ΒΑΥ ποιϊμίηρ; θυ πὸ οῃ6 
δυσροδίβ {παὶ ὁ νγὰ8 Μαῦμον πιο, ΒΟΥ τοοοϊνοα (Π6 ατοοκ 
ΘΟΡΥ͂ 88 απέπογιξαξίθε, ἀθιὰ 88 1παὖῦ τὰ μι οἢ ΤΠΟΥ ἢδα Βο]ὰ ουθὴ ἔγτομι ἰῃ 6 
Δροϑίο]ο αρϑ, Ὀυδ [ΠΟΥ ποῦϑῦ ΒΑῪ {Ππαὺ 10 τ)χα8 186 οτἱρί δὶ. ] 

Υ. Οὗ ὥϊιε ΑἘΝΟΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ ΑΥΤΒΕΝΤΙΟΙΤΥῪ οὗ 85ι. Μαιπον Β 
(οερ6ὶ τ αν {πε τηοβὺ βαϊβίβοίουυ ουϊάθποθ, [[π|{Π6 βεοοοπά οθῃ- 
ἔὰγγ, 186 Οοδραὶ, ἰορείμον ἢ [86 οἰμοσ ἰἤγθθ, γαϑ 1ῃ 186 ἴῃ 8}]} 
1Π6 ΟἸγϑίπη οοτητη 168 ; οὗἨ {Π1|8 γ ἢανο βυδιοϊοηὶ ονϊάθησοθ 1 
Ιγοῆθυθ, ΟἸαπιθηὶ οὗ ΑἸοχαπάγια, δπὰ Τογίυ]αη, ΤῈ Ἡδιτθοηυ 
οΥὗἩἨ Ταιϊδη ψγα8 οδ δὰ 2ϑέα Τεεβαγῦπ (οὗ ἴῃ6 30ι7), ἔγοιὰ ἴπ6 ἔουγ 
ὨΔΓΓΑ ᾽ν 68 Ἡ ΠΙΟἢ 6 Γ6 ὈΪ]Θηἀ 64 τηἴο ὁη6 ἴῃ 18 ἰογηηδίίοη : ἴΠ686 ἴΌῸΓ 
ταυθὲ ἤανα Ὀ6Θη {Π6 Βδπι6 68 Ψ6Γ6, δοοογάϊηρ ἴο ΙΣΘηςοι8, ἈΠΙΊΎΘΓΒΔΙΪΥ͂ 
δοκηον]οάσοα ὈγΥ {π6 οματοῦ οὗ ἀοα ἀπάον ἤθανεη. «801 ΜατγγτΒ 
οἰἰδεῖοπβ ἴγοῦλ [18 (ἀοΒροὶ, ἱπουρἢ δοιιθν μαὶ ἰοοβα, ἀγ ἀδθηῃγοηβίγαίοα 
ἴο 6 ἔτοιαῃ {π18 ϑοῦγοθ ΟΥ̓ {πΠ6 ΟΥΓ104] ἜΧϑηλπδοη οὗ δϑιβοῦ δηὰ 
οἶμοτβ. Απά αὐ 1Π6 Ὀεορίππῖηρ οὗ {π6 βοοοπὰ οθηΐασυ, ψὰ Ηπά (Π6 
ταϑυϊ ον οὗ Φοδη {π6 ῬγθΌγ ογ, ργοβογυϑα Ὀγ Ῥαρίδβ, ἰμδὶ Μαῖπονν 
ψγ88 [86 ΔΌΒΟΥ οὗἉἍ Τηϊ8 ουν ᾶγϑεί οβροὶ. [πᾳ 6 ΕΡΙΒ116 οὗ ΟἸδηθηΐ ἴο 
186 ΟοΥ τ ίδηΒ, απὰ ἴῃ ἰπαὶ οἵ ῬοΪγοαγρ το {μ6 ῬΒΠΙρΡρίπβ, ἴμαγο 
ΔΙῸ Βοῃ ΘΏΘ68 ᾿ὙΠΙΟἢ ΔΡΡΘΑΡ (0 Ὀ6 1 ΚΘῺ ἔγοπι [Π18 (οβροὶ. πὰ ἰπυ8 
6 ΤΘΟΘΙΥΘ 88 80 [ἰδίου οι] ἤδοὶ, παὶ 1Π18 ὈΟΟΚ τγαϑ τι τἴθη ὈΥ {παΐ 
Μαίίον ψοβα παπιθ τ ὈΘΆΓΈ, ---- ΔῊ ΔΡοΒί]6 οὗ «688 ΟἸγ ϑῦ, 

Τ1ι 18 πωρογίδην ἴο Γοιηθη ον ἴπ6 ἀεἠηίξεπεβ8 οἵ [Πϊ8 ὑθϑΌ ]ΟὩΥ͂, Ὀς- 
οϑι86 {Π6γ6 ἀγα ὕΠΘΟΥΙ68. Ὀτουρῇξ ἔογσατὰ ἡ μοῦ πσου]ὰ οαϑὶ δϑιάθ {Π6 
ΟὈ]θοῖινο οογίδ Υ οὗ 4 ἔποϊ 8ὸ αἰΐεβίθα ; απὰ ὑπ8 1Ἢ πα8 Ὀθθὴ βαϊα, 
ούθ ὈΥ ἰποβα ὙΠῸ ΔΥΟῪ {π6 1 Ὀ6ΙΙ6Γ ἴῃ [Π6 Βιἰδίοσις ἔγὰϊ οὗἁ 

1 ὙΠοΓΟ δγὸ οχίδῃξ ἴῃ ῥγηὶ ΠΟ οἀϊείοπβ οἵ ἃ Ἠδθτγονν Οοβροεϊ, ὁπ ΡΠ !}8 6 ἃ ὮΥ 7268πη ἂς 
ΤΊΙοι, ΒίβθοΡ οὔἩἨ Βγίθυχ, δἱ Ῥαγίβ, ἰῃ 1555, ἴΠ6 οἴεγ μι] δηθὰ ΟΥ̓ Μιιπδίεῦ δὲ Βδβϑὶο, ἱπ 
1557; δα ἰξ ἰ6 οοτιαίη τμδὲ πο ΠΣ οὐ [Π686 18 δι, Μίαιτ μον Β οτίρίπαὶ, δηὰ ἴῃ ποῖ μοῦ οὗ 
τποῖὰ 'ν 88 υβοὰ ὉΥ ἴἰπ ΝΆΣΔΓΙΘΠΘΒ ΟΣ ὈΥ ἴπ6 ΕὈΪΟὨ 68. 3566 δὴ δοςοιηϊ οἵ ἴδοῖὰ ἴῃ Μ|ΊςἤΔΕΙΕ, 
γο]. 11}. ὑΡ, 195ὅ---201, 

3 866 68 “ Οη ἴδο οτἰ ζίηδὶ ἰδηρταρο οἵ 5... Δίαιον 5 Θοβρεὶ." (Βασβίοσβ, 1850.) 
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ΟἸ τ δ ΑΜ ΠΥ δηὰ ἴῃ {π0 τοοογτὰ οὗ ἔδοϊβ οοποθσηΐησ 1ἴ, ἐπα ον {Πγοα 
ἢγϑὶ (ἀοβροὶϑ ογὸ σι ἴθ, ποῖ ΕΥ̓ [Πο86 ψΟ86 πδιη68 ΤΠΘΥ ὈΘΑγ, δ 
ΌΥ βοπιὰ ἔγοιῃ ἰγδαϊ ἴομαὶ Καον]οᾶρσρο. ὙΤΠΘ ουΐάεποες οοη γϑ οΐϑ β6 6]; 
ΠΟΙΟΙΒ, δηὰ αν πιοτὲ [γ 8 ΟΡ᾿ ΠΙΟΠ8 οὗὁἨἁ ἸπΠο056 γὙ0 ᾿πηᾶρὶπα ΟἿ (ΔΟΒ06]8 
ἴο αν θδθθὴ τυύιτθη αἰοσ 1Π6 τἀ ]6 οὗ [ἢ9 Βοοοπά οοηίυσγ. Τῃ6 
ἴαοῖ, ἐπογοίοσθ, 18 ΠΥ οϑί Ὁ] 18Π64, τΠαὐ ΜαιΠον, [Π6 ΔρΟ8116 οὗ οὐγ 
ϑανίουν, νγ)88 ἴῃ6 ΔυςΠοῦ οὗ {παὶ (08061] τ ΒΙΟΝ 18 ρ]δοοα Εεγβῦ ἴῃ οὔτ 
οαϊίοηϑ οἵ (Π6 Νὸιν Ταβίδῃβηϊ. 

Ἐδυϑίιι8, α Μδηϊοθοδὴ ἴβμορ (ἢο πτοία ἰουσασάβ {π6 οἷοβα οὐ (86 
Γου γί οομα ΣΎ), Βθοὴϑ [ὁ πᾶγα 66 ἴπ6 ΟὨΪΥ ΟὯ6 ἴῃ ἃποϊθηῦ {πη 68 
σψῃο ἀοηπϊοὰ δι. Μαϊ μον δι μουβῃὶρ. ΗΕ αἐέξοπιρίδα ἴἰο Ῥτονα {παῖ 
118 (οβρ6ὶ νγὰβ ἠοῦ νυ θη Ὀγ δὲ. Μαϊίμαν, ου δοοοπηῖ οὗ {π6 οὐέφεο 
ΠΙΟΉΠΕΥ Ὁ ἐαργεβϑῖοπ ΝΈΟΝ ΟσΟΌΓΒ ἴῃ Μαϊί, 1χ. 9.: 4πα4 αδ «εξιι8 
»α556ἃ ζογίλ ὕγοπι ἰδζσπσο, ἣ6 8σῖὺ α ταν παπιραὰ αίξέλειο, δἰ(ἐἴπς αὐ ἐιε 
γοοεὶρέ 9} οἰιδέοηι, απ ὧδ βαϊέὴ μπίο Ὦντα, Τοϊΐοιο πιεΘ. «ἀπά ἣθ αγοπὲ 
απά ζοἱ]οισεά ἠξπι. Ἡδηοθ, Β.γ8 Εδυβῖι8, ““ ΜΙ μον 4 ποῖ τυτῖῖα τῃδαΐ 
(ἀοθροὶ, θυΐ δοῦλα οἰοὺ Ῥϑύβοη ὉΠΟΔΘΥ Π8 ὩΔΠῚΘ, 88 18 ΟΘΑΥ ἵγΟΙῚ 
1856 ψγογαβ οὐ 116 ῥχεϊεπάρα Μαίον : ἴοσ νῇο, τυ ηρ᾽ ΘΟΠΟΘΓΪηρ; 
᾿Σγηβ6 1, νου ἃ βαΥ, ἢ6 δαὺν ἃ ΜΑΝ, δηά οδ)]ϑα ΗΜ, δπὰ ΗΕ [Ὁ] ον δὰ 
Ἀπ; 8πη4 νγοι]Ἱᾶὰ πού σϑῖθοῦ βαΥ, Ηθ βῈ.Ὁ ΜῈ, δῃὰ οδ δα ΜῈ, δά 1 
[Ο] ον Πίπι 3" Νοίβιηρ, Βονονοῦ, οδὴ Ὀ6 τηοσα ΘᾺ ἐπα {15 
τηοᾶ6 οὗ ἀγρυΐϊησ; [ὉΣ 10 8 Δ ἀπάοπῖδ]ς δος (πὲ {Π18 ΘΟ] 6 ΜΑΥ 
οὗ νυ πρ 18 ΘΟΠΊΣΠΟΠ ΒΙΠΟΏρΡ' ὈΓΟΐΆΠ6 ἰδίου, Ὀοΐῃ δποϊθηΐ δηά 
τηοδσῃ; ΜἘΠῸ γδα ΠΟΥ δροαὶς οὐἩ {Ππουγβοῖνθθ ποῖ ἴῃ ἴπΠ6 γι δυΐ ἴῃ 
(6 ἐλίγα ρόσϑοῦῃ. Μοβϑϑ ὈΠΙΓΌΥΤΩΪΥ Βρθακβ ἴΠπ8 οὗὨ ΠιτηβΒ6 ἢ, 88 « ὁδὺ8 
ΟἸγῖδὲ δῃα ἷ8 ἀϊβοῖ ρ]68. αἰβο ψεῪ ἔγεαυθηι ἀϊα.Ϊ 80. ταῦ {16 οὉ- 
Ἰοοἰίοη οὗ Εδυδϑίιβ [8118 ἴο {6 στουπά ἴον ψϑηΐ οὗ ῥγοοί. 

ΥΙ. Βυΐ, ἐπουρὰ γα παν βυ οἢ ἃ ὁπ οὗ ὉΠΌΓΟΚΟοη ον άθηςθ, {Π6 
ταοϑὺ οἷδαῦ δηὰ ἀθοϊδβισο {παῦ οαῃ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὑ6 δαάυσοα οὐ ἀεβιγθά, ἴο 
16 ροῃυϊηθης88 οὗ δῖ. Μαδίον Β ὅοσρεῖ; ΒΟν γα Ϊ διίθηγρίβ πᾶν ὈθΘὴ 
τηδβ ὈΥ [πο86 ὑγ8ο ἀδηΥ [Π6 πιϊγδου]ουδβ οοποθρίιοη οὗ οὐγ δδιινίουγὅ, 
ἴο δχριηρσε {86 ὕνο ἢγθὺὶ ομαρίδυβ ἔγτοπιὶ {6 βαοτθὰ δοᾶβ, 88 Ὀδίησ 8 
ΕραΓΙΟῦδ ᾿η ογΡοϊδίϊοη : δηα, ἤθηο6, 8 αηίδοοπιϑὺ οἵ ἀϊντηα σαν] δῖ! Ὲ 
ἰοοῖκ οσοαδίοι (ιβουΐ δχαιηϊηΐησ [6 τηα88 οὗ δυϊάθηοθ ἴὸ 886 οοη- 
[ΓΑΓΥ}) ἴο αῖγηχ {παὺ ἴπ6 ψ Πο]6 ἀσοΒροὶ 18 ἃ 14]βειιοοα " : ἃ ποίου Ὑ]οἢ 
Βοπ6 ΟὗὁὨ ἢ)]18 ἐν νἐ βϑλιθη δᾶνα ἰδ Δ Ό]Υ οαττιθα ουὐὐ. ἴα ἢανθ, 
ον νον, μα ἰθρυίδῦ 6 ονϊάθηοο, Ὀο(ἢ ᾿πίογηδὶ δῃα οχίοσγωαὶ, (μὲ {Ππ|686 
σΠδρίοσϑ ἔοστῃ δὴ ἱπίαρταὶ ρατγί οὗ ὑπαὶ (ὐοβροὶ, 

[.7 ὙΥ1 τορσαγὰ ἴο {Π| ἐχέογπαϊ ονϊάθηοθ ΟΥ̓ 86 σ'ΘΠΠΪ ΘΠ 6858 οὗ 
{Π686 ομαρίοτθ : -- 

1, 1π {π6 ,γϑέ Ρ͵δοθ, {6 ὑερὶπηΐηρ οὗ 86 (δίγά οδαρίον (ἐν ΔΒ ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις, οισ ἱπ ἰλοδα ἀαν8} τολῃ 81} 7 μον 8 {πδὺ δοιηοιὲηρ δα ργοσσαεα, ἰο τ μος ἢ 

1 Οορδῖο Μαδίῖ. νῇἹἱ. 20,, χὶ. 19., χυὶ!], 11. ; [01 χυΠ], 8.; Φοδη Υ. 38. 35---27., χχὶ, 24. 
3 Αὐρπιβιη σοηίτα Εδυβίπμῃι, ἮΡ. χυΐϊ!. 6. 4. ΟἸαδβεὶ: ῬΒΠ]ΟΙομὶδ ὅδοσα, ἴομ. ἱ. Ρ. 649. 

οὐΐε, Τλδε ; οὐ σοἰπτηπ 1238 οὔ ἴπ 1οἰραῖο οἀπίοῃ, 410. 1755. 
8 Ῥαχιϊου αγὶγ ΒΥ Ὦγ. ὙΠ] τὴϑ πη 19 “ ΕΥΘ6 [παατγ," ἢγοι ῬΡΌΙ βμοα ἰπ 1771, δηὰ αρϑΐπ 

πη 1789, 4ϊο.; δηὰ {δ οὐϊξογβ οὔ ἴΠ6 τηοᾶογῃ ϑοείηΐδη Υ ογείοῃ οὗ ἴ6 Νον Τοδβίδιηθηῖ: διὰ 
ἸΏΟΓΟ ΤΟ ΓΥ Ῥτοΐ, Απάγονγε Νογίοη ἱπ Διμοσῖοδ, 

4 Ῥχοΐδββοσ Βαποσ, οὐ Αἰνοσῖ, ἴῃ (οττηδηυ, ΒΟ] Ϊγ αθττηβ τπδὲ [6 παγτανο οὐ {Π6 τηῖγα- 
σπΐοιιβ σοποορτίοη, τοοογἀοὰ ὃγ Μαιπον δπὰ 1,πΚ6, 8 ἃ Ῥλιϊοδορλιεαὶ πενίλοε οὐ ἴΑὈ]ς οἵἉ Ἰαῖοῦ 
ἰπις 1} Βεονίασίιιπι ΤἈοοΙο  ἰα ΒΙ] τα, Ρ. 348. 1,055, 1808. ϑγο. 80 οὗ σοῦίγδο ϑίγδιιδβ. 

ἘΕ3 
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1686 πον τηυδὺ τοίου [10 τὸ οχϑδηηΐηο {Ππ| οπὰ οὗἉ [6 δοοοηά σπδρίου, 2 9) 12 
“2655 15 δα! ἃ ἴΛο ᾶνα ΘοΠ16 δπᾶ ἀνγοὶς τ ἢ δὶ ρᾶγοπϑ δὲ ΝΑΖδγεῖ, ᾽ν νυ 1}} θ᾽ πηδιὶς 
ἴδϑι (0 νυαῦ {6 {Π036 σγογι]β ἀγα [0 ὃ γοίοστο. ϑόμιθ, ἱπάεοα, μανο οὐ͵οοιρὰ τπαὶ 
116 τογὰ5 ΚΔ οισ ἵπ ἰλοκο ἀαν8᾽" ἀγα ποῖ ἴ6 πογὰβ οὐ Μαιί ον, θεῖ οὗὨ ἷ8 Οτιοὶς 
ἐγ 5] ἴον, ῦο ἴΠ8 οΘομηθοίθα ἴΠ6 ἢγβιὶ δηὰ δοοοπα οἰ δρίουβ τὶ ἢ {16 (τὰ. Βαὶ 
{18 οοη͵δοΐυγα ((Ὸν ἴ86 ΟὈ)θοϊοη διμουμβ ἴ0 ΠΟΙ Πρ π0ΓῸ}) 8 Ὀαδοιὶ Ὡροὴ δὴ 
δϑϑιιπχοὶ Κυον]οῦρα οἵ βυοῖ 8 Ροϊπί, δηιὶ ποῖ οὐ ὀνυϊάθποθ. Απᾶ, ἴο τηϑητίοι ΠΟ 
ΟΝ ΟΡ δΥριΠπιοπῖ8 ΠΥ τ οἷ 10 15 Ορρυβοά, 10 18. σοηϊγαάϊοιοα Ὀγ ἴπ6 δ] ον πρὶ πα }5- 
αἴδιὶ ρεβϑᾶρα ἰη Μαζί. ἷν. 18., γἤθγο τὰ γοδα “ “πα εδιι ἰεποὶπρ' Ναζανοίλ." Νον, 

ἰὸν ουὐυϊὰ δὲ. Μαίμον να ἰλὺ5 τοοογάοα ᾿ιϊ8 ἀδρασί αν ἴσοιη ΝΑΖασοιῃ, αὐ]θ89 
οἶν8}. ἰϊ. 18. δὰ ργοοθάθα, τυ βογα νγὸ σα το ἃ {π6ὶ δ ολπι6 δηὰ ἀνσο τ ̓ν εἴ ἰοττη Ὁ3 
Ἐὰν μθν, ἰπ 1116 ἤγοι δια δϑοοηεὶ ςΠαρίογβ οὐ Μαιθνν γε ἤηἃ αυοί διοη5 ᾿πδὰο ἔγοιλ 
16 ΟΙὰ Τοδιδυμθιῦ ργ ΘΟ 56 'γ 1ῃ {1|6 ΒΔΙῚΘ ΠΊΔΏΠΘΙ 85 ἴῃ ΟἴἾΘΡ ραγὶβ οὗ [8 Θσοκρεὶ. 

2. ἴῃ 6 δεοοπά μίϑσα, ἰΐ ἰδ νογίῃγ οὗἁἨ Γαιμαγκ {πὶ ἐλό ἔσο ἤγϑὶ ἐλαρίενς ὦ (. 
ἡΜαΐδιοιοΣ Οὐνερεῖ ατὸ ἰο δὲ 7οππά ἐπ ΑἸ.1, ἐλ6 ἀποϊοηέ πιαπιδογίρίβ ποὶρ δαίαπί τ} ἢ 
ΔΓῸ ΘΠ ΓΘ, Ὧ8 Ὑ76}} 8ἃ8 1Π ΠΙΒΏΥ ἰἸ8ὺ ᾿ανα οοπθ ἀονῃ ἴο ἃ8 πλυἰ] θὰ Ὀγ {Π6 Βηπὰ οἴ 
ἴηι 6 ὅ, δινὰ αἷδὸ ἴῃ 4}} 16 τ ποϊθηῦ νου δ οἢ8 τὶ ποὰῦ Ἔχοθρίίοη. ὅϑοπια οὗ πὸ τηδηὰ- 
διτὶ μῖϑ ΠΟῪ Οχιίϑηῖ, ρδγιϊευ Αγ] 1116 Ν᾽ διϊσδη δπα 16 Οδπιδτί σα πιαπυβογίρίβ, πὰ 
186 Ουἱοχ ὡροὰ ἐν (Ζ) 'ἰπ τμ6 1 ταν οὗἨ Ὑτγη Υ ΟοἸ] σα, Πα Ὁ] 4, ἀτα τπ- 
ἀου θα γ οὗ νΘΡῪ ἰἰχῖι ἀπο υῖγ, Ὀοαγιησ ἀδίς ἴτοτῃ [6 ἔουτι 10 [Π6 δἰχῖθ σοηι τ 168 
δὲ ᾿ἰτοϑῖ, ἱΓ ΠΟΥ δ΄Θ ποῖ δϑγίϊοσ. 78 νϑγβίοῃϑ ΟὩΥΤΥ 18 δ|}}} Ὀΐρθονῦ. ΤΊ ΣΤ δλίίο 
ον Ο]ὰ ϑ'γτίας, δηὰ (86 Οἱά 1,διΐη, ἀγα πϑϑυὶγ οοαναὶ τ ὑμ6 Τοτιηδλίίοη οὗἉἨ 16 “δῆοα 
οὗ πὸ Νὸν ΤἸοείηπιοπῖ. Τμὸ Μοιρδῖς, ΤὨοῦδὶς, ἀπ ΟἿΟΣ νϑυβίοηβ, αἰδὸ ὕθιγ 
ΤΩΆΓ5. οὗ δἰσῇ δηια.}γ ; δπα (που σὶν κόπο Οὗ ἴΠ6πὶ σοπίδί πῃ ἀἰδογοραηςοῖθβ οὐἨ πιογα 
ΟΥ 1688 πιοπιθηΐ ἔζοπι [86 σΟρΡΙ65 σΘΏΘΓΑΙΪΥ τοοεϊνοα, γεῖῦ αἰΐ οὗ τπϑῖ Βανα [18 μεγὶ 
οὗ ι6 Οοβροὶ οὗ Μαίίίιονν, 88 ἰηίοσταὶ ροσίϊοηϑ οὐὗὁἨἩ (86 σι θοϊθ. ὅο, ἴοο, 188 
ΤΟΟΘΠΙΠΥ αἀἰδοονογοὰ Οπτγοιοπίδη ϑ.γίδα. 

Μαοῖι διγοββ, ἰπά θὰ, ἢ89 Ὀθοῃ ἰαϊὰ ἅροπ ὑπ6 ροποΑ] ορῪ Ὀαΐηρ' βεραταίοἃ ἴγοπι [86 
οἴδαν ραγί οὐ (π6 αο5ροὶ ἴῃ βοπιὸ 1,δἰη πιδηυδοτὶρίϑ; Ὀυΐ 86 δρυτγίουδηθδα οὗ {116 
δομοδίορυ 5 πο δυχχουίθα ὃν δυοῖ δεραγϑίίοη. Εοσ, ἰη 16 ἤγδι ὑ]αςα, κ8 Καὶϊπδεὶ δ 
διιὰ Μανδὴ δ βανα Ὀοϊὰ τοιμασκεὶ, {πὲ ΥΘΠΒΟΓΙ ΌΘΓΒ οὗ ἴπ6 [αι τοδπυβογί ρει, νυ 80 
τοῖα (6 σοηθι! ον εἰοϊμοο ἔγομι ὑπ 6 τοδί. οὔ ἴ86 Οοβρεοὶ, πλσθν Ὀ6 δοϊυμϊίοα ποῖ 
ΌΥ οΥἰτἰοα] Ὀὰῦ ὑγ τΠμϑοϊοσίοαὶ πιοῦνοβ: ἴπὸν ἴουπα αἰ ΒΠοαΠ Σ ἰπ σοσοποι]ρ τ|16 
σοηθαίυσυ ἴῃ Μαῖι. ἴ. ψῖτἢ (Βδὺ οὗ Πυ κα 111. δπὰ, {ποτοίοτα, ἐλεν πᾶν λιθρ υὐἱκηεά ἰο 
εἰ γιὰ οΥὙ τ. Απὰ, δοοοῃάϊΐγ, δἰ πβουρὶν ἴΠ6 ροποδίοσν 5 {{π|15 δοραγα θεῖ 1Π 8016 
᾿ ΝΥ "8 ηπϑογὶ μῦδ, 10 068 ποῦ ΠΟΟΟΘΒΆΡΗΪΥ͂ (Οἷον {Ππι (ΠὨ6 οοργ᾽δίδ εἶπον ἀδφοπιεὰ ἢ 
ἴο Ὀ6 νἰτουῦ δι ΠΥ. οΥ ογα ἀεβίγουϑ οὗ σοι τὰ οὗἉ ἴὰ : ἴογ, πὶ τ᾿6 1ΠΠ- 
τηϊδίοἃ ςορία8 ΟΥ̓ {Π||8 (ὐοβρεῖ, 80 (ἊΣ [γοπὶ ΔΎ δἰϊσπια μεῖὶπρ ἰὔγοση ὥροη [86 
ἐδπθαϊορΎ (Ἰπουρὰ βοραγαϊθὶ πὶ {Π|6 ΨΑΥ͂ ἀδβογι 6), 10 18 'π σοηθγὰ] μαγέϊοιϊατὶν 
ΘΙ ὑ ἢ Π5οἀ, ἀπ 85 πγαοῖ ογπδιημθπίοα ὈΥῪ 106 γι 85 {86 βυςοοοάϊηρ ραιδαρεδ. 

8. Βοοϊίοα 106 υποοηϊγααϊεϊο ἰα5. ΠΟ ΠΥ οὗ τπηδηιδοῦρίβ δηὰ νογβίυηϑ, γγχὰ ᾿δνθ 
1Π|6 εἶδαν δηὰ ππάϊδραϊοα ονϊάθποο οὗὨ ἴδ ἀποίοπί Σαίλεγς ἴπὶ ἔβνουγ οὗ τῦ6 ρϑηιπο- 
1688 ΟΥ̓ ἴἰο56 ἙΟἸΔρύοσβ, θοησο6 (ΠΟΥ αν οἰϊοὰ ὕοΐῃ νοσὰβ Ἀπ νουβοβ ἰπ {Ποὶσ 

. ΤῊ8 τᾶ Θρτ ΘΔ ΌΪο ἴο [86 πβᾶρὲ οὗ ἴΠ6 Ἡοῦγονν ΨΥ ΟγΒ, ᾿Ὧο, ἤθη οοτηπηοποίην [Πεἷγ 
Πδιταῖῖνοβ, ΈΓΟ δοσπδίοτηοα ἴο δα ἃ ἢ παᾶπιὰ οὔ τς Κίηρ, ῥτίηςςσ, ΟΥ ΟἸ ΠΟΥ ῬΕΓδΟΠ, ἰπ ν0} 1086 
εἶπ ΔΩΥ δνυθηὶ ἰ8 δαϊὰ [0 ἤᾶύθ σοῖς ἴο ΡΆ85, ἀπὰ ἴο ῥτγοίδος ἰδ ὙΠ [16 ἔογιμυϊα, 7π ἐδα 
αν οΥ.... Το τιθπίϊοη Π0 ΟἾΠΟΓ ᾿πείδι 88, 8606 δαί αὶ. 1. 

“ Κυϊηδεῖ, Οσοχηπι. ἰπ Η!διοσὶςοβ Ν. Τ. 1ἱΌτοβ, νοἱ. ἱ. ῥ. 15. 
8 Το Οοάοχ Εὐπογίδηιιβ, ἃ πηδηυβογίρυ συ ἴοη δὲ τἴῃ6 οἷοβο οἵ ἴδ6 ΤὈυγίδο "ἢ σΟΠΙΌΓΥ, 

88 ὁποὲ δυγροβαὰ ἴο δοχίη ἢ Μαῖῖ, 1. 18. Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἣ γέννησις οὕτως ἦν, 
ἽΝοιο ἰδε δέγυι 97 ὕεεια Οἰγιβέ ισαϑ οπ ἰλὶδ τοίδο. Ἄυῖϊ βίποα το Ὀυοῖκ δὴ ν16}} Ὀοχὶπ τ ἢ τἢ 
Ῥαδσιίςοϊο δὲ, ποισ, ἰϊ νγδβ οοποϊ ἀδὰ [Π δὲ ἴῃ 186 πιογὸ ἀπείεπὶ ατοςκ τρληυβογρίῖθ Ώθποο τΠ0 
Οοάοχ ΕὈπογίαπαϑ νν88 οορὶ θα, δοτμοι ίηρ ῥγοσοάρα, νἱΖ. (Π6 ψζἜΠΘΘΙΟΩΎ, 85 ἰπ οἴποῦ Οτοεκ 
ΤΩϑιυδοτρῖθ. Βίβδορ Μαγεδ ΜΊΟΒΔΟ]!5, γο]. 11}. Ῥατὶ 1,. Ρ. 136. Απά βοΐ νγ88 ἴμο ἔλεῖ, 
ἴον ἐλὶα Οοάοχ ἰἐ56} 16 ἢοὶ ἀδίοοϊνο. ὅοο0 δῦονο, ἢ 220.; αἶδο Οτοδυβο ἢ 8 Ἐπιμετρον ἴο δ 8 
Οοταπποηξαγίαδ Οτ εἰσι ἰη ατεοῦπῃ ΜΙ μι δὶ Τοχίθηι, 4ϊο. 6πᾶ, 180]. 

4 Αηῇ δοςοιηῖ οὗ [8686 ΠΙΔΠΏΒΟΓΙΡΙΒ 8 κί γ ἢ ἰῺ Δ (Οττηοσ μαζὶ οὗ {Π||8 νοϊπτηθ. 1η ἴἰς οάεχ 
Ἐοεοτρίιβ δῦονα ποιϊσεὰ, νὰ βηὰ ἐδέὲ 3γδί ἐιοο σδαρίεγα ὁ 5ι. Μαιίλεισε Οὐνρεὶῖ, νε τἢ τῃ6 
δχοδριίοῃ οὗ ϑόῖμθ γΌσβ68, ὙΠΟ ἢ ἀΥο τ δητίηρ ἴγοπι πη] Ἰ0Π, νἱζ. τΠ6 ἢγεϊ διχύθοη ψοῦβοβ 
οὗ ἴπ6 ἢγει οπδρίαγ; δηὰ ἔγοτῃ [6 βουθῃ}}} 10 6 ἔν ἢ δηὰ ἕγοτῃ ἴῃ6 ὑγοπιϊοι ἢ Ὑεγ89 
ἴο ἴ6 οῃὰ οἵ 186 δοοοηὰ οδδρῖογ. 

δ Ἰαϊηδεϊ, Οοητη. ἱπ Ηἱἰδιοσίοοβ 1ἰῦτοβ, Νου. Τοβί, νοὶ. ἱ. ῥ. 18. 
“ Βρ. Μασεῖ᾽ε ΜΙ} δεὶΐβ, το]. 111, ῥμδσί, ἰδ. Ρ. 189, 



Οπ ἐλε Οοερεὶ ὃν 8ὲ. Μαίίδειο. 428 

ἩΙἰησοὶ ἴο ὙΠ ΙΟΝ 6 ΤῊΔῪ δα, (πὶ (86 δαγ ἰεβὶ ὀρρόβοτβ οὐ ΟἘτΙβ απ ΠΥ πόνον 
ἈΡΡΘΑΣ ἴο δᾶνα ἀουδίοα {μ61Ὁ ροπυΐποπθββ. Α8 088 τηϊγιουϊοῦβ σοποορίΐοπ ΟΥ̓ οἷν 
ϑαν ΟΣ 15. 8 ΥὙἱ14] απ ζιπιαπιοπίδὶ ἀοοισῖπα οὗἁἨ 186 ΟΠἢγίβιίδη τανοϊαϊίοη, πὰ (δ εἶς 
10 τἰχἂν ἴο βίαϊϑ εἰνθϑα δυϊιϊθποθβ ποῦ ραγί!ου ἸΑΣ]γ. 

(1.) Οσέμεντ οἵ Αἰοχαπάσία, το ᾿Ἰνοὰ ὑονγαγὰδ (86 οἷοδο οὐ 186 δεοοηὰ οϑπίυτΥ 
(κ.ν». 194), ν ἰμδαριθι οὔ {86 οτάον οὗἉ {ΠπΠ ἀοδρ6}5 σιΐοδ ἢ6 δα γεοοοϊνοα ἔγοπι 1Π|6 
ΡΓΟβΟνίοσϑ οὗ ποσὰ ϑηςίδις {Ππ|63, 54γ8 Θχρτγεδεὶν (πὶ (6 (ὐοδρο8 οοηίαἰπίπς {1|6 
οποα υσῖοβ τσόγὸ γέ ἰογίζεπ.} Ἦτο, ᾿Ώ6 πη, τὸ Βανθ ὕπο {πῆμ Ὠσχονϑά, νὶζ. τῃ6 
συν οϑΥ δπιὶ ᾿πηυ!πἰνθηθθ5 οὗὁὨ 18ὸ δηοιθηῖξ ΟΠ τ κι πβ ΠΟ ΘΛ ΠΤΣ [Π6 ὕοοΪς 5 ΟΥ̓ {16 
Νοὸν 1 διδθης τ οἢ τἴθδν ;8α τοσαδῖνοι, δηὰ ἢ κονν 86 δὴ ὩβδΌγ πο Οὗ 106 σοι πο" 
Π6 86 οὗ {|| ροηθαιορίοϑ ἰῃ Μαῖῖ. ἱ. δηὰ [μὑκὸ 111. “18 ὑθβ ΠΠΟΠΥ ἴὸ {πὸ ἤγβι οπηρίοῦ 
Αἱ 8ι. Μαιῖενν᾿ 5 ἀοδβραὶ 18 80 βίσοῃρ᾽ 88 ἴο ρυϊ 118 Δηι αυ γ ἀπὰ σοι υΐπθποαα Ὀογοπᾶ 

υδδίϊοη. 
ὡΣ Ιῃ « ἐγαστηοηΐ οὗ [π6 δος δι αδίἰοδὶ 1 ϑίΟΥΥ σοτηροϑοᾶ Ὁγ ἩΞΟΈδΙΡΡυβ, ἃ σοη- 

γογίοιὶ ον, τὸ δυυτ ϑμοὰ Α.Ὁ. 178, τ ιςοἢ 15 ργοβοσνοὰ Ὁ ἔυοθίυν, {6.6 8 δῃ 
δοοουηΐ οὗἨ [Π6 ΘΙ ΡΟΙΟΣ Πομ Ἶ8η᾿5 Πα ΌΪΓΥ δῖ οΡ {Π|0 ῬΟΔΙΘΥΠΥ οἵἁ ]λανὶὶ, τὸ οὗ 
ποτ ποτα Ὀτουρ) Ὀσίογα ἷπὶ: “70 γ.᾿" διὰϑ 1116 ᾿ἰδίογιϑιν, "" ἀ6 ἐοο ᾿τσω8 αἴτγαϊάᾷ ὁ 
ἐλε οοπιΐπῷ ο7 Ολγτίδί, αδ ιυεὶΐ αδ Ἡδεγοά." Ἰῃὰ 118 μαββαμα {Ππ6γα '8 ἀη δχρμίϊοις 
γϑίδγθης ἴο ἴΠ6 δϑοοπὰ οἰδρίοσς οὗ Μαιίμον, τ ἢ ΡΟ] ΔΙΏΪΥ βθοννϑ {{πὴὉ {15 ρογιίοη 
οΥ̓͂ ιὶβ σοβροϊ ννᾶ8 τοσοϊνοα ὉΥ 1π|8 Ἡθῦτον Ομ γίβι αν), γ0 υϑοὰ οἷν ατθοκ (οΒβρεϊ. 
ον, τ δα υδϑοὰ οἢΪγ ἰΠ6 Ηεῦγον οἀϊοοη οὗὅὨ δ5:. Μδιίδον ἀοβρεῖ, ἰδ 19 Θα "Δ }}} οὺν- 
ἰδῖπ {αὶ 186 ἰδίοις] ἕδοϊ Δ] ἀρὰ το πιυϑὲ Βᾶνθ Ὀδθῃ εχίδοῦ ἱπ ἰδ ἱπ τἰ6 τἴμι6 οὔ 
Ἡδσοδίρριιδ. 

(3.) ὕυετιν Μαγίγσ, νῆο, γα βᾶνϑ δ γοδγ βαϑῃ, ἤουνβῃοᾶ δουΐ (ἾἸ6 γϑαν 140, 
8λδ, 'π ἢ18 ὙΣΠΙΉρΒ, 80 ΠΊΒΠΥ δηα βυιοῖ ἀδοϊδῖνα Γοίδγου θβ ἴο {656 ὕνγο ΟΠ ρΡί6 18, 85 
ὨΘΔΥΪΥ ἴο ΒυρρΪγῪ 8 πεσκριευϊκειοα οἵ 41} μ6 βείβ γχοϊαιϊθὰ ἴῃ {ἰἴοπι, απὰ ἐπ βυοὰ 1π1η- 
δυΐσα 88 ΟἸΘΑΥΪΥ ὑσουοβ πὶ 8 ἱπίογτωδίίοη νγῶδ Ῥυ ΟΡ} 7 ἀογίνοα τοὶ ἴῃος6 
οἰνηρίοσβ. ΤΠ ΥΟΓῪ πόσα, αϑο, οὐ 5:1. Μδιίιθνν ἀγα δοιμθιϊ πγθ8 αποῦθα τῦ 1} ἃ μΓ6- 
αἰϑίοῃ 30 ποαυΐγοςδὶ 88 ἴ0 ἀοἴουπιῖηθ ἴπ6 δουγοα οὗ [6 αιιοϊαϊίοῦ9. Ἐιβϑῆσοβ δηιὶ 

; ὑρόκνν πο ΟΟΟῸΡ πη δὲ. ΜΔ ΠΟῪ ΟἾΪΥ, δὰ δρρ]!οδιίοπ οὐ 6 ργομδοςα5. οὗ 
ϑαϊ δῇ, Μισδὰ, δηὰ “)εγθηι δῆ, τυ !οἷ ΔΓ6 πιδὰθ ΌῪ πὸ οἱϊοῦ Εσναημο πῖ, ἀγα πἀορίοὰ 
ὉΥ δἷῃῃι ΙΝ ἃ ᾿ἰογαὶ δάδογοπςοα ἴο δ. Μανμονν ἰοχῦ, δπά, νλῦ τεπάονα {ἰν6 
ἀαπιοηβίγαϊοη ρογίδοϊ, πὶ τὖι ἃ Πα γαὶ δά βοβαποα ἴο {Π|056 νΘΥῪ οἰταὐοη5 ἔγοσι [86 ΟἸὰ 
Τυιειδπιοηΐ ἰπ Ἡἱοῖ 80. Μαίμονν μΠ85 ἀδρατγιοάᾶ ἔχοιμι {86 τογὰδ Ὀοτ οἴ {ἰ6 ΗΕ Ὀν ον 
πὰ οἵ {{|6 ϑερίυδριπι. ὃ 

Α5 {ΠἸὸ ὑοδιϊπηοῃ!ε5 οὗὁἨ Ιγεηθυ8 δπὰ 8]} {πὸ ἰαίον Ἐδίθογθ ὅτ ἀπηϊθραϊοά, ἴὑ ἷα ποῖ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓῪ ἴο δάιἶαςα {ποῖ ον! ἄθηςθ. [,6ἴ υ5 ΔΡΡ64] ἴῃ ἴ:6 ποχί ῥίποο ἴο --- 

4. Το 7Τοεδίϊπιοηϊεα οὗ ἐλε Ἐποπιῖος οὐ Ολτγιοίϊαπῖέν. --- ΤτεΘ οὗ 1686 ᾶἃτὸ ῃδειι- 
ἸαιῚγ αἰδιϊησι ιοὰ ἰοῦ τῃοῖγ ΘΠ Υ ἴο 186 ΟὨτγίϑιθη παῖ δἀπὰ δι ; υἱζ. 108 
ΘΠ ΡΟΡον Ψυϊΐϊδη, ῦο πτοία ἰῃ {πΠ6 τἀ ]8 οὗ [δα ἰὈΌΓΙΝ σου ΤΥ : ῬοΥρθντΥ, τ ]Ὸ 
Ἡτοῖθ ἴῃ ἴδ6 ὑῃιγὰ σοῃίυγΥ; δπαὰ (οἶϑυδ, το σοῖο ἴῃ τἢ6 τ] εἰ}6 οὗἩὨ τἰ6 δοουμπα ο6ῃ - 
ἴαγγ. ὙΒουρῇ {Π|οῖγ σου κ8 ὅτὰ ἰοβί, {ΠῸῚΓ ἀσαπιθη 5 ἀγα ργοβοσυοὰ ἴῃ {Π|6 ΠΠΒΊΤΟΓΒ 
οὗ εΠνεῖσ ορροπϑηΐβ : πὰ ζῸπι {8686 δ Δρρθαγβ {Ππ|8ῖ {ΠΕ ὑσογα ὈΥ πὸ πηθϑῃβ ἠεβεϊοιξ 
ἴῃ ἱπάμιδίγυ ἴο ἀἴβοονθσ πηθϑῃ5 οὗἉ ἱῃυδιἀδιϊπηρ ΠΥ Ροτγίίοη οὗἨ 186 Οὐκερεῖ [νἰβίοΥΥ. 
ΤΊΝΟΥ δἰαϊθα τη ΟὈ͵δοϊϊοηβ ἴο ραγι οι αν οἸγουιϑίδῃοοθ ἴθ {π6 παγγατῖίνα οὐ {116 
ταϊγαο] οὐ σοποδριίοη, Ὀυΐ πανοὸῦ θηϊογίαϊποὰ ἴῃ τηοδῦ Γοιμοία ἰὰθα οὗἩ τγοητηρ 188 
γγ] 016 88 βρυγίουϑ. ΤΊΟΥ ἀἰά ποῖ σοπίομά, 8ἃ8 ΟΌΓ πιοάθγηῃ οὨ͵θοίοτ ἀο, {Πππι 80. 
Μαίιπονν πὰ 81. Γυκο πόνον πγοῖθ [π686 δοσοιηΐδ: Ὀπὲ ἐμπῇ, ἴῃ τυτ τἰησ ἔοι, ἘΠ 
Ἑσοπλ θα ΟΥΤΟΥΒ ΟΥ Χοϊαϊθα ΤἈΪ]ϑοοο8.. ὙΤμαὶ (6]5υ.8, ἴῃ ραγίϊου αν, νὰ8 δρος ς4}}} 

1 566 [᾿6 Ῥαδδαζο δὶ ἰθησίῃ, ὈΟΪΒ ἰῃ Οτοοκ δηὰ Επρ 5}, πὰ Ὧσ. Ἰδγάπεγ᾽ β  οσκα, 8νο. 
τοΐ. 1᾿. Ῥῃ. 211, 2312. δηὰ ποῖοβ; 410. νοὶ]. ἱ. ἢ. 395. 

: Ἐπο]. Ηἰδὲ. 110. 11}. ς. 19, 30. 8566 ἴΠ|8ὸ ΟΥ̓ ΖΙΠΔΙ ρϑβδαῦο ἱπ Ὦγ. Σδγάηογ᾽ ΟΥΚΘ, 8γο. 
γοΐ. ἰΐ. ΡΡ. 142, 143.; 410. γο]. 1. ΡὈ. 856, 357. 

8. ΑΥΟΒΌΡ. Μαροο οἡ ἴπ6 Αἰοπειηθηΐ, γο]. 11, Ρ. 440. Ιῃ ῬΡ. 448---454. δα πα5 δΔἀἀποοὰ 
{{π|ὸ Ῥάβϑαρεβ δὲ Ἰδηρτῃ ἔγοπι διιπ. 866 δἷβὸ Ὦγ. 1δγάπογ᾽ Β δοοουῦηὶ οὗ Φπειίη, Υ οὐκα, ϑνο. 
νοἱ. 1ΐ. Ρρ. 119---122.; 4ἴο. νο]. ἱ. ὑρ. 848---3.46. ΤὨο ᾿αβι ΟΗΥ οὗὨ Φυδιη ἰθ αἷλο ὀοχαπηϊηοὰ 
δὶ ἰαπρῖ ἰη Ηυρ᾽ 5 [ηἰτοδαςειίοη ἴο 1.6 Νενν Τεεῖ. γο], ἰΐ. 8. 74, Ὑβοσο ἴῃς νοτὰς οὗ Μαῦὺ 
ἢῃονν δηὰ ΨΔυκίίη ἀγὸ Ἔχ δ᾽ 6 ἀ“ 1 ῬΑΓΆ]16] σΟἸ ἈΠ] 8. 

4 ὅε6 ἴπ6 ρῥαδβαζα οὔ 1 δη δἱ ἰοηρίδ, ἴῃ 1δγάποσ, ϑνο. νο]. υἱ1}. Ρ. 897.; 4ἴο. νοΐ. ἷν. 
Ῥ. 384.; οὗἨὨἁ ῬοΟΥΡὮΏΥΤΥ, ἰῃ Ὧγ. Μ|1᾽8 Ῥγχοϊθροιηθηδ ἴο ἢ] 8 οἀὐϊείοη οὗ τ Νεν Τεδβιδιηθηῖ, 
ἃ 702, 703.:; δηὰ οὗ (οἸδαβ, ἐπ 1γάηον, ϑνο, υοἱ, Υἱῖ. Ρρ. 10, 11. 19---22. δ8, 59. 68.; 4ϊἴο. 
γο0]. ἷν. Ρῃ. 116 121, 122. 143. 1456. 
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494. ]πιγοαμοέϊζοῃ ἐο ἐδ Λῆοιο Ζεείαηιοηξ, 

δοαυαϊηϊοα τῆ [δ6 σοηοδίοσυ οοηίαϊηοὰ ἴῃ π6 γαὺ ουαρίαν 18 ονϊάθηξς; ον ἢ 
ϑροὶκβ Οὐ ἰδίου δὴ8 το ἔγαςα {πΠ6 σοηθδίοσυ οὗἁὨ “6808 ἴσο) ἴΠ6 ἢγϑὺ δίπουν οὐ (ἰ6 
Βυπλὰι ΔΙ δητὶ ἔγοπι 96 ἰβῃ Κιηρβ.: Βγ [Π6 όσπλοσ, 0Κ6 τηυϑὺ Ὀ6 ἰηϊοπάοὰ : 
δὴ] Ὀγ {Π6 Ἰαΐῖονγ, Μαίιεν. Ὑμαΐ (οἶβι.8 διιουϊὰ ρᾳ88 ονδὺ υπποιϊοοὰ {Ππ6 βϑϑιησ 
οοηιγμαϊοιίοι οὐἁἨὨ [86 σαηθα!οξυ οἵ Μιύίδιον κηὰ μὰ Κθ, 18 0 πῆοσα σου κη }]6 13 Π 
4ἰναῦ Β6 βδυμ! ἃ οηχὶς ἴω πηθηἰ θη ΙΩΔΏΥ Οἴδον ὑπίησβ.5 Βοϑί 68 {π6 ὑεβιυϊ πη π68 οὗ 
{8086 ΘΠ θη}105 οὗ [86 (ἀθ8ρ6ὶ, γγ οδὴ ργούυοα δῃρύϊον οὗ 8011] ἴσον δη τ} --- 
δῖ οὗ Οεγι 5, ἂπ ΒΟγοβιαγοῦ Ὑγὴὺ νγ88 φΟΠΙΘΙΠΡΟΓΑΓΥ τι} {86 Ἐν τπροῖδι 5. 
Φομη. Ουγπίμ 8 τϑοοῖνοὰ ἐμ 6 ἀοκροὶ οὗἩ 8ι.. Μαίιοιν ((Βουρσὶ ποὺ επιϊγθ), απὰ 
Ἐρ᾽ρ)ιλῃηΐιβ Ἔχργθαϑὶν δίδίθθ ὑπαὺ [}|8 90] ΟνγογΒ “ ργεζεγγεά τέ οπ αοσοομηΐ 497 ἱΐς 
βεπεαίορν." Τῆς δϑῖη6 Βδίμον αἷ8δοὸ γϑοοσὰβ ἰῃ ἰθγπ8 δου }}}7 ἜΧρ] εὶς, {πὶ “ τ ἐδ 
ἌΚΟΥΕ ὃν αἰἱ ΤΉΑΤ ΟἜΔΚΙΝΤΗΌΝ ΜΑΌΕ ὕδὲ ΟΡ ΤΗΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΩ 97 δὲ. Δωυϊλοιο" 
Ουδρεῖ, απ ὕγοπι ἑλδιοο σπαδαυομγεα ἰο ργοῦε ἐλαΐ «δι τρα8 λ6 ϑὺυπ 4 «]οδορὰ ἀπά 
Δίαγν." 5 ο τ8686 ἀδολθῖνα ἰοϑιϊ πλοῦ 68 οὗἩ {86 δανογβαγίοβ οὔ Ομ γι 7 τνὸ δὰ 
ἃ ἴμει ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘΒΏΒ ΠῚ ΠρΟΓΔηΐ, 88 8ῃ ΔΟΟΟΘΒΆΓῪ ῥσοοῦς; τ ΙΟὮ 18, {Παῇ το οὐοοι!οἢ 9 
ὝΘΓΕ ἜΥΟΡ ὑγουσῇς ἀρσαϊποῦ {Ππ686 σμαρίογβ ἴῃ (ἢ 6 ΘΑΓΙΥ οαπίατί68, ἰυτίησ [Β6 Βοδὶ οὗ 
Το] ρίουϑ Ἄσοπὐθηίίοπ, τγθθπ 81} ραγί!εβ βουσβμῦ (0 ἀείεηα {μθιλϑοῖνθβ, διὰ ὕο 8881] 
{πΠ6 Ὁ Ορροῃθηΐβ, ὈΥ δγρυϊηθηίδ οὗ 411] Κἰπάβ, ᾿ῃἀυιϑίουϑ} Υ ἀγανη ἔτοσι ΘΥΟΥΥ 
αυσγίογ. "ὁ 

[1.1 Αραϊηδβύ {86 πεῖσιν οὗἉ 1ῃ18 ροδίξίυε ανϊάθποθ, ψὨ οι 80 οἰ θδυ]υ, 
ΤΌ], πα ἀἰθοιβι νον Θϑι Ὁ] 1868 1Π6 σαη ΏΘΏΘ688 οΟὗὨ (6 παιγβναβ οὗ 
186. τηϊγδουϊουβ οοποδρίοη ΕΥ̓ Μαίίμον δηά 06, δηὰ ρ΄δοθθ ἔμ 6 τὰ 
ο 1δ6 βαῖη8 ἔοοϊϊηρ χὰ [Π6 ΟἾΠΟΙ ρατίβ οὗ {16 Οἴοβρβὶβ, {π6 δπίασο- 
ηΪδὲ8 οὗ ὑμ6ῖν δυνῃθη οι ἐγ πᾶν αἰϊϑιηρίοα ἴο ργοάυοθ ἀυρυμπιθηίβ ραΥΓΥ 
δχύθγηδὶ δπα ῬΑΓΟΥ οοἰ ἴθ σα] ΟΥ Ἰῃέθ τη]. 

1, ΥΠ} γοσαγὰ τὸ 1{Π6 επέεγπαϊ ουἱάοηοο, [ἸΘῪ αϑῖττα, ου {Π6 Δ ΠΟΥ Υ 
οἵ Ερὶρμδηΐιβ δηά Ψϑγοιηθ, {πδὺ {π686 Παυσατ γ 68 γ γα νυδηϊιησ 1ἢ {Π6 
ΠΟΡΙ68 υϑοα ὈΥ {186 ΝαΑΖᾶγθηθβ δῃὰ ΕἸ δι οπιίθϑ, (παΐ 18, ὈῪ [6 δῃοϊθηΐ 
Ἡφῦτγον ΟΠ γιβύβηβ, ΤῸΣ τ Βο86 ᾿ηϑγαοίοη 118 (οαΡ61] νγα8 οὐἹρΊ θα ΪΥ 
τσ θη, Δηἃ ΘΟὨΒΟΠΠΘΏΓΥ ἔογηηθά πὸ ραᾶτί οὗ ἴῃ ρϑηυϊῃθ πᾶγγαῦῖνα. 
1ῃ {18 βἰδίοιηθηΐ, (ἢ6 ἰοτὰϑ Ηθῦσονν ΟἸγιβθδηβ, ΝαΖαγθῃθϑ, δπα 
ἘΠ]ομ 68, ἀγα οἰαβϑοα ἱοροῖθοῦ 848 δυποπψιποιδ; ΜΏΘΓΘΔΒ ΠΟΥ͂ ΘΙΘ 
ἀφο 6 α]ν ἀϊδιϊποῖ, 88 186 ἰαΐα ΒΊβῃορ ΗΥβ]6Υ [8 Ἰοηρ δίποα ΒῃΟ τη. 

Τῇ Ηφῦτγονν Οἢγ  βύϊδηβ, ἰοὸ σου δῖ. Μαίζονν τοῖο, γοσα (πα ὈΟὰῪ οἵ Δεν 5} 
σοηνογίβ ἴῃ 1118 Ὁπλ6, τιῆο Ἰαϊὰ αϑι46 [6 186 οὗ ἴΠ6 Μοκαῖς ἰδ. 

ΟΥ̓ εἰ6 Νδζάγοποβ ἴθ γα ΓΟ ὑνγὸ ἀθϑτὶριϊοηΒ: 1. ΤΏ6 ΝΆΖΑΓΟΠΘΒ οὗ {Π6 ὈΘΙΟΣ 
Βογῖ, ψ ἢ ποτα οὐἸούοχ ἴπ {πο ὶγ ογοοϑα, ἰδουρσῇ ΠΟῪ Ποπιϊπιιοὰ ἴο οὔβουνο 186 
Μουκαὶς ἰᾶνν; Ὀυῖ Ὀοὶπρ στοαὶ δάιίγετ οὗ 8:. Ῥϑιυ], τπ ον σου ὰ ποῖ δϑίθθαν {Π|6 ᾿ΔῪ 
ΒΘΉΏΘΓΑΙΪΥ ΠΘΟΘΒΒΆΓΎ [0 Βιιἰναιίσῃ. 2. ΓΘ ΝΑΖΑΓΟΠ68 οὗ ἃ ὝΟΥΒΘ δοῦΐ σογο Ὀἱσοίοα 
ἴο {|| πρὶ ἶανν, Ὀυὺ 61}}} ογι μοάοχ ᾿π τ οὶν ογθθα, [ῸΓ δηγ πα τθαὶ ΔρρΘαΓΒ ἴο 
116 σοπίγαγυ. ὙΏθδ ποτα Π6 Ὀγοροῦ ΝΆΖΑΓΘΠΘΒ πιδητοποιὶ ὈΥ ΕρΊρμδηλι8 δηᾶ 
ογοπιθ. βοιὰ οΥ̓͂ {π686 οἶα5865 οἵ ΝΈΖΑΓΘΠοΒ Ὀο᾽ονοὰ 9655 ΟΠγιβῦ ἴοὸ 6 ὈΟΤΏ οὗ ἃ 
νἰγαῖι ὈΥ {Ππ|Ὸ ϑρθοῖαὶ ἱπιαγροβιεοη οὐὗὁἨ Οοα, δ! σοπβοαυθηῦν σθοοῖνοα ἴμς το θγϑὲ 
οδαρίοτν οὗ ϑ8ι. Μαδιυβον 8 ἀὐοϑρεὶ. 

Τιι6 ΕἸ ΟΠ 65 αἰβοὸ σοῦ αἰνὰ Ἰῃηΐο ὑπὸ οἶδββϑοθ: 1, Τβοϑα ψῦο ἀδηϊθα ΟἿΓ 
Ιμονεὶ΄ς ἀϊνίγ, ὈυΣ δἀμιειοὰ (Π6 ἔλεος οὗἉ (Π6 πυϊγαοι]ουβ σοποθρίίοη : ΘΟὨΒΟ]ΌΘΏΙΠΥ͂ 
{6 ἔνο θγϑὶ ομαρίογβ οὔτ᾽ Μαδιμονν τνογο δαἀπι θὰ ὈΥ {Πθπὶ; δηὰ, 2. ΕἸ δ οπὶῦι8 οὗ ἃ 
ὙΓΟΓΒΘ 8οΓῖ. πιο, τβουρὴ ΤΠ6Υ ἀσπὶοά 1Π6 πιϊγαουϊσιϑ σοηςαρίίοτι, 5}}}} πηαϊ δι πθὰ πῃ 
τπηΐοη ΟὗὨ 6505 ἢ ἃ αἰνίηθ Ὀοίηρ, τ σοἢ οοτηπηοπησοαά ὑροη ἢἷ5 Ὀδρίϊδ. ὍΠοβα 
ἘΣ ϊομ 65, ΕΡΙΡμαπίυβ τοϊαῦθϑ, τηδὰθ 86 οὗ 8 Ἡθῦγενν υβροὶ οὗἩἨ Μιΐβεν, ἢ ϊο 
88 ποῦ ΟὨΪΥ ἀοίδοϊνο, Ὀμὰΐ 4180 σοπίβι πο τοδηνῦ ἔδυυϊοι8 βύοσιθβ. ὍΤμ ΕἸΪοπ 68, 

1 διοῦ. Οραβουΐα Αοϑάοηίοδ, ἴοπι. 11). Ρ. 106. 
3. ΒΟΉ μοΚου 6 ΒΙΌ]1οΑ] ΤἬΘΟΪΟΡΎ, νο]. ἰΐ. Ρ. 148. 
δ 8566 ἴῃ6 Ῥᾶβεδρε οἵ Ερὶρδδηΐιβ, πὶ 1ασάμοσ, ϑνο. νοὶ, ἰχ. ΡΡ. 8322. 829.; 40. γο]. ἷν. 

ῬΡ. 566. 570. 
ὁ υιαγίοεν Εενίονν, νοὶ. ἱ. ῥ. 891. 
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δ6 αἀὐάᾶς, Ὀγαποδβοὰ οὔ ἤγροτα (6 ΝΆΖΑΓΘΙΟΒ, δϑὰ αἀἱὰ ποὺ ἈΡΡΘΑΥ ἀπ] αγῖεν (μ 8 
ἀεδιγαςσιίοη οΥ̓ δ 6Υι 5} ] 6. 

Νοῦν, βίπεθ {16 ΕἸ οηῦ68 “ οὐὗἁὨἨ 8 σοσβα βοτί,᾿ 88 Βιβϑῆορ ἩΥΈΙΘΥ ἰθστηδ ἴὈδηι, αἰ 
ποῦ τὸ {Ππ6Ὶ} Δρροδγαποα ὉΠῸ}] (6 σοπιτηοποριηθηὶ οὗὨ [86 Φοοοπαί ΟΠ ΓΓΥ, 8ηἃ κ8 
{ΠΥ υαβθὰ ἃ πιμδἑαίοά ἀπὰ οογτμρίεα ΘΟΡῪ οἵ Μαιπονν 5 αοβροὶ, {86 δΌβεπεθ οὗ [86 
ἴτο ἔγδι σμδρίογ οὗἩἨ Μίδι μον ἔγου {πον Οοβροὶ, 18 80 ἔδγ ἴτγοπι πιδκίηρ δηγίδίον 
ἃσαϊηβϑῦ [86 αὐτο η οἱ οὗἁὨ (086 οπαρίογβ, {Πῶϊ, οα 86 σΟΠΊΓΔΓΥ, ἰδ ΔΓ 5 ἃ δί ον 
ονϊάρηςϑ [ὉΡ 1 : βίῃοθ ὙὁὋ 8.6 Θηδυ οι δδι]βίβούογ Υ ἴο δοοουηΐ ἴον ἴΠ6 ΟΠ ΞΕ ῸΠ οἱ 
[μο86 ομαρῖοτα μὴ 1Ποὶγ οορίοθδ, ἀπά ἴο ῥσγονθ ἔσομι ἰδ6 υπὶΐοι! δηΐοιο οπί, σοπουγγοηΐ, 
8Π|} 3: Ὀδοαύθης ζιδίλιοπίεΒ ΟἹ ναγίοιιβ ἩΣΙΘΓΒ, ὈοὰΣ ΟἿ γί ϑυϊ, π8 δηὰ δαάνογβησὶθβ οὗ 
Ομιυϊδιϊδιῖῦγ, ἐπδὺ ἸΠῸΥ ἀἰὰ οχὶϑὲ ἴῃ 411} π6 οἴμοῦ οορὶθβ οὐ ΜαιϊμιοννΒ ἀοεροὶ, δηὰ 
ὝΘΓΘ ΟΧΡ] ΟΣ ΕῪ τοί δγγοὰ ἴὸ οὐ οἰἰθὰ Ὀγ {Π6π|. 

2. Τἢ6 οΟἸ]αύογα] οὐ ἐπέεγπαϊ δυρυταθηΐβ ἀρδιηϑὲ {Π6 δυο η οἱ οὗἁ 
ἐ:686 ομαρίοσθ, ἀοαιοοά ἔγοηι {ποὶς οοπίθηΐβ, 6 88 [Ὁ]]ονν. 

. (1.}) Τὸ μὲ. Ὀδθὴ δάιηϊ ἰοὰ ὉΥ ΤΣΛΠΥ ἩτΙογΒ (μαῦ ΜαΡκΚ ἴῃ ποδὶ υΐαοθθ Ἄρτοθθ 
τὴ ἴ86 τοι μοὰ δηὰ ογάογ ὕὈοίἢ οὗ Μδιίμονν δπὴ 1,6, 88 4190 ἀοθ8 Φοδη, δίϊον 8 
δῃοτῖ ἰηἰτοάποιοι σοποογηΐηρ [ἢ 6 όσοβ. Μαγκ Ὀοπίηβ μἷδ ἀοβροὶ δὺ ναὶ να (οὉ]] 
1.1.6. τὰ οπαρίον οἵ Μαιίμαν, εναῦ 18, αὐ (86 τὴ τ ϊθῃ ΦοΒ ἢ ἐδια ὑδρ. Ζίησ ἴῃ {Π|6 
ὙΠ οστιθθθ. [Ὁ 18 Γαγίμοῦ ὑγροὰ {Ππ8ι, 88. 1 18 πιοβί ργοῦαῦο ἰπδὶ [υυκα νγὰ8 1Π6 ἤγοῖ 
ὙὯΟ ρυ 186 ἃ 4 Οοδραὶ, απὰ 88 ᾿6 δὰ σίνοη [6 ζϑηθαὶ συ δηκὶ αὶ {01} δοοοιηὺ οὗ 
18μ6 Ὀἰν, ἄς, οὗ ΟΒγσῖ, {Β6 γα γᾶ8 ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΙυ Τ9ῸΓ ΤΠ0886 ὙΠῸ Οδιπ6 δον ἰνπὶ ἴῸ 
Σοροαῦ {Π|Π6 δᾶπι6 ὕβΊ ΠσΒ, 45 186 ποσὰ ποῖ ρδγι ου αΥ ἐπαρογίδηϊ ἴο {86 δαϊναίίοη απα 
ΒΗρρ 688 οὗὨ τη8η,---ἴῃς στοαῖ 6η 8 τὰ δῖ ἢ οὐγ ϑανίοιγ δηὰ ἢ15 ΠἸπΙΡ πα ἴῃ νίαν. 
Βοϑιοβ, 1 18 ΔΙ Πεσοιὶ {ἰπὺ [68 δοοουπΐ οὗἩἨ ἴμ6 Ὀϊγιῆ οἵ «685, δπα οἴ 811 16 βυ)- 
ἈΠ μὴν δυθηῖϑ, [1}1] Φοβθρὴ κηὰ ΜδγΥῪ οαγτγιοα Βἴπι Βοσια ἴο Ν᾿ ζανιθί, νι οἢ ἢ6 ἰᾺ8 
ἔν ἀείδι!6ι,, 18 τοῖα} αἀἰθογοηῦ τοὶ ἐδαῖ νι ἢ 18 Του πὰ ἴῃ 616 βγϑὺ δπᾶ βοοοπὰ 
Ἑδαρίοϑ οὐ Μαιπον δ ἀοαρε]. Νὸο οοἰπείάδησα οσσιγβ, ἐχοορίίπρ ΟἹ γῖϑθ᾽ 8 θείην 
Ὀοτπ αἵ Βοιβ)θιθῖα οἵ 6 νἱτρίῃ. Ηδσηςα ἰδ 8 ἱπίδγγοα ὈΥ ἴβοβα ὙἘῸ ορροβα ἴδ 
ΔΟΣΠΘΠ ΕἸ οΥ̓͂ ἰμ686 οδαρίοτθ, [μαὺ 0}16 ΔΌΒοϊ ἴδ δι]θηςα οἵ ἔζυκ6 τοβρθοϊηρ ΠΊΔΩΥ 
ΓΟΠΙΒΓΚΑΌΪῈ σνθηΐβδ γ16 18 ἃ βίγοησ πορδαῖίνα διραϊηθηῦ ἀση]ηϑὺ 11. ΤΠ ἰηέεγεποθ, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, 18 ΤΏΟΓΕ βρθοίουϑ ἔμ8ῃ βοϊϊὰ ; Ὀυῖ Ὀδίογα τὸ βάμῖῦ 118 ἔοτοθ, ἰοῦ 8 Θχαπιὶηα 
186 ργϑιλίβαϑ ου Ἡ ΙΟΒ ἰῦ 'θ ἐοαπάεά. ὙΤηδ ἀστοαοιποηΐ οὗ [Π6 ΟΣ Εἰνδηρο 188 15 
ΤΟΔ Ϊγ δοοουῃίοα ἴον, ΌΥ ὑμποὶν πασταιϊπρ ἴ86 ᾿Πἶἔδ δῃα ὑγαηβϑϑοι!Οἢ8 οὗ Οοη6 δὰ (ἢ 8 
ΒΆΠ16 Ῥοῦβοθ. Ηδνίηρ οἰἴμοῦ Ὀδοὴ Ομοβθῃ τ Π68868 ΟὗἨ οἷγ ϑανιουτ᾽θ ἀἰβοοῦγβοβ 
8δηἀ δοιίοῃ5 (45 Μαϊ ον δηᾶ Φομη το γὸ), ΟΣ Βανὶπρς ἀογὶνοὰ {Π 61 ἸΠΠΟΓπιδϊοιν ἔγοπὶ 
ΟΥΠΟΥΒ γο πδὰ Ὀδθῆ δὙγθ- ὙΠΊΏ68868 ΟΥ̓ [Ὠδὴ (88 ποτ δηὰ 1, 0Κ6 644), (ΠΟΥ ὙΟΓΟ 
ΘηΔὈΪ ἃ ὈΥ ἰηδρίγαἰϊοη ἴο σορϑδὺ ἴδ6 ΤΌΣΟΣ, ὙΠῚᾺ [1016 ΟΥ ὯῸ ναγϊδύίοη οὐ ποτά, 
ἈΠἅ (0 τοϊαία (ἢ αἰ ον Ἡλι βοιιζ ΔῺΥ τηδίοσίδὶ ναγ αἰίοη. ὙΏΘΥ αἰὰ 80 ἴῃ {ποὶγ ὑσθδοῇ - 
πα ; δῃηὰ, ἑοσταϊηρ [ἢ 6 δδιια πιά ρσπιοπὶ οὗ (μ6 ᾿πηρογίϑηοα οὗ τυῇῆδὶ ὕπο γ δὰ βθϑὴ δι 
διοατὰ, {Β6Υ Τεροδίθα ὨΘΑΓΙΥ 86 Β8π16 (μῖηζΒ, ἀπὸ εἰς βδτη8 ΟΓ8. [6 ΓΘΆΒΟΠ ἩΠΥ 
Μασκ Ὀοριη5 δὺ ψαῦ γγα 68]} ἰ86 {μἰνὰ οἰδρίοσ οὔ Μαίίμον 8 ἴὸ Ὀ6 ἰουπά ἴῃ 186 
οὈ͵δοῖ μα Βαὰ ἴῃ νἱονν ἱπ σι τ 8 οδροὶ ; νι ϊς, Ὀοϊηρ ἴῃ 411} ργο Δ ὈΠΠΥ τσὶ ἴῃ 
αἵ Βοπιο, τνυϑϑ δάαρίοα ἰο ἴΠ6 3.66 οἵ (86 οαγοῖ ὕΠ|6 τα. δον, ᾿ῦ 15 ποέ ργοθαῦϊο 
[δ΄ 1υΚο᾿8 (ὐοδρο] νγᾶϑ ἔγχεϊ υτιϊίθη : τὸ παν ΔΙΓΟΔΑΥ ρΊν ἢ ΓΘΆΒΟῺΒ (Ὁ ΟἿΤ δα εἶ 

᾿ 866 ἴπο νασίουδ ρδββαζοβοῦ [γοηβουβ, Τοτι ]ΐδη, ΕΡῚ ΡἢΔηΐ 5, Ζ τόπο δηα οἵπον ἘδίΠΟΓΒ, 
ἴῃ 1,μΔτποσ, ϑνο. νοἱ. υἱ 1]. ΡΡ. 19---24.; 410. νο]. [1]. ΡΡ. 488---485. ΒΊ8..0ὺρ ΗοΥΒΙογ 5 Ττδςίδ 
ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο Ὦτ. Ῥυίοβε ον, ΡΡ. 378---386. (εὐϊίου οὗ 1789.) ΜοββίθπιΒ (τα πηο Δ γ168 οἡ 
16 ΑἸαῖτβ οὐ ΟἸ γι βείδηβ, νοὶ. 1ϊ. ὑΡ. 194---204. ὍὯνγ. 7. Ρ. 51 10}}}8 βου ρίασο ΤΟ ΒΕΪΤΔΟΠΥ ἴὸ 
16 Μοβϑΐδῃ, νοὶ]. 1ϊ, ρασῦ 13. ὑΡ. 751---741. 

2 ΤΊ ΤοβοΣ ὙἢΟ ΠΠΔῪ θῈ (ΘΒ, ΓΟῸΒ ΟΥ̓ ἱηνοβι σαὶ αἱ ἸοηρίΝ πὸ ον άθῃοο οὗ ἴπ6 δυίποη- 
εἰς ἣν οὗ Μαῖῖ. ἱ. δπὰ ἴΐ. νι'. 1} πὰ ἰξ ὙθΥῪ σορίουδὶΥ ἀϊδουιδβοὰ ἰπ Ὦτ. ΝΆΓΟΒ᾽Β ΤηΔΒΙΟΤΙΥ 
ἸλοπΑγΚ8 οη ἴδ Ὁπίϊασίδη Ὑ᾽ Ἵγβίοη οὗ ἴῃ6 Νὸν Τοδίδπιθηῖ, ΡΡ. 4---27. (2ἃ οἀ1), ΑὙο ΒΡ. 
1,Δυτοηςς᾿ Β Οτ σαὶ Ηοῆδοιϊίοιβ οἡ ἴ86 ΤΠπ᾽τδγίδη Υ ογδίου οὔ ἴ9 Νονν Τοβίδιηθηϊ, ΡΡ. 14--- 
ὅ0. ϑγο. Οχίογά, 1811; Ατσοδῦρ. Μαδρϑοβ ΠὨἰβοθῦγβοβ οἱ ἴπ6 Αἰοῃοιλθηΐ, νοΐ, 1}. ρᾶτι ἰ. 
ῬΡ. 419---4564.:; [Π6 Οὐυδτίει!γ Πδνίον, τυρὶ. ἱ. ὑρ. 3390---826.; ἴΠ0 ϑιχῖῃ ϑοσιηοῃ ἰῇ ΜΥ, 
ἘΔΙοοΠοτ δ Βδαπιρίουι 1,βοίαΓοβ ἴῸΣ 1810, Ρρ. 176---207.; τ. ΒΕ611'}8 Αὐρυτμθηῖβ ἱπ ῃγοοῦ οἵ 
186 δυο Ὁ ΟΥ̓ΤΠ6 ἔτγο ἢγβὶ ομαρίογ οὗ ἴπ6 αθρεῖα οὗἨ Μαιίδον δηὰ Γ[Κο ῥτγεῆχεὰ τὸ 
118 Ἰπατιίγυ ἱπῖο 1π6 Ὠἰνὶπο Μίββίοῃβ οὔ Φοῖιπ ἴπ6 Βαριίδὲ δηὰ ψοβὰβ ΟἸγίβε, ϑνο. ᾿ψοηάοῃ, 
1810; δπὰ δβρεοίδ!γ ἴο Μυ. Βουδηβ Ὑϑγὺ ᾿οϊῃρὶεῖδ, δπὰ ἱπάεροα ππαησισεγαδέε “ ὶ Ἰχἀ]οα- 
τἰοπ οὗὨ 1πὸ δας οἰ Υ οὗ τπ6 Νατιταϊνοβ οοπίαϊ ποὰ ἰὴ τ1π6 ἔἢγθι πὸ σμαρίοτβ οἵ [86 ἀο8ρεῖϑ 
οὗ δῖ. Μαιίδον δηὰ ὅ5ι. ΚΟ, 1822.,᾽" ὅὃτο. 
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{πδι Μαλδον δ ἀοσρεὶ τγδ8 ἴμ6 ἤγεῦ σοπιροβαᾶ, δπὰ υἷα ΤΠΔΥ ποῦ ἢδνο τ ἴθ δἷα 
(οβραὶ πὑ0Ὁ}} δουῦ [16 γϑὰρ 68 οὕ 64. Ηἰδ βδοοουπὶ οὐ {6 Ὀϊγίδ, ὅζο. οΥ̓ 768ν5 
ΟἸιγιδὺ ἰϑ τοί ἢν ἀϊογθηῖῦ ἔσο {Πα οὐὗὁἨ Μαιίμον ; ψθοκα (ὐοεροὶ Ῥοΐπσ ἀδβισηρὰ ἴοτ 
1πς ΗοΌγενν ΟἸ ΥἸ δι Δ η8, ἰγϑοθθ {86 ρϑάϊστες οὐὗἁἩ ουγ ϑανίουγ πῃ {Π6 [Ἰὴ6 οΥἁὨ ΨΦοβερῇ, 
μῖ5 γεριιίοα οΥ Ἰοσαὶ ἔβε!οσ, ὕο βῆονν 186 δοοοιῃρ! ϑδιποηῦ οἵ {16 ρτορθοῖοβ οσομίαἰηοὰ 
ἴῃ 6 ΟἹ οδίδιημθηὶ γοβρθοίϊης (6 Ναβδβι δῇ ; δηὰ {ἢθη ῥτγοςοοθὰβ ἴο ποίϊοα 1Π6 (Δοὶ 
ἱμαῦὺ ΟὨ γῖβὺ δ ὈΟσῺ ἴῃ ΒοιΒ ομθπι ἀρτθοδΌὶΥ ἰὼ 1[Π6 ργοιϊοϊίοη οὐἨ ΜίομΝ, νι ους 
ἀρίδη!ησ τ6 Ἰηϊογιθαά δῖα οἰγουμπηδίδηςσα, σδιςΒ, ἴπ μοῦ, γαγα ποὺ Ὠϑοδβϑεγν, 88 ἢ6 
ΤΟΙ δῖ ἃ {ἰπ|6 υγζθη {ΠΠ0896 Θνθη 8 Ὑγ6ΓΟ ἔγοϑἢ 1) 1Π6 ΓΟΟΟ] δου ΟΥ̓ [νὴ ΘΟυ ΠῚ ΓΥ ΠΊΘ ἢ 
Δηἀ ςΟπἰ θα ρογαγίοϑ. [υΚα, οη {88 ΠΟΠΙΓΑΡΥ, πτι της ἰῸσ Ο᾽ σπέϊϊοα ἰο γοσα Ἰσηοσαπς 
οὗ δεν θῃ αἴιῖτα, βπιὶ δου Μαίίμον οοπιροβαα δα συβρεὶ, Ὀομῃ8 λνῖ5 Ἰὐδύογυ πὰς 
σι Ποῦ ὕδοκ {Ππδπ [86 οὔθον Εὐνδηρο  ἰ518: 15 ῬΑΣ ΟΌΪΑΓΙΥ ΟΔΓΘ μα] ἴῃ δροο γλησ εἰπη68 
ἀπ ΓΟ ἈΠ ρῖνρ5 {Π|6 ΚΘ ΠΘΑΙΟΥΥ οἵ Ομ γιὲ δοσογάϊις το δ᾽8. παίαγα! ἀοϑοιῃν ΤΟ. 
ἴμ6 ινμῖη Μᾶαγυ, πα ςἈγτιρα ᾿ἢ ὰρ ἴο Αάδιι, ἴο βονν 1μδὺ Βα τγᾶβ 1ῃ8ὲ υθὺῪ βϑϑὰ οἵ 
ἐλ τισοπιαη, ἰμ6 δ 76οὶ οὗἉ (6 ὅγϑβί Ῥγοιηϊδα ἴο (Ἀ]]6ὴ απ. ΤὍΤμ6 β]θηοα οὗὨ [,Κα, 
τρατοίογθ, σοβρθοςῃ ΤΊΔΗΥ͂ ΤΟΙΠΆΓΚΔΌΪῈ ουθηΐβ σαϊαίθα ὉΥ Μαδιϊμθον, βιπχὶῖ8 οὐ δὴ 
ΘΑΒΥ ἈΠ δα ]ϑἰ οί ΟΥΥ ΒΟ ΧΟ ; δπα οοποϊ 65 ποι ίην ἀσαιηδῦ [Π6 δυνμθι το οὗ 
1}}8 ἔνο ὅγθι οὔαρίουβ. 

(2.) Τῆα ἀρρθᾶσαποο οὗ 8 βίδν ἴπ (ἢ δαϑί, ἀϊγεοϊϊῃηρ τ[8ὲ Μαρίὶ ἴο 1π6 πευνσ- Ὀοσπ 
ἹΜαββιῖ ἴῃ δ υἀδι (Δίαι, 1]. 1---12.}.. 1 5 Ὀδοη βα! ἃ, 45 πόσο ἴἢ6 δἷγ οὐ δὴ Εδεῖθση 
Ἰηνϑηιίοη ἴπδη οἵ τϑαὶ ἰϑίοσυ. Βυΐ δυο ἢ 80 πβϑογίοη ργοῦθδ ποίϊμϊην ; δηα ἰδ 86 6}}8 
ἴο Ὀ6 ουνεῖσιοα Ὀγ 186 Κὶπὰ οΥ̓͂ ΔἸ βδίοῃ οὗ {Πα δουὺθ δἀυθγβασυ Οὗ τ 6 Ομ γίδια 
{4ἰ1}}, 6] 5.8, ῦο Πουτιϑηοα ἰοναγὰβ ἴΠ6 οΪοβα οὗ τ 6 βοοοπὰ ἐθηΐυσγυ. 

(8.) [Ὁ 18 δαϊὰ ἰο Ὀ6 8 οἰγουσηβίθποα βολγο ΙΥ ΓΘ Ὁ]6, {πᾶὶ "θη Ἡδτγοὰ ᾿δὰ 
Βοαγὰ {Π686 ιδίηρθ" (1πΠ6 δυείναὶ οὐ [86 Μαρσὶ, ἅς.), “6. να8 σου ]ο, ππὰ οἷ 
«]εγιδαΐεπι πῖον ἢ. ΝΟ 1818 οἰγουταιδίδποθ 18 80 [ἍΓ ἔγοπη Ὀοίηρ ἱπογϑ 0]6, μας 
10 18 Ῥγθοίβεὶυ πβαὶ νὰ 8!ου]ὰ ὄἼχρϑοὺ ἔγτοπι (Π6 νχ8]}} Κποννὴ βδησυϊ ΠΆΓΥ δηι 7οιϊουβ 
οδατγδοῖον οἱ Ηοτοι, πὶϊο Ὠδά οδυδοὰ {Π|6ὲ ἀοαί ἢ οὗ 1115 τ Π|8. 815. οἰ  ἀνθη, απὰ 1816 
δτοαίοσ ραγῦ οὗ ἢ 15 Δ} }]γ, ποῦ 10 πιθῃ τοι ΠῚ Ό6ΓΒ Οὗ ἷ5 βι 076 οἴ8 τνο {0]} νἹοϊίτης 
ἴο ἢ5 κανδρα ΘΙΟΟΒΥ : 80 ἰδαῦ (ἢ6 “6178, ΘδρΘΟ ΠΥ 186 Ῥ]ιαγίβοοϑ, ἀγοι ὰ δορὰ 
λιαυοὰ Ὠΐηι. 

(4.) Μυςοῖ βἰγθβ8 98 Ὀθοη Ἰαϊὰ οἡ 186 βυρροβοὰ αι: ΒΠουΥ οὐ τοσοποῖϊπρ (ἢ8 
οποδϊορίοβ οὗ Ομ γι βί, 85 γτοοογά θα Ὁγ Μαδιυον δηὰ Κα: Ὁ 1Γπ6 ἀἸ ογθηῦ (ἰἐβ᾽ ζι8 
νὴ} Ὠ!οἢ ἴπο86 Ενδησο 58 σοπιροσοαὰ ΠοῖΣ σοϑρθοίίνε (σοΞρ6}95 δοοουιιῦ ΓὉΓΣ 1115 
Δρρδαγοηὶ ἀπ που γ ; ΒΟ ἢ δᾺ8 Ὀθοη σοῃβιἀογθα ἀπά ὀχρ]αϊηθα ὈΥ τδν ΓΙ (6Γ5. 

(ὅ.) Τῇ δἰδυσθίος οὔ {86 ᾿πΐδληϊθ δὖ Βοι] ἤθπηι 18 ἐστί Π6Υ ΟὈ͵θοῖρα ἀριϊηδὲ {88 
Δα ΘΠ ΕἸΟΙ Υ οὗὨ ἴμΠ6 βοοοηά οἰαρίον οὗἩὨ Μαίίμον, Ὀδοδυδα {πα ὄνοι '8 ποῖ μοπιοοηθὶ 
ΟΥ̓ ΔΩΥ πιιΐογ ὈὰΓ ὈΥ ὑπ 6 “ 5Βιιρροβοᾶ Μαζί ον, δπα ὈΥ 18086 πὸ αποῦα ἤοὴλ δ ηη.᾿ἢ 
ΤῊΝ ΟΥΘ  ὈΠΠΥ οΥ̓ 8158 ἀνοπί, πὰ ὀοηϑοαυ θη} [86 Δα ΒΘ πτ ΟΥ̓ οὗ 086 Εν το σοῦ, 
885 ἢ Κονσίδα ὕδθη Θϑί8 Ὀ}Π15ῃ6ὰ ἴῃ [88 βᾶπι|6 νο]πη6. 

6.) [ἐ 15 αἰϊόροὰ {μὰῦ {Β6 γα ἈΓ6 ἴῃ ἴ|686 ὕνο ςπηρύσοσγβ βουογαὶ ργορἤἢθοὶθϑβ οἶἰ6{] 45 
δεῖς 1 6]16ι], Ὀυδ τὸ δίς σαπποῦ Θα3}}Υ Ὀ6 τηλὰθ ἤυ σογγθεροπα ἱτἢ [Π6 Θνθηῖβ ὈΥ̓ 
τ ἶσ ἢ ΠΟΥ ἀσχα ἀδοϊαγθὶ το Ὀ6 δοςοι  ἰϑμοᾶ. Α ᾿ἰπε1]6 διιθητίοη, μοννονον, ἴο 1|16 
ΗἩδεῦγον πιράε5 οὐὗὨ αυοιπρ [86 ὈτΟρ νθοῖα8 Μ᾿ }}} ββονν ἴῃ6 Πα γ οὗἁὨ (858 ομ)δοιίοη. 
Εον 1538. υἱῖ. 14. οἰτοά ἴῃ ΠΝ ι. 28., δὰ Μίςαϊ ν. 2. οεἰϑρὰ ἴῃ λ᾽μει. ἱϊ. 6. 8Γ6 
τορ ϑοῖεθ αποϊοὰ 88. Ὀοΐηρ ᾿ἰῦΘγΆ ἢ Ὺ δοςοηι ρ ἰβμθὰ : ἀπά {6Γ. χαχὶ. 16. εἰνεὰ ἴῃ 

ὙΜῊΝ ἰϊ. 17. ἀπ Ηοϑ. χὶ. 1. εἰϊδὰ ἰῃ Μαῖιῦ. 11. 1δ.. ἀγα γϑϑϑῆμοϑ ἔγοιι {Ππο86 ῥσοροῖϑ 
ΔρΡρ οἃ το κἰπιῖ αν ἔβοῖβ, ἱπιγοάμοσιὶ τ ν δμὰ ἀδυϑὶ [ὈΥμλι1845 οὗ 6» ἰϑὰ ὙΣΊΘΓΒ, 

'λαΐ τί πιϊρὴΐ ὃ μι ιἰφα, απιὶ Τ΄λοη τσαξ ᾿ 
Ἰναπῖϊν, ἦι ἷ5 ἈΠ ΕΘΝ {6 δ σ ιν οὗ τἸμρκ ἢ ΜΙΆΤΥ δηὰ “6505 ἰηῖο Εσγρί 18 

ἱποχρι οαῦϊα; 8} 0 σοι] ποῖ 6 ἴτοῦι Βοιθ]δίνθιι, ἴοσ κα ἜΧΡΥ ΒΒ Υ 8808. {Ππῦ 
{ΠΟΥ οὐηπϊπυραὰ ὕπογα ΤΟΥ ἀΔγ8 (ἰϊ. 22.), δὲ (1:8 Ἔχ μίγαϊίίοη οὗ ποῖ ἢ6 νγὰ8 σαγγιοὰ 
ἴο Φογυκξαίοιι ἴο Ὀ6 ργθβοηΐὶ ἴο ἴ6 Ἰωοτὰ, ἀπὰ δἰϊουναυὰβ γὰ8 ἴάκοὸπ ἴο ΝΆΖΑΓΟΙΒ 
(39); απὰ ιμδὺ 86 συ Π πὶ {15 ἸΔΈ ΤΟΣ μ]δὺθ νυν 88 δἰ ἰοσθί Β 6 ὉΠ ΘΟΟΒΒΆΓΥ, ὈΡΟΔΌ86 
186 δἰαυρίον ἀϊὰ ποῖ ἐσϊθῃὰ 80 ἴμησ.0 Α 1116 διϊθπιίοη, μόνανεσ, ἴο {Π|6 αἰδεγοης 
ογάθγβ μυγδιυοὰ ὈΥ 16 Εδημο ϑι8 ἴῃ {ποῦ (ἀοβροὶβ, Μ1}] στεῖπονθ 118 βϑθυρι πα 
οὐ)εοίίοη : αηὰ [86 ἀἰβδτγθηὶ ὨαγΥ Δ ν 65 ΘΟΠΟΘΓΉΪΏΣ ΟἿ ΠΟΥ Β ἸΠΙΆΠΟΥ͂, ρίνο 18 ὈΥ͂ 

1 500 1Π6 ραβδάζοβ δὲ ἰδηρίῃ, ἰη Γγάπογ, ϑνο. γοἱ. Υ}}]. Ῥρ. 11. 59. 68.; 410. νοὶ]. ἷν. ΡΡ.116. 
148. 145. ΤῊ οἰγουπχδίδηςοδ οὗ [πὸ οοπιίηρ οὗ [Π6 τῦῖδθ τηϑη δπᾶ {Ποῦ ἡγογβἰρρίηρ οὗ τΠ0 
ἱπίδης δεδῖιδ ατὸ ἀἰβουβδοὰ ἰῃ Μγυ. ΕὙΘΠΚ58 Ηυΐξεδη Ρχίζο Π᾿εβογίδιοη οὐ ἴδ6 Μαρί, 8το. 
1814; δπὰ 9 οδ)εοϊίοηβ οἵ Ῥγοίδεδοσ βοῃ]οἰοστωδοΒο  ΔΓῸ δα ΒΔ ΟΥ τολιϊο ἴῃ {110 
Βυι εἰδὴ Οτς δη ἃ ΤἼθοϊορίςοαὶ Βδυίεν, τοὶ, ἰϊ. ΡΡ. 385, 386. 
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Μαιθονν δηὰ Πυ ΚΟ, π|}}} Δρροαῦ ὙΟΣΎ οοπϑίβίσιί, ᾿ἢ 6 ΟἸΪΥ ΒΌρροβθ {πδΐ, Ἰπητη6- 
ἀϊδίϑ ἐγ δὔτογ {ἰπ ὑγαηβδοῖίοπβ ἰπ ἴΠ6 ἴοπηρὶθ, οξθρ πὰ ΜαΓῪ ναπὺ ἰο ΝηΖαγοίῃ, 
88 [Κ6 Βα γ8, Ὀαῦ ΟἾΪΥ ἴ0 86ῖ1]|6 ὑποῖν ἰδ ΓΒ Π6ΓΘ. δα δοὸῦ δἰοσ στοϊυγιθιὶ τὸ 
Βοι οἴ οπι, τ μθγο τ[ἢ6 τοροτῦ οὐ ἴμ6 βῇθρ!ογάβ, δα τΠ6 Τδνουγαῦϊα ἐπι ργοββίοπβ ἰδ 
μαά πιαάδ οπ [6 ᾿πιαἰδηῖ! (866 [χυ[κα 11. 17, 18.}, πουϊὰ βυσσοεῖ ΤΩΔΠΥ σοσοπῖ 
τοοῖνεϑ ἴο ἢχ {μεἷγ δροάθ. Τθθγο {Π6Ὺ παῖδ Βᾶνο ἀνθ !ῦ πιΔΩΥ ἸΠΟΠΙἢ8 ὑδίογο [86 
αὐτίναὶ οἵ (Π6 τῦῖϑ6 σηθη τγοϊδίοα Ὀγ Μίαι{μον : ἴον {6 ογάδυ ᾿βειιθὰ Ὦγ Ηοτγοι ἰοῦ 
186 δασμοῦ οὐ {86 σμ!άτϑη, ἰπ σοπβοαυθησθ οὗ {86 αἰ σοπὶ ἰηαυ τ Βα Βαὰ τηιἀ6 
οὔ {π6 Μασὶ σοπεοτηΐῃσ {86 {ἴπια τΐθη {Π|6 βίαγ ο ὑὐἰβολόα αἰϊογάἀ8 ὰὰ3 στοιπιὶ 0 ςοπ- 
οἴυὰα τμλῖ ἃ σοπϑι ον Ὁ] 6 ἴη6 μα ἱπίογνθηθὰ Ὀαίσοθη (δ Ὀΐγάι οὗἁἨ [86 «Ἀ}]ὰ, ΟΥ̓ 
(Π6 δρρϑᾶγαποθ οὗ [6 δίασ (ϑυρροθίηρ ἴπαπὶ ἰο οοἰποί6), ἀπὰ 6 σομαΐης οὗ 1116 
ΜΪβ6 θη. [0 ἰ8 αἰδο ψόυην οὗ οὐδβεγναῖίοη, {πα΄ οἡ “086 ρ 5 στεΐαγη ἔγοαι Ἐσγρῦ, 
ἢἷ6. θγεῦ ἱπίθηζίοπ βθοπὶϑ 0 αν Ὀροη ἴο ρὸ ἱπίο δυάεδα (566 Μαιί. 1ἷ. 22.)  ναῖ, 
{πγου ἢ ἔδαγ οἵ Ασομοίδιιβ, δηαὰ ὈΥ αἰνίηθ αἰγοοϊίοη, πα ἄχοα δἱ Νζαγοί, [Π6 ρἷαςθ 
οὗ μἷβ ἄγβὶ δροᾶθ.0 ΓΏογα 6 δηὰ 8 ἐἈπΪΥ ΟΓΘ δὲ 186 {1π|6 οὗ {π6 ΟὨΪΥ δνοηῖ 
οὗ οὧὖὖ ἴ,ογὰ᾿ 5 οὐ] ἀποοὰ τ Ποῖ υἷα [Ἰὰ9 τοοοτ θα, δπὰ Τπογοίοσα τ 85 ποΐ ἴο [ιἷ8 
ῬΌΓΡΟΒΕΘ ἴο ἱδκα ποίΐςθ οὗὁὨἨ ΔΏΥ Τδιμοῦ δὶ ΟΥὁ ΟἵΟΣ υΪδᾶοα οὗ δὺοοὰς.; 

Τὸ ὁυπι ἃρ [Π6 δνυϊάθμοθ ὉΡΟῺ {π|ὶ8 ηποβίϊοη, {π6 ἱπηροτγίαποα οὗ 
ἙῸΝ πιυδῦ ΔροΪορίβο ἔοσ ἴπ6 ἰδηρτῃ οὗ {π6 ργθοθαϊηρ ἀἸβου Βϑ: 00 : ---- 
ΤΊΘ οοιητμθποοηηθηῦ οὗ [6 {πγὰ ομαρίον οὗ δὲ. Μαιῃον δ (Δο8ρ6] 
ββοννβ {πὶ βοιῃθίβιηρ πδά ρῥγθοθαβα, δπαϊοσουβ ἴ0 δὶ τ τϑδα ἴῃ 
οἰδΡ. 1. ΑΙ] τ86 δποϊθηΐ τδηυβουιρίβ ΠΟ οχίβδηϊ, 848 Μ6]] 88 41}} (Π6 
ΔΏΟΙΘὨὔ γΘΓΒΙΟΠΒ (80Π16 ΟΥ̓ νὨΙΟἢ ἀγα οὗ δχίγθιηβ δηταυϊν ) οοηίδῖη [Π6 
ὕνο ἢγϑὶ οδαρίθσβιυ «“υδβίιη Μαγίγσ, ΗἩοροβρρυβ, δηὰ (ΟἸδπιθὶ οὗ 
ΑἸοχδηάγια, τ ἢο 4}1 βου γΒῃ 6 1 {Π6 βασοῃ οδηΐυγυ, πᾶνε γοίοσγθα 
ἴο {Ποῖ ; 88 8130 ἤανα [γι 668 δηα 41} {πΠ6 ΕΔΙΠοΥ5 0 ᾿πητηθα δία] Υ 
ΒισΟΘΘαρΘα Ἀϊπι, ἀπ ΜΠΟ86 ἰθϑί ον 18 ὑπαιθραϊοα. ΟεἾδιι8, Ῥογ- 
ΡὮΥΤΥ, δηὰ «Ψυ]14η, [6 πιοβῦ δσυΐθ δηᾶ ἰηνθίδγαίθ δηθίῃῖθ8 οὗ 1[Π6 
(ὐοβροὶ, ἴῃ 186 βεοοηά, {μϊγά, δηὰ ἐοαγι οοηΐαγιθα, {κα ν 156 αἀδιμιοά 
{πθλ. “Τῆι, γ6 να οὔδ οοπίϊηπ6α δηα ὈΠΌΤΟΚΘΗ Β6Γ168 οἵ το51- 
ἸΠΟΠΥ͂,᾽ οὗὨἩἨ Ογιβδἢ8 48 νγ6}} 48 οὐ Ῥδγβοῇβ ἱῃἰπηῖοαὶ το {86 ΟἸ γί 
δι, “ ἴσουλ ἴΠ6 ἀαγβ οὗὨ [06 δροβῖϊθβ ἴο {π6 ργϑϑθηΐ {1π|6:; δηά ἴῃ 
ΟΡΡοϑιοῃ ἴο {π1 νὰ βπᾶ ΟἿΪΥ ἃ νᾶρὰθ ταροτὺ οἵ {πὸ βίαϊβ οὗ 8 
ἩδΡΥΘΥ ΟΟΡΥ οὗ Μαιπον δ (οβραὶ, δαϊά ἴο Ὀ6 τοϑοοϊνθα δηχοησδὺ δῃ 
Οὔδοιγθ δηα ἀηγθοορηϊδοα ἀοϑοσρύοη οὗ ΗἩθῦγον ΟγΙϑ Δ η8, τ᾿ 0 ἃΓΘ 
Δα 6α, ἀνθὴ ὈΥ ἴπ6 ὙΟΥῪ ὙΤΠΘΙΒ ὙΠῸ οἰδίτλ [6 βυρροτί οὗ {δον 
ΔΌΣ ΠΟΙ γ, ἴο μαναὰ σταυ ]αϊοα {Π6 ΘΟΡΥ ΒΟ ΤΟΥ͂ ροΒβαβϑθα, ὈῪ 
ΤΟΙ ηρ [86 σΘηρδ]ορΥ.᾽" 3 

νΠ. ἥπμο νοῖοθ οὗ δηθαυν δοοογάβ τὴ Ιγοηθυβ, Οτσθη, δπὰ 
Ευδθοῖαβ ἴῃ ἰοδυιγιησ παῖ Μαίίμον τυτοίθ 815 (σοβροὶ ἴῃ «πάδρα [οΥ 
186 6 88 παίοη, τ 8}16 τ1ῃ6 ΟἸΌ ΓΟ. οομϑιϑίθα τυ Π0]]ν οὗὨ {μ6 οἰγουπι- 
οἰδϑίοῃ, {μαῦ 18, οὔ 6188} δηα δαπιαγ δη 6] ΐανογθ, δαῦ ῥΥμορΑ 
ον 8}; δηᾶ ἰπαΐ 6 τσοίθ 1Ὁ ὈΥΪΙΆΥΪΥ [ῸΓ {Ποῖγ 86, ψΊ 1 ἃ ὙἹΟῪ ἴο 
οοηδττῃ ἰποθα 0 Ὀο]ανθα, δῃὰ ἴο οοηγοσῖ ἴοβ6α ψῆο Ὀο]ονοᾶ ποῖ, 
6 ἤανθ, Ὀδβι 68 ̓ ιἰβίουιοαὶ ἔλοίβ, ὙΘΥΥ͂ δίσοησ' ὈΓΟΒυσωρ Οη8 ἔγουι {Π|6 
Ὀοοῖς 1861. ΕΝΘΓΥ αἰγοιπιδίϑηοθ 18 ΘαΓΘ ΠΥ ροϊηϊδά οαῦ Μ ]οἢ ταὶρας 

1 Ὧγ, Ῥυίοβι γ᾽ 5 Νοῖεβ οὐ {86 ΒΙὈ]6, νοὶ]. 11, ἡ. 81. ὅ'δο δἷβο 1υἱριιοοί᾽ 5, Ποδάγιρο᾽Β, 
δηὰ Δίδοκηῖ 5 Ηδιτηοηΐοθ οὐ Μαιΐ. ἰἰ., δηὰ Οοἰέτὶ ον [πιγοἀποιίοη αὰ Νουν, Τεδῖ. 
ῬΡ. 384---327, 

9 Ατοῖρρ. Μαροο οὐ ἴπ6 Αἰοῃοχηοηΐ, νοὶ. ἰΐ, Ρ. 447, [566 Ὦτ. θαυ  ἀδουπΒ ἱπιγοἀάποϊοῃ 
ἴο ἴῃς Ν, Ταβὶ, ἱ. Ρη. 111---196. ἴοσ ἃ ἀδίοθηςο οἵ [Π18 ρογίίοη οὗἁ 5:. Μδιι πον ἀρζϑίηδὶ ΒΟΙῺ9 
οὗ 1Π6 πιογο σεσεηΐ ἴοστῃβ οἵ οδ᾽δοϊίοῃ, βιις ἢ 88 ἴμοδο οἵ ἴῃς ἰαῖα Ῥτγοΐ. Νοτγίοη. 

8 Ἰγρηροὺ δὲν, Ηρ. 110. 111. ς. 1. Ἐσδοδίαβ, Εδςὶ. Ηἰἶδε, 110. ν. ο. 8, Οτγοηΐϊβ ἘΕχροδίϊ. 
ἴῃ Μαῖΐὶ, δρυὰ Επ5ο. 11Ὁ. νἱ, ς. 25. 
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σοοποϊ Ἰαΐρ {Π6 ΤΑ} ΟΥ̓ (πα παίϊοῃ ἢ δῃὰ δΥ̓ΘΓΥ ΠΗ ΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΘΧΡΓΘΒδίοα 
ἦθ νοὶ 64 1Παὐ ταρἢ ἴῃ ΔΏΥ ἩΔῪ ἰδηά ἴο οὐρδίγυοί 1. Τὸ 1]υβ γαῖα 
{818 ΓΘηηΤΚ ΟΥ̓ ἃ 16 7 ΡαγΓΓΟΌΪΆΓΒ : ---- ΤΠΟΓΘ τγ88 ΠΟ βοηθ πηδηΐ στο σ᾽ 
ἴο {86 Μεββίδῃ, στ πιο {πὸ «6 νγ8 ΤΟΙ͂Ο ΠΊΟΓΟ ΒΙΓΟΏΡΊΥ ροΟΒβοβϑοί, 
1μᾶπ 188ὲ ἢ6 πιυβὲ Ὀ6 οὗ {Π6 ταῦθ οὔ Αργϑμδῃ, δπᾶ οἔ 1ῃ6 ἔδην οὔ 
Βανι. Μαιπον, {πογοίοσα, 1} ργοαΐ ργοργιοῖν, Ὀδσίηϑ [ἶ8. Παττα- 
ἔνθ τῇ (86 ρΘΠΘδΙορῪ οὗ «6818; νοΐ, ἈσΎΘΟΔΌΪΥ ἴο {Ππ6 «ον 188 
συδίοπι, ᾿6 σίνεοβ δοοουϊηρ ἴο ἢ᾽Β ἰαραὶ ἀδβοθηΐ ὮΥ «οβϑρὰ [8 δυρ- 
Ροβϑά ἔλίμον, ἀδαποίηρ 1 ἔτοιῃ ΑὈγδμδα ἱπγουρῇ Πανὶ! ἃ, ἴο βῆον ἢϊα 
{Π||6 ἴο {π6 Κιησύοια οὗἁ 18γβεὶ. 

Τμαῦ Βα δῃου]ὰ Ὀ6 Ὀογα δἱ Βοίῃ)]οῆθηι ἴῃ «6258 τνδϑ Ἀποίπου οἱτ-- 
ουπιδίαμοα ἴῃ π Π]Οἢ ἴῃ6 Ἰοαγηοα διηοπσ' 1ῃ6 «}6νγ8, 88 ἰδυσῃῦ ὈΥ {6 
Ῥτγοροῖβ, ΓΘ ὈΠΙΨΘΥΒΆΙΙΥ ἀρτοοα ; δοσογαϊ πρὶ, {Π18 ὨΙβίογιδῃ ἢα8 
αἶδο βοὴ {Π6 ἢγβὲ ὁρρογίυ τυ ἴο τηθηῦοη [18 Ὀἰγίῃ ἴῃ ἐπαῦ ἴονη, 
ΤοσοῖΠ ΟΣ τ ἢ ΒΟΠῚ6 ὙΘΙῪ ἸΠΘΙΠΟΓΑΌΪ6 οἰτουμπηδίδησο8 [παὺ αἰϊοπιϊοα ἰ{. 
ΤΏοδα ραββαρθβ ἰῃ {Π6 Ῥγορῇῃθίβθ, Οὐὁ οἴδοσ βδογοα ὑὕὑόοοκβ, τοῦ οἰ ΠΟΥ 
ἔοσγεῖ}} δηγίῃηρ {πα Βμου]ἀ Ὠαρροη ἴο {π6 Μαβδιίδῇ, οὐ δάπιῖῖ οὐ δῇ 
ΑἸ] ϑῖν ἈΡΡ]Ἰοαιϊοη ἴο Ὠΐπι, ΟΥ γογο ἴῃ ἰπαΐῖ ἃσ6 σ,ΘΏΘΓΑΙΪΥ πηἀογβίοοα 
ἴο Ὀ6 ΔΡΡΙΣΟΔΌΪα ἴο ὄνθηΐβ οὶ τοϑροοῦ (πΠ6 Μοβϑιαίι,, δἃγὸ που ῦ 
Ῥ858Β6α ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ βΐθῃσθ ὈΥ {18 Ευδηροὶδ. Τὸ πὸ «6.8 το 6 Γ6 
σον ησοα οὗ [88 ᾿πϑρίγαίοη οἵ {ποὶν βδοσοὰ πυϊηρθ, {Π6 ΓΙ] ΑἸπιθης 
οὗ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 8 αἸνγαγ8 βίσους ουϊάθησα : δοσογάϊηρὶν, ποιέθον οὗ 186 
Ενδῃ σα] [8 ἢα8 Ὀθθη τόσα σαγοῖι] (ἤδη Μαίμον ἐπαῦ πὸ δυιάθηςα οὗ 
1818 Κιπὰ βῃουϊα Ὀ6 ονεσϊοοκοα. 

Εαγίπον, {π18 Ενδηρο ϑι νΘΓῪ ΓΘ] ΘΏΓῪ ΤΟΙ ΓΒ [0 «6 18} ΟΒΟΟΠΊ8, 
8 το]αΐθϑ ποδί οὐ οὔὐῦγ ϑανιουνβ ἀϊβοοιιγβαβ ἀραϊηϑὲ [ἢ6 δὐγοῦβ πὰ 
ΒΌΡΘΓΒΟ οη8. οὗ {Π6 «678, ΠΟΒ6 τηοϑῦ σοηϑι ἀθγα 6 ΟὈ)θοίοη8 ἢδ 
ΔΗΒΎΟΙΒ. ΗΟ ΔΓ ὈΪΥῪ [8 (ἀοδρεὶ τγαϑ δαἀδρίθα ἴο {πα μβορὶθ 
71} ΔΡΡΟΑΣ ἔγοιῃ {π6 [Ὁ] ΟΡ ΘΟΙΒΙ ΘΓ ΓΙΟΏ8Β: “16 ΨΦ6ν8 Ὑ6ΓΘ 
τηθοἷι ἀἸϑροβοα ἴο Θομδίϑσ {π6 Ἰοίίοσ οὗ {Π6 ἰατ 848 186 σοι ρ]οία σὰϊα 
δηἀ τηρᾶϑυγα Οὗ τηογαὶ ΑΓ ; ἴο ράσο σοὶ σίου ἴῃ (86 ΟὈβοῦνδποα οὗ 
ΤΊῖ68 Δη4 ΘΕΓΘΙΠΊΟΏΪ68, ΟΥ ἴῃ 8 δίγιοῦ δάπογύθμοα [0 βοιὴθ ἐδνυνουσια ρῥΓΟ- 
οορίβ, υυυι θη ΟΥ ἰγδα! ΠΟΠΑΓΥ ; ἴο δδουῖρα (ο {ποιρβοῖνοθ ϑυ!οϊοηΐ 
Ῥονοσ οὗ σε 1ῃ6 ἀϊνίπηο ν}}} ππουῦν 16 αἰνίπθ δββιϑίδποο; δηά, 
γδ ΟΥ̓ ἃ ΟἾΥΪ ΟΥ Ἰαρλὶ Υἱρῃϊθουδηθββ, ἴο οοπίθμηῃ 84}} οἴθοτβ, δπά 
δϑίθοπι {ΠΘΠΊβο ᾽νο 8 80 ι8ὲ {παῦ {Π6Ὺ ποοαοα Ὧο ταρθηΐδησθ, ΠΟΡ ΔΗΥ͂ 
οχρίαίϊου θυΐ τιμαὶ {π6 ἰαὺγ ρῥγονϊ θά, ΤΊ]ου τοβίθα ἴῃ (μ6 σονοηδηΐ 
Οὗ οἰγοιπγοϊδίοη 8η6α {ποὶν ἀοβοθηΐ ἔτοπὶ ΑὈγΆΠΔΙη 88 ἃ βδυγα {1{|}6 ἴο 
Βαϊ ναϊΐοῃ, Ἡπαΐονυθν ᾿ἰνθϑ {Π6γ Ἰ6ἀ ; δῃα {πουρὰ (ΠΟΥ Ἰοοκαα ἔζὺγ 8 
Μαεβοίαδ, γοῖ ψῖῖ 80 Π||16 Ἰάδα οὗ απ δἰοποιπθηΐ ᾺΓ βία ὑσ δ6 πηδᾶθ 
ΌΥ ᾿ιῖὶ8 ἀραίῃ, ἰμαῦ {π6 ογοββ ργονϑὰ ἰῃ6 ρτοαῦ βίαι] προ -ὉΪ]ΟΟΚ ἴο 
πθπ. ΤΟΥ δχροοίοα Πἴπ ἴο Ἀρρθᾶγ ὙΠ ουὐνγαγα Βρίοπάοιτ, 88 1Π6 
ἀἰβρθηβοσ οἵ ὑθιιρογαὶ [ΘΙ ἸΟἸΥ ; 1Π6 ΘΒ] οΥ Ὀ]ββίησβ οἵ τοῦ γα ἴὸ 
τοἀουπα ἰο {Π6ῚΓ οὐ πϑίοη ἴῃ Δπ ΘΑΥΓΠΥ Οαμδδπ, πᾶ ἴῃ σοηηπδϑὶ 
Δηα ἀοπηϊηϊοη ον οΣ {Π6 τοδὶ οὗ Ἰηδηκῖηα, Α {ἰϊποίατα οὗ {π686 ἀ 6] 5ῖν 6 
ποίίοηβ, Ἡ ΒΙΟΝ (ΠῸΥ μα τ] 6 ὈΥ οἀυσαίδοπ δηᾶ {1π|ὲι ἀοοίτίης οὗ 
{ποὶν 6] 46σβ, γουἹ θ6 δρὲ ἴο τοπηδίη τ ἢ ὕοο πιρΥ, ουοπ ἴον {Π6}Γ 
Δ] βϑίοη ἰπίο ἐπα οδυγοὶ οὐἉ ΟἸτῖβί, ΗΟ ὩὨδοσβΒαΣῪ ἴπθῃ Ὑγ88. 11, 

1 Ὧγ. ΟαπρΌ6}1 8 ΤΥδηδϊδιϊοπ οὗ [86 οδροἶβ, Υο]. 11, Ρ. 18. Ὧγσ. Τουηδβοηβ  ὑγκ8. 
γ0]. ἱ. ΡΡ. 121---187. 
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1ῃδὲ 7.80 ὈΥΙΠΟΙΡ]68 Θομοογηΐπο ἰπ6 ὙγΥ οὗ 1}{6 ἀηα Βαρρίπα88, δῃα {16 
πδίιγα δηά οχίθηῦ οἵ {π6 ἀοβροὶ, βῃου!ὰ θ6 ᾿ῃΐβεα Ἰηΐο 116 Ὀγδαβίϑ 
οὗ (ΠἸ686 βοῃβ οὗ ὅϑἴοη, 1πδὺ {Π6Υ τσῃῦ Ὀ6 8016 ἴο ψγοτῖς οαΐ {Π6ῚΓ οὐτη 
Βαϊ ναίοη, δῃα ρῥγοιηοία ἐπα οὗὨ οἰδιαγϑ; βδίῃοθ {Π6Ὺ ΘΓ ἴο Ὀ6 [ἢ δαήέ 
ΩΓ ἐδ εατέλι, απὰ ἐλε ἰἰσὰϊΐ οΥ ἐλ τοογϊα ; τῇ6 γϑῦ Ῥγθδοῦοσβ οὗ τρῃτῖθοιβ- 
688 ἴο [{Π6 παίίοῃβ, αῃαὰ {π6 ᾿ῃηβίσυτηθηίβ οὗὁἨ Οδ] Πρ τηδη ΚΙηα ἴο (δ6 
Κηον]θάσο οὗ 186 συ (ἢ. 

“« Μίαν, τπογοίογο, 88 οἤόβθῃ, ουἱΐ οὗὨἨ {6 πιαίουα]8 θοίογο ἢ), 
βυοῖ ραγίϑ οὗ οἷν Ὁ] 86 α ϑανιουσβ ΠΙβύΟΥΥ δπα ἀἸβοοῦ ΓΒΕ 8 ἃ8 6 γα ᾿οϑὺ 
Βιιϊ 6 ἃ 10 {π6 ραγροβα οἵ δυγακϑηΐϊηρ {Ποῖ ἴο ἃ βθῆβα οὗ ἴπΠ6]Ὑ 81η8, οὗ 
αὐδῦησ {πεῖν βο  πσοποοὶς δηα ονθυνθοηηρ ΠΟΡΕΒ, οὗ σου νιησ (ΠΘῚΓ 
ουγοσϑ, οουγθοὩρ {86 ΙΥ Ργολυάϊοθβ, ἀπ Ἂχα! ηρ ἀπὰ ρΡυχγιηρ {Π6}Ὁ 
τη 48. ΑΘΓ ἃ βῃμογῦ δοοοιιηῦ, πο γα ῬαΓΟΌΪΑΥΪῪ Τοαυΐϊδιύθ ἴῃ ἴπ 6 γαῖ 
ὙΓΙῈΓ οὗ ἃ (ἀοβρεῖ, οὗ [6 σοηθαὶ δΔηα τηϊγδοιΐίοιϑ Ὀἰγί ἢ οὗ ΟἾγιϑί, 
δηὰ ἃ ἴδυγ οἰγοιηγβίδῃοθθ γί! ηρ οἴη ἸΠΙΆΠΟΥ, ἢ6 ῬγοοΘΘαβ ἴο ἀδβοῦῖθα 
ἢ8 Τοσθυ μον ΦόΒη ἴμ6 Βαρ δῦ, νι ο ̓ γθϑοὶιθα [Π6 πΘΟ ΒΒ Υ οὐ τϑρθηῦ- 
Δη66 ἰο 1Π6 γτποα οὔ Αγλθδη δηαὰ οὨιϊάγοη οὗ {π6 ΟἸΓΟΌΤΔΟΙΒΙΟΙ ; δηά 
ὈΥ͂ 8 ΘΒ ΕἸΠΠΟΠΥ͂ ΡΥΘΡΆΓΘΒ Ὧ8 ἴο Ἔχρβϑοῦ οὔθ πὰρ ον {πῃ 6: τα] ρ  ΠἸῸΓ 
δ.8 ἃ Ργορἢοῖ ἴῃ ἀεοί ἀπὰ ΜΟΓά, δηα ρους 6 βρῇδσα οὗ 4 ργορπεῖ, 
ΤΙ ΒΥ [0 βαπο οι γ ὈΥ ἢ βρὶτῖΐ, ἴο ραγάοῃ, γανσατα, δηα ρυπιβθα ὈΥ͂ 1}}8 
ϑογεσγοϊσηίγυ. Τἤθη (ἢ βρ᾽ γα] πδίυσο οὐ ἢ18 Κἰράοπι, ἴπΠ6 ρυγα δηὰ 
Ροτγίθοῦ ἰανγθ ὈΥ͂ ψ δι οἢ 1 18 Δα πιϊηϊδίογοα, δηᾶ [Π6 ποοΘβϑ:Υ οὗ νἱῖαὶ δηὰ 
ὉΠΊΨΘΙΒΆΙ Οὐθάϊθηοα ἴο ἔθη, ΔΥῸ δοῖ Ὀθίογθ 18 ἰῇ ψϑυ]Ο1}8 αἀἸΒΟΟΊΓΒ68, 
Ὀαυϊπηϊηρ ὙΠῸ [06 δοσλοη οἢ {δ6 τηοὰηΐ, ἴο ποῖ δὲ. Μαιίπον 
Πιαβίθῃβ, 88 ὙΠῸ ἃ ΤΑΡΙα ρ8ο6, (ο Ἰοδὰ πὶ τοδάθσβ. Απά {παῖ {{π ΠΟΙΥῪ 
Ἰισῃῦ βῃϊηϊηρ οα [πὸ τη ὈΥ {Π6 ψοτὰ δηά [8 οἵ (ἢ γὶβί, δπὰ αὐὐοκ- 
Θπίησ ἴη6 Ποαγύ ὈΥ ΙΒ Βριγιΐ, ταϊσῃῦ Ὀ6 8εοοη 64 1ῃ 18 Ορδγδίϊομβ ὈΥ͂ 
[6 ΡουΘ ΓΒ Οὗ ΠΟΡ6 δῃὰ ἔθαν,-- -ἰῃ6 ἐσ θην - ἢ Θμαρίον οὗ {18 (οΒρεϊὶ, 
ΜΠ] οἢ Βη 8᾽168. [6 Ἰορ δἰαοη οὗ Ο γὶβϑί, Ἔχ 1118 Εἷπι δπίογοϊηρ ἢ18 
Ῥγδοθρίβ, δῃα δαάϊηρ ἃ βαῃοίζοῃ ἰο [18 ἰαννβ, ΕΥ̓͂ ὑπαὶ ΠΟ0]6 δπά δινία] 
ἀοβογιρύοη οὗ 18 ἔπῖαγα ἀρρθδγαηοα ἴῃ ρίοσυ, δῃὰ {π6 ραπογηρ οὗ αἱ] 
ὨΔΓΙΟηΒ Ὀδίογα ἢἷπῃ (0 Ἰυάστηοηί. δι. Μαίίμον, ἰμθη, ραββίῃσ ἴο {Π6 
Βιβίογυ οὗ {π6 Ῥαββίοῃ, δῆοννβ [βϑπὶ ἐπαῦ [Π6 πεῖσ σουοπαηί, [ογτοϊοϊ ἃ ὈΥ 
1ἴη6 ῥτορῇῃοίβ, τγᾶϑ δ' σοναπδηΐ οὗ βρίγιίιαὶ! ποῖ ἰθιροσγαὶ Ὀ] 6 ΒΒ, 08, 
ΘΒ.80}15}|64 ἴῃ {πΠ6 δ θἜογιηρθ δηὰ ἀθαῖ ἢ οὗ ΟΠ τἰβί, ἐολοδο ὀίοοα! τρας 
«πο ΚῸΓ πιαῆψ, ἘΟΒ ΤῊΕΒΕ ΒΕΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΒΙΝΒ (Μαίϊ. χχυὶ. 28.); 
ν᾽ ΠΙΟἢ 10 γγὰ8 ποΐ ρΟΒββ10]6 ἐμαῦ [Π6 Ὀ]οοᾶ οἵ 1118 διὰ ροδῖβ βῃου)ά 
ἴα Κα αινᾶῦ. Τὸ ρυγρα {Π6 οοπβοΐθποθ ἔγτοηχ ἴῃς ρο]]υἰίοι οὗ ἀδπὰ απ 
Β᾽ Π[Ὁ] νου γεαυϊγοα {πὸ Ὀ]οοά οὗὨ Η΄πι, τοῖο ἐλτοισὴ ἐλε εἰεγπαὶ δὶ» 
οἵγεγοα ᾿ϊπιδεῖ ιοϊἐποιμὲ δροὶ ἰο αοά. ΥΝΊᾺ τμ6 ᾿Ἰπδίσυοίοηϑ οὐὗἨ ΟἸ γῖβὶ 
ΔΘ ἸπΘΥΤΩΪΧΘα ΤΔΩΥ Ὠἰηΐδ, ἰμαῦ (86 Κιησάοπι οὗ (ἀοὰ πουἱὰ ποῖ 6 
σΟΙἤηρα ἴο ἰἢ6 “ο6ν8, Ὀὰΐ, ψ ἢ1]6 παπηῦσγβ οὗὨἩ ἰποῖὰ νοῦ οχοϊυδοά 
{πγουσὶι ἀπο] 1οἴ, σσουἹὰ Ὀ6 ἱπογθαβθα ΌΥ͂ βιι)θοῖβ οἵ οἴποὺ παιίοῃβ. 
Απά ἴδυ8 [πΠ6 ἀδνουΐ Ιβγβϑ δ θγα8 ἴδυσμξ, ἴῃ Βα θυ βδίοῃ (0 {Π6 Ὑ}}}} 
Δα ογάϊπαποα οὗ Ηδαγνθῃ, ἰο θῦγαοθ ἴδ6 θα] ονὶησ ϑαιηαγιλη 85 8 
ὈγοίΠοῦ, δα ἴο νγϑϊσοθθ {μ6 ϑδαῃηβϑίοη οὐ ἴῃ6 (ἀθῃίθθ ᾿πῖο τΠ6 
οαγοΒ, ΜΒ] Οἢ τν 88 βοοι ΔΓ ἴο σουηπιθηοθ ΜῈ ἴδ οὐ] οὗ (οὐ- 
Π6 1108, Απά 88 {ΠΟΥ βυβεγοᾶ μογβθου τοι ἤγοπὶ ὑπεὶγ ον παίϊυπ, δπὰ 
ὙΓΟΓΘ ἴο δχρθϑοΐ ὁ δἰβενῆογα ἴῃ Ὁ] ονίησ ΟἸγὶβί, 4}} {πα σδῃ (ογν 
186 πιά τὴ πορ]θοὶ οὐἨ θαυ] ροοὰ, ἀπὰ οοπίεπιρὶ οὗἩἨ νου αν 



430 ]ηαἐγοσμοΐξοῃ ἰο ἐδε Λύεριο Τεξίαηγοηΐ, 

ἀδησου, Ὑπθη ΠΟΥ ΘΟμλ6 ἰῃ οομμροί ϊοη ΜῊ ΟΣ ἀπ γ, 18 Βίγο ΡΥ 
ἱηου]οαίοα,᾽": 
11. Το οθροὶ οὗ Μααν, τ ΒΙΟΝ ΘΟΙΊΡΣΙΒ68 ὑνγθηγ -οἰσς 

οδαρίογϑ δπὰ 107] νεσβθ8, δοῃϑίβίβ οὗ [Ὁ ραγίβ, ΥἹΖ. 

ῬΑΚΤΊΙ. ἐγδαίς οη ἔδιε ΤΣ ἡΐαπον οΥΓ “εδις Ολτγίοί. 

ΒΕΟΤ. 1. ΤῊ φοπθαίορυ οὗὨ ΟΒγιδί. (1. 1--17.) 
ΘΕΟΤ. 2. ΤΊ] Ὀϊγΐ οὗ ΟἸ γε, (1. 18---26.} 
5ΕΟΥ. 8. ΤΏ δαοσγϑαθίου οὗ [86 Μαρὶ, ἀπά βἰδυσμίοσ οὗ (πὸ ἰπέδη δ 

αὖ Βουμ] μοι δηά 1η Σΐ8 Ψἱ οἰ μ1Υ. (1}.) 

ῬΆΑῈΤ 1]. τεοογας ἰἦδο 7) ͵ϑοοιγ8ε8 απα “οἴϊοπς 97 ζοὶη ἰδλε Βαρίϊεί, ργε- 
»ατγαίογῳ ἰο οἱ ϑαυϊοιγ᾽ 5 οοπιπιοηοίνς ἢ Ῥμδίις Μρίπίβίγψ. (Δ. ἦν. 
1---11.) 
ΒΈΟΤ. 1. ΤῊΘ Ῥγοδομίηρ οὗ Φοβη [86 Βαρίϊδί, δμά ἐδ6 Ῥαρβιι οὗ 
6808 ΟΠ τὶβὲ Ὀγ ἷπι. (11}.) 

5ΈΟΥ. 23. ΤΊ ἐοπιρίαθοι οὗ ΟἸσῖβῦ ἴῃ τπ6 τ] ἀογη 688. (ἰν. 1-- 11.) 

ῬΑΕῚ 1Π]. γοϊαίες δε ]Ζέβοοιγβε8. ἀπῇ «Δοίϊοπς 9.7 Ολγῖδέ ἴῃ Οαἰϊῖεο, ὃν 
ιολἑοἶ πε ἀδπιοπδέγαξεα ἐλαΐ ἦ6 τοας ἰΐλε ΔΙίεδείαλ. (ϊν. 12---χχ, 16.) 

5ΕΟΤ. 1. ΟἸγῖβεὲ ροθϑ ἴηΐο (411166, 64118 Ῥείθσ, πάγον, “4π168, 
δηά “οἤπ, δῃ ἃ ρδυἔογιηϑ νου Β στ γδου οι ουγαα, (ἰν. 12---25.) 

ΒΈΟΥ. 2. ΤΠ Βουπιοι οἡ [86 τηουπῦ. (ν. νἱ. ν}}.) βιονίηρ, 
81. ΒΟ ΟὨΪΥ ἃγα ἰγΌΪ ΒΔΡΡΥ (. 1---12.), ἀπὰ 106 ἀυτγ οὗ Ομ βιϊδης ἰο Ὀα 

Θχοιηρίαγγ. (18---16.} 
811. ΤιιΘ ἀοβίση οὐὗἁἨ ΟἸ γι 5.5 οοπιηρ, ΥἱΖ. ἴο ΤΊ (ἢ ἀϊνῖπα ἰατν (17---20.), 
ππ ἢ πὰ Ὀδοὼ τοὶ ἰπιραίγοὰ ὈΥ {6 ἰγβαϊ 8 οὐὨ 1 ῬΠανίβθ68. ---τῖ, ΙΝ 
ἈΈΘΡΕΟΤ ΟΕ 1138 ΕΧΤΕΝΤ. [Π|8 ἰ8 ΘΧΘΙΠΒ Βοὰ ἴῃ 8. ΘΟΠοΟσηβ, 1. λΖωγήοτ' 
(21 ---26.)1. 2. Ααϊμίονῳ (21---30.) 3. Δίνογοο (81, 82.) : 4. Οαίλε (38---87.); 
ὅ. Πείαϊϊαίοπ (38---42.)} 6. Τὴε ἴἰοσα οΥΓἹ ον» πεῖρλδοιν (413---48.) τοῦ! ἽΝ 
ΒΕΒΡΕΟΥΤ ΟΥ ΜΟΤΙΝΕ ;--ὙΠΘΓΟ (86 διὰ 18 ΔΡρ δι δα, (ἢ νἱγίαο 15 ἀοδβίγογο. ΤΉ 5 
8. Θχοπμ} 86, 1. 15 αἱμιαριυϊπρ (νὶ, 1---4.); 2. 7η Ῥγανψενρ (8---1δ.) ; 8. 7ὲ 
Ταδίηφ. (16---Ξ8. 

δ. 1... Ηθανθη]γ -ταϊ θά 688 οπογοθα ὈΥ γατ]οῦβ σοηδί ἀογητοηβ. (νΐ. 19--- 84.) 
8 ἵν. (δυζίοι Ἀσεϊπδὺ Θοπβογουβῆθβ8 ἴῃ ἢ ρσίηρ οΟΥἁ οἰοτθ (ν]]. ]---ὅ.) ; δαπιοηΐ- 

[1Ἰ0Π8 ἴο ἀϊπογοίίοῃ ἰη ἀἰκροπϑίπς τοὶ ἰσίονβ μεπεῆίβ (6.) ; ὕο δεβι ἀμ ΠὙ π᾿ ρα Γει!- 
1η:; δρ᾽ γ(0Ὰ] ροοά (7---1}.} . ἴἢ᾽ο Βυπηδην δα θαι ἰῃ ΟἿΣ Ὀοδανίουῦ ἴο αἱ] 
(12.): δπὰ ἴο τ ῖι ββιδπὰ 4}} βία] αθοςιοηθ (18, 14.) ; νατηΐηρβ δσδίηδὺ {480 
ἰδοῦ ογϑ, τ ὮΟ ΔΓΘ ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ Κποννῃ ὉΥ [Ποῖνγ δοιϊίουβ (1ὅ---290) : 186 νειϑέίοπι οἴ 
δι᾿ “τ νς ργϑοῖίοα ἴο Κπονϊθάρα, δὰ {86 ᾿πϑ: 5 ηἰ ΒοΔΠΟΥ οὗἁὨ (86 ᾿κτῖος τὶ πουΐ 186 
ἴοστροσ. (2]---29.) 

ΘΈΟΤ. 3..Α. παυγδῖῖνο οὐ Β6 νυ ΓΆΪ ταῖγαο] 65 ρογοστηεα Ὀγ Ὁ τῖϑί, απ 
οἵ 1868 64}} οὗ Μαιίεν. (ὙῊ]]. δὴ 

ΘΕΟΊ. 4. ΟἸγῖδ Β οβαγρο ἰο ᾿ἷ8 ἔποῖνα ἀροβθβ, τόσα πα βοπὶ ἕουίἢ 
ἰο ργϑαοὴ ἴο ἴπ6 68. (Χ. χὶ. 1.) 

ΈΟΥ. ὅ. τοϊδίθϑ [Π6 ἸΏΔΠ ΠΟΥ ἴῃ π ΠΙοΝ {Π6 αἰΒοοῦΓεο8 8πα δοίϊοηβ οὗ 
6818 ΟἸγῖδί ποτα τϑοοὶγϑ ὈΥ ναγίοιιϑ ἀθβου ρο.8 ΟΥ̓ τηθῃ, δπὰ 
{"6 ἽΣ Ῥτγοάμορα Ὦγ ἢιῖ8 ἀἰβοουγδοδ δηα τηΐγαο]θ9. (χὶ. 2---- χυΐ. 
1---Ἰ2. 

5ΕΟΤ, 6. οοπίδιηϑ (Π6 ἀἰβοοιιγβαεθ δηα δοίϊοηβ οὗ ΟἸγσϑὲ, ἱπητηθαϊδίοὶν 
ΘΟΠΟΟΤΏϊηρ ἢ]8 ἀ18βοῖ ρ]68. (χυὶ. 18 --- χχ, 1---16.) 

Σ Ὧγ, Τουνηδοπ  Ὑοσῖκ, νοὶ. ὁ, ὑΡ. ὅ--Ἶ. 



Οηἡ ἐλε αοερεῖ ὃν δὲ. Μαίίλειυ. 48] 

ῬΑΒΤΊ ΙΨ΄ εοπίαϊπε ἐδ Τγαπϑαοίϊοπϑβ τοϊαξΐυε ἐο ἐδιε αδείοη απά ἤξεδιτ- 

γεοίϊοπ 97 Ολνιβέ. (χχ. 11---αχν}.) ' 

ὥξου 1. Τηδ ἀϊδϑοουγβοϑ δηᾶ πιϊγαοὶα οὗ ΟἸγσιβϑὶ ᾿π ἢ158 γα  ἰο «“6τγὺ- 

ΒΆ]ο. (χχ. 17---34.) 
ὥξοΥ. 2. Τα ἰγαπβδοίοπϑ αὖ « ΘΥΌΒδ] τι ἈΠ0}]} ἢ18 ραββίοῃ, 

βὶ., Οἡ Ῥαΐνι ϑιυπάαψ (88 ἯΔ ἸΟῪ 6411 11), οὐ ἦι6 "ἴγδέ ἀδῪ οὗὨἨ Ῥαβϑίοπ- θεὶς, 

Ομιγῖβϑε πα ΐκθϑ ἢἷβ ὈΡΙαπερίναὶ ΘΠΊΓΥ ἱπίο Φογυβαίθια, τβεγα ἢ οχ ρϑὶβ [86 ἸὩοῃ 6 Υ- 

ομμρογα, δηὰ οἴβαον ἰγαάετϑ ουϊ οὗ {88 το 0]6. (χχὶ. 1--17.) 

δ᾿. Ὅπ Μοπάσυ, οὐ ἴδε δεοοπά ἀδΥ οἵ Ραββίοπ-σγεεῖς.-- -Ἴη6 Ὀδστθη Βρ- ΓθῸ 
στ πογοά. (χχὶ. 18---22.) 

8 ἰἰϊ. Οπ Τιυρεάαν, οὐ ἴμ8 (λίγα ἃλγ οἵ Ῥαδββίοῃ τ θεκ. 

(α) 75 ἐλε 1Έπηε- "8 οἰ οΥ ῥγιθοῖβ δηὰ εἰάθγϑ οοηξιϊοά, 1. ΒΥ ἃ αιεβίϊοπ 
οοποογπίησ Φομπ᾿Β θαριίδαι (χχὶ. 23---27.) ;---2. ΒΥ {πὸ ῬᾶγβΌ]68 οὗ ἴΠ6 ἵνο 

80ῃ5 (28---82.λ, ἀῃὰ οὗἩἨ 1μ6 ἰδδουτετβ οἵ ἴμ6 υἱπογαγά (88 --ἀ4.) ; ὼσ ν᾽ ἢ ἢ 

(06 866Κ ἴο ἴδὰῪ δαπὰδ οὐ δῖπι. (45, 46.) ΤΏ Ῥαγδῦ]θ οὗ {πὸ πιδστίασο- 

ἔειϑι. (χχὶϊ. 1---ξ14.} ΟἸιγὶϑὶ οοπι αὔθϑ8 τα Ῥμαγίβθοβ πὰ ϑδιάάυσθοβ ΌΥ βθον- 

ἴῃ, 1. Τῆλα Ἰαννίαϊποεβ οὗ ῬΑΥ ΠΝ ιτἰδαῖε (χχὶϊ, 16---22.) ;---.2ώ. Ῥγονίηρ 186 

τϑϑυγγθοίοη. (28---833.)---8, ΓΒ6 μτϑδὶ δοπιπιδηάπιοηιϊ (4--40.), ΔΠα 5:1 ἐς 65 

(16 Ῥμαγίβθοϑ (4) ---46.} ἐΡΉΤε σοπὶ δ6 ἀδηουποοβ οἰ 'νοοϑ ἰὸν {μεῖς 

ἩΥΡΟΟΤΙΘΥ (χχὶ, 1---ϑθ.) ; Ἀἴ8 Ἰαπιοῃτϑίϊοη ον ῸΣ “6γυϑαίεηι. (37--- 89.) 

(δ) ᾿ι οὗ ιλο Τειωρῖίε.---ΟἸντὶ δι᾽ 5 ργορῃοῦὶο ἀϊβοοῦγβα σοποθγΏΙη τα ἀοβίσγιιο- 

ἴοι οὐ Ζογιιβαίθαι δὰ τἴ86 πὰ οἵ 186 ποσὶ ἀιών (χχὶν.); ΗΝ ΡΆΓΔΌΪ68 οἵ 

{π6 ἴθ υἱγρίηβ, απ οἵ (Π6 τα]οπί8, πὰ τμ6 Ἰυάρστηεηϊ. (χχν.) 
8 ἷν. Οι Ἡγεάμεδάαψ, οΥ τῃ6 γοιγίλ ἦδγ οὗ Ῥαβϑίοπτνθοκ, ΟὨτίβὲ ἤοτουσγῃβ ἢ9 

ἀἰδείρ!θϑ οὐ ἰ8 δρργοδοϊππρ ογυοϊῆχίοη : [86 οἸἸε ῥυἹδϑίβ ΘΟΒ.}} ἴο Δρρσοβοπα 

μΐηι. (3---ὅ.) Α ποπιϑιν δηοὶπίϑ ΟἸ γῖϑῦ δἵ ἘΡΠΙΒΗΣ. (χχνί. 6---18.) 

ϑν. Οη Τλισδάαν, οὐ ἴπε ΜΔ ἄλγ οἵ Ῥαβϑβίου: -σγθεῖς.---απάδθ οονεηδηίδ (0 Ὀ6- 

{ΓΔΥ ΐπι (14--:16.) ; [86 Ῥαββονεῦ ργθραγο. (17-- 19.) 
8 νἱ. πη ἐλ Ῥαξδουεν αν, ἱμαῖ 15, ἥγοπι Τλυγεάαν εὐεπὶπρ ἰο Ῥτγίάαψ εὐεπὶπρ᾽ οὗ 

Ραεβιοποεισεοῖ. 
(α) {π|λε ευεπὶπρ ΟὨχὶβὲ εαίβ ἰ88 Ῥάββονεῦ (χχνὶ. 20---26.), διὰ Ἰηδβ 165 [80 

βδογβιμθηΐ οὗ Ὰ Ι,οτὰ 8 ΒΌρρεΓ. (26--29.) 
(Ὁ) Τυιαγὰς πὶμλί δεδαβ, 1. ΕΌγο6}19. {π6 οοπγαγάϊςο ΟΥ̓ 186 Δροϑῇ]εβ, (χχνὶ. 

88 --86 )---. 18 ἴῃ δὴ δσοηγ. (36--.46.)--8. 15 Δρργεβοη δὰ, σγεργονεβ Ῥεῖεσ 
διά τ τϑ]ἰταἀ6, Δηᾶ 15 ἔογβακοη Ὁγ 4]}}. (47.---ὅ6.) 

(ο)  υωΐηρ ἰλὸ πίρλε, 1. ΟὨγῖβε 15 [εὰ ἰο Οδίαρἤδβ, ἔβἰβοὶν δοουβεᾶ, οοπδεπιηθά, 
πὰ ἀογίἰοα. (67---68.)---2. Ῥοιοτ᾽ ἀθηίδὶ οἱ Ομ γἰβὺ ἀπὰ τορεηΐδλῃςα. (69 -- 76.) 

(4) Οἡ Ῥγίάαν πιογπῖπρ.---Ἰ. 4.68.5 Ὀεΐῃς ἀε!νετοὰ ἴοὸ ΡιΪαἰθ, ὁ υἀδϑ Θοπνπι 8 
βιυϊοϊάς. (χαν!!. 1---10.)--- 3. Ὑγαπβδοιοηβ Ὀοίοσε ΒἸἸδῖδ. (]]1---26.) ---- 8. ΟἸιγῖϑὲ 
8 τιοοκοιὶ δηὰ ἰοιὶ ἰογι. (27---82.) 

(6) Ὑταηβδι ἰοηβ οὐὔἨ (π6 ἐλίγαά λου;.---Ἴ 88 νἱπερὰν πὰ ρ8]}}; (6 ογιοἰ αχίοη ; 
Ομνῖϑ᾽ αὶ σαγιθθπβ ἀἰνί δὰ ς [86 ἰπβοτίριίομ ἢ 88 ΟΥΌΒ5 ; [86 07 σοῦ ΕΓ8 : 
ὈΪΑΒΡ  Θπιῖο8 οὔ ἴπὸ 9 6ν8. (χχν!. 88--44.) 

() Ἔγιπα ἐλε εἰχίλ ἰο {λὸ πἰμίλ λοι. -- 6 ἀαγκηοβα ονοῦ (ῃ6 ἰαπὰ : ΟΠ τ 508 
Ἰαϑῖ ὩΡΌΠΥ απὰ ἀδαίῃ ; [18 οοποοπιϊίαπὶ ονθηι8. (χ αν. 46---ὅ6.) 

(4) -Βείιοεεπ ἰλὲ πίμλ ἄσμρ ἀπά δαπεεί, ΟἸἈγιϑὺ ἰς ἱπίεστθα ὈΥ Φοβερὶι οὗ 
Ατἰιηδίμοα. (χχανὶϊ. ὅ7--61.) 

ΦΈΟΥ. 3. ΤΊ6 ἰγδηβαοίϊοηβ οὐ ἰῃ6 ϑαδδραέλ ΟΥ̓ ἐλ Ραδεουεγ-ισεοὶ 

(μαι 158, ὕοπι φιπβοῖ ὁπ ἔτίάσνψ ἰο διπβεί οα ϑαίωγήάαν ἵπ δ᾽αδεῖοη- 
τοφοἈ).--- ΤῊ βαρυ οῦγθ οὗ Ομγὶβὺ βθουγθά. (χχν!ὶ, 62 -- 66.) 

ΘΕΟΤ. 4. ΤΥδηβδοο.Β δον ΟΠ ΓΙ β 8 Γαβυγυ οι, οἰ] ον ὁπ Εἰ αβέεν- 
ἄαγ. 

8 1, Ομ τῖβι 5 τοϑυγτοοϊίοη ἰαϑεϊβοᾶ, ἄγει, ἴο (δὲ ποιηθπ ὉΥ ἂῃ δηρεῖ (χχυῖ. 

1---8.), διιὰ αἴτογιναγὰς ὉῪ ΟἸιγῖϑὲ εἰ πλβο], (9, 10.) 
ἢ ̓ϊ. ΤΙ σοϑαγγθοιΐοη ἀδηϊβα ὉΥ δὶ» δαγεγβασίεβ (χχυϊὶ, 1]1---15.), Ὀυῦ φγονϑὰ 

ἴο 6 Δροδί!6β. (16---20.) 



4392 Τιγοσμοξίοῃ ἰο ἐδ οι Τεεέαηιεηέ. 

ΙΧ, Τχορρί Ψοδη, {π6 Εὐνδηρο δὶ Μαεμονν θη]ογεά {π6 θεέ ορροσ- 
ΤᾺΠΙΥ ἴῸγ ὙΠ Ὼρ ἃ ΤΟρΌΪΑΣ δῃα σομηθοίθα παγγαίνα οὐ {π6 ἰδ οὗ 
ΟἸγῖβί, δοοογάϊηρ ἴο [88 ογάογ οἵἉ πιο δη {Π6 δχϑἼοί βουῖθϑ οὗ [18 ἴγδῃβ- 
δοίίοηβ. Η]8 βίγ]6 18 δυθυυ  ἤ γα ῥἰδὶῃ ἀπα ρογϑρίοιμουβ, αμὰ ἢ 18 
ΘΙ ΠΘΏΤΥ ἀϊδύϊηρσυ δηοά ἴον [Π6 ΟἸθαση 688 δηα ραγπου Αγ γ ἢ τυ οἢ 
ἢ6 [48 Γοἰαίθα τηϑην οὗ οὐγν ϑδυϊοι Β ἀἸβοοιΓ5658 δηα πηογὰ] ᾿ηβίγ  οἰ ἸΏ. 
“«Ο {δεβ6, ἢ18 βθσωοῃ οὐ 186 πχοιπηῖ, 18 οἤδγρο ἴο [26 ἀροβί!68, ἢ8 
111 ϑιγαιοιβ οἵ [86 παίυγε οὗ 8 Κιῃησάοτῃ, δηὰ ἢ18 Ῥγορβθοῦ οα Μουπί 
ΟἸινοῖ, δγθ θχδίηρίθβ. Ηδ ἢδ88 α͵8ο νογάθυ ]]γ αηϊτοα δ᾽ μον θὰ 
ΘΠΘΓΡῪ 1η Τεϊδίϊησ {[Π6 ΤΟρ 168 οὐἁὨ ἢ18 τηδϑίου ἴο 6 ον] ]β οὗ ἢ18 δαᾶ- 
γΘΥΒΆΓΙ 68,7} Ηβ 18 {πΠ6 οἷν Εὐνδησοὶαῦ 0 88 ρίνθῃ υ8 8ῃ δοοουηΐ 
οὗ οὔνἦνρ μου δ ἀδβογιρίίοη οἵ [Π6 ρῥγόσϑθββ οὗ [Π6 Ἰπαστηδηΐ παγγαϊθα ἴῃ 
οἰ ρ. χχν. δῃα ραγίβ οὗ οὔδρ. ΧΙ}. ; δηὰ 818 τοϊδίϊοῃ οὗ (δὲ τηομχδηΐοι!8 
δνοηῦ 18 δυΥΓΆ]ν Ἰταρ ΓΘ Ββῖνο. 
[1 ρθίθγαὶ, ᾿ὕ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 βαϊα ἐμαῦ ἴῃ δ5.. Μαδίθμον [Π6 ἐσασλίηρ οὗ ΟΌΓ 

Ἰωογὰ 18 ργθβθηΐθα ψἱτἢ Θδρθοῖαὶ ὈΓΟΠΣΏΘΏΟΘ;; 80 τηυοἢ 80, ἴπαὺ 1} 6 
ὩΔΙΓΔΏΟη οὗ δ18 δοίϊοῃβ 18 ΘΟΣΔΙΠΟΠΪΥ δα Ὀϑουυίθηΐ ἰο ἢ18 1μβΊ ΓΟ Οἢ8 
ὙΠΙοἢ ἀγὸ ἰηἰτοαυοοά; Ὀὰΐ ΘΥΟΥΥ ΠΟΤ ἰμοσα 18 Καρῦ ἴῃ νον 1Π6 
Θνοϊυζίου οὗ [86 ὑνοίοϊ ἃ ε1|}6 οὗ 16 ἢσγβί γϑσβϑο, ““"ϑοῃ οὗ θ αν, 
“«δοη οὗ Αργβδδδῃ).ἢ] 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΘΟΒΡΕΙ, ΒΥ͂ 87. ΜΑΒΕ, 

Ι, ΤῊΕ {πΠ|π οὗ {π6 (οβρεὶ Ὀγ δι. Μαγὶς 18, ἴῃ 86 Υ δἰΐοδῃ τηδπυβοσίρί, 
κατὰ Μάρκον, αεοονγαϊηφ ἰο Μαγξ. ἴῃ (π6 ΑἸοχαμπάτγιδη ΜΆ., {68 
Οοάεχ ΒοζΖϑ, ἴ,.. [Π6 οάοχ Βορίιβ, 62 (τηλοῦ 2862, Θι ρθδηὶ η᾽), 
Δηἀ πιοϑὲ οἴμϑὺ δῃοϊθηῦ οορίθϑ, ἰὑ 15 Εὐωγγέλιον κατὰ Μάρκον, ἐὴλε 
Οὐο:ρεὶ ἀαεοογαϊπῳ ἐο δίατα ; ἃπὰ ἴῃ Βοιηδ τηδημδβοσὶρίβ δὰ δά οη8, Τὸ 
κατὰ Μάρκον ἅγιον ἘἙὐωγγέλιον, ἐδε Ἡοῖν Οο58ροὶ αοιογάϊπρ ἰο Μίᾳτλ, οΥ 
(48 ἴῃ {πΠ6 δυιμογιδοα ΕἸ ρ] δὰ ψϑγβῖοη), ἐλ Ουδροὶ ἀσοογαϊπφ ἕο ΘΓ. 
αγλ.3 

ΤΠ. Τ|ῖ8 Εὐνδηρο δὲ νγδ8 ποῦ Δη ΑΙΡοβί]θ, οὐ δοτη ρβηΐοῃ οἵ «668 ΟἸΒγίβε 
ἀυγίησ [18 τηϊηϊδίσυ, ἐπουρσὰ ΕΡΙΡΒδηΐαΒ δηα βανοσγαὶ οἵμοῦ Εδίμοτϑ 
αἰτγτη, οἡυ {π6 ρστοιυπα οὐὗἁὨ τλθῦα [Δ ΠΟΥ͂, [Ππαΐ ἢ6 γγὰ8 ομϑ οὗἁὨ [106 Βαν θη 
αἸβοῖρ 68. ΑἹ] παὶ τσ ἰθδαῦῃ ἴγσοῃῃ {8Ὲ Νονν Τοβϑίδιηθηΐς ΘΟΠΟΟΥΏΣηρ; 
ἢϊπὶ 18, {Ππαῇ 6 γγα8 “΄ βιϑίθσ Β δοη 0 Βαγῃδθδβ᾽" ((]. ἰν. 10.), δὰ τῇς 
Βοῃ οὗ Μάαγυ, ἃ ρίουβ νοπηδη οὗὁὨ «΄6γυβαίθπι), δ γἤοβα ἤουβθ 1ῃ8 
Ἀμοϑι168 δῃα ἔγβί ΟἸ γι βίδμπβ οζθῃ δβϑβϑ]οά. (Αοίβ χὶῖϊ. 12.) Ηἰ8 
Ἡδῦγον δηλ γὰ8 Φομηδ; δὰ Μ|οδδ6118 {μῖηῖκ8, (μα΄ Πα δἀορίοα (ἢ 6 

1 Ὅγ, ΟδιΏρΌ61] οἡ ἴ[π6 ΟΘΟΒρΡεΪ8, νοὶ. 11. ρβ. 206.0 Ὧτ. Ηδσπνοοά᾽ β Ἰηϊτοὰ. ἰο ἴδ6 Νον Τεεῖ. 
γοΪ. ἴ. Ρ. 176. Βίβῃορ ΟἸοανεσ πδ8 δὴ δχρϑ]οης Ὠἰϑοοῦγθθ οὐ 186 5.}]6 οὗἨ δι. δ μεν 5 
(οβρεὶ ἰῃ ᾿ΐ8 ϑοιπωοπῃβ οἡ ϑεῖοςὶ Βα δ)οοῖδβ, ρΡ. 189---205. 

" ποβθδοῖ, Νον. Τοβῖ. ἴοτα. ἰ. οὐ Ματῖκ ὶ. 1. 
5. {[τ ββοῃ!ὰ '"νκ ποιϊςϑὰ παῖ βοῖχθ αν ἀουδίοα {πὸ ΙΔἀοη ἰβοδλίίοι οὗ “ ΦοΠη ο56 δὺΓγ- 

ΠΆΠῚ6 ν᾽88 Μαν" ἢ ΜαΙΚ τ86 διῖθοῦ οὗἨ οἂυσ βοοοηὰ ἀοβροὶ. Οἰδοσβ, ἀρϑίη, ἤᾶυο βαϊὶ 
ἀπαῖ ἰς 18 ὈΥ “ τγδα πίοι ἢ τη δὲ τὸ Κπονν Μασὶς ἴὸ βάν Ὀδοη τῃ6 Δι οΥ οὗὨ [Πἰ8 ὈρΟΚ. [Ι᾿ 18 
Ποῖ ἰι50Ἁ], ονγονουῦ, ἴο ΔΡΡΙΥ “ ἰγδαϊείοη "ἢ πὶ [818 861186 ἴ0 116 ΠΑπι οὗὁὨ δὴ δυῖποῦ τ 8] ἢ ἢδ5 
ὕὈσθη γοοίνοα 88 δἰνγανβ ρμγοῆχϑά ἴο ἃ θοοῖ; ἰδ 8 γαῖ ποὺ οὐ ἴΠ6 σπαγβοῖοσ οὗ ἃ οοσι ἔσαϊο οὗ 
οτχίη. Απὰ ἕισίμογ, ται Μἤατις 85 [6 παῖηδ οὗὨ [86 ΤΟΥ Οὗ Οἵἱγ δεοοηὰ ἀοβρεὶ νγς ΚΏΟΥ 
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ΒΌΓΏΔΠΊΘ οὗ Μανῖς ἤθη ἢ ἰοῦ  υὔδα ἴο ργοδοῦ {πὸ (ἀοΒροὶ ἴῃ ἔοται σῇ 
ΘΟ. ΠΕΓ169,---ἃ ΡΥΔΟΙΟΘ ποῦ ἀηυδυαὶ διμοηρ ἐπ 6 “6778 οὗἩἨ ἰῃπαΐ ἅσθ, ννῆο 
ἔγθα ΘΕ Δββυμηθα ἃ ΠΔΠῚΘ ΤΟΤΕ ἔβΠΆ] ΑΓ [0 (ἢ6 ὩδίΟηΒ ὙΠΟ ἢ {867 
ν᾽ οα τΠδὴ τΠαῦ ὈΥ ψ ΒΙΟΘΩ {Π6Ὺ Πα Ὀδϑη ἀϊδυ ρα 564 πὰ ὉΠ αἷν οννη 
οοαπέγγ. Ετοιῃ Ῥοίο  Β Βύυ ]ηρ᾿ Βἴμα λὲς δοη (1 Ῥεῖ. ν. 18.), {Π|8 Εὐνδη ρα δῖ 
18 ΒΌΡροβοά ἰο ἤᾶνθ θβθαπ οοηνοσγίοα ὈΥ̓͂ 51. Ῥβίδν;; δὰ οῃ ἢ18 ἀβ]ϊνοῦ- 
ΔΏς6 (Α. Ὁ. 44, γτοοογά6α ἴῃ Αοίβ χιὶ. 12.), Μαῦκ νυϑηΐ ἔγοτῃ 96 γι δα] 6 πὶ 
σὴ δὰ] δηὰ Βαγηδῦδθ, δηα 8οοῃ ἰοὺ δοοοιηρβηϊθαὰ ἐθοπὶ ἰο ΟἿ Γ 
ΘΟ ΓΙ68. 48 {ΠῈΣ ταϊηϊϑίοσ (Δοίβ χὶ. 6.}; Ὀὰΐ ἀδοϊπίπσ ἐο αἰζοπὰ 
δ Ὦθηὶ Τπγουρἢ {Π6ῚΡ 8016 ργόρτοββ, μ6 γοίαγηθα ἴο “ γιβαίθη. Αἴοσ- 
ταγάθ, πον όνογ, ἤθη δ] απα Βαγπαα8 βοί]οα δ Απίϊοοῆ οὐ {ἢ 6 
ἱουτηϊπα θίοη οὗ {Ποῦ ἸουστηοΥ, τὸ πὰ Μαρκ ψπἢ τΠθὰ, ἀπά ἀἸβμοβοά 
ἴο ΔΟσΟΙΏΡΔΠΥ͂ ἴπθηὶ 1η {πο ῖγ ἕαΐυγα Ἰουγηουβ. ΑὉὐ {π18 ἴθ ἢ6 ψϑηῦ 
τ ἢ Βαγηαῦαθ ἰο υρτυϑ (Αοίϑ χυ. 37---39.):; δὰ βιι δα Ὁ] τγαβ 
αὖ Βοηθ ἀυγίηρ δι. ῬΡαυ]} 8 οοῃβηοσιηθηῦ ἴῃ {μπαῦ οὐἵγ, ψθμο Μαδιῖς 
βοηΐ ἢ18 βα] αἱδιίοπϑ ο ῬΒΙ]θιοι (24.), δηα ἰο {πΠ6 σμυγοῦ αἱ ΟοἸ]οββα. 
(ΟἹ. ἱν. 10.)}ὺ ΕὟοτα Εοπλα Ὠ6 ὈγοῦΔΌΪΥ ποπί ἰπίο Αδὶα, υνῆθγα ᾿ΐ ἢδ8 
θδϑη {ποιιρσῃς (μαὖ Πα θαυμα δὲ. Ροίογ, ἀπά τπαὶ ἢ6 στοίαγηθα (ο ἰδαῦ 
ον ἢ πα. δ. Ῥαὺ], Βοννονογ, πϊπμ86} (2 Τίμ. ἰν. 11.) ἀἰγθοίῖβ 
ΤΙ ΟΥΠΥ ἴο Ὀτηρ Μαγκ νι Ὠλη) ἰο Βοτη6, ΔῃΠ {Π18 νγου]ὰ βυ Π οἱ δ Υ 
οχρ δι 18 ΡΥθβθη 6 ἴπ ἰμαῦ τηθίσορο 8, ἢ ὙΠΟ Π6 18 Βιρροδβᾷ ἴο 
Ἰανα τυ θη πα μι] 18 Π6α ἢ15 (ἀοδρα]. ὅοῖ. ἀγὸ {π6 οὐ] ηθ8 οὗ 
{18 Εὐνδηρο 180 8 ΠΙΒΙΟΓΥ, 88 ἔαγηθῃθαὰ [0 υ5 ὈΥ ἴ86 Ναὸν Ταβίδιηθηΐξ. 
Ἐτοτ Εὐπβο ὶαδ, ΕΡΙΡΒδηϊα8, δα Φ Θγόσηθ 'ἱ, γγὸ ἰδάσγῃ {παΐ Ματῖ,, δου 
ἢ δά τυυιτύθη ἢ18 (ἀοβραὶ, σοὶ ἰο Εργρῦ; 884, βανιὴρ ρῥ]δηίθα 8 
οἢυγοῆ δὐ ΑἸδχδηάσία,  ογοόμχα βίαϊοβ {παὶ μὰ ἀϊοὰ δηὰ ναϑ Ὀυγὶοά 
1Πόγο ἴῃ {π6 οἰσῃῃ γααν οὗ {π6 ταῖρὴ οὗ Νεαῦο. Βῦ {Π͵᾿|86 βίδξοιηθηΐθ 
ΔΥΘ 0 Ὀοί(οΣ ἴδῃ στοῦ 688 Θοη)δοίΓ68. ΒΑΣΟΠΒ, ὅδνο, ΥΥ οἰδίοϊη, 
δηᾷ οἴ ὺ τεϊίοσβ, αἰστα ὑπαὶ δ, Μαγὶς βυβδγοα τηαγίγγάοιι ; ὑὰΐ [ἢ18 
ἴλοϊ 18 ποὺ πῃϑηθοποα ὈΥ Εὐιβθ 118 ΟΥ ΒΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ δηοιθηῦ τ τῖΐζοῦ, δηά 
18 σοῃ!γ]οιοα ὈΥ “Ψ Θγοσμθ, Ὑυΐο80 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟῺΒ Βθολ [0 ᾿ΩΡΙΥ {μαὶ Π6 
αϊδα ἃ παίαγαὶ ἀθαίῃ. 

111. ΤΒαῖ Μαὺκ ναϑ 16 δυΐβοσ οὗ {ἰῃ68 (ἀοβραὶ ψ βίο Ὀθαγβ ἢΪ8 
ΠΔΙΏ6, 18 ργονϑα ὈῪ [6 ῃδηϊ που 8 (ΘΒ. ΠΠΟΠΥ Οὗ δῃοϊοπὺ ΟΠ ΒΔ η8, 

οΥ̓͂ Βἰβέογῖς 8] αἰξαοβίδιϊοη ἔγοσα ἔπ βίδιοσηοπὶ οὗ Φόοδη ἴἢ6 ῬΓΘΔΌΥΓΟΣ, Ὠΐ8 ΘΟΠΙΟΙΏΡΟΓΑΓΥ. [δ 15 
ὙΘΙΥ͂ πη ἰδοἰοσουδ ἴο οοπίουπα ὨϊδίοΟΥΥ Υγ11}} πιέγα ἰγϑάϊτοη, Ὁ ἴῃ (18 ΤΑΥ͂ γα ἰοβο 4]] 
οδ᾽θοιῖνο σογία ΠΥ 88 ἴο βοῖβ, [{ ΤΠΔῪ Ὁθ βαϊὰ Πδῖ ἴΠ6ΓΘ ἰδ τηοΓο 1 83η δ ἐγαά"οπαὶ ρτουπὰ 
ἴογ ἰἀοπειγίηρ Φοδη Ματκ πὶ Ματκ [06 Ενδηροϊδι. Α Τιδίΐη Ῥχγοίδοο ἴο 8ι. Μαγῖκ᾿ 8 
αοβρ6] δοπίαϊποὰ πῃ ὙΘΥΥ δηοίοης Μ55. δβίδίοϑ σδίποῦ οὐάϊγ, “ ἀδηΐαθο ἀπιρμέαδεε Β᾽ Ὁ] ροβὲ 
ἤάοπι ροϊίσειν ἀϊοϊταγ, οὐ βδοογάοιο σοργοῦυϑ Ἠδογοϊαγ ; δοὰ ἰδηΐαπι σοι βοητ 6 η85 ἢάρὶ 
Ργβ οβιϊηαΐα ρος οἰθοιῖΐο τὰ πος δὶς ἴῃ Ορϑσγα ὙΘΥῸΪ ρογάογος αυοὰ ΡΥ τηογιθγαῖ ἴῃ 
βοποτο᾽ Ἐνρη ἐξ 1η18 Ῥγχοΐδοθ θῈ ποῖ ἴδ σοῦ οὐἉ Φογοιης, ἷξ ἰ8 δὲ ἰθδϑὲ ΠϑδυΥ οοουαὶ Ἡ νᾶ 
᾿η. ΤᾺ βιδιίετηθηϊ βθθῖ}8 ἴὸ ἢδνα οτὶ σ᾽ μαίθα ἴῃ βοπηδ τηϊδαηἀογβίδηάΐηρ οἵ Αςὶβ χὶϊ!. 18.. 
δηὰ χνυ, 37, 38., ἴῃ  ΒΙΟἢ 19 ἀοϑοσὶ δοὰ ον Φοπ Μαγκ ἀδρατγιοὰ ἔτοιῃ τπ6 ψόσκ οὗ ΟἸ τ βείδη 
βογυΐοο, [ἢ π8 Ὀροοπιΐης ἥρυγαίίνο Υ ροϊοε ἰσγαπομα. ΤΏΘ Ἰατῦου ραγὶ οὔ ἴμ6 βοπίθῃςα βθ 6,8 
ἴο τοΪδίθ ἴο ἐδ δῖος κογσυΐοβ οἵ Φοῆη Μαγκ 28 ϑρόκοὴ οὗἉ ἰῃ 2 Τίμπ. ἰν. 11. Τδυ8 τολέπουοῦ 
1Π18. ΒΙΟΥΥ͂ ΔΓΌδ80 “οι Μαγκ δηὰ 80 Εὐυδηρο δὲ σοῦ δυβοϊυῖοὶγ ἰἀοη ἴθ, (866 ἃ Ῥαρεοῖ 
“ΤῊ ψγ48 ἴΠ6 δρ ποῖ " βία ρ- Βηρεγοα ᾿ ΔΡΡΙΪοά 0 δὲ, Μαγὶς δ᾽" ἴῃ ἴ6 "' Φουτγπαὶ οἵ ΟἸ]α5581- 
ἐοδὶ δηὰ βδογεὰ ῬἘ]]οί ον," ὅυπο 1855, Ρ. 224., ΌΥ [6 ῥγθβοηὶ οἀΐογ.) ὙΤδαὶ {Πὶ8 δβίοσυ, 
ΟΥ̓ 15 Θρ! Ποῖ, 48 δρρι θὰ ἴο 8ὲ. Μαγκ 18 υεγν εαγὶψ ΤῊΔΥ Ὀ6 βθοπ ἔοπι ἷβ θείης ἰοιτηοὰ 
“ βπη|ρ-ἤηρογεὰ,᾽" κολοβοδάκτυλος Ὁγ Ηἱρροϊγιυβ (ΡὨ]ΟΒΟρΡΒατλθπα, υἱὶ. 80.).7 

λ ὅδ6 {0 Ρμαβδαρεϑθ οὗὨ ἴπ680 τΤϊΟγΒ ἴῃ Ὦτ. Σδγάἀηοτ᾿Β  ογίβ, 8νο. τοὶ. νἱ, ρῃ. 82---84.; 
4ϊο. νοΐ. 111. ῬΡ. 1176, 177. 

γΟΙ, ΙΥ. Ἐν 
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ῬΑ  ΑΥ]Ὺ Ῥαρὶαβὶ, τγμὸ ἀἰβυ π ο ]Υ οἱίθθ οῦπ ἐπα Ῥγοθουίον; ὉῪ 
βουθγαὶ δηοιθηῦ ὙΥΙΟΥΒ οὗ (6 ἤγϑ θη Υ Θομθυ ] οα Ὀγ Εδο 8: 
Όγ Ψυκη Μαγίγγὃ, Ταύδη(, τοπϑυβ᾽, ΟἸδπχθηὺ οὗ ΑἸοχαηαγίαϑ, 
Του Δ Ἷ, Απγηχοηΐαθ5, Οὐ ρθη, δηα ὈΥ 41} {π6ὸ Εδίμουβ οὗ {Π6 
{Ππ|γὰ δπα [Ὁ] οί ηρ σοηξαγίθβ. Ὁ ὙΒΟΟΡὮ πού οἰἑαὰ ὈΥ͂ παηγα, {18 
(ἀοΒρ6 1 ἀρρθᾶγβ ἴο αν Ὀθθῃ δ] υἀρᾶ ἰο Ὀγ ΟἸεδιηθηΐ οὐ Βοπια ἴῃ {ἢ 6 
Ἦγβῦ οοπίατυ ἢ; Ὀαὺ ἐπ6 ἰδϑιποηῦ οὗ δ ΟΥ̓ 15 ποῖ δαυδ}}]ν πη]- 
ἔογη σΟΠ ΘΓ ηρ' [Π6 ΟΥΘΥ 1ῃ ΜΒΙΟὮ 10 μοι] Ὀ6 ρμ]αοθά. ΟἸ]δπηεπὶ 
οὗ ΑἸοχαπαάγία δϑῆστηβ ἐμαὺ (π6 (ὐοβρϑὶβ οοῃίαϊπίησ [Π6 σϑηθδοσίθβ 
ΘΙ ἤγθί νυ θη: δοσογάϊηρ ἴὸ [818 δοοουπί, Μασκ στοίθ δίτοσ 
Τκο; θυ Ῥαρία8β, οα 186 1πἰοσιηδίίομι οὐἨ «οἢη {π6 Ῥχοβθυίογ, ἃ 
ἀἸβοῖ }]6 οὗ “688, δῃηα ἃ. δοϊωρδηϊοῃ οὗἉ {Π6 Δροβίϊθβ, ρ]δοθβ (18. 1ῃ6 
ΒΘοομ ἴῃ ΟΥάΘΓ; δηᾶ Ὑὑ ἢ Ὠΐτα ἀρτθο ᾿σοηθουδ δα ΟΥΠΟΙ ὙΥΥΙ [οβ, 
δ ἸΒ ΔΟΟΥΎ 88 18 {Π6 ὑρβυ πη οΟΩΥ ἴο {Π6 σΘΠ ΠΏ 688 ΔὨα δ 6 ὨΠ οἷν 

οὗ [π6 ἀοθρεῖ οἵ ΜαΥκ, ζθη ΓΑ ]γ, βοιλθ οὐ 168 μανα (μουρῶῦ {πὶ τῃ 6 
Ἰαϑὺ ὑνγοῖνθ νβῦβθϑ οὗ {Π6 βἰχύθοη!ῃ οὔδρίοσ τα ποὺ ψυιτύθα Ὀγ (π6 
Ἐνδηρο 18ι..13 ΤΠ (Ὁ]]ονσίηρ 18 ἃ οομοῖβο βίαἰθπιθηὶ οὐ {π6 απεβίϊοῃ. 
ΑταροσΥ, ὈΙΒΒΟΡ οὗ Νῖγββα, ἴῃ δρραάοοϊα, [88 8βαϊά ἴὴ ἢἷ8 βεοοπά α19- 
ΘΟΌΣΒΘ ΟἹ {Ππ6 ΤαΒΌΓΓθοίοη, (μδὺ {Π18 (ἀΟΒρΡ61 ὑθστηϊπαύθϑ ἐπ ἐδδ πΊΟΥῸ 
οογγοοΐ οσορὶε5 ὙΠῸ [6 σοχὰβ ἐφοβοῦντο γάρ, 707 ἐδεν τοεγὸ αὐγαϊά : 
δΔηα “6γοὴθ 88 οὐδβοσγνοα 3, (αὶ ἴον οὗ {π6 ατοοκ Μ55. νι οἢ Πα 
᾿δα βθϑὴ σδοπίδἰ ποα ἰἴθ886 νϑοῦϑθοϑβ. Βαῦ {Π6 ὙΘΓΥῪ ΘΟὨΟΙ86 Δ γτηδίιοη 
Οὗ Φαογοιὴθ 18 σσθδίὶυ τοϑἰσϊοίθα ὈΥ̓ τὶ ἢ6 μδαὰ δἰπηβοὶῇ βαϊὰ οὗ «ἃ 
νϑυοῦ8 στ δϊηρ ᾿ὴ {π6 7οεγίοοηξἑ ὙΘΥΒΘ, νἱ2. ὑπδὺ 10 18 ἔουηα ἔπ φεὶς- 
δυεάαηι οτεπιρίαγίδιδ, οὐ πιαχσίπιο Οὐρὶ οοαϊοϊδεθΒ. ΤῸ 18 ονιάσῃηῦ, 
1ποτοίοσθ, {πμδΐ, ἴα [86 ΌΓΠΛΘΡ ραββαρα, 8 ὯΔ8 οχαρρογαίαα, --- τ ὨΙοἢ 
18 ΠῸ Ἀπυϑυδὶ ΟΟΟΌΣΤΘΩΘΘ ὙΠ (818 ψτιοσ. ὙΠ τοραγὰ ἴο {Π6 88- 
βαγίίοῃ οὗ ΟὙοροσΥ, δὖ {118 ἀϊβίδηοο οὗ {1π|6 10 18 ἀἸ που], 1 πού 1πι- 
ῬΟΒΒ1016, ἰο ἀδίδγμαϊημθ τ πμαὺῦ ἢ6 τϑδηῦ ὈΥ 186 πιοδέὲ ὁχταοὲ πιαπιιδοτγίρί5. 
Ῥευβαρβ πα ἱπίοπἀθα ΜΆ. τοῦθ ΘΟΥΤΘΟΌΥ πτι δ, Ὀαὺ [Π18. ποὺ 
δίοῃθ ψψου]Ἱά βἀα ποίῃιηρ ἴο {πον δ  ΠΟΥΙΥ ; ΠΟΥ οδῃ ΜΘ ΠΟΥ͂ 4866 Γ- 
ἰαΐπ {ῃ6 χϑοθηϑῖοη ἰο ὙΠΙΟΝ ΤΠ6Υ Ὀοϊοηροά. γῦῆὺ6 τηυβύ, ὑπογοίογθ, 
δχϑιηΐπα {6 ουἱάθημοαϑ τ ΒΟ ἢ δοίυδ!ν οχϊεῖ, ὙΠ6 γοῦβαβ ἢ ἡυθϑίϊοῃ 
ΔΓΘ ΘΟΓΔΙΏΪΥ ψαπίϊησ ἴῃ {Π6 Ναίίοδῃ τηϑηυβοτιρῦ; δηά ἴῃ Νοβ. 137. 
δηᾷ 138. οὗὁ (ΥἸ6ΒΌδο}}᾽8 ποίδίϊοη {Π6Υ γθ τηδγκοὰ τὶ δΔῃ δϑίοσγιβκ ; 
{ΠΟΥ ΑΥ6 80 τδηϊπσ ἴθ {Π6 οδηοπβ οὗὨ Εἰαβοῦῖαβ: θαῦ, ὁπ {86 οἴμοῦ 
μαηά, ἐπϑῖγ δαῦποπ ον 18 αἰἰοϑίθα Ὁ. δα που 168 οὗἁἉ [86 σγοαίαϑί 1πὶ- 

λᾺ.", 116. Ιμγάποσ, ϑνο. τοὶ, 11, Ῥῃ. 109. 112.; 410. νο]. ἱ. ΡΡ. 388, 889. 
Ξ Ἐς]. ΗΪβι. Ἰ}. 11, ο. 838, ᾿ 

4... 110. 1αγάπογ, ὅνο. νοΐ. ἱϊ. Ρ. 120.; 410. γο]. 1. Ρ. 844. 
γ᾽ Α. ἢ. 172. Ιὐϊά, ϑνο. νοὶ]. 1]. ῥ. 138.; ἴο. ΥΟ]. ἱ. Ρ. 884. 
5... Ὁ. 178. 1ὐϊ4. ϑνο. νοϊ. ἱϊ. ΡΡ. 158, 159.; 410. γο]. ;. ΡΡ. 8365, 866. 
4... 194. Ιρἱά. ϑνο. νοὶ. ἰΐ. Ρῃ. 211, 212.; 410. νοὶἱ. 1. ἢ. 395. 
1... Ὁ. 200. Ιδἱ4. ϑνο. νοὶ. ἰΐ. ΡὉ. 257, 258.; 40. νοὶ. 1. Ρ. 420. 
9... "Ὁ. 320. Ιδ0ἰ4, ϑνο. νοἹ. ἰϊ. ΡΡ. 414, οὐ δεᾳ.; 4ἴο. νο]. ἱ. ΡΡ. 503, εἰ δέῃ. 
5Ά.ν, 280. [Ιὑϊ4. ϑνο. νο], ἱϊ. Ρ᾿. 466, 467.; 4ἴο. νοὶ]. ἱ. Ρ. 832. : 
9 φρο ἴΠ6 ἰδίογ ὑδβιεϊταοηΐθβ ἰῃ Γαγάηργ, ϑνο. νοὶ], υἱ. ὑρ. 87--90. ; 4ϊο. νοὶ. 11}. ῬΡ. 179, 

180. 
" ἐν ΟἸΉΠΗΤΕ ΟΙεπι. χν. τ Ματῖς Υἱὶ. 6.1 
': ΜΊΟΠΔο] 15 ([πιγοά. οἤδρΡ. 111. βοςῖ, ἢ, νο]. ἴ, Ῥρ. 87---97.) 18 τοι ρῊὶ (ΟΥσαγὰ βΟ0Πὶθ 

Βίγοπρ; ΟὈὐδοιοΠ5 ἴο 1Π6 οἈποηΐθα] δι ΠΟΥΠΥ οὗἩἨ τῃ6 αοβροὶ οἵ Μαγί. Α8 δὶβ οὐ γθοῖίοτϑβ 
ΔΡΡΙΥ Θαμδν ἴο τ ΘΟ5ρ6ὶ οὗ Ιλῖκα, {π6 τοδί ογ 18 τοξειτοά ἴ0 ρὑρῃ. 445, εἰ δεη. ἱαδὰ; π  οτὸ 
1Πο86 οὐ͵θοϊίοπβ ὅτ οοπβίἀοτοά, δηὰ (ἰδ ἰ5 Ποροα) βαεἰβίβοιοσι ν τοδιϊοὰ. 

19. φπδ8εῖ. δὰ Ἡράϊυ. Ουασϑί, 8. 
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Ῥογίαποθ. ΤΉ686 ΥΈγΒ68 ἃγα δχίδηξ ἰπ ἰμῃ6 Οὐάοχ ΑἸθχδπάσγιπιβ; [86 
τηοβῖ οοπδιάογαθ] ρογάοη οὗἩ {π6 ἀϊβρυϊοα ραββαρα ({μαὺ 18, {πΠ6 βϑύθῃ 
ἢγβὺ γ6γ868) 18 ἴῃ {π6ὸ Οοάοχ Βοζϑ, ἃ »γίπιᾶ πιαπῖι, Ὀαὶ [Π6 τουιλδῖπᾶου 
1ια8 θθθη δαἀοᾶ ἈὈΥ͂ ἃ ἰδίθν παπᾶ; δπὰ {6 0 ἃγ οχίδηϊ 'π {π6 αὐταὶς 
οοτμηηθηίατθβ οὗ ΤὨΘορηγίαοί ΤΠῸ 016 ἔσγαῖνα γοῦβθ8 ἀγ {1Κ6- 
γγ186 ἡουπα πῃ 16 Ῥοβῃϊο (ον ΟἹ ϑγσυῖδο) δὰ Αὐδθὶο νϑυβίοῃβ, απ 
ἴὰ ἰπο8β6 Μ55. οὗὨ 6 γυϊραίο 1,.δηῃ Ὑ ὀγβίοη ἡγὩ]οἢ ἀγα ποῦ τηυΐ]- 
Ἰαίοδα δἱ {86 οπὰ οἵ 186 βϑοομπᾶ (ο8ρ6] ; δῃὰ βού αγ οἰϊά ὮὉγῚ Αὐυ-΄ 
δυδίπα, Αὐρτοβο, δπα 1.60 Ὀίβῃορ οἵ Βοπιθ (βυγπαιηθὰ 16 ατααί), 
ὙΠῸ ξΟ]ονοα {18 γοσβίοη. Βυΐ ψβδί 18 οὗ τηοϑὺ ᾿πηρογίβησα 18, {πα 
{π6 ΤΩΔΏΠΘΥ 'ἴπ ΜΏΙΟΝ 80 δηοϊθηΐ ἃ ὙΓΙΘΥΙ 828 ᾿γθηβθυβ, ἴῃ {6 δεοοπα 
σθηΐογΥ, τοίδυβ ἰοὸ {818 (ἀοθραὶ, σϑμάθσβ ἱΐ ΒΙΡΉΪΥ Ῥγοῦδ0]6 ὑπαὶ {Π6 
ΜΚ 8οΪ6 ραβϑᾶσα ψ88 τϑϑδὰ ἴῃ 4}} [ῃ6 ΘΟρΊ68 Κπον (0 δ. ΗΒ νυογὰϑ 
ΔΥΘ 8686: --- 1}1η.3πὸ αμέεπι Ἐυαπροίϊα, αἱὲ ατγοιε: ΕἸ φιΐάοπι Π)οπιΐπιι 
«7εδιι5, ροβέγμαπι ἰοσμέμ5 68ὲ εἶδ, Τεσορέι8 68δὲ ἐπ οσοἶο, εἰ δοαοέ αἀ ἀετίεγαπι 
εὶ.! 

ΤῊΘ νϑῦβα βοσα αυοίοα 18 [86 πἰηοίδθηιῃ, δπα [Π6 σμαρίον οοπίδιηϑ 
ΟὨΪΥ ΤΘΏΓΥ σοῦβοθ. ΗἸΡροϊγίμβ, το πσοῖθ ἴῃ {86 ΘΑΙΪΥ ρατί οὗ (Π8 
(ηἰγὰ σομςΌΥΥ, 8130 ὈΘΆΓΒ (ΘΒ ΩΟΗΥ ἴῃ νου οὗὨἩ ἴπ6 αἰδρυϊοα ἴτασ- 
ταοηῦ ἰὴ [86 θορίπηΐϊηρ οὗἔὨ (818 Ὀοοῖς Περὶ Χαρισμάτων. 10 18 {γῖΠ6Γ 
ΨΟΓΙΏΥ οὗ ποίϊοςθ, ὑπαῦ ἔῆθγο 18 ποΐ ἃ 81ηρ]6 πῃηδπαβοσιρὺ οοηία! ἢ σ 
{Π18 νϑύβθ, 1 οἢ ἢ88 ποῦ αἶδο ἐπ6 ψο]6 ραβϑαρα ἴτομι {πῸ οἰ σῃ ἢ ἴο 
1ῃ6 δῃὰ: ΠΟΥ 18 ὕπ6γα ἃ βίῃρὶθ τῃηδπυδουρί, ἴῃ ΠΙΟἢ {Π18 γΟΓΒ6. 18 
νδηϊΐησ, {πα΄ ἀοο8 ποί 480 σδηΐῦ {π6 μοΪ6. Νὸ δυϊποσιυ οὗ δαυαὶ 
δου Π88 γοῦ Ὀ66η ῥτοἀπορα οη ἴπ6 ΟΥΠΟΓ 8146. 10 α58 θβοη οοῃ- 
)οοϊατοὰ {παῦ 1πΠ6 αἰ! Που] Υ οὗἨ τϑοοποιηρ Ματκ᾿ Β δοοουπὺ οὗὨ οὔγ 
ΤΟΥ ΒΒ ΔΡρΘΆΓΆΠΟαΒ, δ[ΟΣ ἢ18 ΓΟδυττθοίίου, ἢ {ποβα οὐὨἩ {Π6 ΟΥ̓ ΠΟΥ 
Ἰνδησο] βῖ8, 88 δ ΡΟ] ἀΘ 64 ΒΟπῚΘ ἰγϑη βου 6.8 [0 οὔ {ποι. 7Π6 
Ῥἰδιιβι Ὁ] Δὲν οὐ 1018 οοη)θοίαγα σοηάθυβ 10 ΒΙΡὮΪΥ ργόρῦ]6: ἴὸ ψ]οἢ 
᾿ν 6 ΤᾺΔΥῪ ΒΡ] πη, {Ππαῦ [86 ΔΟΓαρίΠ 688 οὐ {π6 σοποϊαβιοη οὗἁὨ [818 Πιβίοσυ, 
στ πουΐ {π6 ννογὰβ ἴῃ αμδδίϊο, δηα {π6 ψδηΐ οὗ ΔῃΥ {πὶηρ ᾿Κ ἃ 
Τορβοη [ὉΓ Δαάϊηρ Ποῖ 1Γ ΓΠΘΥῪ Πα ποὺ δδθη {πο γα οὐσίαν, αἴοτα 
ἃ Βίζοηρ, ΟΟἸ]λίογαὶ ργοοῦ οὗ {ποῦ δι ποηθοῖϊίγ. ΤΥΔΏΒΟΓΙ6ΓΒ, ὈΓ. 
Οδρθ6}} νι 6}} σϑιραγζβ, ργοδασηθ ἴο δα δηα δ]6 Ὑ ἴῃ οΥῈΓ ἰοὸ σέπιουε 
Ομ ΣΔἸοἴοη8, δαΐ ποῖ ἴῃ οὐδε ἰὸ πιαλὸ ἰβο. 186 σομποϊ υβίοῃ, 
1πογοίοσθ 18, ὑμαῦ {πὸ αἸβραίοα ἔγαρστηθηΐ 18 δὴ ἱπίθρτα! ρατί οὗ 186 
(ἀοβρεὶ οἵ Μαγκ, δὰ ὀοπβθα θη 18 σοημη6.3 

[ΓΑ [}}}] βίαίοτηθηῦ οὗ {π18 αυοβίίοη ΤΑΥ͂ θ6 Β60ὴ ἴῃ ΤΊαρα]]68᾽ 8 
“Ασοουῃῦ οὗ 1π6 ρῥγιηΐοα Τοχῖ," Ρρ. 246---26]1. Ἐαδοῦϊαβ, ΟΥ̓ΘΡΌΓΥ 
οὗ Νυββα, νιοῖοσ οὗ Απίοοῦ, ϑανοσυβ οὔ Απίοοϊ, “6Υοη6, 88 νν6}} 
8.8 δ (δὰ ΓΙ ΓΟΓΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ σα ῖκβ, ἰθβι Ὑ {δμαὺ ἴΠ686 ὙΘΓβ6Β Ὑγ6ΓΘ 
κοΐ πτιιῦθη Ὀγ δι. ΜδγΚ, οὐ ποῦ ἔουπά ἴῃ {π6 Ὀδδὺ οορίθβαβ. Αἶβο ἐπ 6Ὺ 
ὍΓΘ οπιϊέοά ἴῃ Β, ((οάοχ Ὑ᾽ αἰἱοβπΒ), ἰπ (Π6 1,μδίϊη (οάοχ ΒΟὈΌΡΙΘηΒΙ8 
(4), 1 {86 οά Μ55. οἵἩ π6 Αὐταθηΐαπ, δηὰ ἴῃ δὴ Ασαῦιο νϑυβίοῃ ἱπ 
16 γαίίοδη. [ἢ 1.. αἀποίύλιον' ὑθστηϊπαϊοη 185 σἴνθη, ἀπ ἔμοη ᾿ΐ 18 
βίαιοἀ (μαὺ ἐλὲβ 18 4180 οχίδηξ, Οὐ 1μ6 οἰδΥ Ἰιαῃα, 10 18 ρεγγεοίἐψ 

᾿ Αἄν. Ηδτ. 11}. 11}. ς. 10. (41. 11.) 
2. (ἰοβῦβος, σου, Οτῖς, ἴῃ Τοχι, Νον. Τοδὶ. Ῥασγιίσαϊα τι. Ρ. 199. [)γ. Οδπιρθ6}} ὁπ 

1ὸ Οοδραὶβ, ποῖα οὐ Μδικ χνί. (νοὶ. 1ϊ. Ρ. 405. 84 οἰἶϊι.) Οοἰότίεσ, ᾿πιγοὰ. δὰ Ν. Τὶ 
»Ρ. 344-852, Ηρ 5 Ιπιτοἀυοιίοπ, Εὐϑάϊο κ᾿ 5 ΤΓδηβιδιίοη, Ρ. 478. δο. (οπ δα ἴῃ τῃς 1α88ὲ 
αυπηδη οαϊπ!οη). 

ΕΡΩ 
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οσεγίαϊπ ἰπδΐ ἴτοτὰ ἐπ βθοοῃμα οθηΐυσυ δηᾶ ομννασα, ἔμ 656 σοῦϑαβ μανθ 
Ὀδοη Κποινῃ 88 ραγί οὗ ἐλὲβ αοδρεῖ (ΜοΟνοΣ ννα8 {πεῖν απέλον). 'ΓῊΘ 
οοποἰιιδίοπς ἀγάνῃ ἔγοτα [86 δυρυμηθηΐθ ρίγθη αὖ Ἰθησίμ ἴῃ 186 ῥΪἷλοθ 
οἰἱοα αὔονο, 8Γ6, --- 

“1. Ταῦ [Π6 δοοῖ 9. ΜἭᾷᾶατγὰ ἐξπιδοῖῇ ἐχύθη 8. πὸ ἔἈγί μου {Π8ῃ ἐφο- 
βοῦντο γάρ, χνὶ. 8. 

“}1. Ὑπαῦ {π6 τουηλδϊηπΐηρ ἐνγοῖνα νοῦβθϑ, ΕΥ̓ ἡ ΠΟΙ ΒΟΟνΟΥ τυ θη, 
αν ἃ [1]] οἷαῖπλη ἴο Ὀ6 τϑοαῖνθαὰ ἃ8 ἂῃ δι 6 ΠῈ|6 ρατὶ οὗ {π6 βοοομπὰ 
Αοβρεῖ, ἀπά ἐπαὶ {86 [Ὁ}} τϑοορίϊοῃ οὐὨ βαυ]ν [β ΠΟ ΩΥ οα {818 4068- 
ἴοη 4068 ποῦ 1ῃ 1Π6 Ἰοαβὲ ἰθγοϊνθ {πον Τα) οἴΊΟ 848 ποὺ Ὀθίηρ'᾽ ἃ ρατί 
ΟΥ̓ ὁδῃοῃΐοδὶ ϑοσιρίαγβ.᾽" 

ΙΝ. ΑἸΓΒουρσὶν {π6 σΘηι 6 Ώ688 δηα Δ ΠΘη οἱ γ οὗ Μααν κΒ οεροὶ 
ἈΓΘ ἰδ Βα 18 Δ ΓΟ Υ δϑοογίδι θα, σοηβι ἀγα ]α ὑποογί δι ΕΥ̓ γον δ}}8 
ἃ8 (0 {πΠ6 πη ἤθη 10 Μ͵ὰ8 Θοσηροβοά [10 18 δ] οοα ὈΥ 411 {1}6 
ΔΠΟΙΘηὗ Δ ΠοΥΒ (μαὺ ΜαΥκ στοία 1ὑ αὖ Βοιμα; δηὰ τωϑην οἵ (ἢδπὶ 
δϑβουῦ (παΐ Π6 γᾶ8 ΠῸ ΤΏΟΥ6 ἴπδὴ 810 ΔΙΏΔΏΙΘΗ818 ΟΥ ἱμίουργαίου ἴοὸ 
Ῥείογ, Ὑπὸ ἀϊοία αα [μ18 (ἀοβμαὶ ἴο τ, [Βουρῆ οἰ βοσϑ αἰἕττη {παὺ Π6 
τοῖς 1 δον Ῥοίθτ᾽Β ἀθαΐῃ. Ἡδποθ ἃ νυ οὐ ἀδίθβ ἢὰ8 θθθῃ 
ἈΒΒΙσΠ6α Ὀούνθοη [ἢ6 γοᾶγβ δ6 δπα 6δ; 8βὸ {παΐ 11 Ὀδοοιηθβ αἸΠΠΠ οὐ] ς 
ἴο ἀσδίθσιηΐπα [86 Ῥγθοῖβθ γοᾶῦ ἤθη 1 ψ͵ϑ στη. Βυΐ 88 1ζ 18 
ενϊαθηΐ ἔγοτι {π8 Εἰνδη 6} 1508 οστ παγγϑῦνα (Μασ χυὶἱ. 20.), [πα΄ Π6 
αἸὰ ποὺ νσῖΐθ ἈΠ1}] δέον Π6 δροβίϊθβ μαὰ αἰβρεγεθα ἐπϑιηβοὶνϑδ διηοηρ 
1π6 (ἀΘμΈ1168, δηὰ μα ργθδοιμθα 186 (ἀοβρθὶ θνθσῪ ψῃθγ, ἐλε 1 οτὰ 
ισογἰησ το ἐΐοηι απὰ σοηγηιης ἐδε τοογας ιοϊἐἠ βἰσπιβ Κυϊϊοιοΐης ; 
ΔΗ Δ8 10 4068 ποῦ Ἀρρθᾶγ ὑμδὺ αἰΐ [Π6 Δροβί]68 αυϊ 64 “ὁ υαᾶϑεα ΘΑΥΙΊΟΥ 
(βη (π6 γραῦν δὅ0᾽ ({πουρἢ ϑθνοσαὶ οὗ ἔΐπαπὶ ἰαδουγοά διημοπρ [ἢ 6 
(ἀοηΉ}168 ν1}} ρτοαῦ βυ.66688), 10 Βα8 Ὀδοη αγρισᾶὰ {πΠ8ὺ γγ6 8}}8}} 8Ρ- 
ῬΓοχιμηαΐθ πθαγοδὺ [0 ἴη6 τα] ααΐο, ᾿ἢ γ6 δβδβισῃ ἰΐ ὕο {Π|6 γὙϑᾶγ 63 ΟΥ 
64, αἱ νι οἢ τα Ῥοίοσ 8 αἱ οιηθρ. ἢ δοποϊυβίοη γοϑίβ Οἱλ 
ἴνγο Ἀϑβιτωρίοηϑ; 1. ΤἬδί {π6 Ἰαβῦ νϑῦβοβ σοσα σι Ὰ6η Ὁ δὲ. Μαγκ 
ΠΙτΏΒ6 1; δια 2. {πα {Ππ6 δροβϑίϊθβ ἀϊὰ ποὺ αἀἴβρεῦβα Ὀθίοσε α. Ὁ. δ0. 
Οα οἶποσ στοιηβ ν76 ΠΥ ΒδίϑΥ οοποϊάδ ἐμαὺ Μααν ουυ]ὰ πού ἢᾶγνα 
ΤΙ ΓΘ ἢ8 ἐπέεγρτος είγὶ Ὀοΐογα Α. Ὁ. 64. 

Υ. δὲ. Ῥείος μβανίηρ Ρυθ] ΟΙΥ ργοδομβοὰ (86 ΟἸγιβεδπ τγο]ρσίοπ δ 
Ἔοπιθ, ΠΔΩΥ ὙΠῸ Μ6Γ6 ρῥγαϑοηῦ ἰπἰγοαίθα Μδγκ, 48 Π6 ᾿δα ἔογ ἃ ἰοῃρ 
{{π|6ὸ 6 θη ἐπαΐ Δροβι]ο᾽Β δΘοσηρδηΐοῃ, βηᾶ μὰ ἃ οἰδαγ υηἀογβίαπαϊηρ οὗ 
τ μαὶ Ῥοῖοσ παά ἀο]ναγοά, μας μα ψου]ὰ δοσαμαϊδ (86 ρα Αγ ἴο 
ΓΙ ησ, ΑΟοογαϊηρὶν, ν᾽ ἤθη Μαγκ δα Ππιβῃθα ἢ]8 αοβροὶ, ΒΘ ἀ6}}- 
γοΓοα 10 ἰο {86 ραβσβοῃϑ ψἘῃῸ ταϑ6 {}18 γθαιιθϑί, ϑ'ΌΟἢ 18 [Π6 ὉΠΔΏΙΤΊΟΙΒ 
(ΘΒΕΪΠΔΟΩΥ οὗ δηοϊθηῦ τε ζογβ3, ΜΠ ]Οἢ 18 ἔτ Π 6. ΘΟ βτηηθα ὈΥ͂ 16 Γη ΑΙ 
δνϊάδποο, ἀοτ να ἔγοιχ ἐμ6 (ἀσο8ρ6ὶ 186} ΤΆ, (6 στοαῦ Βυμλ}}ν οὗἉ 
Ῥείου 15 σοπβρίουουβ ἱπ ΘΥΕΤῪ ρᾶτί οὗἉ 1ῦ, νν ἤ6 ΓΘ ΔΠΥ ὑπιηρ 18 σα]αίθα ΟΥΓ 
παρῆν Ὀ6 τοϊαϊοά οὗ πἰπι; ἢἷ8 θη θ88 δηα [4}}] δοὶηρ Ὁ}}Υ Ἔχροβϑὰ 
ἴο νἱθνῦ, ψ 816 {86 {πῖηρ8 νυ] οἢ τεἀουπαᾶ ἴο Ἀ18 ΒΟΠΟῸΓΣ ἀγα δἰ μον 
ΒΟ ΉΕΪΥ οι μοα οὐ Ἡ Ο]ΪΥ οοποθαϊ θά. Απᾶ νῖ τοραγὰ ἴο ΟἸιγδῦ, 
ΒΟΔΓΘΟΪΥ 8 δοίίου [Πδὺ νγγχα8 ἄοπ6, ΟΥ τγοχὰ βροίχαπ ὈΥ Αἰπ), 18 τηθπἰϊοηοά, 
δῦ 10 ἢ (18 ἈρΟΒΌ]6 γὰβ ποῖ ργοβοηΐ, δηὰ ψ ἢ 80 ἢ τα αἴθ ῃ 658 οὗ 

.ὖ 566 Ὧν. 1,Αγάπογ᾽8 ΒΌρρὶ)οτηθπί ἴο Ηΐ8 Ογϑά δ ]γ, ομαρ. 7., ὙΉοτο 8 δα δ)οοῖ ἴ8 ΔΙΩΡΙΥ͂ 
ἀ βεπεβεά. Ῥύογκβ, ϑνο. νυ]. υἱ". ρρ. 65---77.; 410. νοΐ. ἢ. ρΡ. 167---Ἰ 78. 

" ΟἸεπιοπβ ΑἸεχαηάγ. δραὰ Ἐπ βΟΌΙ Ηἰδι. Ἐδοὶ. 110. νἱ. ο. 14. Φογοπιο, ς Ψιγί8. ΠΙυβισ. θ.8, ΠΆΡ. νυἱϊϊ. Τογια ] δηὶ Ορεῖα, ἢ. 505. οὐϊν. ΕἸ ΑΕ, 
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οἰτουτηβίδησα 88 ΒΏΟΒ {παῦὺ {Π6 ρϑγβοῃ 0 αἰοίαίοα {π6 (ἀοβροὶ μαα 
Ὀ6Θῃ 8 δΥ6- τ] 1688 οὗ [ῃΠ6 ἰγαηδδοίϊοηϑ γϑοοσιϊ δα 1ὴ χ{.} 

Ετοπι {πα ΗΘ γαΐβπιβ ἀἸβοονοσαθα ἴῃ [16 βίγ]ο οὔ 1πΠ18 Οσοβροῖ, τγ8 
βῃου]ὰ γβϑά!γ σοποϊάδ {παὺ 118 Δ ΠΟΥ σγ88 ὈΥ Οἰγίμ ἀπ βἀμοδίίοη 8 
Ζον ; Ὀυὺ {π6 ΠυΠΊΘΓΟΙΒ [,801}|8118 3 1Ὁ οοπίβ! 8, ποῦ ΟὨΪΥ Βῆονν {παᾶΐ 10 
νγ88 σοπηροβαά ὈΥ͂ ἃ ΡΟΥ800 στῆ δα ᾿ἱγοα διηοηρ {πΠ6 1,Δ 0108, θυ 4150 
{παῖ 1 νγα8 τυ θη θαγοπᾶ {Π6 σοηἤη68 οὗ ἀφ. ὙΠαὺ {Π18 (ἀοϑροὶ 
νγα8 (ἰδεῖ σηθα ὈΥΙΠΟΙ ρα ΠΥ ἔου θ μι} 6 6 ϊονυογθ (Ἰποὰρἢ γα Κηονν {παῖ 
{Π0 τ ὝΟΙΘ ΒΟΙ6 «618 σοηγογίβ ἢ {ἴΠ6 οπυτοῦ οὗὨ Πλοσμ6), 18 {ΌΥΟΠΘΥ 
ονϊαθηΐ ἤτοια {Π6 βαρ δπδίϊομβ ἱπἰγοάποοα ὈΥ (6 Εὐνδηρο δύ, τ ΠΙΟἢ 
πουϊὰ αν Ὀ6 ΘΠ ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΓΥ, 1 μα μα τυυϊτίοη ἔοῦ ἩΘΌτονν ΟἸ ΓΒ 188 
Ἔχοϊυβίνοϊγ. Ὑπυ8, (η6 ἤγβὲ ὕταθ {86 “ ογάδῃ 18 τα ϑη οηθα, [Π6 ἃρ- 
Ρβ] ἴοι “ σίσεν " 18 δ ἀθὰ ἰο [Π6 παηηθ. (Μασκ 1. 6.) Αρϑίῃ, α8 {Π6 
Βουμδηϑ οου]Ἱὰ ποῦ υπαἀογβίδπα {Π6 «} οὐ Ἰβὴ ρἤγαβα οὗ “ ἀφίρα ΟΥ σοπιπιοη 
λαπάς, τ6 Ενδηρο θὲ 8448 {Π6 ρδγθηί θοαὶ] Ἔχρίαπαίίουι οὗ “ ἐλαέ ἐξ, 
επισαςῆεπ." (νι. 2.) ὙΒθη ἢ υϑ68 [6 ψογὰ οογδαπ, μ6 8.0] ο1 8 {86 
τη ογργοίδι οι, “ ἐλαέ ἴδ, α σί" (Ὑ]}. 11.}; δηα ᾿πϑίβδα οὔ {Π6 σογὰ 
γπαπιπιοη, ὮῈ 1868 [Π6 ΘΟΙΏΠΊΟῺ ἰθστῃ χρήματα, “ ΥἹοἢ68.7) Αραΐη, [6 
ψογὰ (ομθπηδ, το 1ῃ ΟἿΣ ΨΘΥβίοη 18 ἰγϑηβίαι θα λοὶΐ (1χ. 483.), 
ΟΥ̓ΡΊ ΔΙ βρη ῆθα [Π6 νδ]]6 Ὁ οὗ Ηϊηπομι, τ ἤοσα ᾿πΐδηβ ἤδα Ὀθοη 
ΒΑΟΙΙβοοα ἰο Μοϊοοι, δηὰ ψἤΘσΘ 8. σου 08] ΗΘ τῦλβ δἰϊουδγα 8 
τΤηδἰδι 6 α ὕο Θοηδαπλθ [πα Α]1ἢ οὗ “Θγυβαίθη. Α,8 {π|8 σογὰ Ἵοου]ά 
ποὺ πᾶν Ὀθθῃ ὑπῃαογβίοο ὈΥ ἃ ζυτοῖρηον, {πΠ6 Εὐνδηρ θὲ 2468 (6 
ὙγΟΣα5, ““ ἈΠαΌΘΠΟΙΔΌΪΕ ἤγο ἢ ΌὉΥ ΜΑΥ οὗ οχρίαπαίίοηῃ. Τῆθβθ ραὰγ- 
εἰσ Υ168 οογσορογαΐα [ἢ6 Ὠϊδβίογι 98] ονυϊάθησθ ἃθονα οἰΐδά, τ΄ Μίαγὶς 
ἀεδιρηοα 18 (ἀοβρ6ὶ ἔον {π6 υ86 οἔ (ὐδηίῖ]α ΟΠ γβιϊδηβ,2 

1,αϑίϊν, [16 ἸΩΔΏΠΟΥ ἰπ ΜΠ ΙΟΝ δῖ, Μαγὶς τοϊαῖοθ {π6 11ἴδ6 οὐἩἨ ΟἹΓ 
ΘΑΥΙΟΌΓ 18. 8ὴ Δα! 1 ο πα] ονϊάθποα ὑμαῦ μ6 στοῖθ ἔου (ἀθηθ]α ΟἸγῖ8- 
ἰἰὰη8. Ηἰδ ΠΑΥΥΔΕνΘ 15 Οἰθαγ, οχϑοῖ, Δηα οΟὨΟἾΒ6, δη4 [115 Ἔχογάϊυιϊη 18 
ΒΙ Πρ ΪΑΥΪΥ δίγικῖηρ, ἴον δύ. Ματγὶς ἀπηοιιηο68 ε΄ Θδι1ι8 ΟἸ γὶϑὺ αἱ ὁποα ἃ8 
1Π6 δὸπ 97 αοὐὠὐὠ (1. 1.}, δῇ δυσιδὺ {10|}6, {(Π6 πλοῦ ᾿ἸΚΟΙγ ἴο οῆσασα 1Π6 
αἰϊοπέοι οὗὨἨ ἴ1πΠ6 Βοπιδηβ: οὐ πρ (86 ραπθαὶορυ οὐ ΟὨγιϑῦ, [18 
τηϊταουΐουβ σοποδρίϊοη, [86 πηδϑβδοσο οὗ ἴΠ6 Ἰηΐδηβ δὲ Βϑι]οἤδιη, ἀπά 
ΟἴΒῈΣ Ῥαγίου αγβ, ἢ6 Ῥγοοθθβ αὖ οὔοθ ἴο [ῃ6 τα βίσυ οὗὨ ἢ18 ἴοτο- 
ΓΌΠΏΘΓ. 

ΥΙ. Ταῦ {818 Εὐνδηρ 18 στούθ ἢ18 (οΒρ6] πη ατθοὶς 18 αἰξοϑίοα ὉΥ͂ 
1Π6 υπὶπίογγιρίθα νοΐοα οὗ ΔΗ ΌΙΥ ; ΠΟΙ νγϑ {π18 ροϊῃῦ δνοῦ 418- 
Ριϊ ρα ἀπ} [86 οατάϊη418 Βδγομῖὰβ δηα Β 6] αγηλῖπο, δηά, αἰἴζογ {Πθιὰ, 
{86 «6ϑυ1ὺ [πο σίεσ, δηχίουϑ ἴο χα] (86 ἰαηρταρα ἴῃ τ οἢ 186 1,αἴ1η 
γυϊραία νοσβίοη γ7χὰ8 Ἂδχϑουίθα, δϑηγηθα {Ππῶῦὺ Μαγὶς σοῖς ἴῃ [,αἰη." 
ΤῊὨ18 αβϑουίίοι, βου οσ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ σομ Υβαϊοίβ Ὠϊβίοσιοαὶ ονϊάθποο, μυΐ 
(43 Μ|ΊοΒδο]β 48 τν 6 }} οὔβογυθα) 18 ἴῃ 1086} αἰτηοβί ᾿πογθά!θ]6 : [ῸΓ, α8 
{Π6 1,δη ΟΒΌτΤΟΝ, ἔγοσα ὑπ 8 νΘΥῪ θαυ] ]οδύ ἀσο8 οὗ ΟἸ τ δι ἸΔπ1 Υ, νγ 88 ἴῃ ἃ 
ὙΟΥΥῪ ἢουγΙΒῃληρ βίαΐθ, δηα 88 {π6 1 εἴη Ἰδηριαρα γ88 αἰ 86 ἃ νοῦ (Π6 
ΜὙ 1.016 Βοιηδ ΘΙΏΡΙΓΟ, {86 1,8} ΟΥΙΡΊ ΠΑ] οὗ Νέαν κ᾿ (8ροὶ, 1 1. μαᾶ 
ΟΥ̓ ΘχΙβίθα, οουἹ]α ποί πᾶν ὈΘ θη ποσ]οοϊθα 1π Βα οἢ ἃ ΤΔΔΏΠΟΥΙ 48 {πᾶ 

Δ 8566 ΒΕΥΘΙΔΙ ἱπδίδησε8 οὗ [18 δἀἀπορὰ ἱπ γτ. ΤΟνγηβοπ Ἰ οΥ 5, νοΐ. ἱ. ὑρ. 151---168. 
3 ϑουογαὶ οἵ ἰπ6δ6 1.6} 1518 ΒΓ Βροοϊδεὰ δῦουσ, ρῥ. ]4. 
8 Ὧγ. Οδιιρῦο}}᾽ 5 Ῥγεῖ. ἰο Μαγῖ, νοὶ]. ἱϊ. ὑρ. 82, 83. 
4 Ῥηπὶ, Ιηἰτοὰ. δὰ Ιφςῖ, Νον. Τοδί. ὑ. 811]. 

ΥῈ 8 
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ΠΟ ΘΟΡΥ͂ οὗ 10 Βῃου]ὰ ἀοβοοπὰ ἰο ροβίοσιγ. ΤῊΏ6 ΟἿΪΥ δοηιδίαποο οἵ 
(ἀΒΕΙΠΙΟΠΥ͂ {πΠαῦ 848 Ὀδθθη ργοἀπορα ἴῃ βϑιυρροτί οὗὨ [818 ΟΡΙ ὨἸΟΠ, 16 1Π6 
ΒΌ ΒΟΥ ΡΓΟη Θηηοχρα ἰο δο Μϑ 5. οὔ (ἢ6 οἷά ϑυσγίαο (δὶ Μαῦκ 
ὑγοίβ ἴῃ {Π6 Βομμῖβῃ, {παῦ 18, ἴῃ πὸ 1, π ἰδηραδρο, δηὰ (παῖ 1η {86 
ῬΒ]οχοπίδῃ γϑγβίομ, τ Ὠ1οἢ οχρίδῖη8 Βογαΐϑῃ ὈΥ  ͵γαπλιδὴ. Βαϊ βυῦ- 
ΒΟΥ ΡΌΟΠ5 οὗἩἨἁ {Π18 ΚΙπα γα οἵ πὸ δ ΠΟΥ ἩΠαΐθνον ; [ὉΓ [86 δ πο Υ8 
οὗ Τποῦλ ἃγ6 Ὁ Κποννη, ἀπά βοὴθ οὗ ἴπθηὶ οοηίδϊῃ 186 τχοβῦ ρ]αγιηρ' 
ΟΥΤΟΓΒ. Βοβιίββ, 88 186 ϑυσῖδο γογβίοη Μὰϑ τηϑᾶθ ἴῃ {ῃ6 Εἰαβί, δπά 
(δἰκθη ᾿πητη α!αἴο]ν ἔσο (ἢ6 ασθοκ, πο Δρρθαὶ ὁδὴ Ὀ6 τηδά6 ἰοὸ ἃ δγ- 
ΤΟ Β11 ΒΟΥ μΠ]0η 1η τοραγα ἴο [86 Ἰδηρυαρα ἴῃ π ]οἢ Μανὶς στοίθ αἱ 
Βοπιο.; ΤὍΤΠα δανοοδίθβ ἔοσ {μ6 1,401 ΟΥΙρΊηΑ] οὗ {818 (ὐοβροὶ ἤδνϑ 
ΔΡΡΘαϊοά ἴο ἃ 1μαἴπ τιδηυβοσῖρί ῥγοϊοπαθα ἴο Ὀ6 {π6 δυϊορταρῇ οἵ 1Π6 
᾿υνδηρο δῦ ΒἰπΊ86} }, δηα βαϊα ἰο Ὀ6 ργδβοσνϑᾶ ἴῃ {86 ΠΠγΆσΥ οὗ δ. Μαγκ 
αὐ οϑιυϊοθ. Βυΐ {18 18. ΠΟῪ ρῥγονθὰ ἴο Ὀ6 ἃ τῇϑγο ἴδ ]6; [01 (Π6 
γοποίϊαη τηϑηνβοσιρῦ ΤΟΥΙΏΘΓΪΥ τηδάθ ραᾶγί οὗ {π6 1,μαἴϊη τηδηυβογιρὺ 
ΡΙΓθβογσνοαὰ δἱ Ετιυὶ ((οαοχσ ΕὉτο-ὐ α]16 818), τηοϑὺ οἱ σψϑιοῦ τπνὰϑ 
Ργϊηύθα Ὀγ ΒΙδμοὨηὶ ἴῃ 8 Εὐνυδηρο] τι πι Θυδάγιρὶοχ. ΤΠ6 Ὑ  ηϊοα 
ΤΔΠυβοσὶρῦ σοηίαϊποα {ῃ6 Ηγδὺ [ΟΥΓΥ ρᾶρθβ, οὐ ἔνθ αὐδίθγῃ! 8. οὗ 
Μααν (οβρεῖὶ; 18}6 ὕνγο ἰαβὺ αυδίθυ πῃ] 8, ΟΥ βἰχίθθῃ Ῥᾶρ68, ΔΓ ρῥγθ- 
Βουυϑα δὖ Ῥγαριθ, στ ἤθγα ΠΟΥ͂ ΘΓ ρῥυγη θα Ὀγ Μ. Ποργονθκυ, ὑπ 6 Γ 
1π6 {016 οὗ ᾿ἐγαφπιεπέμηι γαφέπδε Ἐυαπροῖϊἑ 8. Μαγοεὶ υμῖσο απέο- 
σταρἠϊ. 1118. 4ϊο. 

ὙΠΙ1. Τὴ6 ἀοβροὶ οἵ Μαγκ σδομῃβιδίβ (1 οὐγ τηοάδγῃ ἀἰνιβῖοη) οὗ 
βιχίθθη ομδρίθσβ, ἡ ΒΙΟἢ τ δα αϊνιἀ6α Ἰηί0 ἴΠΓ66 Ρδσίβ; ΥἹΖ. 

ῬΑΕΤΊ. 77 ἐγαπδαοίϊοιςα ἤοπι {λι6ὸ Βαρίίδπι 90 ΟἸιγὶδέ ἰο ἠδ ἐπέεγὶπα 
οπ δε πιογε μεδίϊς ραγέ οΥ ἴδ ΜΙπδίγψ. (οὮ. 1. 1---18.} 

Ῥαμτ 11. 76 Τ)ιϑοοιγϑε5 απ «Αοἴϊοπα 0 ὕεδι8 Οἰιγὶβέ ἰο ἡιὶς φοὶπς πρ 
ἐο “οεγμδβαΐοπι ἰο ἐλο 7ουγέι απὰ ἰασέ αδδουον. (1. 14---., 

ΘΈΟΤ. 1. Τὴ ἰγδηβαοίομβ δούνθοη [86 γβὺ δῃἃ βθοομα ρῬϑββουεσα. 
(1. 14---45., 11, 1--. 22.) 

ΞΈΟΤ. 2. ΤΠα ἰγαμβδούϊομβ δούσθοῃ {πῸ βϑοομα δηα (δϊγὰ ρ885- 
ΟΥ̓615. (. 28 ---28., 111.----ν].) 

ΒΈΟΤ. 8. ΤῊ ἰγαηβδοίοη8 οὗ (86 {πϊγὰ ραββουθὺ ἰο ΟἸ σι βί 8 σοϊην 
ἊΡ ἰο “6γυβαίθι ἴο [86 ἔουγι ΒΒ ρϑββοόυοῦ. (υ]}.---  .) 

Ῥαβτ. 111. 7Τλ6 αδείοη, Πεαΐλ, απκά Πἐεδιιττοοίίοη Ὁ Ολινὶϑέ. (Χὶ.---χνι.) 

5ΕΟΤ. 1. Τη6 Μηγϑί αν οἵ Ῥαββίοῃ-σθοκ, οὐ Ῥαϊὰ ϑυπάδγν --- 
ΟἸτε δῦ Β ὙΠ ρ ἢ Δ] ΘΗΊΓΥ ᾿πΐο Φ 6γ Βα] 6π.. (ΧΙ. 1---Ἰ].) 

᾿ Μι|ίοϊιΔο115, νοὶ]. 11, Ὁ. 325. ὅ'δθο αἷδο Φοποβ οὐ ΐὸ Οδηοη οἵ ἴς Νίειν Τοβί, νοἱ. 1}. 
, 67-- 69. 

" ΤΠ ΠΙΒΙΟΣΥ οὗἩ [Π6 ῥὈγοϊθηἀοά διορταρὴ τηδηυδβοτὶρὶ οἵ ὅϑι. Μαγὶς 18 ὈΓΙΘΗ͂Υ 85 [Ὁ] ΟΥ̓. 
ΤΠοΓο να8, αἵ Ααυϊεῖδ, ἃ ὙΘΥΥ δηοίθηι 1, Μϑ. οὗ 16 ἴον (5Ρ618; ἔνγο φυδίογηϊοηβ ΟΥ̓ 
δβἰχίθοη ρῬαᾶροδ οὗ ἢ] ἢ [6 ΘΙ ΡΟτοΥ ΟΒδγίοδ ΤΥ. οδιαϊποά ἰη 1854 ἴγοτῃ ΝΊΟΒΟΪ ΑΒ, ΡδΊ ΠΒΓΟΝ 
οἵ Αφᾳυϊεῖα, δηὰ βαπὶ ἐποπὶ ἴο Ῥσγαζαθ. Το ΤΟΙ ΔΙ προ ὅνο χαδίογηΐοῃϑ [ἢ 6 ΘΒΠΟἢ8 οὗ [πὸ 
οἸυτο ἢ δὲ Ααυ]εῖα, ἀπσίης ἴπ6 ἸσουὉ].5 Ὑ ΠΙΟῚ Ὀαῖο] ἰπδὶ οἰ, οαττίεά τὸ ΕΥᾺ]Ϊ, τοροῖθοῦ 
νὴ ΟΥΠΟΣΥ ν᾽ Δ Ὁ ]6. αγίῖο 68 πε ΟΠΕἸο τὸ 1ποἷγ ΠΌΤΟΝ, Α. Ὁ. 1420 ; διὰ ἔγοιῃ ἴ86 ἴῃ 8- 
δἱταηῖβ οὗὁὨἩ Εὐία] τπ6 Ὑοηοιίδη Πορο, Τοιηδβο Μοοσθηΐοο, οὈϊαϊποὰ {Π686 ἔνθ απδίθγΙ 0 ῃ8, 
ὙΠ ἢ γογα ΒΌ ὈΒΘ]ΠΘΏΓΥ ραδβοα [ῸΓ ἴΠ6 ΟΥ̓ Π8] δυνορταρὴ οἵ 8(. Μαγκ. (ΑΙθογ, Ηδττηο- 
ποαῖ, Νον. Τοβί. ἴοτῃ, ἱ. Ρ. 338.) ΤΉΘΓΟ ἰβ ἃ ραγί σα δύ δοσουπὶ οὗ ἴπὺ Ῥγάσαο ΕὙἼΑρτηθηι 
οὔ 8ι. Μαγκ᾿Β αοβροὶ, Ὁν ϑοδβιιρῆϊη, ἰπ [Π6 τηϊγὰ νοϊπατῃο οὗ {πὸ Ηϊεϊοτίδ οἱ Οομππηθη 0 Π 08 
ΛΑοεβδάρφιϊεα ΕΠοοϊοταὶ ας ΤΒοοήοτγο- Ραἰ δίῃ δο, ὅνο. Μδηοῖπι, 1778 ; ἴῃ ὙΠΟ 8. ἴδ. - δίχα 15 
εἴνοη. ὙΠῸ δοοοπηὶ ἱα δυγτἀχοά, δηὰ ἐπ ἔδλο- ϑίτα 116 οορίοἃ ἱπ ἴπὸ αοπιϊοτηδη ΒΒ Μαράσίηθ 
ἴυγ 1778, νοὶ. χῖνὶ. ΡΡ. 321, 322. 



Οηἡ ἐδ αοΞεροῖ ὃν δι. Μαγᾷ. 439 

ΒΈΟΤ. 2. ΤῊ6 ἰγαπβδοίίομβ οὗ {86 βεσοοπά ἄαγ, οὐ Μοηάᾶαγ. (χὶ. 
12---19.) 

ΘΕΟΤ. 8. Τα γα βδοῦοπ8 οὗ (86 ἐῤέγά αν, οὐ Τ ασϑᾶδν --- 
81. [πῃ 86 πιοτηΐηρ. (χὶ. 20---88, χὶ!.) 
δ. 1. [πὰ [86 ἀνθηΐηρ. (Χ11}.) 

ΒΕΟΤ. 4. Τῆ6 ἰγαηϑαοίίοπ οὗ {πὸ “ομγίβ ἄαψ, οὐ ΝΥ δἀμπεβάδυ. 
(σιν. 1---9.) 

ΒΈΟΤ, ὅ. ΤῊ ἰγαηβισομβ οὗ [η6 ΜΛ ἄαν, οὐ Τβυγρᾶἄαγν. (χὶν. 
10---16.) 

ΒΕΟΊ. 6. Τα ὑταπβαοίίοηβ οὗ {μ6 Ζαβεουογ-άσαν, τπαᾶὶ 18, ἔγοπι 
ΤΗυγβάδν ανθηΐϊηρ ἴο ΕὙΙΟΔΥ δνοπίηρ οὐὗἩ [ῃ6 Ῥαββίοη- ΜΘ. Κ ; 
πο! πἀϊηρ 1Π6 Ἰηδοταίοι οὗἩ 1πΠ6 ΤΟΥ 8 ΘΌρρον, (γι δι ΒΒ ἈΡΌΠΥ 
ἴηὴ ἴπ6 ραγάδῃ, [18 Ὀοϊηρ Ὀοίγανοα ὈΥ “48, 18 σα], ογυοι- 
ἤχίοη, ἀπά θυ γῖ4]. (χιν. 17---72., χυ.ὺ) 

ΘΕΟΊ. 7. Ἴ6 ὑγαμβδοίοηβ δέου (86 τοϑυσγθοίοι οὗ (ἸὨγιβῦ. (χν].) 

ὙΠ1. Ετοπι {Π6 διγικῖηρ οοἰποϊάδησα θοΐσψθοη {π6 ὅοΒρεὶ οὗ Ματκ 
δηα {παὺ οΥὗἹὙ Μαίπον, βανογαὶ Ἰθαττιθα τηθη παΥα ἰτμασιποά ἰμαὶ Μαγκ 
οοΙρ"]οα [ὶ8 (ἀοβρ6ὶ ἔγομη μῖπι. Αυσιυδβίηθ δβϑογίθα {παῦὺ Μαγκ νγἃ8 
ἃ ΒΟΣΨ16 οοργ δὶ (ρεαϊϑεχι5) δα δριϊουβοσ οὗ Μαίΐμον, δητζὶ ἢ18 
ορἰμΐομ 88 ἤδοη δαορίοα ὈΥ δίιμοη, (δὶ ποῖ, Αἀ ον", Ὅσο, Ηαν- 
ΨΟΟΩ͂, δηά οἰ υβ. 

1π {π6 γϑαὰγ 1782, ἴζοργρε ρῃθ] Βῃ6α 4 αἀἸββογίδοῃ 7, ἴθ τ 16} [6 
[48 ργονοα {παὶ {818 ΠΥΡοί6β18 18 πὸ ἸΟΏΡΟΥ ἰθη8Ό]6, δα Μ|ΊΟΠ86118 
ἢ48 δΔοαᾳυ!αβοοα ἴῃ [Π6 τϑβυ]ὺ οὐὗἩ ἢ18 ᾿παυΐϊσιθβ. ΤῈ [Ὁ] σηρ οὔδογ- 
γί Οἢ8 δ. Ομ! ον Δρυιαρσοα ἔγοσα Ὀοίῃ {Π686 τ [6 ΓΒ. 

ΤΠ6 αϑβοσίίοι, (παῖ Ματὶ Δοτιαρσοὰ (6 ἀοβρεὶ οὗ Μαιίΐμον, οοπ- 
ἰγααιοῖθ [86 υηδηϊπηοῦβ νοΐϊοα οὗ δηθΠαυ Π Υ, ἩΒΙΟἢ δἰδίοβ ἐμαὶ Ματὶς 
νσοῖθ ἢἷ8 (ἀοβρ6] ὑπάδγ [Π6 ἱπβρθοίϊοη δηᾶ ἀϊοϊαίϊοη οὗ Ροίδγ;: δῃά, 
ΔΙ ΠοῸρ ἢ [Π6Γ6 18 ἃ σοϊποίάθηοθ Ὀαύνγθθη {Π686 ὕνχο Εὔὐνδηρο Ἰϑ[8, γοῦ 1ὖ 
ἄοαοϑ ποῖ ἴἤθηοα ὩΘΟΘΒΒΑΙΠΥ (ΓὉ]Π]ΟὟ ἰῃαΐ δα αὐτιάρσοα (μ6 ἀοβρεοὶ οὗ 
Μαιίμον. ΕῸΣ, πὰ (6 ἢγϑὶ ρἷασθ, ἢ6 ἔγθα ΠΥ ἀονϊαΐοθβ ἢ ῸΠι 
ΜαΙπονν τη (Π6 ΟΥΟΡ οὗἁὨ [τὴ6, ΟΥ̓ ἴῃ {1Π6 διτβηροιηθηΐ οὗ [118 [δοίβ88, 
δη ΠἰΚοντ186 Δ 8 την {Π1ηρ8 οὗ ψ οἢ Μαιπονν 88 ἔλθ ὯῸ πΟύΙο6 
Ὑπδίονοσ ΝΟΥ͂, 88 Ναί πον γὰ8 δὴ δροβίϊβ, πα ουϑ- 1 1Π 658 οὗ 
{Π6 ἰκοίθ τδιοἢ δ6 τοϊαϊοα, Μαγὶς οουϊὰ ποΐ ἢᾶνο ἀοβὶσοα Ὀοίίον δὰ- 
1ΠοΥγ ; 1, ἐπογοΐοσθ, 6 δὰ Μαιίμον Β σοδροὶ Ὀοΐογο μἰπὶ ΒΘ η ἢ6 
τοί 8 οὐῃ, Β6 ἸγΟῸ ἃ ΒΟΔΥΟΘΙΥ παν δαἀορίοα ἃ αἰ ἴδγθηΐ δγγδηρο- 
Ιπϑηΐ, ΟΥ μαγθ ἰηβογίθα ἔβδοίϑ νι ἢ μ6 οου]Ἱαὰ ποῖ πᾶνα ἰοαπα πῃ ἢ185 
οσἱρίμαὶ δυΐθου. 

Αρσαΐῃ, ΔΙ Βουρ ἢ ὙΠ6Γ6 ΔΓῸ ΒΕΥΕΙᾺΪ ρατίϑ οὗ Μαι πεν Β (ἀο8ρ6} τ μ] ἢ 

᾿ Ῥτοῦ. Αα]οσ᾿δ Ἡγροιμοβὶβ 18, ἐπὶ Μασὶς ἢγϑὶ οριοσιϊδεὰ ἴῃ αοερεὶ οὗ Μαΐου ἰηΐο 
τοοκ, οὐ τ[Π086 Ἰορὶς8 ποῖ τἴπ6 Βοϑίμοηδ (Ὁ Ποπὶ πὸ πτοῖθ) νου ποῖ ὑπάογ- 
διδηὰ ; δ 0 ἢ} 88 ἴπ6 ἀθηθϑίοργ, [86 Ὠίβοουσδα ἀοϊϊνογοὰ οἡ ἴμ6 Μουηῖΐ, ἴΠ6 284 οπαρίοτγ, 
ὙΠΟ ἢ γὲ8 δἀἀγτοββοὰ ἴο ἴΠ6 ῬΠασίβοοβ, ΒΟΙ6 Γοΐδγοηςοβ ἴο 186 ΟΪὰ Τοκίδηιοηϊῖ, Δηα 8 [ΟὟ 
Ῥδγδῦϊοβ. Αἴοσ ψ οὴ πο ἱπιαρὶποβ ([ῸΓ ἔΠ6 ΒΥΡρΟΙΠοδὶῷ 18 ὈΠΟΥΪΥ ἀδδεταϊο οἵ ῥγουῦ (δῖ 
1ῃη6 ψ ΏΟΪα τὴδϑ ἰγδηβίδιοα ἰηῖο Οτοοκ, ἕοσς Π6 86 οὗ [6 ατοοκ οὐ Ηο]]δπίδβιὶς ὁ ονν8. 

5 Τῆς τ|6 οΥ̓ [18 ἔγδοὶ ἰ8 Μαγομδ πον Ἐριϊοιιαίον αϊλαὶ, 11 88 τορτγπιοὰ ὑγ Ῥοῖϊ 
δηὰ Βυρογιὶ ἱπ τὴ6 βγεῖ νοϊα οἵ [πεὶν Β.]} σα Οοπηπηδηϊδιίοπαπι ΤΒοοϊορίοδγιαμι.. ἨεΪπι- 
δίδάϊξ, 1800. ὅγο. 

3 ΚΟρρο δδ85 ρίνϑῃ ἐλίγίδεπ ἰηβίδηοοβ. ὅ6θ οι δ ΘΎΠορο, νο]. ἴ. ΡΡ. 55---δ7. 
4 Κορρς [48 ρφίνεη ἐισεπιψοίλγος ἰηδίαποαϑ οὔ ἴΠ686 δ ἀϊτίοηδ. Ια. ΡΡ. ὅ9---θ.. 
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ἃ Εν σο δύ, ὙΠῸ ττοίθ ΟΠ ΘΗ ἔὸν 186 86 οὗ (6 Ἐοιηδη8, τηϊσπὶ 
ποῦ ΩΡ ΡΓΟΡΟΓΙΥ͂ οτηϊῦ ---τ Βα οἢ 48 {Π6 σθηθδίοου --- 6 Ἠθα]ησ οὗὨ {Π6 
σΘηΓαΓΙΟἢ Β ϑοσνδηΐ αὖ (ὐδρογηδυτ --- (ἢ ΓΒ ἀγρυχηθηΐ ἴο Ομ ἀ]8- 
οἰρίθβ, ἴο ῥγονϑ ἐπαῦ ]ι6 τγὰϑ (Π6 Μδβϑιδῇ --- [Π6 βούτοι οἱ (6 πηουηΐ 
---βοῦθ ῬΙΌΡΠΘΟΙΘΒ ἔγοτα (86 ΟἹα “Γεϑίαμχγοηί --- ηά {ἢ6 παισγαΐϊνο οὗ 
17Π6 ἀοαίῃ οὗ Ψυἀδλ8 ϑοδγιοῖ; --- γϑῖ, οὐ {86 οἵμογ μαπᾶ, {ῃθγθ ἅγὰ 
Βουθγα γοϊαοηβ ἴῃ Μαίμανγ Β (σοδρεϊ, ον (ἢ 6 ομηϊδϑίοι οὐ συ ῇῃῖοὶ 1 
18 νΟΥῪ αἰ που] [0 αβϑίρῃ ἃ γϑᾶϑοῃ, δηᾶ σι βΐο {πογοΐοτα 1οδα ἴοὸ τἢ6 
σοπΟ] υδῖοπ ἐμαῦ 8 (ΔοΒρ6] τγᾶϑ ποῦ υϑϑα Ὀγ Μδτγκ.--- 366 ραγι συ υὶγ 
{πῸ ἀΙΒοοῦγβοθ 8Πα ρΆγΆΌ]68 γοϊδιθα ἴῃ Μαϑίξ. ν1}]. 18 .---22. ; χ, 15---22,: 
χ]. 20---80. ; ΧΙ, 38 ---4δ, ; ΧΙ, 1---839.; χνῆὶ, 10 ---88.; χῖχ, 10---1 2. ; 
Χχ. 16. ; δηά χχὶϊ. ]---14.: 
10} γ, ΜαγκΚ᾿Β Ἱπηρογίθου ἀθβουιρίίοη οὐ ΟἸ σι ἰγαπβδοίϊοηβ τι ἢ 

1Π6 ΔΡΟΒ[168, ΔἰΘΙ 18 γοϑυστθοίίζοη, αβογ 8 {π6 βίγοηροβέ ργοοῦ {παὶ ἢ 
νγ88 (οί ἢν ἀπδοαυμιηΐοα τῖτ {1|ὸ οοπίθηῖβ οὐὗὁ Μαίμονν Β Οοϑρεὶ. 
ΤῊ Ἰαιίου Εὐνδηρο θέ μα8 σίνθη 18 ἃ. ΨΘΥῪ ΟἸΓΟυΙ βίδ [14] ἀθβου! τ οη 
οὗ Ομ γῖβυ β ὀομνθσβαίοη τ 18 ΔρΟΒί] 68. οἢ 8 τηουηίαϊη ἴῃ (ἀΔ|11|66, 
γε {86 ἔοσγιμθσ, ᾿πουρῷ δα πδα Ὀδέοσο σοϊαύθα (σῖϑὶ Β Ῥσόπιῖβα {μα 
6 ψου]ὰ σὸ Ὀεΐογο ποιὰ πο (1411166, μ88, ἰὴ ἔπ Ἰαϑὲ οσῃπαρίδγ οὐ Ηἷβ 

(οΒροὶ, πο δοοουπί υπαΐσνοσ οἵ ΟΠ στ βι Β ρρϑδγαποοα ἴῃ (411166. Νον, 
1 Βὸ μδαὰ τεδὰ Μαδιμον 5 (ὐοβραὶ, {π1ὶ8 πηρογίδηὐ δνοπὲ οουϊᾶ ποί 
αν Ὀ6Θὴ ἀΠΚηο ΝῺ (0 ᾿ἶτὰ, δηα ΘΟΠΒΘαΠΘΗΓΥ 6 πνου]Ἱά πού ἢανὸ 
πορ]θοίοα ἰο τοοογὰ 16. 

Μιοἢβ6118 ἔσο οὔβοῦνοθθ, ἰδαὺ 1 ΜΚ μαὰ δα Μαειῃον Β (ο- 
Ῥ6ὶ Ὀοΐογα Εἷπι, 6 σψου]α ἰιᾶνα ἀνοϊάθα δον ΟΥΎ ἀρρθάσγαηοθ οἵ οσοηΐγα- 
ἀἸοῆοι ἴο {Π6 δοσοιπίβ σίνθῃ ὈΥ͂ Δ ΔΡΟΒ[]6 δῃα δὴ ουϑ- ποβθ, Η!β 
δοοουηΐ οὗ {Ππ6 08]1] οὗ [μονἱ, ὑπᾶθὺ [6 ΨΘΥῪ δια ΟἰΓου!ηθίϑηοθ 88 
Μαιίδον τθη το. [18 ΟὟ ΟΔ]}}, ἰ8 δἱ ἰοαϑὺ ἃ ναυϊαί θη ἔγοτη Μαιίῃον Ἐ 
ἀδβοσιρίοη ; δηα {818 ὙΟΥΥ ναγίδίίοη σψουὰ ἢανα Ὀδθη γνοιάθα, ἴἴ 
Μασκ μδα δα δοοθϑδδ ἰο Μαίπον (ἀοβρο]. Τῃδ βδγαθ τυ ὃδ οὔ- 
βογσνοᾶ οἵ Μδῦκ χ. 46., θοσο ΟὨΪΥ ομδ ὈΪπα ταδῃ 18 τηδπίϊοηοά, 
ψΠοσθα8 Μααν, ἴῃ ἴΠ6 Ῥάγα} 16] ραββαρθ, ΘΠ Οη 5 ὑνχο. [ἢ ΜαγκΒ 
δοσουηΐ οὗ Ῥοίου ΒΒ ἀ6η1α] οὗ ΟἾγίϑι, (ῃ6 νΟΣΥ͂ βαῖὴθ οιηϑη, γῆ 8(ἷ- 
ἀτοββοα Ῥρϑίον [6 γϑὲ {ἰπι6, δα ἀσοβϑοα ἴπὶ ΠἸΚονν 86 {Π6 ϑοοοηά {1Π|6, 
Ὑ ΠΘΓΘΑΒ, δοοοσαϊηρ ἴο Μαϊπον, 6 γγὰ8 δα σοϑβοα ὈΥ αὶ αἰβογθηΐ 
ῬΘΓΒΟΙ ; ἴον Μαζὶ (χὶν. 69.) 868 {π6 δχργθβϑίοῃ ἡ παιδισκή, ἐδλε πιαϊά, 
ψοἢ, τ ῃουΐ ἃ νἹοϊδίϊοη οὗ ρυϑυλιηαγ, οδῃ 6 ΘΟΠδί ΓΘ ΟὨΪΥ οἵ 1Π6 
ΒΆΠῚ6 πηδιἃ ὙΠῸ δὰ Ὀδθθῃ τιθη!οηθα ᾿πητηθαϊδίοΥ Ὀδέοτα, [1688 
ἹΠαΔΘΘα ἰδ τρθϑῃ8 ἐλξ τηδϊα ψἘῸ ἱκαρί {μ6 ἀοοῦ,] Ὑμογοαβ ΝΜ ΠΟῪ 
(χν!. 71.) 88 ἀλλή, αποίλον πιαϊα.2 ΝΟΥ͂, ἴῃ ὙΠαΐθσυο ΤΩΔΠΠΟΙ 

1 ορΡρε ἢδδ8 βρεϑοϊ ρα βονογαὶ οἱβοὺ οτηϊββίοπβ ἰῃ [16 ΟΟΒρε] οἵ δὲ. Μαγὶς, υὩῖοἢ τὸ πατο 
ποῖ τοοτ ἴ0 ΘΠ ΠηοΓαῖθ. ὅ66 οι ϑυ)Ορα, το]. ἱ. ΡΡ. 49 --- 58. 

3 ΤῊο σδοὶς ἀἰ συγ, ἴπ σοσοπο]ηρ [818 ΔΡΡάγοπν ἀἰΒΟσθρϑηοΥ Ὀεΐτγθοη τῆς ἵπτοὸο ΕνδΔη- 
δ 5.8, “ Π85 δὐΐβθῃ ἤτοι [86 ναΐπ Ὄχρθοϊαδίίοη τῃμδὴ ΤΠΟΥ πιιϑὲ ΑἰΥΑΥΒ δρτὸθ ἢ 686} 
οἴπον 1π [86 πηοϑ8ὲ τη δηὰ {Υἰν] 8] Ῥαγ ΟΌ]ΔΓΒ: 88 ἐΓ [ἢ 6 σΥΟΙὈΣΠ Υ οὗὨ ΟἿΣ τοὶ ρσίοη τγεδιοὰ 
ΟΠ βυςο ἢ ΔρΤΘΟΙΠΘηΐ, ΟΓΥ ΔΩΥ ΤΕΘΔΒΟΠΔΌΪΟ Βοθοῖηο οὗἩὨ ἱπβρίγϑίοη στεααϊσοὰ {πἰ|8 ἐχδοὶ σοοΥτο- 
δροπάθηςυ. Τμ6 βοϊυοη, ν᾿ ἢΐ ἢ ΜΊΟΒΔ6118 αοσινασάδ οἤεγεά ἰη ἢἷ8 Αππεγζεπρεπ, αἤοτὰ8 
811 τ βαι δίδοϊοπ συ ἢ ἃ οδπαϊᾷ τη οδη ἀοδῖτο. ΑΔἔΕΓ βίδεϊηρ {πὶ Μαιΐδον Βαά καϊὰ 
4 8ηΟΙΒΟΥ τηδὶὰ,᾿ Μασὶς " τΠ6 τα, ἀπὰ 1Κα “ ΔηΟΙ ΠΟΥ πιᾶπ (ἑτέρος), ἢ6 Οὔβοττοβ, ἴῃ 6 ἡ ἢΟΪ6 
Ἄσοπιίγαάἰουϊοη Ὑδη βῆ. δὴ οποα, ἱἶ γγ6 ΟἿΪῪ διϊοπά τὸ οί, [86 χαυϊεῖ δροοϊδῖοσ οὗ 4}1 πεῖς ἢ 
Ῥαβϑοὰ. ΕῸΣ Β6 ἩΤ[68 (ΧΥΙ, 25.) “ Τλεν βαϊὰ υὐΐο Πὲπι, δδὲ ἴποὰ ποῖ 8δ]8580 οἱ οὔ ἢ8 
ἀϊδβοὶρ᾽οβ᾽᾽ ὙΈΘΏΟο ἰδ ΔΡΡΕΒΓΒ (δὶ [ΠΘΓῸ ΨΕΙΟ ΒΟΎΘΓΑΙ γγῆ0 ΒΡ Κα οὐ 1}}8 οσσδδίοη, δηὰ {ἰδὲ 
811 πο ἰ6 βαϊὰ Ὀγ Μαίδον, Μασκ, δηὰ 1κικθ, ΤΏΔΥ ὙΟΙΥῪ ΘΘΒΙΪΥ 6 ἴγι6. ὙΒΟΣΘ τοὶρϊ ῥτὸ- 



Οη ἐλε αοεροῖ ὃν 8ὲ. Μαγΐ. τ 44] 

ΠΑΓΠΊΟΙἰβἷδ ΤΥ ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 {0686 ΘΧΔΠΊΡ]6Β, ἔμογα 111} δἰ ταν ΤΟΙ ΔΙ 8 
ἀιβδτγαπος Ὀθούνθοῃ {6 το δοοοιηίΐδ, τυ Ιοἢ ψου ὰ ἤανο ὈΘ6Θῃ δνοιαο, 
16 Μαγῦκ Βα οορ!οα ἴτοαλ Μαίμαν. Βυΐ τῇμαῦ 8814}} νγχα δαὺῪ οὗ 1η- 
βίδῃοθϑ, ἴῃ ὙὙὩ ]Οἢ {Π6ΓΘ ἸΩΔΥ͂ Β66 πὶ ΠΟ Ιη046 οὗὨ ΤΟσοποὶ Ἰαοη ὃ [1 πγ6 
σορασα Μαῖ ἱν. 85. δπα 1. 36. στ Μαίζ, νὴ]. 28---34,, γγα 8[}8}} 
πα ποῦ ΟἿΪΥ ἃ αἰ ἔδγθησα ἰὴ {Π6 διταπροηιθηῦ οὗ {86 ἰδοίβ, θυΐ βυοἢ 8 
(ἀΔοιαυτηϊηδίίοα οὗ {ἰπι6, ἐμαὶ 1 ἸοΟΚΒ ἴο βοπγθ 828 1ἱἢ 8. σϑοοῃο δ οῃ 
ΓΘ ΠΩΡΓΔΟΙΟΑΌΪ6. ΕΌΓ, δοοοσάϊηρ ἴο Μαίίμον, οὐ (πΠ6 ἄδὺ δῇδν 
[η6 Βούπιοη οὐ {π6 τηουπί, ΟἸγῖϑὺ θηξοσθα Ἰηΐο ἃ 8ῃ 10, πα ογοββοα {Π6 
Ιακα οὗ Ἑὐδηποβαγοίῃ, υἤθγα ἢ6 δποουμίθγοα 4 νἱο]θηΐ ἐθιηροβῖ : θαΐ, 
ΔΟΟΟΙίησ ἰο Μαγκ, [Π18 υθηῦ ἰοοῖκς ρίαοθ οὐ [ἢς ἀδν αἴΐου (ἢ6 βϑστηοῃ 
Ἰπ ῬΑΓΔΌΪ6Β; δηα, οὐ {π6 ἀἋἀΑΥ ὙὙΠΙΟἢ [Ὁ] να ὑπαὺ οα ψΠϊο {Π6 
ΒουλΟη ΟἹ {Π6 πιουπὺ ψ)͵ὲ8 ἀονογοά, ( σϑῦ πυϑηΐ, πού ἴο [Π6 β68- 8146, 
Ῥαῦ ἰο ἃ ἀοϑογί ρῖδοθ, ἤθη ᾿6 ραβϑβϑὰ {σγουρὰ {π6 ἴονγηϑ δπά 
ὙΠΠ]αροθ οὗ Οἀ41166. Αμοίμον ᾿πβίδμοθ, ᾿π ὙΒοἢ στα 8}.4}} Ππα 1 
δαυλὶ αἀἰβῆου!ῦ ἴο σϑοοηοῖα (ῃ6 ὕνο Εὐναηρο 8[8, 15 ΜΚ χὶ. 28. 
οοιμραγοα σὰ Μαι. χχὶ. 23. [Ι͂π Ὀοίῃ ρμἴδοθθ {πὸ «618 ρυϊθδίβ 
Ῥτόροβα [μ18 χυοϑύίοη το ΟἸγἰϑῦ, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖο ; αἰϊυἀϊηρ 
ἴο Νιῖθ Θχρυ βίου οὐ (πΠ6 Ὀυγαῖβ δά 86] 16 γϑ ἔγοτα 1868 ἰθωρὶ9. Βαΐ, 
ΔΟσΟΥηρ ἴο ψμαὺ δι. Μαῦκ μδὰ ῥγθυϊοῦθὶυ τοϊαίθὰ ἴῃ 1Π6 δϑιηθ 
οἰαρίθυ, 10 ΒΘ 6 Π1Β 88 1 {π18 αθϑίοη δα 66 η ργοροβθά οἡ {π6 {μϊτὰ 
ἄγ οἵ Ουδυ ΒΒ ΘΗΙΓΥ ἱπίο «6γυβαίθια ; δοοοσγάϊηρ ἰο Μαίμον, 1Ὁ τᾶ 
Ργοροβθά οὰ ἴμ6 δβεοομῃά. [1 Μίδγκ μιδα οορὶοα ἔτοῃ Μαίίμον, {18 
ἀἸἔἴογοησα 1η (μοῖνῦ δοοουῃίβ του ]α Παγα ΪΥ πανα ἰάθη ρ]δοθ. 

ΤῊ15 ᾽ἰ8 πού 86 ρῥ͵δοθ ἴο τϑιμαῦὶς οἢ [ἢ6 δοϊυίίοη οὗὨ {π6 ΑΠΌ 168 ; 
Ὀυὺ {π6 ἔβποϊ οὔ {πον ᾿γὶπρ,, 88 1 ΟΓΘ, Οἢ {Π6 βυγίλσα ργουοβ [6 ᾿πά6- 
Ραϑῃμάθησα οὗ {π6 ἔνγο [ιϊβίουτθβϑ. ΤῊ Ϊβ 18. 4180 πιοϑὶ οἰ δα υΥ βδῇῆονη ὈΥ 
1π6 ΤΔΩΥ ΡαΓ ΟΌΪΑΓΒ ἰηἰγοάυοορα ὈγῪ Μδυκ, πὨϊοἢ ΠσνοΣ σου] Πᾶνα 
Ὀδθη ἀογινοα ἔγοτῃ ΜδΠον. 
0 ταυϑὺ Ὀ6 ὈοΟΥΠΘ ἴῃ ταϊπα ἐπαῦ οπ6 οὐδ͵]δοῦ οὐ {π6 ρατὶ οὗ Μ|ςομΔ6119 

88 10 ἀἸβρονα {6 οδποηΐοαὶ δαίμοσιν οὗ {818 (ἀοβραὶ απὰ ἐπί οὗ 
1κο (866 {86 ποχῦ ομαρύθγ); ἤθποθ δ πιασπύβεά βαρροβαά ἀϊδ- 
ΟΥΓΘΡΆΠΟΙΒΒ. 

ϑῖηοθ, (ἤθη, 1Ὁ 18 δυάθηΐ {(μαὺ δ, Μαγκ ἀϊὰ ποῖ ΘΟΡΥ ἔτοια {Π6 
αοβρθοὶ οὗ δῖ, Μαείιον, ἴμ6 αυδϑίιοη ΘΟ ΓΒ, ΠΟῪ ΔΓΘ Μ᾽ ἴο ΓΘΟΟΠΟΙΪ6 
186 ἜΠΕΙΩΝ ΟΟἸΠοΙἀθῆοθβ Ῥοΐνγαθῃ ἱμθπὶ, ΠΟ ΟΟΠΘΒΒΟα]Υ οχὶβί 
Ὀοίἢ ἴῃ βίγ]ς, σοσάβ, δῃα {πῖηρβ}ῦὉ ορρο, δῃὰ δος τὰ ΜΊΟ46]18, 
Θηάοανουγοα ἴο δοδουπύ ἕο [ἢ 6 Θχδηιρ]68 οὗ σψοῦραὶ ΠΑΥΤΟΩΥ ἴῃ {86 
(γοθ ἔσθ (ὐοβροὶθ, ὈῪ ἰδ βυρρφοβιξίοῃ {πᾶὸῷ ἴῃ ἴΠο86 ΘΧϑ 068 {ἢ 6 
᾿ῦνδηρο δῖ8 τοίαϊποᾶ (Π6 υγογβ ψ ον μα ὈΘΘ υ864 1 Τμογα δποϊθηΐ 

ὈΔΌΪΥ Ὀ6 τοτο (Βδη ἴΠ0 Ἰῆγοο ὙὮΟ ἃΓῸ παπιοᾶ; δαὲ τΠ6 τη] ἃ, ὙΠῸ Παά [ἢ 8 ΌΥΤΆΘΥ ᾿ῃδίβποθ 
τοςορηΐθοὰ Ῥεῖοσ, Θρροδὺβ ἴο δυο τηδᾶθ ἴΠ|6 ἀφοροδὶ ἱπηργοβϑίο ΟΠ ἢΐ8 τπιϊηὰ; δὰ Βοποο, 
ἴπ ἀϊοιϊδιίηρ τἢϊ9 ΘοΒροὶ ἴο Μασῖ, πὰ σοὶ χἢϊ μδνὸ βαϊὰ δε τηδὶ ὰ," Βίβῃορ Μιάα]οίοπβ Ποο- 
ἐτηο οἵ [6 Οτεοὶς Ασιείοϊο, ὑ. 385. ὅσϑι δαἀϊοηῃ, 

" ΜΊΟΒΔ6118, νοὶ. 111. Ρ. 2320. Κορρο (υἐ φωργὰ, ῬΡ. 57----59.} 85 σίνθῃ βϑύθγαὶ δ Ἰοπαὶ 
ΟΧϑηρ 68 οἵ δεοηΐης οοπιγϑαϊοϊίοηδ Ὀδίνγοοη ὅΠ6 ἴνγο ΕὙΥ̓ΔΗΡοἰἰδῖϑ, ρσουΐπρς πᾶν Μασκ οοι]ὰ 
ποῖ πᾶν οορίεα ἔγτοπι Μαιμενν. Οὐ ἰδὸ βυθοῖς αῦονο αἰδοπεβοά, ἴΠῸ τοδοσ νν}}} πὰ 
τη Γἢ ἱπιρογίϑηϊ ἱπίουτηδίίοι ἰῃ Ψοηο8᾽8 ὙἹπαϊοδιίοι οὗὨ 18:6 (ΌΤΤΩΟΣ ρασὶ οὗ δι, Μδιίμονν" 8 
6861 οι Μτ. ΥΥ ἰϑίοη 5 Ομαγρε οὔ ᾿)ἰβὶ σσδιῖ ἢ Β, ΡΡ. 47.---86., ῥγηϊθα δἱ 16 ἐπὰ οὐ μἷ8 
τὨϊγὰ νοϊαπια οὐ πὸ ὕδποη: δπὰ αἷϑὸ ἰῃ {πῸ 1δείη {ποεΐδ οὐ Βαγίυιβ γσδὴ 1168, πο ἃ 
ϑροοίηοη Ηοιτηθπουϊίουτ ἀδ ᾿ϊδ, απ δ ὑπὸ Μδγοο βιιηΐ παιτϑῖδ, δα Ἵορίοβίαβ οἱ ὀχρὶ]ὶ- 
οδιίαα, ΔΌ 60, 4Δπι 8 οϑδίεσί8 ΕΥδηρο ἰδὲ 18 ὀχ ροεὶῖβ. ϑυο. Ὑτδ θεῖ δὰ Ἐμοηυπι, 1811]. 
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(ἄορ 618, βοῃ 8 ἰβοβα τηθηἰοηθα ὈΥ [μκὸ ἷπ δὶ8 ῥγοίαόθ Βα 
{μογο ἀἄοθ8 πού ἈρρθαΓ ἴο "6 ΔΠΥ͂ ΠΘΟΘΒΘΙΓΥ ΤῸΓ ΧΟΒΟΓ ηρ' (0 ΒΌΟἢ 8η 
Πγροίποβιῖβ; ἔοσ, ἴῃ {86 βγϑὶ ρίδοθ, 10 οοπίγδαιϊοίθ (86 δοσοιηῖθ σίνθῃ 
ἴγοτα ὑπ θδυὶν ΟΠ γβδη Ὑσ! οΥΒ ἀθονο οἰ αα ; ἀηα, ΘΘσΟμάΪΥ, 1 ΤηΔΥ 
ΡῈ δοοουπίαα [ὉΓ ἔτοπι οἴμοὺ οαυδθθ. Ῥαδίδθρ γγᾶβ, δαυλὶ ν ἢ Μαΐ- 
(μον, Δ ΟΥ̓ 6- ΠῚ 668 ΟὗἩἨ ΟὟ ΙμοΣ ΒΒ τηΐγαοθϑ, δα μαα 4180 μϑαγὰ ἢΪ8 
αἸΒοοῦΓΒ68, δηἃ ΟἹ ΒΟΠῚ6 ΟΟΟΑΒΙΟῊΒ τΥα8 δατη6α ο Ὀ6 ἃ Βρθοοίδίοσ οὗ 
ἰγδηβδοίιοηβ ἴο Ὑ ΠΙΘὮ 411] [86 οἴποσ ἀϊβοῖρ68 αγο ποῖ δαἀπλιεα, Βοίἢ 
τ ογ Ηθῦτγονβ, ἱπουσὰ ἱμοῪ πγοΐθ τη Ηδ]]θηϊβῦο ἀσθοῖ Ῥαίον πψου]Ἱά 
ἘΠπογοίοσα ῃαίαγα ν σθαι ἰῃ 1.18 Ῥτοδοίηρ [Π6 Βαηθ δνθηΐβ πα α18- 
ὁΟΙΓΒ68 τυ οἢ Δίαιον γϑοοσαθα ἐμ 8. (ἀοβροὶ ; δῃᾷ ἴ1ἢ6 βδῃπγα οἷγ- 
ουὐμηϑίλῃσθ τηϊρῃς Ὀ6 τηϑηθοποα ἴῃ {Π6 ΒΆΤΩΘ ΙΏΒΠΠΘΥ ΟΥ̓ Π]6η, ὙΠῸ 
Βουρσηῦ ποῖ Δ Υ ““ ΘΧΟ ΘΕΟΥ͂ οὗ Βρϑϑοἢ," θα τ ο86 τοϊηαβ γοίδιπθα 
{86 ΤΟΙΙΘΙὈΓΆΠΟΘ οὗ [αοῖϑ ΟΥ ΠΟΙ ΟΥβα Οὴ5 ὙΒ]Οἢ ΒΙΓΟΏΡΊΥ ᾿πργοϑ86α 
ΤΠ 6πὶ, Ἔσ θη ΥΠΠουΐ ἰαἰκίηρ ᾿ηἴ0 σοηβιἀογδίίοη {π6 1άθ8 οἵἩ βαρογπαίυγαὶ 
συϊάκῃοο.3 

ΙΧ. ΘΙΠΙΡΙΠΙΟΙ ΕΥ̓͂ Δα ΘΟ ΟΙΒΘΠ6Β8, Ὁ} ΑἸπγοβὺ ρ᾽οϊαγοδαια νυν) ἀπο 88 
οὗ πδυστϑοη, ἀγὸ 1ῃ6 οπαγδοίου ϑέϊοβ οὐ Μααν (ἀοβροὶ, σι ῃϊοῖ, σοη- 
Βιάθσιηρ [Π6 σΟΡΙΟΒΉ 688 πα τηλ]οϑὺυ οὐ 118 δι Ὀ]θοί, ----[Π6 ναγιοίυ οὗ 
δτοαὶ δοοη8 10 τοἰαίεθβ, ἀπ {Π6 Βυγργιβὶπρ' οἰγουτηβίδῃο68 δα δἰίοηἀ 6 
το, ἑορσοίμοῦ πὶ 186 Ὠυμλογου8 ἀπ ᾿πηρογίδηΐ ἀοοσίγιη68 δπα ρ᾿γὸ- 
οαρίβ ψ Βοἢ 1 σοπηίδ18,---15 1Π6 βῃηογίοδί δηᾷ οἱθαγαϑί, {Π6 ῃπιοϑῦ ᾿η8Γ- 
γ ]]ουβ, δηᾶα δ 186 ββῆιθ ἐϊπι6 (6 τηοϑί βϑιἰϑίδοϊοσυ ΠΙΒΙΟΥΥ ἴῃ ἴ86 
Ὑ]οΪ6 που]α. 5. 

ΟΗΑΡ. Υ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΟΟΒΡΕΙ, ΒΥ δ1. {0ὙΚῈ. 

1. ΤῊΕ ΤΙΤΙΕ οὗ {π18 (ἀοΒραϑὶ ἴῃ τηδηυϑοῦρίβ δ ηα ΘΑΥΪΥ ΘΠ οπ8. 18 
ΠΟΔΥΪΥ ἰῃ6 Βᾶῖλα 88 ἰῃαῇ οὗ [6 (ἰοβροὶ Ὀγ δι. Νέδα. 

11. Οοποογηίηρ {818 Εὐναηρα] δέ, τα ἤᾶνα Ραΐύ 1{{16 σαγίδιῃ ἱπξοστα- 
ΔΈΟΙ : ἔτοια Βαῦ 18 σϑοοσαθα ἴῃ 86 Θογιρίαγοθ, 48 γχ6}} ἃ5 ἔγοπι [Π6 
οἰγουπηβίδῃοθβ χοϊαίθα ὈΥ (μ6 δδυὶγ ΟΥϊδίίδη τγιΐοσθ, [86 [Ὁ] Ἰρ 
Ῥαγίϊουϊαγβ αν Ὀδθοη ορίδϊπϑα. 

Αοοογάϊπρ ἰο Εαβοθα8, ΠΚ6 τγλβ ἃ παῖνα οὗ Απίοοῖ, Ὀγ ῥτγοίδϑ- 
ΒΙΟη ἃ ῬΒΥΒΙΟΙΔΩ, δηα ἴον {{6 τηοδὲ ρατί ἃ σοιηραηΐοη οὗ (6 Δροβί]6 
Ῥαυ].. Τα τϑροτί, ἢγβὶ δῃηποιυποθα ὃν ΝΊΘΘρβογὰβ (8 } 180}, ἃ ΥΣΙῸΥ 
οὗἩ {86 ἐουγίθθη ἢ σδηΐυτυ, ὑμαῦ μ6 νγὰϑ ἃ δι ῦου, 18 ΠΟῪ 1.81} 6Χ- 
ΡΙοάθά, 48 Ὀεϊῃρ ἀεϑεταία οὗἩἨ ἐουπάδϊιοη, ἀπά σοππίθηδποθα ὈΥ̓ πὸ 
Διποϊθηΐ τυτΐοσβ. ΕἼοῖὰ 8 αἰτοπαΐϊηρ δὰ] ἴῃ 18 ὑγανοἶβ, πα 180 
ἔτοπι (86 ῥαβεϊ πον οὗ Βοπιο οὗ [86 δαυὶγ Εδίμοτγε, Βαβπαρθ, ΕἸ ΌΥΊΟΙι8, 
τ. 1 μαγάμον, απ Βίβῃορ ΑἸεῖσ μανα θθθη δα ἴο οοποϊαἂθ {παὺ {18 
Ενδηρ 6 180 νγὰβ ἃ ὅ6νν, δὰ Οτίρϑη, Ερὶ ρμδηῖαθ, ἀρὰ οἵμοσβ Βᾶνθ βὰρ- 

᾿ Ῥοι δ Βυ)Ἕ. σα Οοπηπιοπῖ, νοὶ. ἱ, Ρρῃ. 65---69. ΜΙοἮΔ6115, νοὶ], {{1. ῬΡ. 214, 215. 
2 Ῥυΐ, Ιπττοά, δὰ 1,βοϊίοποιη Νου. Τοβῖ. Ρ. 179. Βίββορ Τοχη)ΐης 8 ΕἸοπλθηῖβ οὗἩ ΟἜ τίσι. 

ΤΏΟΟΪ. νοὶ]. 1. ῥ. 319. 
" ΒΙΔςΚνν }}}5 βδογοὰ ΟἸαβδὶςϑ, τοὶ. ἱ, Ρ. 298. 
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οϑοά τπαὶ Π6 ψὰβ οπο οὗ {Π6 ΒΥ ΤΥ αἸΒΟ1 0168; ρας {818 Δρρθδγβ ἴο 
" σοηἰγδαιοίοα ὈΥ 1υἸκο᾿ 8 οσσῃ ἀφοϊαγαύϊοπ ἐπαῦ ἢ6 γγῶ8 ποί δῃ δυθ- 
ὙΥΪΠο88 οὗ οὔὐῦ ϑανιουστβ δοίϊομβ: ΜιοῆδΟ]18 18 οὐἁ ορπίοη ἐμαὶ ἢ 
τγα8 ἃ (δ η.116, ὁ [86 δυύῃοσῖῦ οὗ δι} 8 Ἔχργθβδβιοηβ ἴῃ (ο]. ἱν. 10, 
11. 14. Ὑ6 πιοβὺ ργυόρ80]6 σοη]θοΐασα 18 ἐπαΐ οΥ Βο]ΐβη, δἀορίοα Ὀγ 
Ἱζυϊηδοῖ, νὶΖ. {πὸ ΖΚ νγα8 ἀδθοθπάρα ἔγοῃ Οὐθη 6 ραγοηΐϑ, ἀπά 
1ῃαῦ ἴῃ ἢ]8 γουΐῃ μα πδαὰ οι γαοοα «πα δλ΄8η), ἔγοσλ τ] Οἢ ἢ6 τγαϑ ὁοἢ - 
γογίθα ἰο ΟἸγἰβεϊδηϊγ. Ὑπ6 ἩδΌγαις-ασθοῖς βίγ]6 οὐὗὁἨ πυϊηρ ὁὉ- 
ΒΕΓ ΔΌ]6 ἴῃ 18 τυ Πρ 8, 8 Πα ΘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ {Π1|6 δοουγαία Κπον]θᾶρο οὗ (ἢ 
“ον 18} Το] ρΊΟΙ, ΓΙ 68, ΘΘΓΘΙΠΟΏΙ68, Πα ϑαρθδ, ΘΥ̓ΘΤῪ ΔΝ ΠΘΓΕ ἀἸβοθγη 0] 6 
Ὀοΐῃ τῃ Πῖ8 (ἀοβροὶ ἀπά ἴπ ἴΠ6 Αοἰἴϑ οἵ Π|ὸ Αροβίϊθβ, τηϊριξ βθαπὶ ἰὸ 
ἸΔΘη ΘΙ 16 δαῖμον τι 086 «678, ν 1116 Π18 Ἰπτηδίθ Κπον]εᾶρα οὗ 
ἴῃ Ατοοῖς ἰδηρστιαρα, ἀἸβρίαγοα τη 1Π6 ρῥγοίδοθ ἰο πὶ8 (σοϑρεῖ, ψ μι ἢ 15 
σΟΙΙρΟΒΟα ἴπ αἰορδηί ἀγα, δηα 18 ἀτϑοὶς πᾶ Λουκᾶς, τηϊρ ιὺ 
βἤον {μαὖῦ 6 νὰϑ ἃ (ἀθπῦθ. ΤῊϊβ σοῃ]θοίασο 18 ἔτ ΠΟΥ δαρροτγίοά 
ὈΥ ἃ ραβϑβᾶρὸ ἴῃ {86 Αοἴβ, δῃᾷα ὈῪ δποίμον ἴῃ 86 ΕἸ 18.16 ὅο {Π6 (ὐο]ο8- 
δδη8. [Ι͂ἢ 1Π6 ἴογιηοῦ (Αοίβ χχὶ. 27.) 10 18 τοϊαίθα ἰῃδὲ (Π6 Αϑίδζϊο 
]ανν8 ΒΕ ΣΓΘα Ρ 1Π6 Ρδϑορίθ, Ὀδθοδιβ Ῥαὺὶ μαα ᾿ηἰτοἀμορα (Θη 1168 
Ἰηΐο {π6 διρὶθ, ἀπά ἴῃ {Ππ6 [Ο]]οτνησ νουβα 1ὑ 15 δα ἀρα (Παὲ ἔπον μα 
βοίοσε δθθὴ τὰ τὰ 1η {Π6 Οἷἵγ ΤτορΒιμυΒ δὴ ΕἸρΡἢθβίαη, ὙΒΟῆὶ 
ΤΠ6Υ Βαρροδβοά {παὺ Ῥδὼ] παα Ὀτουρ ῦ ̓ηΐο (86 ἰδπιρ]6. Νο πχεηίίοῃ 
8. ἤ6σθ πηδλάθ οὗ [μ]κ6, Ὁπουρἧ ἢ6 τνδϑ νι Π6 Δροβί]6. (Οὐμρατο 
Αοίϑ χχὶ. 1ὅ. 17., ψθογα ΤυκΚα Βρθακβ οὗ Βιμηβ6 ἢ ἀπιοησ [86 σΘοι- 
Ρδπίομϑ οὗ Ῥαμ]. Ηδποα 10 Π88 Ὀδθη 1ηξογσοα {παῦ δ6 νν88 γσθοκοποά 
δοησ ἰ(ῃ6 “6718, ΟὯ6 οὗἨ σοι 6 ταϊὶρηῦ 6 δοοοππίαα, 1 6 Ὠδά θ6- 
οΟΠ16 ἃ Ρῥγοβοϊγίθ ἔγοῃῃ (ἀθη ]18πὶ 0 (86 «ον 8 σα] ρίοη. [Ι͂}ἢ ἰ8ὸ 
ἸυρΊ8616 ἴο 176 (ὐο]οββϑίδηβ (ἰν. 11. 14.), αἴζογ Τὺ} μβαὰ νυτίθῃ 186 
Βα] υἱδῦομβ οὗ Ασὶϑίαγομιβ, Μίαγουβ, δπὰ οὗ «6808, βυγηῃδιηθά « υβέμ8, 
6 8445, ““τοῦο αγὸ ο ἐδ οἰτοιπιοίδίοπ. 7 λέδε οπἶψ," Ὧδ σοί 68, 
“αγὸ πιν ζεἰϊοιο-ἰοογῖογς (ταθαῃὶηρ ἴΠο86 οὗὨ {Π|6 ΟἸΓΟ ΠΟ ]810}} μπέο ἐΐο 
ἀϊπφάοπι 90[Γ, Οοα." Ὅρα ἴη {δ6 ἐουγίθομ ἢ γοσβθ, μ6 δαα5, “" ζπᾷζο, ἐλο 

1 Βῖβδορ ΟἸεῖχ, μονγανοσ, 88 ἀγρτοᾶ δὲ στοδὲ Ἰεηρίῃ, ὑπαὶ (ἢ οσοπδίτποιίοη οὗ ΤλιΚ ἱ, 2. 
Ἰοβὰβ ἴο 1π6 σοῃοϊπδίοη πδὲ μ6 νγ8 ΕἰπηβοὶΓ δὴ ογ6- τ] 688 Δη ἃ ῬΟΙΒΟΠΔΙ δἰὐθπάδηϊς προς 
6868 ΟὨσίϑε; δηὰ ἐδαΐ, 88 ἢ 8 [6 ΟὨἹΥ Ἐνδηρο δὶ ἢ Ὸ ρίγοβ δὴ δοοουηΐ οὗ ἴπΠ0 δρροϊῃῖ- 
τηθηΐ Οὗ ἴΠ6 ΒΕ ΘΠΙΥ, ἰΐ 15 τηοδὲ ρχοῦδῦ]ο τπδὺ 6 γγὙἃ8 ΟὨδ οὗ [μὲ παροσ. Ηθ δάάαβ, πα 
1Π6 δοοουηΐξ οὗἩ ΟἘ γίβι 5 οοτησμοποθιηθηὶ Οὗ ἢΪΒ ΤᾺ] ΙΒΙΓΥ δὲ ΝδΖδγοῖῃ (ἰν. 16---82.), ὙΠ] ἢ 18 
ΟΠΪΥ͂ Β᾽ Ἰ ΕἸ τοβοστεὰ ἰὸ ὉῪ Μαιίμον, διὰ ἰβ τοϊαϊθὰ ὈΥ ποῃθ ΟΣ οὗ μ6 Εὐνβηρο 818, 18 
αἴνοη ΙῸᾺ δαςΐ ραγ σα] ΔΎ Υ οἵ οἰτοιιπιβίβποοβ, δη ἃ ἴῃ Βιι ἢ ἃ ΤΏΔΏΠΟΥ, 48 οὐΐηοο5 (παῖ ΓΠΟΥ 
ΔΟΙΌΔΙΪΥ Ραββα ἴῃ [Π6 ῥγϑβθποο οὗ {π6 ττίϊοσ; δηὰ, ΓαγίθοΥ, Ππδῖ, 88. 6 τηθηίίοῃβ ΟἸΘΟΡ5 
ὈΥ̓͂ Π8Π16 ἴῃ 18 ΤΟΥ ραγίίσυ αν δπά ἱπίογοδβίίης δοοουπὶ οὗ 411 {πΠδὺ ρμαββϑϑᾶ ὑοίπσθοη ΟἸγϑὺ 
δὰ 186 ἔνγο ἀϊβοὶ ρ]68 ου πὸ στοδὰ ἴο Ἐπιιηδαδ, γγθ οδΠ ΠΑΓΑΪΥῪ ΒΌΡΡροβο ἢὶπὶ ἴο ὃ6 ᾿Ἰσηῃογαηῦ 
οΥ̓͂ 6 πδπιο οὗ 6 οἴδογ ἀϊδοὶρ]ο, νοι Ὦγ. ΟἸοῖς ππἀογβίδηβ ἴοὸ Ὀ6 1π|κὸ Εἰ τηΒ6] 7, δη ἃ 
(Ὠΐηἶκ5 ἐμαὶ ἢ6 οοπορδὶοὰ ἢ ἤδη ἴοσ ἴπ6 8816 Σεϑβοῃ ἴῃδὲ ΦΌΒΠ ΟΟΠΟΘΆΪ8 ΠῚ8. ΟΥ̓Π ΠΑΠιὸ 
ἴπ [Π6 Οοβρεὶ. (ΠἸδβοσιδιίΐοη οἡ ἴ1Π6 Οτὶρίη οὗ τ6 ἴτοθ ἤσβι Θοβροὶβ, ἰπ ΒΡ. Ο.᾽8 φἀϊείοι 
οἵ ϑιδοκβοιιβο᾿β Ηἰ βίου οὗ τῃ6 ΒΙὈ]6, νοὶ, 111, ῬΡ. 89---98., δηἃ δἷδὸ ἰῃ ἢΪ8 1, γος!οη8 ἔωτ 
16 διπὰγ οὗἩ ΤΘΟΪΟΦΥ, ΡΡ. 8366---3877.)}) Βαϊ 0δ]]8 Πγροῖπ 818, τυ ]ο ἢ 18 ργοροβϑὰ δῃὰ δβι1}0- 
Ῥοτγίϑα νγἱὰ ρτοδὶ ΔΌΣ, ἰ8 ορροβοά ὉΥ ἐπα δοϊβ μὲ 1Π6 παπιὸ οὗ ἴπΠ6 ΕΥΔηρΟ] δὲ 18 ΝῸΤ 
Φουν 8; δηὰ [Πδὲ βίποθ 9ε88 ΟἾσίϑὲ δια ρ] γα ΟὨΪῪ ἡδῖγο δ 5 88 ἢ͵8 δροβίϊεβ δηὰ στη ]5- 
δἰ ομδ.ο 8 ({ῸΓ ἴῃ 1Π18 ᾿Σ ΧΗ 76 ΤΩΔΥῪ ΘΟΠΒΙ ΔΓ [ἢ ΒΟΥΘΏΪΥ αἶδεὶ ) 68), Ὁ 18 ποὶ ᾿ἰκοὶν τδι Βὸ 
σοῦ ὰ ἤᾶνο δβοϊθοϊθὰ οη6 ΨἼΟ τ͵7ἴ,γ8 οΐ ἃ Ηοῦτον οἵ [6 Ηοῦγον 8, ἰπ ΟἿΟΣ πόογάδβ, 8 ον 
ΌΥ ἀοδβοθηὶ ΠῸτα ὈΟΪΩ ὯΪ8 ραγθηῖβ, δῃὰ ἀ0]} ἰηἰοἰδιοὰ ἱπῦο 80 Δεν 8; οπαγοι. Βοβι 68, 
ἴη6 νγοτ8 ἐν ἡμῖν, απιοπς μα (ἰ. 1.) δΔαϊποσίβο [π6 σοπ)οοίιγο ἰδὲ ἢ6 θὰ τεβί θὰ [0Γ ἃ οοπ- 
βἰ ἀ6Γ8Ὁ]6 τἴπις 'ἰῃ δυάδα: δηὰ, ΔΒ πῈ ῥγοίεβϑεθ ἱπαὴὺ 6 ἀοσίνοα [ἰ8 ἱπίοστηδεοη ῸΠ ἐγε- 
ΜΙ ΠΟ5868 δΔηα τηϊπ βίοιβ οὐ Ψοβὰβ ΟἸγίϑι, {18 οἰγουτηδίειηοο Μν}}} δοοοῦηὶ ἔοσ [80 στδραῖς 
ταἰπυιθηο88 ὙΠ ὙΓΒΙΟΙ Ὧ6 Ὧ85 τοοογά δα ῥδγι συγ ονθηϊδ. 
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δοϊουοαά ρμλγψεϊοίαπι, απὰ Ἰεπιαϑ, βαϊιμίε ψοι." ΑΒ 186 Δροβίίθ ἴῃ (818 
ῬάββαρΘ ΟρΡΡοΒβθ8 {π6η} ἰοὸ {π6 ΟἸἾ τιβεδηβ ὙΠῸ Πδα Ὀ6Θῃ οοπγογίθα ἴγοῦλ 
ἡ] αάδλιδτα, 1Ὁ 18 ονϊἀοπὶ μα 1Κ6 τγἂαϑ ἀοβοοηἀοα ἔγοτῃ (ὐϑηΐ]θ 
Ραγθηΐβ, 1 (86 μραββασα ἀοθϑ πο τρδυὶς Ἰτη ἴο 6 ΒΡ ἃ (ἀοῃθἾθ. 
Το ἤχου πιο ἰμπαύ [18 Ενδηρο] ει 18 τηθη!οηθα ἴῃ ἴπ6 Ναὸν Τοϑίδ- 

τηδηΐ, 18. ἴῃ 8 οὟη ΠΙΒίΟΤΥ οὐ πα Αοίβ οὗ {πΠ6 Αροβῇ]ϊθ8. Ὑ7α6 ἰπογα 
βπά ἴῃ (Αοἰβ χνὶ. 10, 11.) ψ ἢ Ῥδὰ] αὐ Ττοαβ; {Π6ης 6. Πα αἰἰθπάραᾶ 
πὰ το ῬὮΣΙΡΡΙ, ὙΠΘΓΘ ἘΠ [Π6 ΔΡοΒΕ16 )οϊηϑά Βα ; απὰ ἰμθησα ἢ 
τυοηΐ νὴ ἢ πἴπὶ ἰο Φογαβαίοῃ ; οοη ηπθα 1} Ϊπὶ 1ὴ 19 τοῦ 0] 65 1ῃ 
Ζυάαα; δῃᾶ βαὶ]ϑα ἴῃ [Π6 βαῖὴθ Βῃ}0ῦ στ πη), σὴ ἢ6 τα βοηΐ ἃ 
ῬΓβοηοῦ ἔγουῃ Οβαγοα ἴο Βόπιθ, ΠΘΤΘ ἢ6 βίαγϑα στ Πίτὰ ἀυτίης 
Ἦ18 ὄτνο γϑδγβ᾽ ΘΟ ποιηθηῦ. ΑΑ8 θοη6 οὗ [Π6 δποϊθηὶ ΕΔΙΠΟΥΒ πανο 
ΤΩ ὨΠΟΠΘα 18 βυβογίηρ τηαγίυσάοιῃ, 1Ὁ 18 ργόῦαῦ ας ὑπαὶ μ6 ἀἰδά ἃ 
ῃδίυγΆ] ἀοαίῃ. 

ΓΑ τηοάδσχῃ (μθοσΥ, {πᾶὺ δίας ἴῃ (Π6 Δοίβ δηά ἘΣ ρ᾽β1168. νσαβ [ῃ8 
ΒΆΠΙ6 ὈΘΙΈΟΙ ἃ8 [ὉΚῸ6, 8 Ὀσουσῃῦ ἔουγαγαὰ ἀπα τηδϊηίαϊηβα (Δ ΟΣ 
ἩδΘΏΏ6]) Ὀγ 186 ἰαίο Μγ. “οβίδῃῃ (ομοσ ἴῃ 18 “ 1 ογασυ Η]βύουυ οὗ 
{πὸ Νοιν Γαβίαπχθης," δῃηα ἱῃ οἴποὺ ῬΪδοθβ: [Ὁ 18 ἸΩΟΥ6 ΟἰοβοὶΥ δοη- 
προίρα τ {π6 ῬοΟΚ οὗ Αοίβ ἴπδὴ τῆ {μ6 ἀοβροὶ 186]; θαΐ {6 
τηθῃίοη οὗἉ 1Ὁ Ὀο]οηρβ ΠαΓ6, 85 ὈοΐΪ ΤΟΥ ΚΘ ργοοοοαρα ἔγοπι [Π6 βδτη6 
ϑυΐηοΥυ, [Ὁ 18 Π6641688 ἴο ρῸ πιὶπυ οὶ Υ ηἴο {Π6 ΒΡ ΡΟΒΟα ργοῦΔὉ1}}168 
τ Οἢ παν Ὀθοη Ἐπουρῇῦ ἴο ἔννουν ὑΠ18 ὨοίοΩ ; 1 18 ἃ ΤΠΘΟΥΥ Ὑ ΒΙΟἢ 
οουἱά πανοῦ 6 ργονβα ἔγοτῃη δογιρίασο, τ] ἢ ρῖναϑ 8. ηοῦ 8. Ηἰηΐ ἴο 
Ἰάφηυν 51145 ἢ Τα, δηὰ 10 σοπίγααιοίβ 41} {παῦ οου]Ἱὰ Ὀ6 σαι οεγοά 
ἔγοπι (6 Δοίβ α8 ἴο {π6 {ἰπ|δ ἤθη [οἶκε Ἰοϊποα {πΠ6 Αροβί]α Ῥαμ]}, 
δηᾶ {1Π6 ρογίϊοη οὗ [Π6 ΟΣ ΠΟΥ ὴρδ ὑπογα τοοογάθα ἀυγῖησ ὙὙΠΙΟᾺ {ΠῸΥῪ 
ὙΟΓ6 ἰοροίμοῦ. ΤῊΒ ΓΠΘΟΙῪ 18 Β βΒ᾽ἸΘΠΕΪΥ ποίϊοθα δηὰ τοί θα Ὀν 
Ὅν. Ῥϑαν:άβοη. (Ππἰγοἀυοίοι, 11. Ρ. 20.}] 

11. Τα ρϑιυϊηθηθβδ δηα δυο η ον οὗἩἨ ΠυΚο8 ἀοεροὶ, δπᾶ οὗ 
ἢ18 ΠΙβίουυ οὗ 1π6 Αοίβ οἵ {π6 Αροβίϊθβ, σα δοῃστηθα ὈΥ ἴπ6 Ὁπδηϊ- 
ΤΊΟῸ8 (6 5{ἸΠ]Ο 168 Οὗ {Π6 δποιϊθηῦ τγιΐοσθ. [Ι͂ἢ {Π6 βϑοοπα σΘΘηζΌΤΥ [ὖ 18 
Τοροαίθα νυ οἰϊοα Ὀγ ΨΦυδέη Μαγίντ 3, ἀπὰ τῦ μδά [θη Ὀδθη ἴῃ λαδίξιαϊ 
τι86 ἴῃ {6 ΟὨ ΓΒΔ ἀββοι Ὁ]168, ὈΥ {16 τρλσίυτβ οὐὗἩ ᾿ωγοηβὅ, δηὰ ὈγῪ 
Ιγχϑηρυβ.. Τογία ] δ ὅ, αὖ [86 σοτητηθηοοιθηῦ οὗἩ [Π6 {γα ΘΟ ΠΓΠΓΥ, 
αϑβογίοα ἀραϊηβί Μαγζοίοῃ {86 ρϑῃυηθηθ88β δπα ἱπίθρτ Υ οὗὁἨ {Π6 σορ ο8 
οὗ [Κορ αοβροὶ, μι οἢ ποῦ δαἀπηϊἰοαἃ ἴο Ὀ6 ΘΔΠΟΠΙΟΑΙ] ὈΥ πη Βο] 
δηα ΟἸ γι βυϊδηΒ ἴῃ σθησγαὶ, δηα ὉΓ [818 Π6 ἀρροαϊθὰ ἴο ναγίουβ δροβίο- 
11οὰ] σμτομθ8. Οτίρϑηδ, ἃ ἔδνν γϑαγβ δοσ, θη ομβ [Π6 (Δο8ρ6]8 ἴῃ 
116 ογάοσ ἴῃ μος ΠΟῪ ἀΥΘ ΠΟῪ ρΘΠΘΓΑΙΙΥ τοσοϊγϑα ; {π6 {π|τὰ οὗ 
ΒΟ ἢ Π6 ΒΑΥ8, “18 {πδὺ δοοογάϊηρ ἰο {Κ6, ἴῃ6 ΟΒρ6ὶ οοτητηθπαρά 
Ὀγ Ῥαυϊ, ρυ] Βηοα ἔοσ {μ6 βακε οὔ [16 (ἀθῃῖ]α οομνοσίβ." ΤὨο86 
ΒΕ ΠΩΟΏΪ65. ΓΘ ΘΟΠΠττηθα Ὀγ Εἰ αΒορίαδ, (86 ρβουάο- ΑἸΒμαπδβῖιβ, αἀτο- 
ΒΟΥΥ Ναζίδηζοη, ΟὙΥ̓ΘΡΌΓΥ Ν  οδῃ, Ψοτγοῖηθ, Αυραδίπα, (ἸΠγγβοβίοηι, 
δηα 8 Βοβῖ οὗ Ἰαΐδσ τσιΐθιβ ; τ ῃοβα δυϊάθῃοθ, μαῖπρ οοἸ]οοίθα ὈΥ [88 

1 Ἰλγάπου᾽β Βαρρίοσησης ἰὸ ᾿ἷβ ΟΥΟ Ὁ] γ, σα Ρ. ν. ὙογΚα8, 8γο. νοὶ. υἱ}}. ΡΡ. 105-- 
107.; 4ϊο. νοὶ]. 13. ΡΡ. 187, 188. 

2. ΤΑΥ ΠΟΥ͂, ὅνο. νο], ἰϊ. Ρ. 120.; 4ἴο. νο]. ἱ. Ρ. 844. 
8 Τυϊὰ, ϑνο. νο]. ἰϊ. Ρ. 150. ; 410. γο]. 1. ἡ. 361, 
4 Τροϊά, 8νο. νοὶ]. 11. Ρῃ. 159, 160.; 4ϊἴο. νοΐ. ἱ. ἢ. 366, 
δ ΤοΙὰ. ὅνο. νο], ἱϊ. Ρ. 258.; 40. νοὶ. ἱ. Ρ. 420. 
4 Τυϊὰ. ϑ8νο. νο]. 11. Ρ. 466.; 410 νο]. ἱ. Ρ. 532. 
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δοουγαίδ πη Ἰαδοτίοιβ Ὠγ. Τμαγάποτ., 16 ἴδ ποΐ πΘΟΘββαΥυ (0 ταρϑϑί ἴῃ 
1Π18 ρ͵δ66. 

Νοὐν βίαπαϊηρ [Π18 ἀπ τΟ ΚΘ οπαΐη οὗ ὑββθ τ Υ (0 {π6 σϑηυϊηο- 
688 8η4 Δ ΠΘΏΠΟΙΥ οὗ [θ᾽ (ἀοβρεϊ, 118. οδῃοη σαὶ δ ἐΒοσ γ (ο- 
σοίμον 1 τμα οὗ τη6 (ὐοδραὶ Ὀγ Μαγκ) πᾶ8 Ὀθθη οδ] δα ἴῃ αυοϑίϊοη 
Ὁγ ΜιοΒδ6118; ψ ἢ}16 ναγίουϑ δὐζθηιρῦβ πᾶνε Ὀθθη τηϑα8 [0 πηραρῃ {Π|6 
Δα ΠΘΉ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΡΑΓΘΟΌΪΑΓ ραββασοϑ οὗ δῖ. 10Κ6. ὙΠ οοἰθ γι ν οὗ 
Μ|ΊΟμΔ6115, δα (π6 ῥ᾽ αι βι Ὁ ΕΥ̓ ἀπα ὈΟ]άπ688 οὗ ἴῃς οὈ)δοί!οηΒ οὗ οὐ 6 
5841 η 08, ̓ 8ΠῪ 4. [1}}} δηα ἀἰδβιϊποῦ σομβι ἀθγαΐϊοη Ὀθιηρ σίνϑῃ ἴο ὑπ 6 }Σ 
ΟὈ]ο.ΙΟΉ8. 

Ι. ΤΠ6 οδ]ϑούϊουβ οἵ Μ|ιομα6]18 ἠο {Π6 ΠΟ ΟΑ] Δ ΠΟΥ οὗ {Π6 
(ἀοκρε]8 οἵ Μίαν δαπὰ 1ω0Κὸ ἀγΓθ 88 [Ὁ]]ΟΥΒ : ---- 
ΟἸΈΟΤΙΟΝ 1. ΤΏ ὄννο θΟΟΚΒ ἱπ αὐδϑύϊοῃ χοῦ γι θη ὈΥ͂ αβδ᾽ϑ8ὺ- 

δηΐ8 οὗ [86 δροβί]ῖαβι ΤὨΐβ οἰγοιπιδίαποο, μ6 Δ στηβ, δῇογάβ ἤὸ ρτγοοῦ 
οὗ τηοῖν Ἰηβρισαίοη, ονθῃ 1 10 σου] 6 βῆονγῃ {πᾶὺ δὲ. Ματκ ἀπά 8ι. 
1 Κα τ γ δπάον θα ψι 0} {Π6 ΘΧ(ΓΔΟΥΙΠαΡῪ ρἹ 8 οὗ ἴῃ ἩΠΟἷγ ϑριτιῦ 
(48 Δρρϑαζβ ἴο ανα Ὀθθῃ ἰἢ6 6ᾶ86 ψΠ ἢ ΤΙπιοίῃΥ πα (Π6 ἀσασοῃΒ πηθη- 
τοηθὰ ἴπ {π6 Αοίϑ οὗ 16 ΑΡοβι]68) 3, οὗ νυ λιοῦ, Ὠουνονοσγ, ἐπ γΘ 18 ΠΟ 
ΠΙϑίοσιοαὶ ρσγοοῦ: Ὀθοδιβα ἃ αἸ8οῖ 016 ταϊρῦ ΡΟΒ8688 ἴῃ 686 ρ! 8, δηᾶ γεί 
.}19 τι ρδ ποῦ θ6 ἱηϑριγοα. Αμπαᾶ 1 νὰ ρτουπὰ {86 δγσυπιοηΐ ἴον 
ΤΠ6ῚΓ ᾿ηΒριγαύϊοη οὐ {Π6 Οἤδγδοίου οὗὁὨ 8ῃ ϑροβί]6 Β αϑϑιβίδηϊ, (ἤθη "8 
πιιϑῦ Γθοαῖν 88 σβηῃ 108] {π6 σαπαϊηθ ΕἸ ΡΙ8116 οὗ ΟἸ]οιηθηὺ οὗ οπλο, 
δηᾷ [86 νι ηρ οὗ οΟἴΠΟΓ ἀροβίο τοδὶ ξαίμογβ. ὃ 
ΑΝΘΕΒ “Ιὺ ν}}]} δα δαἀπι 6, ἰμαὶ ΜΑτΚ δπὰ Γὰκ6 τόσο μυμῦ ]6, Ρίου8 τηοη ; 

αἶ8ο, {παν {ΠΟΥ 6 γα 1η06]]Πσοηΐ, πὸ }}-Ἰἤοσιπ αὶ πηθη, δηὰ τηυδὺ ανα Κπόνση ἰΒαῦ 186 
Ἑςοπιηϊ ἰπσ ἴο πτιησ {μ6 ἴδοῖ8. δηῃἃ ἀοοίγιπο5 σοπργθβοπαθαὰ ἴῃ ἐδο (ὐο8ρ6ὶ ν᾽ 88 
ποῦ Ἰεῖϊ ἰο 1π6 αἰβογθιϊοη οΥὁἩ σαρτίςα ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ ἀϊδοίρ] 6, Ὀμΐξ Ὀδολτηο πα ἀυΐγ οὗ [ἢ 088 
ΟἸΪΥ {80 τοῦ ᾿πϑρὶγοα ὃγ ὑπ6 ΗΟΙΥ δΒοβῦ ἴο υπαδρί αἶσα {πΠ6 ποσὶς, Νον, 17 1ῃ686 
νγο αἰδοῖ] 68 δὰ Ὀδθθὴ ἀπιηβρὶγοα, ΟΣ ποῦ ὑπάοῦ {116 ᾿πππηθ δῖα αἀἸγθοίϊίοη οὗὨ δροϑί]θ8 
ψ]ὸ ροββοϑϑθὰ ΡΙΘΠΑΓΡΥ ἱΠΒρ᾽ ΓΑ τη, ἴῦ που] παν ἀυσαθὰ στοαῦ ργθδιπηριίοη ἵπ {Π 6], 
Μ ἰοῦ ΔΏΥ ἀιγοοίίοη, ἰὼ τα (σοϑροὶβ ΤῸΣ ἴπ6 ἱπδίγυοίίοπ οὗἩἨ 186 ουτοῆ. ΤΠ6 
ΨΟΥῪ ἰδεῖ οἱ {[Πποὶν τυ! Ὧρ᾽ 15, ἸΒΟΓΘΙΌΓΤΟ, ἃ βίγοπρ ουϊάθηοθ ἵπαὺ {πο Υ ὈοΙονθὰ ἐπ οι- 
ΒΟΙν68 9 δ6 ἱπβρῖγθά. ὙΠοτα 59 ἔπθὴ [{π|6 ἴοσοθ ἴῃ [πὸ τοπιατκ οὐ [πΠ6 ἰραγηρὰ 
ῬΓΟί ΒΒΟΓ, ὑδαῦ πειίμοῦ δι, Μαυκ ποὺ δι. Πα Κα ἤάνο ἀθοίαγοα, ἴῃ 8ηΥ ρατγὺ οὗἉὨ {ποὶν 
τγὶηρ8, {αὖ ἸΠΟΥ ΟΤΘ ἱΠΒΡΙΓΘΑ : (Ὁ 806 ἃ ἀθοϊαγα 0. γ7ἃ8 ὉΠΠΘΟΘΗΒΑΓΥ ἡ (ΠΕ ἿΓ 
οοπάυςι ἴῃ υπάογίαἰκίησ ἴὸ ψυῖτθ δυο ὈΟΟΚΒΘ 18 {86 Ὀθδὺ ουϊάθῃοθ {πδῦ [ΠῸῪ δ6- 
Ἰἰανθὰ {ἐμαιηβοὶνοϑ οὐ] οὶ ἰο {815 νόοσκ.᾽ 4 

ΟΒΙΈΟΤΙΟΝ 2. 10 88 Ὀδδη βαϊα {μαὺ {π6 φροβί]θ8 ὑπϑιβοῖνοβ ἤανο 
ἴῃ {πεῖν Ερ 8.168 σϑοοιησθηθα {π686 (ἀοβρ6}8 88 ὀδῃοηϊοα!. Ὑπμαΐ [ἢ 6 
Ραββᾶρθβ ἀδρομαδα προ ἴον ῥγοοῦ Ἃἀὁ τεΐοσ ἴο {ῃ6886 ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ οἵἴοῦ 
πυοη (ο58ρ06}5, ΜΊΟΠΔ6]}18 ἀθηϊαθ: θυῦ ὄνθὴ 1 {ΠῸ Υ αἰά 80 σβοοῃ)- 
ΤΠΘη4 ἴπεβα (ἀοβρϑὶβ, {86 δνϊάθμοθ (6 δῇϊγπβ) 18. πηβαι ἰβϑέλοίοτν : 
βοοδιιβα ΠΟΥ͂ ηιΐσλέ πᾶν Θοτησιθη θα 8 ὈΟΟΚ 88 σοπίδἰ ἰρ ΚΘΗ 
ΠἰδίοΟΥΙΟΆ] δοοοιηΐβ τι πουῦ νουοῃίηρ [ῸΓ 118 Ἰπβριγαϊϊοη. Απά {π6 
(ΘΒΟἸΠΊΟΠΥ οὗὨἨἁ [86 ἔλίῃοτθ, ὙΠῸ βίαν ὑπαὺ {π686 (ἀθβρθὶβ τ Θ γοβρθο- 
ΠνΟΙΥ ἀρργονθὰ ὈΥ Ῥείου δῃὰ Ῥαυὶ, Μ|ομ86116 ἀἸβηι 5868 τὴ ἢ γοῦν 
1116 σοι ηΥ. ἀπά, ΒμαΠ ν, 6 ἀβπλγΒ ἢ σοραγὰ ἴὸ {Π6 αν! ἄθποο οὗ 

, Τιαγάπογ, ϑνο. νοΐ. υἱϊϊ, Ρρ. 107---112.; 410. νο]. 111, ῬΡ. 181---19]. 
2.2 ΤΊηι. ἱ. 6.; ΑΚ Υἱ. 83--8. 
3. ΜΙ|ΙςἢΔ0118᾽5 [ηϊτοάποιίοη, γοϊΐ. 1. ΡΡ. 87, 88. 
4 “ΦΤῊς ὕδηοη οἴ {ἰππ ΟΙὰ δπὰ Νενν Τοβίδπηθηΐδ δϑοογίδι πο ὉΥ τοῦ ρα] ἃ ΑἸοχδπηιίογ, 

Ῥγοίρεβοσς οὔ ὙΠΕΟΪΟΩΥ͂ δὲ Ῥγίπορίοη, Νενν Φεγβου," Ρρ. 202, 203. (Ῥηϊποοῖοη διὰ Νοὺν 
Υοτκ, 1826. 12τ1η0.) 
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{86 οδποηῖοαὶ δας ποῦν οὗὨ [8686 Ῥοοΐκβ, ἀουϊνϑᾶ ἔγομι {86 ὑβϑι πο ηΥ οὗ’, 
{86 τ 016 ΡΥ να οπυγοῖ, ὈῪ τ ὨΙΟΒ [6 Ὺ τ γα ὑμἀου  α]Υ σϑοοινοα 
Ἰηΐο {πΠ6 ΘΆΠΟΙ ; δπά βυρσροβίβ ὑμαῦ {ἢ6 ἀροβίϊθβ τιῖσδέ ἤδνθ τϑοοῖη- 
τη αοα πθμ), δαα {Π6 ὈγΙπη να Ομ αγοὶ πεῖσλέ αν δοοορίθα (ἄθτὰ, ἃ8 
ΟΣ ΚΒ Πα ΙΒ ηβα 6 ἰο ἃ ΟΠ τη, οα. δοσοαηύ οὗὨ {Π6 ᾿πηροτίδῃςα οὗ 
{Π6}Ὁ σοῃίθηΐδ, δῃα {μαὺ ὈΥ ᾿ΠΒΘΏ51016 ἀορτθαϑ 1Π6Υ δοαιϊγοά [Π6 οδι8- 
Ταοίον οὗ Ὀοιησ ᾿ηϑριτοα, 

ΑΝΒΎΕΒ]. ΤΡα οὐ͵θοϊίϊου ἄτανγῃ ἔγοπιὶ {π6 ἩτὶὩσβ ΟΥ̓ ΟἿΠΘΡ δροβίο δαὶ τηϑῃ ἐὃ9 
ποὺ να] ; "" ΤῸΓ ΠΟΙ οὗἩὨ ποῖ ανοῦ Ὁηάογίοοκ ἴο γα (ΣΟΒΡΕΙΒ [ὋΣ (ἢ 6 τι86 οὐ 186 
οἰαγοῆ. ΑἹ] αὐϊοπιρίβ δὲ τυ ἰπρ' οἴου ἀοβροίβ, ἔβη ΤΗῈ ΒΟΥΒ, ΘΓ οοπδβί ἀογοὰ ὮΥ 
{116 ῥγϊπλ ἶνα οατοῦ 89 ἱπιρίοιιβ; Ὀδόδαδβο, ὑΠ|6 ΥΙΘΣΒ ὙΘΓΘ ἀΠπηδρί γα θη. Βαϊ 

“2, ΤῊ6 υὑπίνογϑαὶ σγϑοθρίοη οὗ (μ686 Ὀοοκϑ ΟΥ̓ [116 το] ῥΥΙ πη ἶνο ΟΠ ΏτΟΪ,, 48 
σΔηοηΪΟΑ], 18, γα ἰδίηΚ, σοποϊαβῖνγα ον! άθησθ {μαῦὺ ΤΟΥ ὙγΟΓῈ ποῦ ΤΏ Γ6 δ ῥτο- 
ἀποιίοηδϑ, θυ σοτηροβοὰ ὈΥ ἀἰνῖπα ἰπϑρίγαϊοη. ὙΤπδὺ ΠΟΥ ποῦ ἐπ8 πηΐγοσϑα]} 
γϑοοῖνϑα, 8 σηδηϊίθβι, ἔσο π6 ὕθβιϊ χ ἢ 68 Ἡγβὶοΐ ἤδΥΘ Δἰσοδ ν ὈΘΘῺ ἀπάν οι, 
ΤΊΠογ ἰθ ποῖ, ἴῃ 41} {86 ΤΙ ηρ8 οὗ δηϊταυϊγ, ἃ πἰηΐ ὑμπαῦ ΔῊΥ ΟὨἸ τ βεϊδη ΒΘ] οηρίησ 
ἴο 116 ομιγοῖ οὐ βυϑροοίθα {πδὺ {μ686 (Χ08ρ618 σοῦ ἱπίδυϊου ἰπ δα ΠΟΥ Ὑ ἰοὸ 1816 
οἴμογβ. Νὸο Ὀοοΐκ8 ἴῃ [6 ΘΔΏΟΠ ἌΡΡΘΑΣ ἴο ᾶνα Ὀθθὴ σϑοοϊνθαὰ τὶ τρογὸ ἀπΐϊνογβαὶ 
οοπϑοηῖΐ, δπὰ ἴο αν Ὀθθη 1688 ἀϊβραϊοα, ΤΉΘΥ ἀγα οοπίδϊ θα ἴπ οΥ ΤΥ οϑίδϊομιθ 
ψῃ οι Βᾶ8 σοπια ἀοτῃ ἴο α8. ὙΠΘΥ ἅγὰ οἰϊοὰ 88 δου ρίυτα ὈΥ 411 188ὺ πιδηϊίοι 
1ποπὶ: Βηὰ ΔΓΘ ΘΧΌΓΘΒΒΙΥ ἀθοϊαγοὰ ὈῪῚ {86 1816 Γγ8 ἴο ἰς σδηοηΐοαὶ δηᾶ ἰηϑρίτοά 
Ῥοοκβ. Νόον, ἰοὺ 1ἃ Ὀ6 τοριποιογοὰ ταῦ (8 15 {Π6 Ὀοδὲ ον θησα ποῖ να ἐβιὶ 
μανῷ {πδῦ Δὴγ οὗἨ ἴπ6 Ὀοοῖ8 οὗ (Π6 Νὸνν Τοϑίδηιθηΐ ΜΟΥ ὙΓ ΘΠ ὈΥ ᾿ηϑρί γί, 
Μ|οἢ 618, πάρα, ρ᾽δοοὺβ {Π6 τ μοΪα φσοοῦ οὗ ᾿Ἰηβϑρίγαίοη οἡ {6 ἰμλμύ ων λα. ὈγῪ 
ΟἸγίβῦ ἴο 1118. βροβίῖθβ ; Ὀὰδ ψἘ}16 10 18 δαπιτοα (μαῦ 1}}18 18. ἃ Ὑγοῖ ΣΕΥ σΟΠϑ ἀθγδίίομι, 
0 ἀοοβ ποῦ δρρθᾶγ ἴο ὰ8 ἰο Ὀ6 δαυᾶὶ ἰπ ἔογσοθ 10 [6 1θϑϊ που οὗἁἨ [6 υπίνογδαὶ 
οἰαγοῖ, ἱποϊαάιπρ {86 ροβῦϊοβ ὑμπαπιβοῖνοβ, ὑπαῦὺ {8686 ἩΣΠσ5 ΓΘ ῬΟημοα ὉΠῸΘΥ 
(1186 συϊάδηςε οὗὨ {6 Ηοὶγ ϑρίγιῦ; (Ὸν Ὁ 19 ποῖ ρογίβου οἶθαγ [μαὐ [Π6 ῬΓΟΙΩΪΒ6 Τὰ- 
Γοτγτοὰ ἴο ψ88 σοπῆποα ἴὸ {Π6 ἔχοῖνο. (ὐογίδιηϊγ, Ῥδὰΐ, τ ἢῸ τῶ ποῖ ΟΥ̓ {}ι8ῖ 
ΠΌΠΊΡΟΥ, ΜΒ ἱπδρίγοὰ ἴῃ ἃ ὈΙΘΠΔΥΥ ΠΙΆΠΉΘΓ, Αὐτὶ 0} {Π6 ἰΑΤσῸΡ ρῥαγὶ οὗ {16 
ἐποῖνα πούοῦ στοΐθ 8}Υ {μπρ ΤῸ ἴῃ6 οδαῆοῃ. ὙΠΟΓΘ ἴβ ποι δίησ ἰὴ {πΠ6 Νανν Τοβῖδ- 
ταθηῦ 1 Οἢ ΤΟΥ ἀ8 ΟΌΓ Βα ρροσῖης ὑπαὺ Οὐ Γ τς μὴ ταϊσἣῦ να Ὀδθη βο]θοϊοα ἴο 
ὙΓ|16 0 {16 ιι86 οὗὁἩ {86 οὔγοΒ. Νέα ἀο ποὺ νι ὶϑῇ [8αὐ [18 δου ἃ Ὀ6 Ὀδ]Ἰανοῦ, ἐν 
Τοσαγὰ [0 ΔΠΥ͂ ρΡουβοηβ, τ ἱμουΐ ον άθησο, Ὀὰῦ πὸ (Βιηἶς ὑπαῦ Ὁ.6 ῥγοοῦ οχ βίβ, ἀπά 
ΑΥ865 ἔγοπι ἴα υπάοηϊδοῖὶα (οὶ, {[παῦ 1π6 τυ σϑ ΟΥἨ [Π686 ἴντο τη Ὑ6ΓΘ, ἔγοπι ἴμ6 
Βοσὶπηΐηρ, Τοοεϊνοα 88 ἱπεριὶσθά. Απὰ {118 Ὀ6] 16 πυϑὲ ἤν ῥγουδι θα Ὀεΐοσο (88 
ἀοϑιὶ οὗἨ 1816 ἀροϑι}68 ; [ὉΓ 411 [π6 (δβι! τη ΟἾ68 ΘΟΏΟΌΓ ἴῃ δβίδιϊηρ' {μα 186 (ἀοβροὶ οἱ 
ΜαΥκς τὰ8 βοὴ ὈΥ Ροίον ἡ, δπὰ {πὰῖ οὗἨ Κα ὉΥ Ῥδα], δπὰ ΕΓ ΡΕΌΤΟΙ ὈΥ τμοπὶ 
γολροοδίνοϊγ. Νον,, 8 10 ογθ 0] 6 (μαῦ ἴΠ6886 δροβίϊθβθ, απὰ ΨΦοβη σο δυγννοὰ 
{ἰπἸ6 ΠῚ ΤΩΘΠΥ γααγβ, τουὰ πᾶν γϑοοημηθπάθα ἰὸ {μ6 ΟὨγιϑεῖδα οἰαγοι {Π|6 ᾿γο- 
ἀυοιίοηβ οὗ απ πϑρίγοα ππθὰ Ρ Νὸο ἀουδῖ, 4}} [π6 οὔ γομ 5, δὲ ὑμδὺ {ἰπ|6, ἰοοκοα ἂρ 
ἴο {16 ἈρΟΒβ6168 Ὁ συϊάκποθ, ἰῃ 8}} πηιδίϊοτβ {πὶ τοϊαῖθαὰ ἴο (88 τ ]θ οὔ {116} (ἈΠ, 
διὰ ἃ ρϑπογαὶ ορίπίοα {ὰῦ {μ6868 (ἀοβρεῖβ ψγϑγθ ολῃοπῖοαὶ οουἹὰ ποὺ παν οὐίδϊπϑὰ 
νι πουΐ {πος σοποῦγΓοποθ. 716 Βγροίμοβι8 οὐ Μιοἢδο 15, ὑπαὶ ΓΠΘΥ τ γ6 ΓΘΟΟΙῺ - 
τηοπθά 48 αϑϑα! ἢαπιαπ ρῬγοάυείίοπβ, ἀμ ὈΥ ἀθρτοαθβ σδρα ἴο Ὀ6 σοπβίἀογοα 88 
᾿η5ριγοὰ τυ εἴπ, 18 ἰπ 1086 1} Πμρτ ο Δ 0]6, ἀπ τορυρπδηῦ 0 4}} [π6 ἰθβυ ΟΥ̓ νν ἰ] οἷ 
118 οοιη6 ἄοννπ ἴο ἃ8 οὐ {86 βιιυ͵)εοῖ, [ΙΓ (8 βαὰ θδθη {86 δεῖ, {Π6 Ὺ σου] ὭΘνΟΓ 
Βανα Ὀθοη μ͵αοοὰ δηοηρ (Π6 ὈὴΟΟΚΒ πη ΐνογβα!} ]γ δοκποπ]οάσοα, ἵνας που]ὰ μανα 
ὕὙ͵εθὴ ἀουδίοα οὗ οΥ ἀϊεκρυϊοεὰ ΟΥ̓ δοῆθ. Τα ἀἰβδγθηοα πιὰ Ὀθῦνγθθ ἱπβρίγοὰ 
ῬοΟκβ απὰ οἴμοῦϑ, ἐπ ἴμο86 Ὀσγίταἰἶνα ΕἰΠ|68, νγᾶ8 ἃ8 στοαΐ 85 αὖ ΔΠΥ͂ 8 βοηιδηῦ 
μουϊο ; ππᾷ {86 Ἰπ6 οἵ ἀἰβιϊποιίοη, γὰ8. ποῦ οἢἹῪ Ὀγοιὰ, Ὀυὺ στοδῦ ῥϑῖῃβ 6 γα ἴΆΚοη 
ἴο Βαᾶνα 1 ἄγανγῃ δοσγδίοΥ ἢ ἀπὰ ν θη {886 σοιυπιοη Ορίπιοι οἵ (86 σματοῖ Γ- 
ερϑοιίϊηρ 1116 (ο5ρ6}8 νγὰ8 ΤΌγηιθα, {Ππ|τῸ θγὰ8. πὸ αἰ βου ον 'π σοπιὶηρ ὕο {π6 σογίαϊη 
Κπονίοασα οὐὗὨἨ 186 τυ. ΕῸΓ {ΠἰἸΓΓΥ Ὑθαγβ πα πόσο, Ὀθίογα (86 ἀθϑί οἵὨ 186 
Αροβιῖα δομπ, {μ656 ὑνγὸ (ἀοϑρο β ὑγοσα ἰπ εἰγου!διοη. 1 Δὴγ ἀουδι μδα οχἰ βίο τὸ- 
βροοίίηρ {πεῖν σαποπίοαὶ πατοῦν, νου] ποὺ [86 σμτο 68 δηᾷ {με ὶγ δ] θγβ βανθ πδὰ 
γοούιγθα ἴο 188. 1 4}Π 016 δι μουν ἢ ΤῊΊ6 σόμογαὶ ἀρτοοιμθηΐ οὗἁὨ 4}} ΟὨἸ ΥἸβιϊδηϑ, 
πο τ τ το δε τς θτς τλξ ἐτο τροτω 

. ΜιςἢΔο 188 Τηἰτοάασιίοι, τοὶ]. ἱ, ΡΡ. 88---9ς4. ΑἸοχαηάοῦ ὁ ἴπὸ Οβποη, ἢ. 20]. 
2 Βυϊ πιοά γ 115 βιαιθπιοηὶ ΟΥ̓ ὙΠαῖ 15 ει ἃ ὈΥ βοπιθ, ἰμαὶ 5ὲ. Μαγὶς στοῖο δήσ Ῥαίοσ᾽ 8 

ἀοαι παῖ ἢς μα (οἰ νοτοά, 5 
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ΟΥ̓ΟΡ {π6 σοῖς που]ᾶ, τοϑροοίύϊηρ τηοβὶ οὗ {86 Ὀοοΐκα οὗ (μ6 Νεν Τοβϑίδηιθηύ, ἀουδί- 
1658, Βῃοι]ὰ Ὅς αἰγὶ δυο ἴο τἴ86 δυῦβοῦιν ΟΥ̓ (Π6 Δροϑί].8. 1 {μθῃ, {μ6886 (ἀ08ρ6]8, 
μιδὰ θθθη πλθγ δυϊήδη Ὀγοἀποιίοῃβ, ὑΒ6Υ ταὶσμὺ μᾶνα ὈθΘη γοϑα ργίνδίου, θαῦ πονεῦ 
οοὐὰ ἤᾶνα ἴουπὰ 8. οἷδοθ ἰῇ ἴΠ6 βδογσθὰ ὀᾶποῆ. Τὰ οὐ͵θοϊοη ἴο [μ686 ὈοΟΪΚ8 
οΟπιθ8 δη(ίγοὶυ ἴοο ἰαΐθ ἴο Ὅ6 Θδηϊ ]οὰ ἰο ΔῃγΥ πεῖρῃξ. Τῆδ ορὶπίοῃ οὗ ἃ τπηοάθχῃ 
οὐ ἰο, Βονσανοσ Ἰθαγηθα, 18 οὐ βι28}} σοηϑιἀθγδίίοῃ, τυ ὀρροβοὰ ἴο [1:6 ἐθϑ τ Ωγ οὔ 
[86 τοῖα ῥυϊμ να ΟΠ ΓΟΣ ; δηα (ο (86 βυϑγαρα οὗἩἨ 186 ὈΠΊνοΥϑαὶ σμ ΤΟΝ, ἰῃ ΘΥΘΥῪ 
8ρ6, δβίποθ {86 ἀαγβ οὗ (Π6 δροβίῖϊθβ. Τα σὰ ]ο οὗ (μς ἰδασμθὰ Ηυθὶ [8 βουπά, νὶΖ. 
{Πδὺ 411 ἐμοβα Ὀοοῖα βῃου]α Ὀ6 ἀδοπηιθὰ οδποηΐοδὶ δηὰ ἱηδρίσοὰ, το σοσο χσα- 
οοἰνοὰ 88 βυιο ὈῪ ἴΠο86 ψιο ᾿ἰνθὰ πραγϑβὶ ἴο ἴ: 6 ὑπη6 τ ΒΘ ὙΠΘΥ γογα ρα] 1886 6. 

«8, Βυὺ 1 νγ βδου]ά, ἴῸγ 76 8β81|.6 οὔ δγρυϊηθηΐ, οοηοράσ, τΠδὺ 0 5 δδουϊὰ 
ὈῈ σοηβιἀοτγρα 88 ᾿ἰηϑρίγοὰ Ὀυΐ δυο 88 σοσα ἴῃ6 ρῥγοάυοίοηβ ΟὐὁἨ Δροβί68, 8.1}} {π|86 
(ἀοβρθ 5 νγοι ἃ ποῖ Ὀ6 Θχοϊυἀοὰ ἔοπὶ 186 οδῆοῃ. 10 18 8 ἔβοῖ, ἴὴ ὙΒΙΟἢ {Π6ΓΘ ἰβ ἃ 
ποπάογαϊ ἀρτοοιηθηῦ δος ἴδ6 ἔδίμοσβ, {μὺ Μανὶς τσοὺ ἢ]8 ἀοϑροὶ ἴγοιη [86 
του ἢ οὗἨ Ῥοΐογ ; ὑμαῦ 18, Βα τυσούβ ἀότσῃ ταῦ δ6 ἢβα Βοασγὰ {818 ἀροβίΐα θυθεαυῦυ ἀδῪ 
ἀδοϊαγίης ἴῃ ἷ8. ρα] ῖο τα] 8Ὑ7. Απᾶ 1 0Κ6 ἀϊὰ (δ 88πι|6, ἰῃ τορᾶσγὰ ἴο ῥμοῖν 
Ῥγδδομβίησ. Τθθβα (ἀοβραῖβ, ὑμουθοσθ, πᾶν, βδοοοσάϊηρ ἴο {118 16βυϊπιοηγ, Ὧ6 σοη- 
βίμαγοὰ 88 το ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὈδΙοηρὶπα ἴο {1686 ἔγγο δροβί]68 ὑμ8η ἴὸ {Ππ Τὐνδηο ἰδὲ 
ψ 00 ροηηοὰ ἴμο. ΤΠΘΥ ποῦ 1016 τροσο, ᾿ὺ πουϊὰ βαθαι, 1 γα ρσὶνα ζ.}}} οτϑάϊυ ἴο 
(16 ΘΒ ΠἸΔΟΠΥ Ὑ δ] οἷ μ88 Ὀθθὴ Ὄχι θα, ἡμαη μηδ 6 Ώ 868 ἴ0 {Π6 Δροδί]65, ὁπ ὙἹΠοπὶ 
{ΠΥ αἰϊοεπάθὰ. Ῥϑι], γα Κπον, αἰοϊαίοα βϑυύθῖαὶ οὗ [8 Εἰ ρ δῖ] 68 ὕο βοπλα οὗ [18 
σΟΠΡΔΩΪΟΙΒ ; δηὰ 1 Μίασις δὰ [υκὸ Πδασὰ {16 (ἀοδροὶ ἴγοτι Ῥϑίθσ δπὰ Ῥδιὶ], 80 
οὔϊθῃ τοροϑαιθα, ἐμαῦ [ΠΟΥ ὙΟΥΘ ραγίδοϊς πιδϑίθγβ οὗ {μοῦ ἠξὸ διϑν ΠΑΓΓΑΙν 68, μα 
ἴπθιι σοπιμ 6 1ὴ6 βαηθ ἴ0 ἩΓΙ Πρ, ΔΥῸ (ΠΟΥ ποῦ, νἱγίμδ! γ, (86 Ῥχγοάαοίοπ8 οἵ 
1686 ὩΡΟΒ.68 τ δῖοῦ ἤν ὈΘοη Βαπαρα ἄόνη ἴο υ8Ὁ} Απα {818 τγᾶ8 80 τῃποὶϊ 1}}6 
ορἰπίοῃ οὗ βοιμδ οὗἩ ὑμ6 δίμογβ, ὑμαὺ {Π6Ὺ βρϑὰκ οὗ Μίαν κ᾽ 5 (σο8ρ6] 88 Ῥείογ᾽ ε, βιηὰ οἵ 
1 κοβ 88 Ῥϑυ}8β. Βυΐ {})}8 18 ποὺ 8]]. μοδο (αο8Ρ618 ΣῈ ΒΤ ἴο {Π|686 Δροβί]οε, 
ἃπα γοοοϊνοα {μοῖρ ρργοραίίοη. ὙΤθυϑ δροαὶκ (Π6 δῃςίθηί8, ἃ8 ὙὙ1Π}} ὁΠ6 γοΐοο, δπὰ 
1Γ τὸν δα Ὀδθη 58,16 ηῦ, γ τηὶρῦ Ὀ6 οογίδϊη, ἴγομι 186 οἰΓΟυη ϑέθ 068 οΟὗἁὨ [86 οδ80, 
{πὲ Ἰϑνα Ενδηρο 5(8 του ϊὰ πούοῦ βάν νϑηίυγοα ἰοὸ ἴα βιοῖ δη ἱπιρογίδηϊ 816}, 
88 ἴ0 γιῦθ δηὰ θυ] 18} [816 Ῥγθδοβίηρ οὗὨἨἁ [8686 ᾿ἰηβρίγεὶ τηθῃ, τι βουῦ (6 ΙΓ ΘΧΡΓΘΒ5 
ΔΡργουδιίοη. Νοῦ, Ἰοὺ 10 Ὀ6 σοπδιάοτγοα, ὑμαὶ 4. πασγδίϊνα Ῥγρασθὰ ΌΥ 8 τηδὴ ψε]}] 
δοσυδιηϊοα τὴ {86 ἔδοῖβ τοϊδῦθα, τη δύ Ὀ6 Θπ ΓΟ ΪῪ σογτϑοὺ πιϊμουΐ ἱπβρίγαιίοη : Ὀὰϊ 
ΟΥ̓ {18 τὰ σαπποὶ 6 8.76, δηά, {μογοίογα, ᾿ἢ 185 οὗἩ ρστοαῦ ἱπρογίδησα ἴο ἢδνα ἃ 
᾿νϊβίουυ οὗ δοῖβ ἔγοταῃ θη 80 ΟΓΟ σοπάογοα 1η0Ὰ]}[}ὺ16 ΟΥ̓ 16 ἱπδρϊ γαϊοη οὐΓ {1|6 
ΗοΙὶγ ϑρῖγιῦ, [Ὁ Βῃουὰ Ὀ6 Τοιημθιρογοά, ἤοποΥου, μὲ (86 ΟὨΪΥ δἀναπίηρα οὗ Ἰη- 
Βρίγαϊίοη ἴῃ ρ᾽νίπσ διιοἢ 8 Πδυτϑίνα, οοηβ δῖ ἴπ {86 ῬΓΟΡΘΓ βαἰθούοη οὔ 1618 δπι 
οἰγουϊηβίδηοσρβ, δηὰ ἴῃ [86 ἐπ 0} Π}0}6 ΘοΣ δ ΠΥ οὗἩ {ἴΠ6 ττιτησ. ΒΌΡΡοΟΒα, μη, {να δ: 
τ Ὠϑρ᾽Γοὰ τηλῃ βου ϊαὰ ῬΓΘρΡΑΓΘ 8η δοοουηῖΐ οὗὨ βυοἢ ὑΓαηβδοίοηβ 88 [6 ᾿ιδ(ἃ 8661), οὗ 
Ἰδαγὰ ἔγοιῃα Ἂγϑ- τὶ η68868 ΟὗὨ υπαουδιθα νογδοῖγ, δα ἴδ [118 παυγαῖϊνα Βμοι] ἃ 6 
δι θην το ἰὼ 186 ᾿ηΒΡΘΟΙΟη ΟΥ̓ Δ δροϑίϊο, απὰ σϑοοῖνα 818 (2}} ρρυοθαίοη ; παρ] 
ποῖ ϑ00ἢ} 8 ὈΟΟΚ Ὀδ ςοπϑιἀθγοὰ ἃ8 ἱπβρίγοα ἢ [1 ἴῃ [86 οΥἹρίη] σοιηροϑίτοπ, {Π6ΓῸ 
διιοιϊὰ αν ογορὺ ἰῃ 86 ΟΥγοσβ, ([ῸΓ ἰὼ ΟΙῪ 18 ὙΕΑ ΜΑΙ [86 ᾿Π8Ρ|Γ8 6 ΓΟΥΝΊΘΎΤΟΣ 
νοῦ, ΟΥ̓ οουγδο, ροϊηῦ ἱμθῖλ ουῦ δῃηὰ πανὸ ἰμδθπὶ σοτσθοίθα : πον βυος ἃ ὈΟΟΚ 
μου] Ὁ6, ἴῸΓ 4}} ἱπιροτίδηϊν ρυγροβοδ, π᾿ ἐηϑρίγοα νοΐϊαμη ; ἀπὰ νου ἀθβοῦνο ἃ 
Ῥίδεθ 'ἰῃ ἴΠ6 σδῆοη οὗ Ηο]Υ ϑδογρίυσο. ΗἶἾ ΔῊΥ ογοα!, {π θη, 18 ἀπ ἰοὸ {86 ἰ6β.  ΟΠΥ 
οὔ τὰ Ομ γι βιϊδη {Δι 68, εϑ ἀοκραὶβ οὐὁἩ Μαγκ δῃὰ Τυκα ἀγα Ἵδηοηΐςαὶ ὈΟΟΪΚΒ ; [ὉΓ, 
8 ᾿ν88 Ὀοίογα βίδιθα, ὑΠο γα 18 ἃ ζΈΠΟΤΑΪ ΘΟΠΟΌΤΥΘΠΟΘ ΒΙΏΟΠ σ᾽ (ἢ 6 πὶ, (πὲ 656 Ενδηῃ- 
σο 1818. βυιτ θα ἘΠ 6 ]Γ γογκ8 ἴο 186 ᾿πβρθοίίοη, δηὰ σγϑοθινθά 86 δρρσγοδαίίυη, οὗ 
ἴΠ6 ΔΡΟΒΙ]68 Ῥαίοῦ διὰ Ῥδῃ!. 

“ 4, ΕἸΠΑΙΪγ, [86 ᾿πίθγηδὶ ουϊάθησα 18 ἃ8 βίγοῃησ ἴῃ ιν ΟΥ̓ [86 ΟΒροῖβ ποῦ 
Ἑσοηβι ἀογδίίομῃ, 88 Οὗ ΒΥ Οἴμ ον ὈοοΪκ8 οὔ 6 Νὸν Α οϑὰ ΤΠ ΘΓ 18 ΠΟ σθάβοη ἰὼ 
{8ῖπκ ἐπὶ Ματκ οὐ Πυκ6 ννογα σαρδθ]8 οὗἩ πυυἰπρ τ (ἢ ΒΟ ἢ ραγίθοϊ προ διὰ 
Ῥτορτίθῦγ, ψιιπουΐ {Π6 αἰὰ οὗ  ᾿Πϑρ᾽ γαίῃ, οσὁ [8:6 ᾿ϑ58ἰϑίδπεα οὐ ᾿Ἰηβρίγοὰ θη. [νὰ 
γ67]6οὺ ὑπ686. ὈΟΟΚΒ8 ἴτοπι ὑμ6 οδοη, νγὰ τηδὺ ρῖνα ὉΡ ἐπα ἀγαιμθηῦ ἀογῖνοα (τοῖὴ 
ἸηΐογηΔ] ονϊάθησα ἴον [16 ᾿πβρίγαϊοη οὔ {Π6 ββογθὰ δου ρίυγοι δἰ οσοίμοσ, [0 8 
ίγασ, [86 Ιδαγπρὰ ρῥγοίθβϑου, Ὑγῃοδα Ομ ΟΠ 8 176 ἃΓ6 Ορροβίηρ, δ 88 8814}, " [6 οἴζθπου 
1 σομραγο ὑδεὶγ τι ηρ8 (Μασ κ᾿ 8 ἀπὰ 1,6 8) 1 ἰπο86 οἵἩ δ5:. Μαειλον απ δι. 
9οπ, ὑπ6 ρτθαίθι ΔΓ ΤΑΥ͂ ἀουδίδ.᾽ Απηά ϑβροηκίησ ἴῃ δηοΐδοῦ μΐασο οὐὗἨ Μαγκ, ἴα 
ΒΆγΒ, "ἸΏ ΒΟΠῚΘ ἩΝβρέμε (ἰ ππριαὶ δα 8Β66π)8 ἴο ἢᾶνο ογτοά, πὰ μα ρῖνοϑ ᾿Ὁ δ8 [5 
ορ!πΐοη, ὁ ἀμπδὶ ΠΟΥ το πηάογίαϊκα ἴο Γϑοοποῖ]α δι. Μασ κ νὴ} 81. ΜαιΒον, οὐ ἴ0 
δον ταὶ 6 18 ΠῸ ὙὮΠΟΥῈ οοττοοίθα ὈΥ 8ι. Φοδιη, ἜΧΡΘΙΊΘΠΟΘ στοιῦ ἀπο}, δοιὰ 
βανα ῃοὺ βοἰἀοτα ἰο γοϑοτῖὶ ἴο αππαίαγαὶ χρη δίίοηβ Βα ἴμ6 Ἰδαῦπθά ῥγοίεβϑοσ 
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ἢι88 ποῦ τηθῃςοηθα δὴ ραγίϊου ἂν οΆ868 ΟΥἁἸΓτοοη οἰ [6Θ6 0} 6 ἀἰβογοραηςοῖθβ δαίνγθοη εἰι}5 
Ἐσνδησο δὴ δηὰ 5. Μδιθον : ποῦ ἀοοβ δα ἱπάϊοαϊα ἰπ τι δὺ βἰαιθαιθηΐβ ἢδ 18 ΘΟΥ- 
τοοίρα ὈΥ͂ 80. Φομπθ. ἴ0π0} βοιμβίίηρ οὐ (μι18 Κἰπὰ ἰ5 ὀχ! ἰὑ6ἀ, σθποσαὶ γαπιαγκ8 οὐ 
{Π|8 ϑοσΐ 8.6 ἀδββογυυίηρ οὗ π0 σοπβιάθγαϊϊοηυ. “Ὁ δατγιηοηΐβα [86 Εὐνδηρο οῖθ. ἢπα9 
ΑἸ ΑΥΒ Ὀδαὴ ἰὈυπὰ 4 ΑἸ ου]ὺ ἰμθκ, Ὀὰΐ (18 ἀο68 ποῖ ὑγονα ἐδμαὺ ὑθδγ σοπίγβαϊεῖ 
δον οἶον, οὐ {μαῖ {μεῖγ δοοουπίβ 86 ᾿γτθοοης! 6} }]6. Μϑηγ {πΐησθ, τς, αὖ 
ἄγοι ἘΠ" ΔΡΡΘΑΓ σΟΠΙΓΔΑΙΟΙΟΤΥ, ἅτ ἔουπηά, ἀροῦ Οἴοβοσ οχϑιμλιπδίίοη, ἴο ὕὉ6 ροῦ- 
ΤΘΟΙΪΥ δαγιμοπίουϑ δηὰ 1 ὑπογα Ὀ6 βοπια {μίηρβ τ λοι σοιητηοπίαϊογβ ἤδνα Ὀθοπ 
ὈΠ,ΌΪ 8818 Δ 0. ΟΣ] ἴο Τϑοοποῖϊα, ἰδ 18 ὯῸ ποῦ ὑπδη νυ πιϊσὶῦ Ὅ6 οχροοίθη ἰπ 
ὨΑΓΓΔΟΝΘΒ 80 ΘΟΏΟἾΒ6, δηα ἴῃ ἡ ὨϊΟὮ 8 βἰγὶοῦ γοραγὰ ἴο ομγοποίορίς] ογάον ἀϊὰ ποῖ 
ΘηΓΟΓ ἰηΐο ἴπ6 ρδη ΟΥ̓ [16 ττιΐοσα. Απὰ [ {18 οὐ]͵θαιίοι Ὀ6 ρου 6 τὸ ἰπηπόποα 
ΟἿΓ )υάρτιοηῦ ἴῃ 1}}5 σα86, 1Ὁ ν|}}} ορογαῖθ δζαιπϑὶ {86 ἱπβρίγδίίοη οὐ 16 οἶον 
Ἐνδηρο 5.8 88 νὰ }} 5 Ματὶς ; ὕυΐ ἱπ ΟἿΣ Δρργθμβδηβίου, ἤθη ἴ86 ἀἰΒογοραποῖθβ ἃγα 
πΩΡΑΓ ΙΔ ΠΥ σοηϑίἀογοά, πὰ 41} {μ6 οἰγουτηβίδηοοβ οὗ 86 ἴλοίβ σδη α] Υ δηὰ ἀσου- 
ΤαῖΘΙ Υ οὶσῃοα, {Π6 ΓΘ 1 }}} Ὀ6 ἔουυπὰ πὸ 8011 στουπὰ οἵ οὐ͵)δοιΐοη ἴο 186 ᾿πδβρίγβίϊοι 
ΟΥ̓ ΔῃΥ οὗ ἴμ6 (σοβροεῖβ ; --- Θογί δι ΠΥ ποίησ, ψ θῖ ἢ οδῃ σΟΙ ΠΥ θα αηοα (δ 6 βίγοινσ 
αν άθποθ γί βίη ἴτοπὶ ἴδ 6 81}]6 δηὰ βρίτγὶς οὐ {μ6 τυτὶϊοσβ. [Ι͂ἢ τὰμδὺ ταϑροοῖβ [8656 
ἔνο Ενδηρο δῖ (411 ϑῃοῦὶ οὗἩ 186 ΟἸΒΟΥΒ 88 ὭΘΥΟΥ Ὀδοη ββοη : ρου {86 πιοϑὲ 
1πογουσῇ Θχαπιπαίΐοη ἀπαὰ ΨἈ1Γ σοι ραγϑοη οὗ {8686 ἰηΐι80]6 Ῥγοάἀυοίίοπδ, (ΒΟΥ 
ΒΡΡΘΑΓ ἴ0 ὃὉ6 8}} ἱπάϊ θὰ ὈΥ {μ)6 88πι6 ΒρίΓιϊ, αι ἴο Ροβ8688 [86 8816 ΒΌΡΟΣΙΟΣΙΥ [0 αἱ] 
Βυπηαῃ ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΙΟΏΒ. 

“ Οομραγα ἴμ6δα (οβροὶδ τι ἰδοδα τ οἢ ἀγα δοκηονιθάσοεα ἴο αν Ὀδεῃ 
ὙΓΙςΘῺ ΟΥ̓ ἀπ᾿ πϑρὶγοὰ τηθη, δηὰ γοῖ Μ1}} ποθ πὸ πῖοθ βοῦγοῦ οὐἁ αἰβογί πιὶ δ ο ἢ ἰὸ 
866 ἴΠ6 ἀἰδετόποο: [Π6 ἔγβῦ Δρρϑᾶγ ἰῇ ΘνΘΥῪ Τοϑροοῦ ΜΟΣΓΓΔΥ οὗ ἀοά; (δ6 ἰδδὺ 
ὈΘύΓΑΥ͂, ἰῇ ΘΥΘΕῪ ρᾶβο, ὑδ6 θα Κη 688 οὗ τηδη." 

[Τίιϑ ῥγοοῦ ἰδαῖ (18 (οβροὶ νγαᾶβ αιοίϊοα 85 ϑογιρίυτο ὉΥ δι. Ῥϑυὶΐὶ 15 Ὑ ΥῪ Ρἱαίῃ : 
{πδὶ δροϑῦ]α ττιῦοβ (1 Τίπι. νυ. 18.), “ὙἘ6 ϑοτγιρίυγα δαῖτ, Τθου 588 }0 ποῖ πηυζΖὶθ 
1π6 οχ ἰδαὺ ἰγοβάθί οαἕΐ ἰδ6 οοτῃ, δπὰ, 7λ6 ἰαδοίγεῦ ἐς τοογίλδν οΥ λὶδ γτειοαγα." 
ΤῊ ἰαὐίον πογὰβ (Ο]Υ ἔουηά ἰπ [χυὑκ6 χ. 7.) Ὀδίῃσ ἐδὺβ οουρὶοὰ πῖῖὰ 8 βεπῖθποα 
ἤτοι ἴπ6 αν οὗ Μοβ68.] 

" ΑἸοχαπάοῦ ὁπ ἴἢ6 Οδποη, Ρρ. 208---210. Το ἱπηροτγίδησο οὗὨ 116 δυῦ)θοεὶ δηὰ τ[Π6 σοη- 
εἰαδίνο νἱπάϊςδιίοη οἵ ἴπ6 ἀοδβροΐβ οὗ 1ᾳΚὸ δηὰ Μαζί, οοηταϊηοα ἰπ 16 Ῥγθοοάϊηρ οὔδεγνα- 
τἰοη8, ΨΜ}}}, γα τΓαδῖ, σοι ρδηβαῖθ [ὉΓ [ἴῃς Ιοηρτ οὔ [Π6 ἀποιϊδιίοη ΔΌΟΥΘ ρΊΨΕΠ; Θδρδο ΔΙ 85 
1Π6 Ἰοδγηοα ἐγαπβίδίου οὗ Μ|Ίομδοὶίθ, νυ οδα δηποίδι ουβ ἤδνο 80 ΓΑ] ΌΘΠΓΥ οοττοοϊοὰ (ἢ 6 
βΒ᾽δίοΙ Π8 δη ὦ 58 γ ἱ008 οὗ 16 ἀοτταδη Ῥχοίθββου, 85 οδὔοσοὰ πὸ τοίη διίου οὗ εἷβ 1}}- 
ἔουπάοὰ οδ]θοϊίοπδ ἴο 1Π|6 απο ἶοΑ] δαιοΥ Υ οὗ τΠ 686 αοδρ6 18. “ὙΒοτο 15," ἰπάθρα, --- 
Ῥχοίδβϑοῦ ΑἸοχβηογ σοι Αγ κ8 τ] Θα4υδ] ἐγας δηα ΡΙΟΙΥ, --- ὁ Βοπηθί δίῃ ΤΟργο βοηδ.Ὁ]6, ποῖ 
ἴο ΒΑΥ͂ ἱπιρίοιβ, ἰῃ τη δὶ ὈΟ]ά δρὶ τὶς οὗ τηοάθγῃ οὐ ἰοΐβα, ἢ] ἢ 88 δὰ ΤῊΔΠΥ δτηΐποην ΒΙῸ- 
1.8] βο μοί γβ, ΘΒ ΡΘΟΙΑΙΪΥ ἱπ ΟΟΥΤΏΔΠΥ, ἢγβι ἴο διδοῖς ὑπ 6 δι Ποῦ οὗ ραγιϊσα δῦ θΟΟΚ8 οὗ 
δεγίρίαγο, Δηαἃ ποχὶ ἴὺ ο8]} ἰπ αιιδβιίοῃ τῆς ἱπδβρίγαϊίοπ οὗ 186 Βοὶο γοϊαπιθ. Τὸ τας 
ἐχίθηϊ [18 ᾿ΙσΘ που ΒΠ 688 οὗ ΟΥ Εἰς δηλ ἢ 85 ὈσΘη οαττίο ὦ γγὸ παρα ποῖ Β8Υ ; [ὉΓ 1 8 ἃ τηαϊίετ οὗ 
ΠΟΙΟΓΊΟΙΥ, {πὲ οὗ ἰδῖθ, [Π6 τηοβὺ ἀδηζογουϑ ΘῃΘηχΐ68 οὗ ([Π60 ΒΙΌ]6 μαναὰ Ὀδοη ἰοπηὰ οοσυμγΐης 
[86 ΡΪ6ς68 οὗἉ 18 δΔἀνοσδῖοδ; δηὰ ἴΠ6 οΥεἰσδὶ τί, τ ἢἰς ἢ νγα8 ἱπιοη ἀρὰ ἴῸν ἴΠ6 οογγοοϊίοη οὗ ἴπ6 
ἰοχῖ, δηα [Π6 ἱπιογργοϊδιοη οὗ [Π6 βαογοὰ ὈΟΟΚ8, μ88, ἰη 8 τηοδῖ ὈΠΠπδίαγαΙ ὙΓΔΥ, ὈΘοη ἑαγηοὰὶ 
δραϊπδὶ ἴΠ6 ΒΙΌΪΟ ; πὰ ΠΠΔΙΥ͂, τΠ6 ἱπδρίγαθίοη οὐὨ 4}} τ 6 βδογοὰ Ὀοοῖκβ 8848 ποῖ ΟΠΪΥ Ὀδει 
αποβιίοποά, αὶ Θσογη}}Υ τοὐοοῦεά, ὃν Ῥγοΐεεδον οΥ Τλεοίοσν  ΑἸπὰ ἴἰπ656 τηοη, τ 1]6 ἱτὶ πη 
οἡ Θπαοντῃθηῖβ το ἢ} μίοιιδ Ὀδπονόίθηςα δὰ οοηβοοσγαιδα ἴοσ 1.6 βιιρροτί οὗ τοὶ σἴοη, δηι 
ΟΡΘΠΪΥ οοπηρεοίοα νυν ἢ Ομ αγο 68. ν ἢΟ86 ογθοὰβ σοηϊδίῃ οὐ ποάοχ ορὶπίοπβ, παΎα 80 ἴαγ [0 γ- 
ποῖίοη {ΠΟ ῚΓ Ὠἰζ ἢ ΤΟΒΡΟΠ δ Ὁ} Ε168, απὰ πορ!οοιαὰ 16 ο]Αἰπλ8 νυ  τ16 σαγο ἢ δὰ οὐ {8 6πιὶ, 
ΔΒ ἴ0 ΟΧοΙΐ 81}1] ΓΠΟΙ͂Γ ἱΠρΡΌΠΌΪΥ ἀπά ᾿ἰδαγπὶπρ ἴ0 880 ἴδ ἐοππάδιίοη οὗ μας δγϑίοταη ὑγἢ]ο]ι 
1ΠῸ Ὺ ἼΟΓΘ βύνοστ (0 ἀοίδηά. ἸὙΠΟΥ͂ ἢᾶνο Ππαὰ [6 βῃβιηθῖθεβ παγϊποοὰ ἰο βοπὰ ἔοπἢ ἰπῖο 
ἴΠπ6 νοτὶ ἃ ὈοΟκΚ8 ἀπά οῦ ΤΠΟΙΓ οὐ ἢ ΠΔΠΊ68, ΒΟ ἢ οομϊδίη ΠΙΠῪ 88 πιπς} οὗ (Π6 ροίδοπ οὗ 
ἰΠΠΔΟΙΥ 88. [ΝΜ 85] νοῦ αἰβΉ}}} 64 ἴτοπι 1Ππ6 Ῥθη8 οὗ τς πιοδὲ τηδι ρπδηΐ ἀοἰβῖ8 τ ἤοδο 
ΤΠ ηρ8 Ὦδνο (Ὰ]]ῈῈ 848 8 Οἴ86. θρΟῸῚ ἴῃ6 νου]. Τῆς ΟὐΪγ οὔδοῖιαὶ ΒΟΟΌΓΠΥ τ τ ἢ τὸ 
ᾶνο ἀμψϑίηβὲ {Π|8 ποὺν δῃηα πιοβῖ ἀβδηρότοιιβ ἴοστη οὗ ἱπῆ  Ἰ γΥ, 15 Τοαηὰ ἱπ τμὸ ερὶ τς οὗ τΠ6 
δ6, ψ ΠΙΘΝ 18 80 Β ρου 4] δη ἃ ΘΌΓΒΟΥΥ ἴῃ 118 τοδάϊηρ, ἱπΠδὶ ΠΟΥΘΥΟΥ ΤΊΔΠΥ οἰδθυτγαῖο οτῖεὶ- 
(ἃ νυ οῦὶκ5. ΠΥ 06 ῬαὈ]ΠΒΠοα ἴῃ ἰογείση Ἰαι σιαροδ, ΥΟΥῪ ἔενν οὗἩἨ τῆοπὶ νὰ} Ὀ6 τοδά, ουϑῃ ὈΥ͂ 
ἐΠοο]ορίςδὶ δ: υἀσοπίδ, ἰῃ 1}}.8 σοι πῖτγ. ΜᾺΥ οὐ ονογταϊο τἴπὸ οὔοτίβ οὐὗἩἨ ἔποβα δηθπιΐθϑ οὗ 
Ομ γῖβὲ ἀπά τῃ6 ΒΙΌ]6, δο ἐπὶ ρσοοά ΤΏΔΥ σοπὶα οι οἴ ον" (ΑἸοχαπᾶοσγ οὐ ἐδ ὕδποῃ, 
ῬΡ. 212, 2318.) 1η τη }8 ῬΥΘΥΟΓ, ννὸ ἃΓ6 ρογϑιιβαοα, ΘΥΘΥΥ οδηἀϊά απιὶ ἀσνοῦς στ ἶσαὶ διπάσθης 
οὗ 186 δογίρύαΓοβ Ὑ1}] πηοβὺ σογα 8} Υ σοπουγ, [πον τσοὶ 1Π18 Ῥγαγοῦ ἰδ οδ)]οὰ ἴωυτ ποιῦ 
(1856) ἱπ {μπὶ8 ΘΟ ὨΓΥ ἰ8. ρα ΠΥ τηδηϊοδί, νυν ἤθη βυσῖ Θν}}] ὈὴΟΟΚΒ 88 τποδα ἴο νυ ἰοἢ Ῥγοῖ. 
ΑἸοχδηᾶογ γείοσβ ἤᾶνο ὕθθη φυϊατενα, ἃπαὰ ΘΠ ΠοΙΟΓΙΟΙΥ 18 δου ἢ ΌΥ δοϊεης αδίὰθ [89 
ῬΙΘΠΑΓΥ͂ δυ ΒΟΥ οὗὐ οὐδ ψοσγὰ, (δὲ ἰ8, (Π0ὸ δι βου! ν οὗ το Ηοὶγ Οδοϑὶ, ψβοδϑο γϑοογὰ 
ἴς 19,1 
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2. Βοβιἀθβ {π6 ργβοθάϊηρ οδ᾽θοϊζοηβ οὗ Μ|οδμ86119 ἐο ἐπ 6 σδποηΐολὶ 
ΔΌΚΠΟΥΠΥ οὗὨ [π18 (ἀοβρεὶ ἴῃ ραπογαὶ, {Π|6 σϑ μ μΘ ἢ 688 οὗ βοῖγθ ρῬα ΓΕ ΟΌΪΑΥ 
Ῥαββαρβϑ 88 ὕθθῃ αποβοηθα, ἱπ6 δνυιάθποθ Ὁ ΒΊΟΝ 18 ΠΟῪ ἴο Ὀ6 
βίαίθα. 

(..) Τὴθ αὐἱμοηιοιίγ οὗ {πὸ ἤγβί ὕνο οπαρίθγθ μα8 οὗὨ Ἰδίθ γϑδᾶσβ 
Ὀδθη πρυρηθα ὈΥ {Π086 ὙΠῸ ἀρὴν {ἢ τηϊγαουϊουβ οοποορίϊοη οὗ {π6 
Ἰμογὰ «}ἐϑὺ8 Οδγῖβὲ ; θαΐ νη μον 1016 τὰ] ουπάδιϊοῃ, ν01}} υθϑ!] γ 
ΒΡΡΘΑΓ ἴγοτα πὸ [Ὁ] οσιηρ [ΔοίΒ : --- 

[1.1 Ὑδοθ6 ὕπνο ομδρίθσθ δ Τοπηὰ ἴῃ Αα,, [86 δποίθηῦ τωδηυβοῦῖρίϑ δηἃ νογβιοἢς 
δῦ ργδβθηΐ ΚΠΟΤΏ. 
ἔπ] ΒΟ ,,γε ομαρίον οἵ υυκο᾿β ἀσοβρεὶ 18 οοπηοδοίβα τὴ ἢ (86 βοοοηα, ῥγϑοΐβο] Υ 

ἴπ [Π6 88Π16 ΤΩΏΔΏΠΟΓ 88 Ὅ6 ἧδνα 866η (ρ. 42]. δι,γα) ὑϊαῦ τ186 ὕπο ἄτϑϊ ςμαρίοσβ οὗ 
δῖ. Μαδιαν 8 (ἀοϑραὶ ἃσὸ οοῃῃοοίοα : ̓γένετο ΔΕ ἐν ταῖς ἡμέραις --- ΝΟΥ ἱἐΐ σαπιο ἰο 
Ῥα88 ἐπ ίλοδ ἄαψς, δ.ο. (Κα 1]. 1.) Απὰ ὑπ6 δεοοπά ομαρίον οὗ 8:1. [νυ Κε8 ἀὐβροὶ 
19 ἴΏ 8 8: Π|}}4Ὁ ΤΠ ΠΟΙ σοηποοίοα π᾿ 10} ἴῃ 6 ἐλίγά : -- ᾿Εν ἔτει ΔῈ πεντεκαιδεκάτῳ---- ΝΌΤΡ, 
ἵπ ἰλε ἰῇ εεπίλ γοαν, 8.6. (ἴρυκα 11].1.) Ὑ18 (ο8ρ6), ᾿Βογείογο, οσζά ποί Ῥοβϑβί ὉΪΥ 
ἘΝ Ὀδσαπ τῖῖὰ [86 ταϊγὰ οδαρίον, Ὀαὺ τπιυϑὲ μδνθ Ὀδοὴ ρχϑοθάθα ὉΥ βομθ ἱπίγο- 
αοἰίοη. 
[1.1 Βυὺ Ῥϑοδαδα (88 ἤγβὺ Ἵβαρίετβ οὐὔΓ 18 σσθαῦα ποῖ ἔουπᾶ ἴῃ {86 οορίε8 πιβοὰ ὈῪ 

Μαγοίοῃ, 186 ουπάδν οὗ [86 Ββοεῖ οἵ Μδοϊοῃϊταβ ἰῃ 86 ϑθοοῃὰ ΘΘΏ ΤΥ, 1 18 ΔΙ γιλθα 
ἐμπδῦ [ΠΟΥ͂ ΔΓ6 βρυτγίουϑ ἰη ογρο δι οῃΒ. 
Α Ππ||6 σοπβί ἀθγαϊἑοη υν}}} βου {π6 1Ὰ]5θῃοοί οΥ̓͂ (μ18 δϑδουϊΐοῃη. Τῆθ ποίϊοῃϑ 

οηἰογίαϊ θα ὉΥ Μαγοίοῃ σογα δηιοηρς ἴΠ6 τὶ] 68 μαὺ οδη 6 οοποοϊνοα ; ---Παῇ ον 
ΘΑΥΪΟῸΣ ὙΔ8 ΤΏΔ ΟὨΪΥ͂ ἰπ Ουἰνγεγαὰ ἕοττω, δὰ ἰμαὲ 6 νββ ποῖ θόσῃ ᾿ἶκα οἴου τηθη, 
θυΐϊ ἀρροαγϑὰ ου δαγίῃβ: {}}} σγοση. Ηδ τγοὐϑοιθὰ μα ΟἹ Τϑδίδπιθηΐ αἰζοροι μοῦ, 88 
Ρτοσθραϊηρ μα [86 Οτγθδίουῦ, γ8ο, ἴῃ δὲδ ορἱπίοῃ, τγὰϑ νοϊὰ οὐ ροοάῃ688: δηᾶ οὗ 
με Νονν  ᾿δβίδπιοπθ μ6 τϑοθὶνθαὰ ΟὨΪΥ μα ἀοθροὶ (ὙΒιοῖι 18 δαρροβοᾶ, Ὀυΐ πὶ Βουῦ 
Ἰουηἀδίίου, ἰο Ὀ6 ἴ86 ἀο8ρεὶ οὗἨ 5:1. 0Κα6 1) δηὰ ἴδῃ οὔ Ραυ}᾿5 Ερι81165, 4}} οὗἨ πμῖο ἢ 

1 Το αὐοϑροῖ υϑοὰ ὉΥ Μαγοίΐοῃ οουίδίη]γ ἀἰά ποῖ σοηίαϊη {πὸ γι ὑτγο οπαρίοσβ οἵ ΤυΚα; 
δαὶ ποῖτποῦ ἀϊὰ ἰξ οοπΐδίη [86 ἐἰγὰ Ομαρίοσ, ΠΟΥ τηοτθ [μΔὴ οἠς δαὶ οὗ ἴ86 ἰΟυγ; ἀπὰ ἴῃ 
ἴδε Βυ δϑοααρηϊ Ραγίβ, (88 ὙἶἷΟ δ.ὸ ἰηἰογιηβὰ ὉΥ Ὦγ. 1Αγάποσ, το δὰ οχδηλ πο ἐμὶ8 δι )οος 
ΠῚ} ὉΪ8. υϑιιδὶ ταὶ πα ΐθ η688 δΔη ΒΟΟΌΓΔΟΥ,) ᾿ξ 188 “ τη ]αϊοὰ δπὰ αἰϊογοα ἴῃ ἃ ρταδὶ υδγι ον 
οἵ ρῥἴδοοϑι Ηδ σουῦ]Ἱὰ Ὡοὶ δου 1ὲ ἴο Ὀ6 οΔ)]οὰ τὸ αὐοδρεὶ οὗ ϑδίην 1Κο, ογαδίπρ [Π6 ΠΔΠῚΘ 
οὗ ἐπδὲὶ Ενδηχοὶίδε ἔγοσι ἴθ Ὀοχίπηΐης οὐὨἨ ἢΐ8 σοργ." ([μαγάποτ᾽β  οσκβ, ὅϑνο. νοὶ]. ἰχ. 
ΡΡ. 398---401.; ἐἴο. νο]. ἱν. Ρῃ. 611---615.) ΗἱΪΐδ αἰϊογϑιϊοηϑ τ γὸ ποῖ τηϑὰθ Οἱ ΔΩΥ͂ οὐ ἰο δ] 
Ῥσϊποῖρὶθβ, Ὀυΐ ἴῃ [00 πιοδὲ διὈΣΓΑΤΎ ΤΩΔΠΉΘΥ, ἱῃ ΟΥΘΓ ἰὼ βυΐϊξ 8 οχίγανδαρσϑδης ᾿μοοϊορΥ. 
Ἰπάοϑὰ βοῖὴα δύο ἐπουρὰξλρ ἐμδὲ ἴ8Ώ6 Ορ᾿πΐοῃ τπδὲ ἢθ υϑοὰ 1κ1Κο᾿ 8 ἀοδρεὶ δὲ δἱϊ, γοδίβ Ὡροη 
ὯΟ δβαβείοηςξ Τουπάδίίοη, 80 ἀἰϊβθδγθης πόσο [86 ὕνγο σόσκβ, [ΠπΠ8ὶ δοὴθ αἰδιϊησυ πμοά 
ΓΒ] :ςΑ] δομοΐασθ οὗἩ πιοάδση (ἰπγθ8, μασι Αγ βοιηϊος, Εἰσθμοση, ατιϑῦδοι, 1,οεΒ]οτ, δα ὰ 
Μασβα, βανὸ σοὐθοϊοα ἰδαὲὶ ορἱπίου δἱίοχζείδοσ, ΟὙἰ ΒΘ ΌΔΟἢ πιαἰηιαἰποὰ ἐμδὲ Ματοίοη οΟπ)- 
Ῥ᾽]οὰ ἃ σσοσκ οὗ μἷβ οσγῃ, [ὺσ (ῃ6 βογυΐοθ οἵ [ὶ8 βγβίοπι δηὰ {6 ιι86 οὗἁ ἢι8 [ΟἸ]Ο ΤΟΤΕ, ἴτοτλ 
[πὸ Ὑυιτηρσβ οὗ ἴΠ6 Εἰνδηρο δῖ, δ ἃ ραχιϊς]ΑΥΪΥ οὗ Τακο. (Ηἰδι. Τοχί, ατ. Ἐρίδῖ, Ῥαὰ]. 
Ῥ. 92.) “ Ὑμαῖὶ Μαγείοῃ υϑοὰ 8. Τλικοβ αοβρεὶ δἱ ]],᾽ βᾶγ8 Βρ. Μδγβι, “ ἰβ ἃ ροβίἰοῃ 
Ὑἰσ ἢ Β68 ὈΘΘῺ ἐδ κοὴ (ῸΣ στδηϊοὰ πίθιοαὶ (Π6 ἰεαδὲ ὑγοοῖ, Μαγοίοῃ Ὠἰπιβοὶῦ ΘΥΟΥ ῥργο- 
ἰοπάοὰ ἐδδὶ 1ξ τγαϑ8 [6 ἀοθροὶ Οὗ ΙλιΚο; δ Του] δοκπον]οάροβ, βδαγίπρ ατοίϊοπ ἐυαπ- 
φεϊίο σμο πωίιπι αὐεοτίδὶὲ αμίοτεπι. (Αἀν. Ματγείοη. 110. ἰν. Ὁ. 2.) [ὁ 1ἴ6. ῬγοΌΔ]6 ᾿ΠΟΓοίΟσο 
ἴμαϑ Βα δορὰ 80η10 Δροοσυρίιδὶ ἀοδρεὶ, το δὰ τσ! Τηδιῖίοῦ ἰπ σοτασηοη ὙΠ τμδὶ οὗ 
8ι, Κα, Ὀὰϊ γοῖ γγὰ8 ποῖ 186 βδπι6.7 (Μδγβ 8 ΜὶςἊἢμδ6]18, νοὶ. 111. Ρ. 169.) Ὧγτ. 1, οοΠοΣ 
[8.8 ὙΘΙῪ [ΠΥ ὀχαπιϊποὰ ἰἢ6 φαοδίϊοη ἰῃ δί8 Ὠἰββοσγίδιίοη, ἐπε] ὰ Μαγοίοπεπι αι Ἐρώ8- 
ἐοΐαα εἰ ζμεα Ἐυαπρείίμηι αὐἀμίίεναεεο ἀμδιίαίμγ. ΕὙΔΏΚίοτ ὁπ ἴπΠ6 Οάογ, 1788.Ὀ ΤὨδ οου- 
εἸαδίοῃϑ οὗ ἢΪδ πλῖπαῖο ἰηνοδιϊ ζαιίοη ἀτὸ “ (1) Τῆδὶ [Π6 Οοδρεὶ υδεὰ ὈΥ Μαγοίΐοη τνἃ8 ΒΠΟΩΥ- 
τοῦθ: (2) Ματγοίοι τοὐοοιθα 8}1} ΟἿἷσ ἴοιις ΟΟΒΡ615, δη ἃ τηδιηϊδίηθα ἔἢ6 δυιπϑης ΠΥ οἵὨ }}}8 
ΟΥ̓ ἷἱπ ὁρροκἰείοη ἴο ποτ: (3.) Ηἰβ [Ὁ] ονγοσβ δβοσναγὰβ τηδὶηϊδϊηδά, ὑπαὶ ΟἸγίδε ἢ πηβο ] 
επὰ Ῥμὺ] γγοσο [86 δι ςδοῦβ οὐ ἰδ: (4.) Ιτϑῆβοαβ, Τότ] 85, δα Ερὶρμδπίυδ, δ ἢ0 ΓΟΔΒΟΏ 
ἴοσ τοζαγάϊιρ Μασγοίοῃ Β αὐβραὶ 88 δὴ αἰέίογοὰ οαἀϊίοη οἵ [Κ᾽ 8, δηὰ ὑμοὶγ δββετιίοη 8 8 
ΤΆΘΓΘ σοη)οσίαΓα ταβεϊπα ὑροῖ ποηθ Βαϊ ἔγίνοϊοιιβ δῃηὰ δρευσγὰ δ] εσδιϊοηβ: (ὅ.) Τῆς αἀἰβεγ- 
ὁπ οἵ Μαγοίου᾽ Β ἀοβρεὶ ἔτοπι Γαι ̓Β ἰβ ἰηςοηδβίβίοηςξ τ [86 δαρροδίείοη: (6.) ΤΠΕΓΟ ΔΓΘ 
ὯΟ υδὲ στοπηάδ ἴοσ δοϊουίηρ ἰδὶ Μαγοίοη μδὰ δῇ ργοδββίῃς τροῦνοϑ 10 ἱπάποο ἰπὶ το 

ΤΟΙ. 1Υ̓͂. σαα 
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δα του] αίοα δηὰ ἀϊπρυ θοα ὉΥ δα Δ] ογδίϊοηβ, ᾿πίουροϊαιοη δ, απ οτηϊδδίοηβ; ΤΉΪς 
οοπάυοϊ οὗὁἨΘ Μαγοϊοῃ β σοι οί ο  ᾿πνδ]!δίοθϑ ΔΩῪ δγραπιοπίὶ ὑμαῦ τΔῪ Ὀς6 ἀτατη 
ἤτοιὰ {ΠΠ|6 οπιϊββίοῃ οὐὗὨ {868 νο ἤγβὲ σμβαρίογβ οὐ ἔλικοβ ἀοεροὶ ἴῃ ἀΐδ ΠΟΡῪ ; δπϑὰ 
σι] θη Ὁ 8 κα ἀρὰ {Παὶ 8 ΔΡΓΌΙ ΓΑΓῪ ἱπίθγροϊδίίοηβ, ὅς. οὗ 10 σέσα Ἔχ ροβεὰ ὉΥ βευοσγαὶ 
ΘΟΠΙΘΠΙΡΟΓΗΣΓΥ ὙΣΙΟΥΒ, 8ηἃ ΡΑΡΙΟΌΪΑΥΥ ὈΥ Τογίυ ΠἸΔη 3, τα οοηοοῖνα ἴδαξ 186 
σοπυΐϊπθηθιβ δηα δυ ΒΘ η 1 οὗ [86 ἔνγο οδδρύοσβ ἰὰ αυδβίοη δᾶ βϑι δἰ ἰβμθὰ Ῥεγοηά 
186 ῬΟΒΒΙ ΘΙ ΠΥ οὗ ἀουθί. 

(2.) Ετοπι {π6 οδσουτγοηοθ οὗ {86 ποτὰ Λεγεὼν (7 εσίο, {μαὶ 18, 8 
7] ογιοη), τὰ σεῖς ὁμαγαοίοσθ, ἴὰ 1μα]κα νι}, 80., ἃ δυδρίοίοη Ὧδ8 Ὀθθη 
Ταϊβοα 1π4ἴ 1Π6 τὸ 016 βδγαρΤΆΡΉ, σοπίαϊπἰηρ [Π6 πασταῦνα οὐ ΟΠ τ δι 8 
πολ] ησ [Π6 αδάσγοης Ποιηοηΐαο (Υ1}}, 27.---39.}) 186. ἀη 1ηΤοΙροϊδίίοη. 
ΤῊ ἀουθὺ 18 στουπάδα οἡ [Π6 αδϑογίίοπ ἰμαὺ {Π18 τος οἵ δχρυγθβϑίοῃ 
γγ88 οῦ σὈΒΙΟΙΠΑΤΥ, ΟἸἴΠοΥ τὰ ΓΌΚΘ, ΟΥ ψἹΓΠ ΔΩΥ οἰδβδῖο υυτὶ[6Σ ἢ 
1:6 ἀροβίο!ς δῦ8. Βΐ (818 οὔἴδγρα οὗ ᾿πίογροϊδοῃ 18 αὐίουν στουπᾶ- 
688; ἴον {π6 ραββᾶρβ ἴῃ αιθβίϊοῃ ἰ8 ἰου πα 1π 411 {Π6 τηδη ΒΟΥ ρίβ δηά 
ὙΘΓΒΙΟΏΒ ἰπδαῦ ἀγὸ οχίδηϊ, δὰ (Π6 πιοάβ οὗ ὌἽχργθβδβίοῃ δ υὐδαά ἴο ἐς 
Ἀπ] Πὰν ὈοῖΒ ΜΗ 1Π6 Εὐνδηρο δῖ, δηὰ αἰθὸ τἱτ οἰαβδῖο τσὶ θσβ τ 80 
ΘΓ σΟΠΓΘΠΊΡΟΓΆΤΥ ΜΠ ἢ. Τῆι, 

[1.7 [π [μυκα χ. 8δ6. γα τιϑοῖ τ Δηνάρια, ἩΒΙΟὮ 18 ΤΒ 1680 }γ ἔπ 6 1,αὐη πογὰ 
Τεπαγία ἴῃ ατοοὶς οδαγαοΐογα. ]ἢ χῖχ. 20. τσ αἶϑο δνα Σουδάριον, ψῃϊοῖ ποχὰ, 
τμβουσῇ δε κπον]εῆρσοδα ἴῃ {π6 Οτθεκ ἰδησυδρθο, 15 πο μῖπρ πιοτὸ ἰμδῃ {86 [,δὲϊπ ποτὰ 
ϑιμάατίμτη, ἃ Παρ οὐ Βα ἀκοσγοδιοῦ; δηὰ ἴῃ Αοίδ χυὶ, 12. γ μδῦδ αἷἰϑοὸ ΚΟΛΏΝΙΑ 
((οἱοπῖα) ἃ ΟΟἸΟΝΥ. 

[1.7 αν 1Π6 ποθ οὗἁὨ Ἔὀχργοβδδίοῃ, δῦονα οδ)]εϑςοθα ἰο, τοαϑ σίου ΓῪ τ οἸδβϑῖο 
ΒΌΪΠΟΥΒ ἰπ [06 δροϑίοὶς ἀρθ, ἰ6 ονϊάδπὶ ἔγοτῃ ἴμ6 [Ὁ] ον ηρ ράδβαρο οὗ ΕἸ] το, πὸ 
ὙγᾺ9 ὈΟΓΠ ποῦ Ἰ0Γ6 (ἤδη ἴθη Ὑϑϑγβ βδ|ἴ6Ὁ «}6δὺ8 Ομ τίδί. Ηδ [6116 υ8 ὑμδῖ, θη 1.6 
ΟἾΥ οὗ ΒΟ ταῦ λυ], Βοσηυ]ὺ8 ἀϊν!ἀοα {86 γουηρον ρᾶτὶ οὐἁ (86 ἸΏΒΔὈΪ ΑΒ Ἰηἴο 
ὈαιαἸο8. Εδοῖ οογρβ οοπδίβι θα οὗἉ ἴἤγϑα ἱβουβαηὰ ἴυοῖ, Δηὰ ἴἢτοο υπάγοα ΒοΙΒ ; 
απὰ (186 ἰδίογιδη δ 15) ᾿Εκλήϑη δὲ ΛΕΓΕΩΝ, τῷ λογαδὰς εἶναι τοὺς μαχίμους πάντων, 

δάορί ἃ ραυθ]οα ΘΟΡΥ ΟΥἼΚιΚο; δηὰ 1π6 πιοιϊναεδ δϑαϊστιοὰ Υ͂ 1Π6 ἔβίθουβ ἀγὸ ἱποοῃβίείοπὶ 
δῃα δε] -ἀεςβισιοιῖίνε."-- γ. 7. Ῥ. δ} 8 δου ρίυτο ΤΟΒΟ ΠΟΥ ἴο [μ0 Μοδδί δ, υοἱ. ἰϊ. 
ῬΡ. 18, 14. 

[ὙΠπουρἢ {Πἷ5 18 ποῖ {πὸ Ὁ]δοα ἰο δπίεν ἱπίο ἃ ἀϊβοπββίοη οὐ 81} [μδῖ τη δ ῦ ὈῈ βαὶὰ γεϑροοίπρ' 
τς Ἐναηφοίίμηι οὗ Μαγοίοη, 1 19 61] ἴο ροΐηΐ ουὐ [8εῖ τη6 ἱπνοβείρίίοηβ οὐ Ηδῃη (88 
Ἐνδηρο! πὶ Μαγοΐοπϑ ἱπ δοῖποῦ ὈγΕρυ Πρ] ἤθη (ὐοϑία!ς, δηϊρβῦογρ, 1823), ΟἸβῃδπβϑη, 
δηὰ οΟἴἤοΓΒ, ΓᾺἢΥ 6Βι8 Ὁ] δ τῆο (δοὶ ἰοϑεὶ θα ὈΥ Τοτια ἰδ δηὰ ΟἿΟΣ ΘΑΣΪΥ Ὑτίζεγε, τπδὲ 
Ματείοη ἀἰὰ ἔογπι ἢἷ8 αοβροὶ ὃν ὀχισγυάΐηρ ἔτοπι δῖ. 1μικα 4}} (πὲ ἀἰά ποῖ βυὶϊς λὲν Βοβθσηδ. 
Α πιοάεγη ΤΏΘΟΓΥ 18. τπαὶ δὲ. μι Κρ αοδροὶ Ὰ8 ἰοπτηθαὰ ἴῃ ἴ86 ἸαΐοΓ μαζὶ οὗ [Π6 ξεεοῃὰ 
ἙΟΠΙΌΓΥ ουὧῖ οὗἩ ἴπ6 εαγίϊεν ἀπ ἃ τηοτο δι ητὶς σου ὑρμο]ὰ Ὁ Μαγείοη ΟΥ̓ σοπσεο, σβεη 
ευἱάεποε ἰ8 οιδὶ δβδίἀο, νγὸ ἤδνο ποιπίηρ ἴο Ἰοδὰ υ8. Ηδειηρ Β “ Οὐυξεδιίομοιη ἀς Μαγοίομο," 
διε. (Ὀιτγοοδὶ, 1849) 18 8. πδεῖ] ὈΟΟΚ οἡ [5 βιιυ)θοῖ. 

᾿ ἘΡΙρῃδηΐϊπβ "88 ρίνθῃ ἃ Ἰοὴρ δοοουηΐ οὗἩἨ Μδιοοη Β δἰ ἰογδὶῖοηβ, ὅζο. οὗὁἨΒ6 Νὰ ν Τοδ- 
ἰδηθηῖ, ὅδ6ο Ὦγ. ᾿δγάηοσβ οΥΚβ, ϑνο. τοὶ. ἴχ, ὑρ. 869---8398.; 410. το]. ἷν. ὑρΡ. 610--- 
624. 

3 8.66 (Π6 Ῥαββαρθὸ δὲ ἰϑῃρίῆη ἴῃ Ταγάποσ  ΟΥΚΒ, ϑνο. το]. ἰἱ. ΡΌ. 356---288.; 40, το]. ἱ, 
ῬΡ. 419, 420. 

5 Μαυςὴ βίγοββ 88 Ὀδοη Ἰαίὰ προῦ [6 δρΡραγθηΐ ἀἰϑοσερθηοῦυ Ὀοίνγοϑη [6 ροπδαϊορσίοδ οὗ 
7685 ΟΠ γίϑὲ ἴῃ Γκὸ 1}, πὰ Μαΐε, ἱ., δη ἃ δδὸ οὐ ἴΐο συρροϑεά ἽἸγοηοϊορίςοδὶ ἀἰ σαν ἰπ 
ΟἿ δυο ΓΒ ἀρ6; Ὀὰϊ [Π686 δϑοπηΐηρ ΟΠ ΓΔαΪΟΙΪΟΏ9 ΤΩΔΥ ὍΘ 80 58.8.80. ΟὙ} οχρὶ δ πο 
(πα ἴδ 16 ποῖ ΠΟΟΟΕΒΑΓΤΎ ἴ0 Γοροδῖ [Π086 δΒοἰ α[]0Π8 ἴῃ {Π8 οίαςθ. 8660 αἷδο Ὧν. Νωαῦϑε 5 Ηδ- 
τ ΔΓΚΒ οη ἴπο {Ππἰϊατίδη Ὑ ογβθίοη οὗ ἴθ Ν νν Τοϑίδμηθηςξ, Ρ. 937. εἴ δϑῳ.; Ασομ. ᾿δυγοποθ 8 
Οτἰεἰςα] Βοβεσκίοπβ οἡ 1Π 6 ΤᾺ ΒΓΟρΡΓ ΒΘ ΓΑ: 0Π5 σοπίδιίηθα ἴῃ (86 τηοάσγῃ βοοἰηΐδη Υ οσαίοσι, 
ῬΡ. 51----78.; δηὰ Ὁγ. Ηδ]68 οἡυ Βα ἢ ἰη ἴΠ6 ΤΥ, νοΐ, ἱ. ΡΌ. 88--- 1 10. 

[48 ἴο τῆς ἀ ἔσο Υ οοπποοῖϊδὰ τὴ ἢ Γκῖκα 1ἴ, 2., ἴτοτλ (π6 τηϑηξοη οὐὗἩἨ ΟΥτοπΐβ 8.5 
ΒΌνΟΓΠΟΥ οὗ υἀερα δἵ ἴδ {ἰπ|6 οὗἩ ουῦ Γογὰ 8 Ὀἰτίῃ, ἴὲ 18. ποι Κποόοσῃ (866 Ὦγ. εαυϊάβου '8 
ΑΡρρΡοπάϊχ) τπδὲ ΓΠ18 τραΦ ΥΈ ΠΥ [6 ο856. ΟἾΠΕΓ βο] υὐΐοῃβ δὰ Ὀθθη ργοροδοά νεῖ ΤΟ ΤῸ 
βιιηοϊοπὶ ἴὸ βῆου τπδῖ ἴ[η6 ἀἰ σα ψγὰ8 ποῖ 1ΠΒΌ ΡΟΥΘ ΌΪ]6, ἀνθη 1 1Π686 ϑοϊαςοη5Β πδὰ ποῖ 
θοΘη της γεαΐ Ἔχ δηδιΐοπβ. ΤῊ 8 ἃ ροοὰ ἰηδίδῃοο οὗ ὙΝδὲ ΤΩΔΥ Ὀ6 ραίησὰ δὲ ἰδδὲ ὈΥ͂ 
Βοϊάϊηρ ἔαδὲ ἐς ϑετγί ρίζα ἰῃ δρίϊα οἵ ἱππδιίπϑὰ οσ δι υροϑεὰ ἀἰβογορϑῆςΐθ8.} 



ΟἈ ἐλε Οοερεῖ ὃν δί. Ζικο. 46] 

[δαΐ 18, 72 ιτἸοα8 σαϊεα α τπαϊον, δεσαιμδε ἰλδ πιοδὲ ιοαγῖϊζ6 ὈΦΥΘΟΉΔ ᾿0676 “" δοϊδοίρα."Α 
ἴδνν βθῃΐθῃοοβ δ ὰ8, γα ταθοῦ τι (Π6 [Ὁ] ονὶπρὶ Γ,δ(ϊπ πογὰβ ἰη ατοοὶς ΟΠ Ά- 
Υδοΐογβ, ΥἱζΖ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ͂Σ (Βαΐϊγίοϊοδ), ῬΑΥΒΙΟΙΑΝΒ; ΣΕΝΑΤῸΣ (ϑδπαίμβ), 18ὸ 
ΒΕΝΑΤΕ; ΠΑΤΡΩΝΑΣ (αΐγονοϑ), ῬΑΎΒΟΝΒ; ΚΛΙΕΝΤΑΣ (ΟἸοηΐε8), ΟἸμεντϑὶ : 
δῃἀ ἴῃ ἃ βυῃ θϑοαιθηῖ οὗὨἩ [Π6 βδ8πι6 ἰδίυσίδη, γα τϑοὶ τι 6 ποτὰ ΚΕΛΕΡΕῈΣ 
(Οὐἴονε6), ΟΕ κϑ.ἦ ἰη, ἰῃ ίοη ὐββδιιὅ, τὸ τηροὺ ἢ [86 1] ον ηρ 86 ῃ- 
ἴοῃοο: Τῶν γὰρ ΚΕΛΕΡΙΩΝ ἄρχων εἶμι, -- Ὧν 1 αἀπι ολίοῦ, ΟΥ̓ ΟοΙϊηπιδηοῦ, ὁ ἐλε 
Οεἴογοα. ὙΝὮΘΙΒΟΡ [8686 ἀγὰὸ [,δἰη ττογβ ἴῃ ατοοῖς σμαγδοίογβ Οὐ ποῖ, [μ6 σοΙηπιοὴ 
86Π86 οὗ ἐδ γόδάορ τησδὲ ἀοίθγιηΐπθ. Τθα τόσ ΛΕΓΕΩΝ ἰδ ηοῖ 80 ὈαγΌδγουϑ, Ὀιιὶ 
(δῖ 11 Βα8 Ὀ66 δοϊζηον θα χοά ΟΥ̓ 86 ἔνγο ἰΟΧΙ ΘΟστΆρδοσγβ, Ηοϑγοβίυδ δὰ δ 1448." 

ὟΥ 6 Βαγα, ἱβογϑίοσθ, ΘΟΥΥ͂ ΓΟΘΒΟΏΔΌΪ6 ουϊάθποο ἐπαὶ ὁδῃ θα ἀοβίγοά 
ἴον {π6 ροῃυϊηθηθθθ οὗἁ [Π18 ραββαρα οὗ [Κ᾿ 8 ἀὐπρεὶϊ. 

(8.) Το ἐοσίγ- νὰ δηᾶ ξογίγ- οὐσίῃ νοῦβοβ οὗ 1,Ὁ}κ6 χχὶδ, γα τυπηΐ- 
ἴηρ' ἴῃ [ἢ ΑἸοχδπάσϊδῃ δηά Υ δίϊοδῃ τηδηυβογρίβ, ἰπ (ῃ 6 ΝΙ ΓΔ ΕἾαρ- 
τηθηΐβ, (λογε) ἴῃ [Π6 Οὐἄοχ 1,6: οοϑίγθηβιβ, ἰη (Π6 Οοάοχ ὙἹΠΔοΡοπθηβὶβ 
ΤΑΙ ΌΘΟἹ; 31., δηα ἴῃ [Π6 Το δὶς νΟΓΒΙΟΏ, Δα βοιῃθ οἵαὺ δι που 168 : 
δηᾶ ἴῃ {Π6 Οοὐΐοοβ Β451}16 819 Β. ΥἹ. (Ε.) ἀπά Υ᾽ δίϊδοαδληυβ 364. (85.), οὗ 
[86 ὨΗΓ οΥ ὕθηίῃ ΟΘηΓΓΥ, 8π4 βοιὴβ Οὔ Υ ΤΟΥ͂Θ τϑοθηῦ ΤΠ ΒΟΥ ρί8, 
[1686 ψΟΥΘ6Β. 8ΓΘ ΤΩΔΓΚΟα ὙΠ} 8ὴ δϑίογιβκ, δηἀ ἴῃ βοὴ οὗ {6 Μ99. 
οΟἸ]α θα ὈγῪ Μαιποὶ τ] ἢ δὴ Οὔ 6} 18Κ. ὙΠΘΙΡ σΘΠ ΘΠ 688, ἱΠοΓΕΙΌΓΤΟ, 
848 Ὀδθη ἀϊδριυ θα. 

Ερίρβδηΐυβ, ΗΠ Αγγ, δηὰ Φεγοπλα ΘΔ ἰοβυϊ πον ἰδδὲ, ἴῃ {μὴν {ἰπ|6, {Π|686 ὙΟΓΒ68 
ΘΓ ΔΗ Πρ ἰῃ 8οπ6 ασθακ δπὰ 1, απ Μ55. Βυῖ, οη ἐδ6 οὗδοῦ μδηᾶ, {Π6Ὺ ἃγα 
[ουπὰ ἴῃ ὉΥ ἕιν 186 (6Γ πα ον οὗ Μ55. (85 ἔξοβοην ἢ] 6. ΤΟΙΣ ΔΓΚΒ), ἰσέϊλοιέ ἀπ 
οδοϊϊδα, πὰ ἱπ 4}} 86 δποϊεπὶ γθγοίοηϑ δχοθρί πὸ ΤΒοθαῖο, ἃ γον ϊδοὰ ΘΟΡΥ οἴ ἴ[δ6 
οἰὰ 1[,δὔπ, ἀπὰ ἃ Μειρδῖις ΜΆ, ὙΒΘΥ͂ σα αἶβο σεοορηϊμβδοὰ ὉΥ “υδιίη Μασίγυ, 
Η!ρροϊγίυδ, Ιγϑῆβϑου8, ΡΙΡμαπία8, ΟΠ γγϑβοβίουι), Φογοπιθ, ΤΒοθοάογο οὐ Μορβιυαϑίϊα, 
Τίτου οὗὁἩ Βοβϑίγα, δηὰ Ομοδαυίυδ. ὙὍὙῃΕὸ ΤΟΆΒΟῚ ΓῸΣ [ἢ6 ΟΠ βδίοη ΟΥ̓ [686 γ6γ868 ἴῃ 
δύηιῈ Μ95. δηὰ ἔοσ ἱμεὶν Ὀεϊῃρ τηδτκεα 88 βυβροοϊοα ἴῃ ΟἾΒΟΓβ, ἰ8 ὉΥ͂ δοπο ϑυρροδοὰ 
ἴο Βανα Ὀδθὴ ἰδδὺ 86 } τοῦθ σολθούθα ὈΥ βοῖὴθ οὗ ἴδ6 τῇογα {ἰπιϊὰ, [698 ἔμ  Ὺ βου ὰ 
ΔΡΡΘΔΣ ἴο δνουγ 86 Ατΐβῃβ: 1 τηδυ Ὀ6 (μαῦ ὑμεὺ Μ σα οαϊ θα ἴῃ [κὰκ ἔγομι {μον 
ὈοΙ Ως ΘΑ ΪΥ σοδα ἱπ ἃ ἰθββοη σοηίδἰπιηρ ρατί οὗ Μαίῦ. χχν] ὃ 

ΤῊ νοΥβ68 ἴῃ αὈΘΒΙΪΟΙ ΑΓ ΟΟΥΔΙΏΪΥ ΖΘΏΌ1η6, δηα {Π6Υ ἀγα δοοοχά- 
ἸΏΡῚΥ τοϊδιποα ὈΥ (ἀὐοβθδοῦ ἴῃ [86 ἰαχί, τ] που ΔΩΥ τρδυὶς ἴο ἱπαϊοαΐθ 
{μα 1Π6Υ ἃγὸ δἰ 6. βρυτίουβ οὐ βυδβροοίοα. δ 

ΙΝ. Ὑνὴ} στοραγὰ ἰο {π6 τ ἢ {Π18 (ἀο8ρ6] γγαὰϑ υυεὶ ΐθη, {μ6 γα 
18 βοιῃθ αἰ βδγθμοα οὗ ορϊπίοη ; Ὦγ. Ὅν οι δῃὰ οἴδογβ γοξοστιηρ 10 ἴο {Π16 
γϑᾶγ ὅ8, {116 “ὁη68, ΜΊΟΠ4 6118, μαγάηογ, βηα 1Π6 τρδ) οΥΥὙ οὗἩ Ὀ10]16α] 
ΟΥ̓ 108, αϑδῖστι Ὁ το [16 γοδῦ 63 οὐ θά, ΜΕΙΟΩ ἀδίθ ἄρρθδσβ ἴο δθ6 {116 
{γι 6 ὁη6, 8π4 σοΟΥΓΘΒροΟΠ δ Ὑ 8 ἰ86 ἰπίοσηαὶ ομαγαοίοσθ οὗ {126 Θχἢ]- 
Ὀιϊοά ἴπ ἐῃ6 ΟΒρ6] 1.861. [ΤΠ ἀδίβ δβριίρπβὰ ἴο {818 (ὐοβρϑὶ τηιϑὶ 
ἴῃ ρμᾶγ ἀδρεμά οὐ {μδὶ οὗ 1 ΤποίθΥ, θοσα 1Ὁ 18 αὐυοίθα; δηὰ 88 
ἴο {ἰαὶ, στρα αἰ ἤθγοποθ οὗ ορϊπίοῃ οχἰβίβ.)] Βυΐ 1Ὁ 18 ποῖ ϑΆβῪ ἴο 

1 ῬΙαϊατοδὶ Ψ Ιδ6, ἰῃ Βοιμαΐο, ἴοπι, 1 ΡΡ. 51, 52. οὐϊς Βγγδηὶ. 
2 ῬΙΟΐΔγΟΣὶ Υ ἰἴ28, γο]. ἱ, Ρ. 71. [ἢ 16 βδῆθ ρᾶγχθ δ]80 οοδσυγβ ἴΠ6 ᾿νγογὰ ΚΑΠΙΤΏΛΙΟΝ 

(Οαρί(οϊϊιπι), ἴἰῃ6 ΘΑΡΙΤΟΙ,. 
9 Ὁίοῃ Οββδίῃβ, ᾿ἰ Ὁ. ἱν. οἰϊοὰ ὮΥ Μτ. ἘδθΏΠ6]1 (0 βοΐ Ἧὸ δ.Ὸ Ὀγίησ ρ4Πγ ἱπάοδέοὰ ἴοτ 

ἴδ οὐδϑογνυδιίοηβ δῦογυο δίδιθὰ), ἰῇ [ἷ8 Απὶπιδανοσαείοωδ οὐ ἴδ []ηἰϊξαγίδη Ὑ ογβίοη οὗ ἰἢ6 
Νον Ταβίδεηθηὶ, Ρ. δ2. 

4 566 δεῖν 1ϑχίοοηδ, ἱπ γοοο; ΤὨοὲΣ οἰ πο Δί οΏ8 οὗὨ [18 ἡγογὰ δσὸ οἰϊθὰ ὈῚ Θ΄. ΒΘ ΌΒΠΟΣ, ἴῃ 
Ἠἷθ 1χίοοῃ πῃ Νονυ. Τοδὶ. τοςο Λογεών. 

δ [Απά ἴο ἐδδξ ῥίδοθ ΒΟσῃθ οορίθϑβ (δυςἢ 88 Οοά. 14ἰοοδῖ, ποις ἃ Θθονυθ, δϑ οτηϊτηρ ἔμοτι 
ἴῃ 1.0Κ6) ᾿τδηθροθθ ποῖ. 866 ἴῃ6 ονὐϊάθηοθ ἴὺσ 106 ζΟΠΙΪΠΘΏ688 88 ἀδεἀυςοα ΠΌπιὶ ἴΠ0 
Απιηοηΐδη ὅϑοϊλοῃβ δηὰ Ευβεθίδη ΟΔΏΟΏΒ ἰη “ Αςσοοπηὶ οὗ Ρυϊπιοὰ Τοχῖ," Ρ. 205.] 

4 (ἀτἰοβὈδοὶὶ οἱ βου]: Νον. Τεβὶ. ἕο. ἱ. Ῥι 470. Ἐοβεησηῦ! ον, υϊηδεϊ, ἀπὰ ΒΙοΟπι- 
δεϊὰ οὐ [αἰκο χχὶΐὶ. 483, 44. Ῥυϊεϊὶ, [πἰτοὰ, δὰ Νονυ. Τοδὲ. ρρ. 19,230. 1ὐρϑίος, 170 ὁ, 
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αβϑοογίδϊῃ {86 ρἷδοθ σμοτα 1 να τυ ςθη. «ΘΙΌΓΩΘ ΒΔΥ8, ὑμαὺ Τζυἶκο, 
186 {πι|τὰ Εὐνδη ρα] δέ, ρυ Ὁ] 186 α δ18 (ἀοβροὶ 1 [Π6 δουπηίγ!ε8 οὗ Αομαῖα 
αὐ Βαοοῖϊα; ατοροσυ Ναζίδηζθῃ 4180 βᾶυβ ἰδαύ ΓΚ τυγοΐθ ἔοσ τ86 
ατοοῖκβ, οὐ ἰῃ Δοῆδῖα. Οατοῦλμι βίδίθϑ ὑἐπαΐ, δρουΐ ἴπ6 ἔπι6 ἤθη Ῥαιιὶ] 
Ἰεῖ Βοπμθ, 1υΚα ἀδρατίοα ἴο Αοἤδῖα, μοτα ἢ6 σψσοίθ (06 ὈΟΟΚΒΘ νγ 
ΠΟΜ ᾶνθ. Ὦγ. ὅδνα τν88 οὗ οριπῖοη ἐμαὶ ὑΠ6Ὺ ΤΟ γα σι θη δὲ Εοσὴθ 
Ὀοίογα {π6 ἰουταϊηδίζοη οὐ δ} 8 σαρύνιν ; θυὺ Ὦγϑ. ΜῈ] δηὰ αταῦο, 
δηά ΥΥ δἰβίθιη, αϑέστα ὑπαὶ ὑμ18 (ὐοβρ6ὶ] γγσαβ ρυ Ὀ]18ῃ6α αὖ ΑἸεχδηάσγία ἴῃ 
Ἐργυρί, ἴῃ ορροβίοη ἴο ἴπ6 ρβευάο- ἀοβροὶ οἰγουϊαϊοα διθοπρ {ῃ6 
Ἐργρίίδηβ. Ὦζγ. ΤἈγάΠῸΣ ἢδ8 δχαιηϊηθα [ἢ686 ὙΑΓΙΟῚΒ ΟΡΙ ΠἸΟΏΒ αὐ 
σΟΠΒΙ ἀογ Ὁ] Ἰοηρίῃ, δὰ σοποϊυαδβ ἐπαΐ, ἀροι {Π6 ψ οἶδ, ὑπ 6 γ6 18 πὸ 
δορά τοΆβοη [ὉΣ Βυρροδβίηρ {δαὺ ΓΚ τυγοῖθ 818 (ΟΒρ6] δὲ ΑἸδοχδηάτσια, 
ΟΥ ἴπαὶ Πα ργϑδομβά δὖ 8}} ἰῃὰ Εσυρῦ: οὐ [{π ΘΟΠ ΓΆΓΥ, 1Ὁ 18 ΠΊΟΓΘ ρτο- 
Ὀ4ῦ0]6 (Παὺ τ θη δα ἰοῖς Ῥαδὰ], ἢ6 νοῦ ἰηἴο ἀτϑθοο, δπα {ῃογο οομι- 
μοβαὰ οὐ βπιβῃοα πὰ ρ] 18ῃ 64 8 (ἀοβροὶ, δὰ (Π6 Δοίβ οἵ 1ῃ6 
ΑΡοϑβι]6β.1] [Με. ΑἸΐοσὰ (Ρσοΐϊερς. οἱ. ἵν. 8. 7.) ψίνοβ ροοᾶ ὑϑδδοῦβ ἴῸΓ 
Βιρρμοδίηρ {πεῦ [818 (Δοθροὶ νγᾶὰβ τι ἴθ Βομθ ὑγΒ Ὀοίοσο {πΠ6 Αοίϑ, 
δηα {παὺ ΓπΠ6 Αοἴα γγὰ8 ἃ ψοῦὶς τυσιϊίθη αὖ [86 6ηα οὗ ἰδ ὕνγο γϑᾶσβ οὗ 
5, Ῥδὺ } Β Βυοιϊηδὴ ᾿τργιβοππιθηΐ, Ὀοἔογα [ὺΚ6 Πα ἰεξν Πϊπ,.] 

Υ. Τιιαῖ Ζυυκὲ σγοῖθ 8 ἀὐοβροὶ ἕο {π6 θα πϑῖς οἵ (ἀθηί1]6 σοηνοσίβ, 
18 δϑηγιηθα Ὀγ [86 υπδοϊιηοιβ νοῖϊοα οὗἩ ΟΠ γιβύϊδη δηαυ τ, δηὰ 1 ΤπΔΥ 
αἶδο 6 ᾿Ἰπίδνυτοα ἔγοια 818 ἀδαϊοδίηρ 1 ἴο ὁπ οὗ ἢϊ8 (ἀθπτ]6 σοηνοσγίβ. 
ΤΙ ΐθ, ᾿πιἰ6 6, ἈΡΡΘΑΥΒ ἰο παν Ὀθθῃ 118 Ῥϑου αγ ἀδβῖσῃ ; ἔοσ, νυ τιτην 
ἴο ἴποθα γῆο γογα (ὯΓ σοιηοΐα ἔτοτ {16 βοθῃβ οὗ δοῖϊοῃ, δῃὰ Ἱρῃμογδηΐ 
οὗ 6 Δδιγβ, 1 γγὰ8 σθαι δῖα παῦ Β6 βῃουϊα ἀδβοθηὰ ἴο τχληΥ 
Ῥδυ ου ΑΓΒ, δηα ὕουοῖ ΟὨ νϑυοῦβ Ῥοϊηίβ, τ Β1οἢ σου ἃ παν Ὀθθη πη- 
ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ δα Πα τΓΙ͂Θη ΘΧΟΙ ΒΊΟΥ ἴοὼσ Δα νγθ. Οτ [ἢ ]8 δοοομπΐ ἢ6 
ὈοίΩ8 [118 Εἰβίοσυ ψ ἢ {Π6 Ὀἰγίμ οὗ Ψοόμπ 1[πΠ6 Βαριεῖϊδῦ (1. 6.---80.), 848 
1ηἰγοἀυοσίουυ ἴο {πᾶΐξ οὗ ΟΝ γῖβι; δηᾶ ἴπ 186 οουγβα οὗ 10 ἢ6 ποίΐο88 
ΒΟΥΘΙΆΙ ῬΑΥ ΟΊ ΪΔΥΒ ΘΠ ομοα ΟΥ̓ Μαίίμον. (11. 1---9, 6.) Ηδπορ, 
αἶϑο, 8 18 Ῥαγ ΠΟ ΓῪ σαγο ἃ] ἴῃ ΒρθοΣ γἹηρ᾽ νΑΓΙΟῸΒ οἰγουτηβίθϑηοαβ οὗ 
ἔλοϊβ (μαὺ γ γα ΒΙΡΆΪΥ οοπάμποινο ἴο {π6 Ἰηἰοσγηδίϊοη οὐ βίγαησδυθ ; δυῦ 
ψΒΙΘΒ 10 οου]ὰ ποῦ αν ὈθῸΠ ΠΘΟΘΒΕΆΤῪ ἰὸ Τϑοϊΐο ἰο {Π6 “678, 8οὸ 
οου]α ΑΒ} ΒΌΡΡΙΥ ἔμοιὰ ἔσοπι ὑμϑὶσ οὐ Καον]δάρα. Οὐ (18 ἀοσοιηΐ, 
1 ινῖδα, 6 ρῦναβ [Π6 σοῃθδίοσυ οὗἩ ΟἸγιβῖ, πού δ8 Μαίβον δα ἄοπο, 
ὃν βῃονίηρ {μὲ «68118 τῦδβ [86 βοὴ οὗ θανίή, ἔσοπι σβοπι {Ππ6 ϑοτρ- 
ἴαγο8 ἰδυρσῃῦ [Π6 “6078 {πᾶ 16 Μοβϑίδῆῃ νν88 ἴο βργίπρ; δι ἢ6 ἰγβθθϑ 
ΟἸγιδῦ β Ἰθαρα ἃρΡ ἴο Αἄδηι, ρτθοϑΌΪΥ ἴο {8 τηο066 οὗ ἰγβοίηρ ρϑῆθᾶ- 
Ἰορῖοθ ἴῃ υ86 διῃοηρ {86 (ἀΘμ01168, ὈῪ δβοδπάϊησ ἔγοτῃ [6 Ῥβύξοη ΠΟΘ 
᾿Ἰποαρα Μγ͵ἃ8 σίνϑῃ ἴο {ῃ6 ἔοι ογ οὗ 18 ταοο (111. 28---88.); δηὰ {ῃ8 
ΒΏΟΥΘ {πδ΄ «6808 18 (Π6 866 οὗὨ [Π6 ττοῆδῃ, ὙΠῸ γγ7ἃ8 Ῥτουη 8 [ῸΓ {Π6 
τορι ρθοη οὗ {16 ν᾿ 801]6 νου] ὰ. ἘΕγΙΒοΥ, 85 {π6 (ἀθηῦ]68 δὰ δυΐ 
1016 Καον]θάρα οὗ “6 .ν}8}} ὑγαῃβδοί!οηβ, [6 ΠδΔ8 τηϑυϊκοα [ἢ 6 ΓΔΒ, 
π θη ΟΝ γῖβί νγγὰ8 Ὀοτῃ πα γἤθη «ὁπ π Ραρδη ἴο δηποῦποθ ἴμ6 (ἀοβρεὶ, 
ὈΥ 186 ΓοΙρηβ οὗ {Π6 Βοιηδῃ ΘΙΏΡΘΙῸΓΒ (ἢ. 1, 2.), ὕἤο 1 ἢ ροϊηῦ λ[αῖ- 
{Π6 7 δηᾶ ἴπ6 οἴμοῦ Εὐνδῃσα δί8 πανὸ ποῦ δἰϊθπάθα. θα [8 ΠΠἸΚ ννῖβα 
Ἰηἰγοάἀπορα δὴν τῆσδ ποὺ ποβμοθὰ ΟΥ̓ {μ6 οἰμοὺ Εὐυδῃρο  Ἰβίβ, τυ Ὠ1οἷὶ 
Θῃοουζαροα {86 (ἀθηι 68 ἰο Ποαγκοη ἰὸ ἴ6 (ἀοθροὶ, δπὰ, ννμθα {Π6Ὶν 

δ ΣαγάμοΒ  οσῖκα, 8γο. τοὶ. νἱ. Ρῃ. 130---186.; 410. το]. ἰϊϊ, ΡῈ. 199---202. 
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ΘΟ, βοΐ ο8 66 ΔΘ ΚοηΘα ὉΥ 10, ἰο στη (οὸ αοα οἱ {86 υπὰ οὗ 
{Παῦ τοἀοιιροι ΠΟΙ 8οῖβ ἔοστ ραγάοῃ ἀπά δοοαρίδμοθ. ΟἿ [18 ἀ6- 
βου ρίζοῃ γα {Π|6 ῬαγΆΌ]68 οὗ {Π6 ρα] σα ργαυῖηρ; ἴῃ {Π6 ἰθπῖρ]6 (ΧΥΠ. 
10.), πᾶ οὗἉ 1π6 ἰοδβί ρίθοθ οἵ βιῖνθγ (χν. 8---10.), δῃὰ ρδγιου αν (86 
Ρτγορμοίϊο ραγϑῦ]α οὗ {πὸ ργοάϊραὶ βοῃ ; συ Β1 ἢ, θ681468 18 δρ᾿τιίυ4] δπα 
ππίνογβαὶ δρρ] οδθοη, θυ ΠΥ Ἰηζτλδῖθϑ ὑμαῦ (ἢ6 Οθηθ!α, τοργο- 
Βοηίθά ὃν {π8 ὙΟΌΠΡΘΙ ΟΥ ῥγοάϊρα] 80, γα υγηϊηρ δ Ἰθηρίῃ ἴο [18 
ΠΟΑΥΘΗΪ ΕΔΙΠ6Γ, νουϊὰ τηροῦ ἢ [Π6 τηοϑὺ τηθγοῖἤι!, στϑοίοιιβ, δηά 
αἰὐοοιϊομδίθ γϑοθρίϊοη. (χν. 11. δὲ δεῳ.)}ὺ ΟἾἸσβϑ(Β νἱδὶῦ ἰο Ζαοοῆθιυβ [ἢ 
Ῥυθ]οδη (χῖχ. γν.) δῃὰ 186 ραγάοῃ οὔ 86 ρϑῃϊίθηϊ {816 ὁ {Π|6 ΟΥῸ88 
(χχὶ. 40---43.}, ἀγ6 Α80 ᾿Ἰν ον 1] υδίγαιοηβ οὐὗἨ {86 ΣΩΘΓΟΥ δπὰ ροοά- 
ποδ8 οἵ ἀοἄ ἴο ρμοηϊδηϊ ΒΙΠΏΘΓΒ. 

1μοδὺ, μβονγουοῦ, ἀουδίβ βου] αγῖθα τ ΠοίΠΟΥ ΔΠΥ͂ Ὀυὺ [Π| Ἰοδί βῆδθρ 
οὗ ἴμ6 μουβθ οἵ 1βγαϑὶ Ἴγϑσα ἰηἰογοδίρα ἴῃ ἰμ686 ρσοοᾶ {άϊηρβ, ΟἿΟΣ 
ΓΆΡ 68 δπά ἔβδοϊβ αὐ ᾿ηἰτοάποοα πο σαηηοῦ 6 ἰαίζθη ἴῃ {Π|8 

τη 64 βοηβθ. Τρ Κα γτοοϊΐθϑ [06 ρδγδῦϊο οὗ [π6 πηϑγοῖδι] 
ϑαπηαγιίδη (χ. 33.); δα χοϊαίββ {παῦ δηοίμοσ ϑδπηγι ἴδῃ τγ88 ἢθαὶ θα 
Ἀπ σομμηθ 664 [ῸΓ 15 ἴδ δα σταίιτυἀ6 (Χν!!. 19.); ἀπὰ, ψ θη 8 
ὙΠΠαρο οὗ (μ18 ΡΘοΟρΙΘ ῥγουθα τυάθ δηά ἱῃπμοβρὶ (8 0]6, ὑμαῦ [Π6 ΖΘα] οὗ 
1Π6 ὕτγο δροβίθβ γῆο ψιΒμθα ἰοὸ οΘοηδαπι ἱμοῖὰ ὈΥ γα ἔγοτη ἤθδυθῃ 
νγᾺ8 γορτγονϑᾶ (ἰχ. δ2---ὅθ0.); ἀπὰ ὑπῈγ ποῦ τοϊὰ {Ππῶὺ ““ ἐδλό ϑοπ οὗῦΓ 
πιαπ οαηῖο, ποὲ ἰο ἀοεδίγον πιοπ᾿ 8 ἴἤυοα, διιὲ ἰο δαῦο ἐλεπι.᾽ 

1, 811γ, 118 Εὐνδηρο δῦ Ἰηβογίβ Ὄχβϑηιρ]ο8 οὗ Κἰμάῃθβθ δῃα ΤΉΘΤΟΥ͂ 
βῃονῃ ἴο {π6 (ἀρῃῖ}]68. Τμυδ, ΟΣ ϑδαυίουσ, ἴῃ {86 ΥΟΥΥ σὺ ρυ ]}16 
ἀϊβοουγβα σοουσάθα ἴῃ 1υκοβ ἀὐοδροὶ, Δ κα8 ποίϊοο {παῦ βυσῆ [ἈνΟ δ 
γΓ6Γ6 νουομβαίβα ἰο [86 ψἱὶάονν οὔ ϑιασερίβ δπὰ Νβδίιδῃ {86 ϑ'υγίδῃ, 
νοΐ θη 68, ἃ8 τ γθ ποῦ δοῃέοσγοα, ἴῃ [16 ΟἰΓου τ δί ΏΟΘΒ, ΟἹ ΔΩΥ͂ 
οὗἩ 186 [δγβϑ]ο8. (1ν. 26---27.) Απά {Π6 ῥγδαυοῦ ὍΡΟΝ ἴπ6 ΟΓΟΒΒ 
(χχῖῖι. 84.), “ Ταίλεν, ζογσίυε ἐδεπι, 7ογ ἐλεν ἀποιο ποέ ιολαΐ ἰλεν ἀο,7 18 
ΡΙιοο Ὀοίνοθη {Π6 δοὺ οὗ ογυοιγίηρ οὐν Ἰμοτὰ δηᾶ {παὺ οἵ ραγίηρ; 
.19 χαϊτηθηῖ, ὈοΓΒ οὗ νυ μϊοῦ πσοσὸ ροσγίοσιημθα ὈΥζ 16 Εοτηδῃ 80] 16 Γ ; 
ἴο ΜΒοπὶ, ὑπογθίοσο, [818 ὈΣΑΥΟΣ τσιϑὺ μᾶγο σοβρθοῦ, 88 σα οἢ 88 [0 ΔΩ͂ 
οὗ 18 μογβθουΐογθ 

ΥΙ. ατϑαδῦ δπὰ γϑιραγκϑΌ]6 Ομδυδοίουβ ΑΙ γΑΥ 8 ἢαν6 ΔΎ ὈΪΟΡΤΑΡΠΘΓΒ. 
ΘΌΘΙ ἈρΡΡΘαγΒ [0 ἴανα Ὀ6θῃ [86 οα86 ὙΠ} ΟἿΣ ϑανϊοῦχ, τ Πο86 116 τγϑβ 
80 Ὀδαι Ια], ἢ16 ΟΠδγδοίοσ 80 δι] 6 δῃα ἀϊνῖηθ, Ὠἰθ ἀοοίγϊηθ 80 6χ- 
οαἸ]οηΐ, δηα {Π6 ταῖγΆ0168 ΟΥ̓ τ ] Οἢ ἢ σοπῆσιηηρα Ὁ 6,6 80 ἈΠ υϑίτουθϑ 
ΒΗ 80 ΠΕΤΏΘΓΌΙΒ, {μαῦ 1 τν 8 Ἰπυροβϑὶ 6 θὰ τοϑὴν βου ϊά ἀπάδγίαϊκϑθ 
ἴο νυτῖῦα Θνϑῃρ 1108] ΠΑΓΤ  ]ΟΏ8, ΟΥἹ Βμοτί 1 5[ΟΥἹοδὶ τγθιηοἷγΒ ΘΟποογηΐηρ 
Ὧϊ8. 11ἴ, ἀοοίγϊ 68, 8ηα ἰγβηβδοίϊομβθ, ὙΒΙΟΝ ΓΘ ΠΟῪ ἰοδί. ΤῊΪΒ τ 
ἸηῈΣ ἔτομι δῖ. 16 ̓Β ̓πγοἀποϊίοη ὑο μῖ8 αοβροῖ: ---- Φυγ σηκοὶ, Βα γ8 
ἢ, α8 πιαπψ ἔαῦε ἑαΐλεπ ἴπ λαπα ἰο εεἰ ζογίλ ἐπ ογάεγ' α ἀεοϊαγαξίοπ ὁ 
ἐλοϑ ἐλῖπφε ιολιοΐ αγὲ πιοδὲ διγεῖν δεϊϊουεαί ἀπιοτς ιι8, εὐεπ αϑ5 ἰΐόν, τολο 
οπι ἐλ6 δεσίπηΐπο ἰοῦ ἐγε-ιοϊέπο55.85 ἀπά πιϊπίδίεγς οΥ ἐδε Ἀ᾿οτά, ἀε- 
ἐϊυεγεά ἐλοηι μπίο μὲ; τΐ δεοπιοά σοοά ἴο πιὸ αἶεο, λαυΐπο ἠΛααὶ ρεγζεοΐ 
μηαάεγοίαπαϊπο 9 αἰ ἐλίπιφα ὕγοπι ἰδ υὑετν 3,Υεί, ἐο τοτί6 ὠπίο ἐδεο ἐκ 
ΟΥ̓6, πιοδέ ἐτοείζεπέ Τλεορλίζω5, ἐμαὶ λοι πιϊψἠξεδέ ἰεατη ἰδέ οεγίαὶπέν 
97 ἐλοδε ἐλίποε, ισλογεῖπ ἰλοῖς ᾿αδὲ ὄεεπ ἱπϑίγμοίεα, (1. 1---4.) ΕὙΟΙΑ 

1 τ. Τονπιβοι 8 Ἵ οσῖβ, νοὶ. ἱ. ὑρ. 18] --- 196. 
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{1686 ᾿ἱπίγοάυοίοτΥ βϑηίθηοοθ )͵1ὸ ἰθαση, ἴῃ {86 ἢγοί ρΐδοθ, [πμδὲ {ἢΠ6 
να 6γ5 Δ] υἀδα ἴο 6 γα ποὺ οὐν Εἰνδηρο δἰβ Μααν δπὰ Μαγκ, τ ῃῸ 
γοῦο {π6 οηἷγ Εὐνδηρα] δῖ ἐΠ4ὶ σδη Ὀ6 Βαρροβοα ἴο μανὸ τι τΐθη Ὀθίοσθ 
ΚΟ: ἴον Μαίπον 88 δὴ δυθ- ἴΠ688, 824 πιοῖθ ἔγοσῃ ρϑυβομαὶ 
Κηαονίεάσο, ποὶ ἔγοπι {16 ἰθβυ  ΟΩΥ ΟΥ̓ ΟἸΠΟΓΒ; δηα ἔισυ οαπηοί τὴ ἢ 
ῬτορυϊοῖΥ 06 οἈ]16ἃ πιαῆν. [π [86 ποχί ρίδοθ, 1ὑ 18 ἴο Ὀ6 οὔβογνθα 
{πᾶῦ {Ππ686 παυταίομβ οοηβὶβίθα οὗἩ ἐΐοβε ἐλέησε τοἠϊοῖ ατὸ πιοδὲ ειγεῖν 
δεϊιουοα ἀπιοπς 6 --- [αὶ 18, οὗ 1π6 τϊηρδ ρογίοτιηθα ὃν “6εαὺ8 ΟἸ γιβῖ, 
δηα οοπῆττηδα ὈΥ͂ {π6 [Ὁ]168ὺ ουὐσάθηοθ, ἀπηοπρ ἴΠ6 βγϑΐ ὑγοΐδθβουβ οὗ 
[Π6 ΟἸιγιϑιδη ἔβη, οὗὨἨ τ δῖ οἢ πυταθοῦ 1μα]κα γθοκοηϑ Ὠἰπθ6! ς 1,46 1]γ, 
10 ΔρΡΡρθασβ ἐμαί 686 ΠΑΙΤΑΙΟΠ8 ΘΓ ΤΘΟΟΙνΘα ΘἰΓΠ 6 Υ ἔχοι [Π 6 Φροβϑί] 68 
ΠΟ πΊΒ 6 γ68, ΟΥ ἔγοτῃ {Ποἷν αβϑιβίδηϊβ ἱπ {Π6 ποῖ οὗ {πΠ6 αοδροὶ, ττῆο 
ὙΟΓΟ ΟΥ̓6- ὙΠῚΉΘΒ868 ΟὗὨ [Π6 11{6 Δηα ταῖγδοὶθδ οὗ 9 6δὺ8 ΟἸγῖδί, απὰ {παὶ 
ΠΟΥ γα σοϊηροθοα τὴ δὴ ἀρτῖρηῦ ᾿ηϊοπίίοη, Τμουρὴ [ΠΟΥ τ ΓΘ 
Ἰηδσουγαῖο δπᾶ ἀοίοοίιγα. ΥΥ αῦ {π686 ἱπιρογίδοϊ δπα ᾿ποογγϑοῖ πιβίοσί 68 
οὗ ον ϑανίουνῦ γγϑῦθ 1[ 18. Ἰπηροθ81 0 }]8 ΠΟῪ [0 ἀδίδστηϊῃθ, 88 (ΠΟῪ 8ΓΘ 
ποῦ τη ηἸοπθα ΒΥ ΔΠΥ͂ ΟΟΠΙΘΙΠΙΡΟΓΑΓΎ ΨΥΙΟΓ, δπα ργόρδῦ]ν ἀϊὰ ποί 
Βύγνινο {ῃ6 Δρ6 ἴῃ ΜΏΙΟΝ (ΠΟῪ Μ6ΓῸ Θοτηροθοά.:} 
ΤΠ 8οορο οὗ Κ᾿ 8 (οϑροὶ ὑπαγθογο νυ 88, [ο θυ ρογθθάο {π6 ἀοἔδοίϊνο 

δα πηδυ θη σ Παυγαῖγοθ ΒΟ. ογα {Π6ὴ ἴῃ οἰγουϊαθίοη, δα ἴο 
ἄοίνοσ το ὙΠοορΡἨ 083 ὁ ἴσα δηα σοπυΐηθ δβοοοιηΐὶ οὗἩ (Π6 [16, 
ἀοσίγπθβ, τΐγβοΐθθ, ἀθδίδ, δηα σοϑυσγθοίΐίοη οὗ ον ϑανίουσ. [γΓϑηδοι}8 
Δ βοιηδ οὗ π6 Εδίμογβ ᾿πηαστποαά 1παὶ Τα ἀοτῖνοα δδ Ἰηξογιναίίοη 
οὨοῆγ ἔοσὰ 1Π6 Δροβί] Ῥδυὶ, διὰ {μαὺ ἢ πυτοῖθ ἷβ ἀοβροὶ δὖ ἢ 15 
σοταμβη4 5; Ὀὰδ {Π|8 Θοη)θοίαγα 18 οοηίγααϊοίθα Ὀγ 1πΠ6 Εὐνδηρο δὶ Β 
ΟΠ ΟΓΩΒ; ὙΏΘΠΟΘ Μἷ1Ρ 8.6 δυϊπογδοα ἴο οοποϊπ δ {μαι μα ορίαϊποα 
[18 1π|6 Προ πο. ῬΥΠΟΙΡΑΙΥ ἔγουῃ ὑποθο σῆοὸ παὰ Ὀοΐδ Ποαγά δηὰ νι ]ῖ- 
ποϑϑοα {Π6 αἰθοοῦγθοθ δηα τηΐγαοϊθθ οὗ Ψ9οδὺ8 ΟἸ το. ΝΟ [Ὁ 18 
τηληϊίραὶ (Παὶ δὲ. ΡϑῸ] παϑ ποί οὗ {8186 πυτθοΥ, ἔοσ ἢ6 τγῶὰϑ ποῖ οοῃ- 
νογίοα ἴο 186 ΟἸὨ τἰδίϊδη (δι ἀπῸ} [86 6πὰ οὗἩἉ {86 γϑὰγ 36, οὐ ρογϊδρϑ 
{π6 Ὀορίππῖηρ οὗ ἴΠ6 γον 37. [Ὁ νγᾶβ ἴτοπι δοηνθυβῖηρ ὙΠ βοῖμα οὗ 
1[π6 δροδέϊθβ οὐ ἱπιπηθάϊαϊο αἰβοι ἶθ8 οὗ οὐγ Ἰμοτά, {Ππαῦ 0 Κ6 νγαβ 
ΘηϑὈ]οα [0 ἔγθα ΘΥΟΣΥ ἰππρ' ἔγομι {Ππ6 ὈορΙ πΐηρ,, ἴῃ ογάογ ἐμαΐ ΤΠθο- 
ἢ] 8 ταὶρῦ ΚΠΗΟῪ {μ6 σανίδι ΠΥ οὐὗὁἨ ἰῆοβα {τυ 8 οὗὨ νοῦ μΒ6 μαὰ 
ΠΑΡᾺ Τοοοὶγοα ΟὨΪΥ {μ6 ἄγϑί οἰ θιγθηΐβ. 

" Μ|1 Ῥχοΐορ. 8 835-872. Τοάάτ ρο ΒΒ Ῥδ. ἘΧΡΟΒ. το]. ἱ, Ρ. 1. 1᾿ασάμοσ᾽ β ἽΝ οτῖκο, 
8γο. τοὶ. Υἱ. ὑρ, 142---Ἰ45.; 410. γο]. 111, ΡΡ. 205--- 206. 

2.Α5 ἴδ ΠΠΟΓΑΪ ᾿τηροτί οὐὗἁὨ 118 ΠΔΙη6 18 ὕγἱεπά 9 Οοἷ, δοπιθ ἴδνο ἱπιασί πὰ ἴδδε, ππᾶοτ 
τῆϊθ Δρροϊ]διίοη, β8ι. Γκπικο οοτηρτίβοὰ 41] ἔνο ξ0]Ογοσ οὐ Οεῖδὲ, τὸ οπι, δα ἡ ἑεπάε 97 Οοὐ, 
δα ἀεάϊοδιεα [ἢϊ8 δι᾽} Ὦ18 οὗ οὖσ ϑανυίουσ. Βυῖ τἢϊδ ἱπιογργοιίδιϊοι) Δρροδῦ ἴο πᾶνθ 
Ἰΐπ01 6 8ο ΠΥ ἐπ ἐξ; ἴοσ, ἱΓ 41} (ἢ ΤῸ] ονγοῦβ οὐἩ Ομγίδι ἀγὸ δά ἀγοββοὰ, ψἘΥ 18 186 διπσωίαν 
ΠυδΟΥ πδοὰῦ Απὰ νὰὴδὲ ροοά δηὰ οουἹὰ ἔποῦο 6 δοοοιῃ πο ὉΥ̓͂ υδίηρ δ ζοϊχτιοα 
πϑιηοῦ Αὐαὐφυδεπο, ΟΠ γγδβοβίοιη, ἃπαὰ ΠΔΩΥ͂ Οἴμογα, βανο ππἀοσοιοοὰ ΤΒοορΡ 5 ἴο ὑ6 ἃ 
ΤΕ 8] ρούβοῃ; δηὰ ΤΒΕΟΡΕγἶδοὶ 848 νγ0}] τοσηδικοὰ (μαὶ μὸ νγῶδ ἃ τηδῃ οἵ δοῃδίοσία] γϑῆκ, δπὰ 
ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἃ ῥγοίδεϊ οΓ. βονοσηοῦ, Ὀδοαῖι86 ἢς ρῖνοβ Ὠΐτη [86 βδπια {{1|6 οἵ κράτιστε, πιοδί ἐχεεί επί, 
Ὑ ἢἰοἢ 81. Ῥδὺϊ υϑοὰ ἰῃ δἷβ δα άγοββϑοβ ἴο ΕῸΪχ δηὰ Ἐθεῖυβ. γ. δυο δυρροβεὰ ἢϊΐπὶ ἴοὸ 
αν ὈθΟη 8 ΠΟθ]οσδη οὐ Απείοοϊ, οὴ πὸ δυιθπου υ οὗἨ 116 ρὑγοίθηἀοὰ ΟἸοοπεπο Ηδοοζ- 
πἰοπβ, αὶ {π686 δτα οὗ πὸ ποὶσαῖ, θείης; οοτηροδεὰ δὲ ἴμ6 ἐμὰ οὗ 16 δοοοι! ἃ σοπίυσυ, δηά 
ποῖ ἴτοιῃ πο ἩΓΙΟΣ ΒΒ ῬΕΓβο δὶ Κηονίορο. ὍΤῃθ τηοϑὲ ργοῦαῦϊο ορὶπίοπ ἷ8 παι οὗ 10Υ. 
ΠΔΥΔΏΟΥ, ΠΟΥ͂ ΖΕΏΘΓΑΙΪΥ δἀορίοδά, νἱξ. [δὲ δ δι. 1ἰκο οοτηροβοὰ ᾿ΐδ αοδροὶ ἴῃ ἄτεοοο, 
ΓΒΟΟΡΒ 8 γγ88 ἃ τωδη οὗ τϑὴκ οἵ [1:6 δαπιθ ΟΠ. [γάμο Ῥ οΥκβ, ὅνο. υοἱ. νἱ. 
Ρμ. 188, 139.; 4ϊο. νοὶ. ἰϊϊ. ΡΡ. 208, 204. οάδάτγίρο, ΟδιιρῦὈο}}, ὙΥ ΌΥ, ὅζο. οἡ μὰκο 1. 
]-4, Τὰ 6} 1ωεἶτογαὶ Εχρ! οδείοη οὔ ἢ Αςῖδ, ΡΡ. 4---. ἘΠΡῚ 8} Ἐκ οη, κοηάοη, 1685.. 

5. 566 Φοῃθδ οἡ ἴ6 Οδδοῃ, γοϊ, ἰἰΐ, ἡ. 91. 



ὁη ἐδλο αοερεῖ ὃν δι. 76, 4δὅ 

ΥΙΙ. Ετουὰ βοόπια δἰγϊ κῃ ΘΟ ΠΟΙ ἄμ 689 θούνγθοη οοσίϑ! ἢ ρα ββαρ68 ἴῃ 
Το (ἀοθροὶ ἀπὰ 188 ρΆγΆ}16] ραββαρῸ8 ἴῃ Πδὺ οὗ Μαεαιίμον ", οβϑη- 
τα ]6γ. πὰ βομλθ οὔ ον οὐ 108, αν ᾿ππαριηθα {πῶ {Π6 ΤΟγμοΣ μαά 
ϑ6θῃ ἴΠ6 (ἀοβρεὶ οὗ {Π6 ἰαἰΐον, ἀπὰ μαῦὺ 6 ὑγδηβουι θα Ομ β  ἀογαθΥ 
ἔἴγοια 1. Βυΐ {Π18 οοπ]δοΐαγα 4068 ποῖ ΔρΡρΘΑΡ ἴο ᾿ἰᾶνθ ΔΏΥ 80] ἔουη- 
ἀδίίοι ; ἴοσ, πὰ 1π6 Ηγϑὺ ρίδοθ, 1ὺ 18 οοῃϊγδαϊοίθα Ὀγ {π6 Εὐνδηρο βὲ 
Τμακο Ηἰηβ6]ζ, ὙΠῸ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΒΑΥ8 ὑπαὶ ἢθ ἀοτίνοαά [18 ἱπέοσιημδ!οἢ 
ἔΎΟΙΩ ΡΘΥΒΟΏΒ 80 δα Ὀθθὴ δΥ6- 1} 68868 ; Μ ὮΙΟΝ Β ΠΟΙ ΘΠΤΙΥ δοοοιηΐ 
ἔογ {Π086 σοϊμοίάθποοθ Εγίμοσ, [Δ}κ6 Πδ8 γοϊαὐθα τηδηγ ἱπίθγαϑίϊηρ' 
ΡΑγ Ιου] Αγ 2, τ ΒΙΟἢ ἀγὸ ποῦ δὲ 41} ποίϊοθα ὈὉν Μαίμον. ΑἈπά Ἰββί]γ, 
1ῃ6 οΥ̓δΣ οὗ {π|6, Ορβοσγνθὰ ὈΥ ἴπθ86 ἵνο Εὐνδηρο ἰϑί3, 18 αἰ δγοηί. 
Μαιίμον τοϊαΐθβ [86 2 αοίβ τοοογθα ἴῃ ἢϊ8 (ἀοβροὶ 1π δομηθούϊοη νυ ἢ 
([Π6 δοσοιῃρδηυηρ ΟΥ ΓΟΒΌΪ Πρ ἐεαολῖπφ. Τῴὰκα, οὐ 186 ΘΟὨΙΓΑΓΥ, 
ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο 8 ἃ οἰαδεὶπεαίζίοπ οὗ Ἔνβηίβ, τίσι ηρ ΘΔ ΟὮ ἴο 118 ῬΓΟΡΟΓ 
οἶδβϑ. 

Τῃο αοδροὶ οὔ 06, τ Π]ΟὮ Ομ βιϑίβ ἴἢ ΟἿΓ ταοάθσῃ αἰ ν:8:οὴ οὗ 
ὑγοηυ-ὍὙ ΤΠδρίσθσϑ, 18 ἀϊνι θὰ ὈΥῚ Βοβοηχα 8 ῦ ἀπ οὐμοῦβ ἰηΐο 
ἔνα ἀιϊϑίϊποῖὶ ο145868, Υ]Ζ. :--- 

ΟἾ,ΑΒ88 1. οοπέαϊπ5 ἐδε Ναγγαίίυο ὁ ἐλε Βίγίλ 9.) Ολγίβέ, ἐοσοίδον εοἱξῆι 
αἷϊ ἐλο ΟἸγοιηιδίαποος ἐπαὲ ργεσοαάοα, αἰζεπάεά, απαά ζοϊϊοιοεά τέ. (1. 11. 
1- -40.) 

ΟἾ,ΑΒ88 11. οοηιργίβοες ἐΐε ΤΡαγίίσμῖαγς τοϊαξίυο ἐο οἱν δαυΐοιιγ᾽5 Πιΐαπον 
απά γομέδ. (11. 41----62.) 

ΟΙἾ,Α88 11]. ἐποϊμαάες ἐλ γεαολίπο 90 ϑολπ, απά ἐλο Βαρίΐδηι 9 “έδιις 
ΟἸγιϑέ, ιοΐοϑε Οεπεαίοσν ὶ8 απποτεί. (111.) 

ΟἸ,ΛΒ8 ΕΥ̓. οοπιργελποπας ἐλὸ Ζιβοοιγϑο8, ΜΙΤαοῖοα, απὰ “οἰΐοπβ οῦ 
)εδιις Ολγίδέ, ἀμτγίπρ ἐλ ιολοῖο οὗ ἀΐε δ πὲἰδέσῳ. (ἰν.---ἰχ. 560.) 

2 Οοιηραγο {κα 1, 7.--9. 16, 17. ψῖῖ Μαῖϊξ. 1}. 7---12.. 1μκὸ ν᾿ 90---38, νὴ Μαῖῖ. ἰχ. 
2.--ἰ7.; ἴκικο νἱ. 1---5. ψῖ Μαῖξ. χῖϊ. 1---δ.; Τὰ Κὸ νΥἱἱ. 92---98. ἢ Μαῖῖ χὶ. 4---}}.; 
δηὰά [Κὸ χί!. 22---81. νὴ Μαῖιῖ. νἱ. 256-38. Ἐλοδοητη 10 Γ 88 γ59 ταὶ ΒΟΉ ΡΟ ̓  8 τηοὰθ οὗ 
ΠΟΙΏΡΑΓΙ Ως δηὰ Πασιηοηϊβίην ἴπΠ6 ΘὈ5ρ618 οὗ Μαιϊον δηὰ 1,ῃΚο ᾿8 [Πα Ὀαβῖ, 

2 ΤΏ Ιλιΐο μδ5 σεοογάοα [ἢ οἰτουτηδίδηςο8 σοϊδιηρ ἴοὸ ἴΠ6 ὈΐϊΓἢ οὗἩἨ Φοπ ἴῃς Βαρεϊϑῖ; 
186 δηπαηοίδιίοη ; δηὰ ΟΥΠΟΥ ἱπηροτίδηϊ οἰτουτηβίδηοοϑ σοποογηΐηρ τῃ6 ΘΙ οὗὨ [ἢ 
Μεββίδῃ; 1826 οσςββίοῃ οὗἁὨ Φοβερὰβ βαίηρ τδπη ἰῃ ΘΠ] πο πι; [Π6 Υἱδίοη σταηιθὰ ἴο 1ἢ6 
ΒΏΘΡὨΟΓΑΘ; [806 ΘΑΓΙΥ ᾿ΘδΕΏΟΠΥ οὗ δ΄ θη δὰ Αππᾶ; ἴΠ6 ΟΠ ΔΟΥ͂ΙΙΪ τηδη βίη οὐ ΟἿΓ 
Τργὰ δ ὑτοβοίθπου πὶ Κπον]οάρο, θη ΟΠΪΥῪ ἔνγοῖν γοδυβ οἷά; δηὰ ἢἷ8δ δρὸ δὲ 116 σοπὶ- 
ταθησοϊησηΐ ΟὗἁὨ ἢ18 τα ΒΙΤΥ, σοηηροῖϊοα τῦῖν! [π6 γϑδῦ οὗ 1Π6 Τοϊχηΐπρ ἀπιρογοσυ. Ηθς [88 
οἰνοη 18 αἷϑο δὴ δοσοῦης οὗὁὨ βϑϑύθγαὶ ᾿ϑο ΟΥ̓Δ ὉΪ6 ἱποϊἀθηῖβ δηά οἴΓο8 τς Ππδὰ θθοη 
ονοσϊοοκεὰ ὉΥ͂ 1ἴπ6 Τοβῖ; τὴο σοηνογβίοη οὗ Ζβοσδοιῖδ [6 ΡῈ] οδη; ἴΠ6 συτα οὗἩ [6 ψοϊηδη 
ὙὯΟ μεὰ Ὀσ6η Ὀονοὰ ἀονη (ὉΥ εἰσ ῃύδοπ γοασθ; δηὰ οὗ ἐμ ἀτγορβίςδὶ τηδη; 1ῃ6 οἰεδηδὶπρ οὗ 
[86 16 ἸΘρΡΟΥΒ; 186 Γοριιΐδα π6 τποὶ ὙΠῸ πῆθη ἀδοιΐ ἴ0 ΘΟ ἃ β'διμδγδη οἰἴγ; δηὰ 180 
ἰπδίγασεῖνο σα κα ἢ χανο οα ἐμαὶ Οσοδδίοη ἴο {πῦ0 οὗὨ δι|8 ἀϊδεὶ ρ]ε8 ἴου [ΠΣ ἰη οπηρογαΐθ 
208]: αἷδὸ ἴπ6 δδοιηρ ἱπίοσυ ον μ6 δᾶ, δου δὶ σοδυγτγεσίίοη, ὙΠῸ ἔννο οὐἁ Ὠὶ5 αἰδοῖ 68, 
ἧπ [06 ὙΔΥ ἴο Ετηπιβῦβ, πὰ αὐ [μδὺ υἱἱαρο. ΓΚ 888 ᾿ἰ κου ίδο δ ἀθὰ ΤΏΔΠΥ εἀϊέγὶηρς 
ῬΑγΘΌΪ68 ἴο ἴΠ066 νυ] ἢ Παὰ θαοη τοοογἀ δὰ ὉΥ [86 οἴδοῦ Εὐνβηρο 88. ΟΥ̓ 118 ΠΌΤΩΌΟΥ ἃΓῸ 
1Π6 ῬΑΓΒΌΪΟΒ οὗὁ 186 οτοάϊΐοῦ τῆοὸ δὰ ἔνο ἀδδίογβ; οὗ ἴθ σοι ἴοοϊ σῆο πμοαγάθαὰ πρὸ Πὶ8 
ἴποτοδδο, δηἀ, ἤθη ἢθ δὰ οὶ οὯθ ἀδΔΥ ἰο ᾿ἶνε, νδῖῃ]γ δχυϊιθὰ ἱπ ἴῃ ῥγοβρεοῖ οὗ πηϑηΥ͂ 
ἸΔΡΡΥ͂ γεοδῦϑ; οὗἁ 16 τίοἢι τηδὴ δηὰ 1 δζασιιβ; οὐἁἨ 1Π6 τοοϊαὶ πιοὰ ῬγοΗϊ χαῖο; οὔ ἴπ0 ῬΠΑΥΒ6Ο 
τη ἴῃς ῬΟδ]οΔη ργαγίης ἰπ ἴ[86 Το ρ]6; οἵ (6 πάρε το νγῶβ ργενδι θὰ οἡ ὉΥ͂ ἃ νυ άοννΒ 
ἐπ ρογίι ΠΥ, ᾿Βου σῇ 6 ἴδαγοὰ ποὶ Θοά, ποῦ γορσαγάϑὰ τηθῃ; οὗ ἴμ6 Ὀδιτοὴ ἢρ-ἴγοο; οὗ [80 
ςοπιρϑδϑίοηδις Θδπιαυ ἴδῃ; δη ἃ ΒΟΎΟσαὶ οἴμοσβ. [ζ 8 ὙΟΓΙΙΥ οὗἉ γοιηδεὶς, [Πδὶ πηοδὶ οἵ 1650 
ῬΑΙΠΟΌΪ]ΑΓΒ ἬΟΓΟ δροοϊδοὰ ΟΥ̓ ΙΤΟΠΕΟΌΒ, πῃ 1ὴ᾽6 δοοοηὰ ΟΘΏΓΌΓΥ, δ8 ῬΟΟΌΪΑΣΙΥ Ὀοϊοηρὶπρ ἴο 
0 αοδρε] οἵ Γῦκο; το δ88 ἴῆπ8, πηἀοδίσηοαγ, δῆονη ἴο 8}} δυσςοοοαϊηρ δρ68, [Πδὶ 10 ἴδ, 
ἵπ ΟΥ̓ΎΟΓΥ͂ ἰδὶηρ᾽ πιδίογαὶ, [86 ὙΘΓΥ ϑάπια Ὀοοὶς τ ΒΙοἢ μὰ ουοῦ θη ἀἰδιϊηρυ βῃοὰ ὈΥ (Ὧ9 
Πδτη6 οὗ [18 Ενδηρο θὲ 111} Ηἷδ ΔΎ, πὰ σοτηδίπβ β8ὸ ἀἰδιϊ ρει ϑῃθά το ουν ττηο8. Ὁγ. Οδπιρ- 
6]1 ου 10 Θοθρε]β, νοὶ. ἰϊ. Ρ. 126. ὅδ6θ [80 ῥϑϑδαρὸ οὗἨ ἰγοηϑιδ ἰῃ Ὅτ. [Καγάποτ᾽β σΌΓΚΒ, 
8γο. ΥὙο]. ἰἷ, Ρῃ. 160, 16]. ; 4ϊο. γοἹ, ἱ,. ΡΌ. 866, 867. 

σοὶ 



456 ]πἰροαιμοίίοη ἰο ἐλ Λ͵εῖιο Τ᾽ οδἔαηηοηξ, 

ΤῊΪΒ ρρθδγβ δυϊάθηΐ : [Ὸγ, αἴτον 5δ:. τυ Βα τοϊαὐθα 818 ἐδπιρίδίϊοι 
ἴῃ 186 ΜΠ ΘΥτ688 (᾽ν. 1]--- 1 8.), ἢ6. ᾿πιπηθἀϊδίο ν δά ά8, παὶ ΟἸ σιβί 
τοϊυγηθα ἰο (14|1|66 (14.), δὰ τηθηίομβ Ναζαγοίι (16.), Οἀρογηδῦσω 
31.), δῃα {86 Ἰαἶκα οὗ (ἀδῃεβαγοίῃ (νυν. 1.); δῃὰ τμ6η ἢ ρῥγοοθϑάβ δ8 
ἍΓ 88 1Χ. 60. ἴο ταϊαΐθ οἱσ ϑανιουν ὑγαπβδοίίομβ ἴῃ (Ἴ811166. 

ΘΕΟΊ. 1. Το ἰοπιρίαοι οὗὨ ΟΒγτῖδὲ ἴῃ [π6 ἩΠ]άΘγπθββ. (ν. 1.--- 18.) 
ΘΈΟΤ. 2. Τγδηβδοίοηβ δούνγθθη {Π6 ἢγβὺ δῃὰ βθοοπά ρῬββϑοόνεῖβ, Α. Ὁ. 

30, 81. 

δ1. ἀλην ἴθ8 68 δὶ Ναζαγθίβ, Ὑβογα ιἷβ ὑουσιβιηθη αἰζοιηρὶ ἐο ΚΙ] Βῖμ,. (ν. 
14---80. 

δ τι. ΟΒγβῦ ῬΟΓΙΌΓΠΙΒ ΤΊΔΗΥ ΓΓΔΟ65 αὖ ΟἘροσηδίτι, τ βοτο ἢ6 ἰδδοῦοβ, 88 80 ἴῃ 
Οἰ ΘΓ Ρδγίβ οὗ (4}}166. (ἷν. 8] ---44.) 

8. 111. ΤῊ ο4}} οὗ Ῥοίδγ, πάγον, βϑιίηθβ, βπὰ Φόδῃ ; δηὰ {π6 τοϊγδουϊουβ ἀσαυσαὶ 
οὔ 8868. (ν. 1---11.) 

δ ἵν. Ομγῖϑὶ πθ4}8 ἃ "ΡῈ ΔΗ 8 ρασαϊγίϊο. (νυ. 12---26.) 
ὃ ν. Το ο8]}} οὗ Μαιϊζπον. ἐμ 27 ---82.) 
ὃ νἱ. Ομ γβὺ βίνονυβ ΠΥ 18 ἀἴθοῖ 168 ἀο ποὶ ζαϑι. (ν. 88---89.) 

5ΕΟΤ. 83. Τταπβδοίίοηϑ ἔγομλ (6 βθβοομπὰ ραββουθῖ, ἴο 8 [1{{16 Ὀϑίουβ 
(6 {π|γὰ ρδβϑουθῦ, Α.Ὁ. 831, 82. 

8 1. Ομ νῖβέ 108|}8.68 ἷ8 ἀ]βοῖ 0168 ἔον ῥ᾽ αοκίηρ Θοτ οὐ [π6 ΘΑ ΔΙ ἀΔΥ ; δηὰ ᾿6815 
8 ἸΏϑη ὙΠῸ 86 ἃ νι δογοὰ μαπά. (Υἱ. ]---11} 

8 11, ΟἸιτῖθῦ ογἀ δίῃβ [6 ὕνγε γα δροβί]ββ, (νἱ. 12--- 16.) 
8 111, ΟἸγίβο ἀδϑοθης ἔγοπὶ ἃ τηουπίδὶη τηΐο {86 ρἱαὶπ (νἱἹ. 17---19.), σῆοτα δ6 

Ταροδῖβ ἃ σοῃδι ἀογ ὉΪ6 Ῥδῖι οὗ δἷ8 βουπιοη οἢ ἴδ τηουηΐ (20---49.); το Ὦ 18 
τι αὐδὴ δῦ ἰοηρίμ ἴῃ ἴπ6 ΑΔΒ, βιχίδ, δθὰ βονθηὶ οδαρίοτ οὗ ὅ8:. Μαδιαν" 

ΟϑΡδὶ. 
ἢ ἷν. ἀμηοι Β6α18 186 σαη ΓΙ Οἢ 8 βοσυδηΐ, δηὰ σοϑίοσοβ (0 [6 (Π6 τον δ 80η αἱ 

Ναῖη. (νἹ!. 1---1 7.) 
δ ν. ΟἸ τὶ δῦ σθρΙῪ ἴο 186 ἱπαυΐγγ οἵ οβη [6 Βαρί18ι᾽8 ἀϊβοῖρ᾽ 69, δηὰ Η15 ἀϊδοουγβο 

ἴο [186 ΡΘορῖὶα οοποογηϊησ ὁοδη. (υἱὶ. 18---896.) 
ὃ νἱ. Α ποιῖδη, γθὸ μδά Ὀδθη ἃ 8 ΠΟΥ, δποϊπίδ ὑπ6 ἔδοὶ οὗ 6508, δὶ (86. ἤουβ6 οὔ 
ϑιοη ἴ86 ῬΒΑΓΙβ6 6. (ΥὙἱ}. 86---ὅὁ0.) 

Κ νἱῖ, Ομ τῖϑε ργαδοῦθβ δραῖη (πτουρσὰ Ο8]}166 (Υ]1}. 1--3.), τ Βογο Βα ἀο]νοῦβ ἴῃ 6 
ῬᾶγδΪα οὗ {μ6 βοτχον. (4---Ἰὅ.) 

ὃν". Ομ γῖδὲ ἀθοίαγοϑ ἐδ ἀσγ οὗ 186 Δροϑίῖ65, ἀπὰ 4130 οὐὔἤ 411 Ο σι ϑἐ 8 π8, 88 (6 
᾿σἢ 8 οὐ 186 που]ὰ (νη. 16--18.}, ἀπὰ ββοννβ νδο, ἴῃ 818 ὀδϑίθϑηι, δ.Ὸ6 }}18 πλοῦ. 
δηὰ Ὀγοίδσγοη, (19---21.) 

ὃ ἰχ. Ομ γίβε 8ι1118 ἃ ᾿θηυροδὺ ὉΥ͂ 819 οοιηπηδηὰ (ΥἹΣ. 22 ---45.), δηὰ οχροΪβ ἃ ἰοσίοῃ 
οὗ ἀρπιοπδ δὲ ἀδάδγα, (2θ--- 89.) 

8 χ. ΟὨτῖϑυ συγοβ {86 ἴδϑὰθ οὗἠ Ὀϊοοὰ, αῃὰ σαΐβοδ ἰμ6 ἀδυρλίοῦ οὗἉ Ψαίγυϑ ἴο Ἰ6. 
(τ. 40---δ66. 

ὃ χὶ. Τη6 μέ βοηΐ ἴογι ἴο ὑγϑβοῖ. --- Ἠδγοὰ ἰμ6 Τοίγαγοῖ ἀδβῖσοθ ἰὸ 5866 
ΟἸγῖϑυ. (ἰχ. 1-9.) 

ἃ χὶϊ, ΟἸγῖδὲ τη γδου ουθ}γ ἤδοδα ἔνα {πουβαπὰ πιοη. --- Τμεὶν αἰβογοηΐ ορίπίοῃ 5 
οοποογηΐῃρ δἷπ), πὰ ἴμ6 ἀυΐγ οὗὨ ἐδἰεῖπρ ἃρΡ [86 ογοβ5 οηϊογοβά. (σ. 10---27.) 

ὃ χῆϊ, Το ἰγαηβῆρσαγαιίοη οὗὨἨ ΟἾγσιϑί οὴ ἃ πιουπίδίη. (ἰχ. 28---86.) 
ὃ χῖν. Οπ δῖ8 ἀοβοθηὶ ἰηΐο ἴπ6 ρῥἱαΐπ, ΟἸγὶϑὲ οαϑίβ ουῦ ἃ ἀοίηοη, Ὑϊο ἢ [18 ἀ}8- 

οἱρίθβ οου]ὰ ποῖ χροὶ. (ἰχ. 817---49.) . 
ἢ χν. ΟἸ τῖϑε ΤΌγουγασπΒ 818 αἰδοῖ 65 οὐἨ 8 δυ τη σθ ἀπὰ ἀοαίῃ, ὀχδβοτίβ ὑπαὶ ἴο 

᾿ναπ}}}γ. δηαὰ βθονϑ {παῖ βιαος ἃ8 ὑσοραζαίθ ἴθ οβρεὶ ΔῈ ποῖ ἴο Ὀ6 δἱπάογοά. 
(χ. 48---δ0.) 

ΟἸΑΒ8 Υ. σοπίαϊπϑ απ ἀσοομηΐ 0 οἱ ϑαυϊοιιγ᾽ 5 ἰαδὲ ͵οκγπεν ἰο ψόγι- 
βαΐοηι, ἱποϊ απ εὐογῳ ΟἸγοιμπιβδίαποο γείαίίζυε ἐο ἢϊς αδδίοη, 71)εαίὴ, 
ἘΠ εϑιιγτοοίΐοπ, απα 442εεπδίοπ. (ἸΧ. δ]---Θ2., χ.--- χχῖν.) 

ΘΕΟΥ. 1. Ττδηβαοίϊομβ ἤδοη ΕΟ γιϑ Β ἀοραγίατα οὐδ οὗ ΟἼ4}1166 ἴο 
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 γυβα]θῖλ, ἰο ΚοΟΡ {π6 ἔδαδὺ οἵ ΤΆΒΘγΠΔΟ68, ἴο [18 ἀδρατίατο ἸΌτω 
ΘΓ βαίθα αἴνον [86 ἔδαϑί, 
δ... ἢ ἷ8 ἯΔΥ ἴο Φογυδβαίθση, ἔπ Θαμηδσίίδηβ σοίι86 ἰ0 τϑοοῖνο ΟἸ τί βί. ---- ΗΠ 8 

ΔΏΒΥΓΘΓ ἴο ΒΟΥΘΓΆΪ ῬΘΥΒΟΠΒ δθουϊ (Ὁ]]ονηρ Εἰπ). (ἸΧ. 6]---62.) 
8 ἢ. Τα βουύθηιν ἀἰβοῖρ]68 βοηῦ ΤΟΥ ἴο ὈΥΌδοὶ. (χ. 1---16.) 

ΞΕΟΤ. 2. Τταπβδοῦομβ θοΐσοοη ΟἸγιϑί Β ἀδραγίαγα ἔγομλ “γα  βι, 
αἴϊαν 1ῃ6 ἔδαβί οὗ ΤΆΌΘΥ 8065, Α.Ὁ. 32, δηᾶ ἢϊ8 σοΐαση {1 ΠῸῚ το 
{6 [εαϑὲ οὗ Πεαϊολίίου, ἱῃ {Π|6 ΒΆΠ.6 γὙ 6, 
8 1. Τῇ τείχη οὗ [86 Βου θην 1501} 168 ἰο ΟἸγίβῦ. (χ. 17--- 94.) 
8 ̓ΐ, Φ6βυ8 βῆουγβ ὙΠῸ ἷ8 ἴο Ὀ6 οβίθοιηθαὰ οἷν παῖρβθοιν. (χ. 2ὅ---87.) 
8 1ἰϊ, ΟἾγῖδῦ 18 δηἰογίδι πο ὈΥ Μασγίδδ δηὰ Μαγγ. (χ. 88--- 42.) 
8 ἷν. ΟἸυγῖδῦ ὕθδοθθδ 818 ἀἰβοῖρ 68 ἴο ὑγδυ, δηὰ ᾿που]οδῦθβ {π| πθοαβεὶυ οὗ ᾿πηροῦ- 
ΠΣ ἴῃ των 88 Σἰδ0 1πρ]]οἱὉ ΓΘΙΔηο6. οα ὑμ6 ρβίθγηαὶ ροοάποβ οὗ ἀοά, 
χὶ. ]---}8, 

ὃ ν. Ομ γίβι β σϑρὶγ ἰο {86 96 νγ28, τὸ δϑοσῖ δοὰ 818. ΘΧρυ ]δίοῃ οὐὗἩ ἀδθιιοηϑ ἰο Βεοὶ- 
Ζουυῦ. (Σἱ. 14---28.) 

8 νἱ. Ηἰβ8 δῆβισαῦ ἰὸ 88 “Θνγβ, το ἀδπιβηἀβά 8 δβῖρτι ἔγοτη ἤθάνθῃ. (χὶ. 29---- 86.) 
ἃ νἱι. ὙΠῸ ῬΒΒΥΪ8668 γορσουθα (ῸΣ ὑμεὶγ Βγροοτγίβυ. (χὶ. 87.--- ὅ4.) 
ὃ νἱῖ]. ΟἸγῖϑὺ ΑΓΒ Ὧ18. αἰβοίρίοβ, ,3γδέ, ἴο δνοϊὰ ΠΥΡΟΟΡΙΒΥ (χὶϊ. 1---8.); δηὰ 

δεοοπαάϊν, ποὶ ἴο πορΐοοῖ ἐμεὶν ἀπίγ ἰο ἀοάὐ, [ἴοὉΓ ἴδαν οὔ πιδη. (4--- 12.) 
ἢ ἰχ. Οδυιϊίοηθ ασδίπδί σονοίουβηθβ8 οὐ συ] ἀΪγ -τϊπἀθάποββ, δηὰ ὀχβογίδι οηβ ἴὸ 
6 οἰ ΘΗ͂Υ 8011] 00} ὉΓ δρί εἰ τι.8] πο αγθ. (χί!. 13--- 84.) 

ὃ χ. Αἀπιοηί(ίοη ἴο Ὀ6 Αἰ γα γ8 ὈΓΘΡαΓΘὰ ΤῸΣ ἀθδίῃ ..--- ΤΏΘ Τοναγὰ οὗἁἩ βϑυςῆ 845 8γ6 
οαγοία! ἴο ἀο ἐμεὶν ἀυίγ, δοοογάϊηρ ἴο (δεῖν βίδιἰίοῃβ ἃπὰ [π6 ὁρροτγίπηϊϊοα 
οδοτεὰ ἰο {Βοα. (χ)!]. 86--- 48.) 

ἃ χὶ. Ομ τῖβι σεργοδοθθ 86 ῬΘΟΡΙΘ 0 ποῦ Κπονίηρ' {86 {Ππ|6 οὗ ΜΘΒβ: 8}: Β δοπηΐηρ 
(αἰϊ. 49---ὅθ0.); ἀπά ββοννβ ὑμβαῦ ΘΟΠΏΠΔΟη ΤΘΆΒΟη 18 βυΠοϊθης ἰο ἰοδοῖ τηθη σ- 
Ῥοπίδμοο. (δ7---ὅ9.) 

ὃ χι!, Οοὐ᾽ δ ἑπάρτηομίβ ΟἹ δότλθ ἃζὸ ἀεβίρῃρα ὕο Ὀτίηρ' οἴματβ ἔο σορϑηίδῃοο. --- 
ΤΉ ῬΆΓΔΌΪ6 οὗ ἴ186 ἄσ-ἴτοο. (ΧΙ. Ἰσϑὴ, 

8 χι!, ΟὨτῖδε οΌΓΕΒ 8 ἱπῆγτη οπῖδη οἢ 86 ΘΑ ΌΘΙΒ ἀδγ (χῖϊ!. 10---17.); δοὰ 
ἀοϊῖνοτβ [6 ῬΑΣΔΌΪΕ οὗ [Π6 τηυδίαγὰ βορὰ. (18---2].) 

ὃ χὶν. ΟἸ τ δι: 8 ἌΌΤΒΕΥ ὑονγδρ 8 ΦοΥΌΒα]Θ πὶ ἴο ΚαΟρ (δ ἴδηδι οὔ Ποαϊοαίίοη : ἰπ 
[86 οουγθα οὗ πθῖοῖ Β6 βῇονβ ὑμδῦ τϑρθηΐβηςθ ἰδ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀοίογτοα (χ!!. 29.--- 
0}: τορσονοβ Ἡογοὰ, δπὰ ἰδπλθηῖβ ἴΠπ6 χα !οἷδὶ Β]πάποβα οὗ Ψεγυδβαίθπ. (81 
--8ὅ. 

ϑεοτ. 3. ΤΥΔΏΒδΟΙ 08 ΒῈ ΒΘ ΘΏΓΪΥ ἰο {πὸ ἔραϑί οὗ Ποαϊοβίϊοη, αὔοτ 
ΟἸὨεδιΐβ ἀδραγίατο ἔσομι “ ϑγιβαίθ, δηὰ θϑίογε Βἷβ σϑίαση {ΠΣ Π6Υ ἴὸ 
Κ6ΘΡ 818 ἰαδί βαββουθῦ, Α.Ὁ. 52, 88. 
δ 1. ΟΒγίδυ θα] ἃ ἀγορβίδαὶ πῆ οὐ {π6 ϑ'δοθαι ἀαν, δηὰ ἱπουϊοδίοϑ (9 ἀυςϊε8 

οὗὨἩ ἢ ΠΥ δηἃ σμασιγ. (Χὶν. 1] ---] 4.) 
8 '. Τ86 ρδγδῦϊα οὗ (μ6 στοαὶ βύρρεγ. (χὶῖν. 1ὅ-- -24.) 
8 ι:]. Οουταρα δὰ Ῥογβουθσαηοθ βθονῃ ἴο Ὀ6 ΓΟαυ 5.16 ἴῃ ἃ ἰγὰς ΟΠ γί βιίδη. ΤῊΘ 
ΠΡΟΜ Δ ΘΠ 688 ΟὗἩἍ Δ πἀπϑουπὰ ΟἸτἰϑιΐδη. (χῖν. 26---8ὅ.) 

8 ἷν. ΟἸγτῖδι 1 υδιταῖο8 ὑπ6 70Υ οὔ {86 δηρδ]δ 'ἴπ βδάνθῃ οὐϑὺ ΓΘρθη ρ' βίηποτθ, ὉῪ 
86 ῬΑγΌΪεδ, 1. ΟΥὗὨ ἐμ6 Ἰοβὶ βῆβερ (χν. 1--Ἴ.) ; 2. ΟΥ̓ (με Ἰοϑὲ ρίθοθ οὗὨ πιοπον 
(8---10.) ; δπὰ, 8. ΟΥ̓ ΤΠ6 ρῥγοάϊσαϊ βοῃ. (11---82.) 

ὃν. Ὑπδ ραγϑῦ]6 οἵ 6 ππ᾿υβὶ δίονατγά. (χνὶ!. ]--- 18.) 
ὃ νὶ, Τα ῬΒαγίβθεϑ τεργουβὰ (ογ ἐμεῖν οονθίουιβηθ58 βπὰ ΒΥροογῖϑγ. (χυΐ. 14---18.) 
ἃ νἱΣ, ΤΉ6 Ρδγδῦϊο οὗ {86 τοῦ πῆδη πὰ [3,6Ζαγιβ. (χνὶ. 19--- 81.) 
ἃ γῖ!!. ΤΠ ἀυτγ οὗ ποῖ ρίνιηρ οβδηςοθ. (Χν!!. 1--“10.) 
ὃ ἰχ. 1π 88 ἰαϑὺ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴ0 ΔΦογαβαίθπι, ΟΠ γῖδὲ ουγο8 ἴδῃ Ἰαροῦβ (χυϊΐ. 11---19.) 

δηὰ ἀἰβοοῦγϑ68 οοποουύηϊηρ δἰ8 δοοοηᾶ σοχηΐηρ. (20---88. 
8 χ. Ἐποουγαροτηθηξ ἴ0 ΡΘΥΒΘυΘσΒΠ6Β ἴῃ ὈΥΆΥΘΙ, 1 ιδίγαι δὰ ὈΥ {86 Ῥαγϑῦϊα οὔ ἐδ6 

ἱπιροτίπμηαϊο τὶ άον. (Χυ ]. 1] ---8.) 
8 χί. 561 - τὶ ἰθουβποβθ σοργονθα, δῃα ΒαπΙ] ΠΥ οποουταροῦ, ὮΥ {86 Ραγδῦῖο οὗ 

186 Ῥδασίβοα δὰ ρα] οδ ἢ ΟΥ ἰδ χ-ρδίθογοσ. (χυὶ. 9---}4,) 
8 χί!. Ομ σῖϑυ ΘῃοοῦΓαρ68 γουπρ, ΘΒ] άγοημ ἴο θα Ὀγουρῦ ἴο ]εΐηι (Χν}ϊ, 1ὅ---]17.) ; 

δηα ἀἰδοουγβο8 ὙΠ 8 Σοὶ γουπς πιδῃ. (18---80.) 
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ὃ χὶ!, ΟἾγιδὺ ἀραῖη ἐογϑίθ ]β ἢἾ8 ἀθαί ἴο 818 ἀἴ5010165 (χν]}}. 85]--- 84.) ; δῃὰ οὔγοα 
ἃ ὈΠ πὰ τ᾿ϑη ΠΟᾺΡ Φογίονο. (8ὅ---42.) 

ἢ χῖν. ΤΊ οοηνογϑβίοη οὗ Ζποοίιουβ. (ΧΙΣ. 1---10. 
ὃ χν. Τῇ ραγαῦῖς οὗ ἃ ποδ᾽ θιιδη ροϊπρ᾽ ἰηο ἃ ἀἰβίδῃϊ ΘΟΌΠΓΥ ἴο τοοῖνα α Κίηρ- 

ἄοπι. (χὶχ. 11--28.) 

ΞΕΟΥ. 4. ΤῊ ὑγαηβδοῦοη8 αὖ «ΘΓ Βαί θα, ἈΠῸ] (86 ρϑβδβίοι οὗ ΟἸ γῖδί, 
Α.ὮὉ. 38. 

δ 1. Οη Ῥαΐπι ϑιπάαν (48 Ὑ6 πιοῦν ΟΑ]] 10), οΥ 186 ,3γδὲ ἀΔΥ οὗἉὨ Ῥαββίοη -σθοῖς, ΟΠ τ βὲ 
ΤΑΔΙΓ65 818 [ΟὟ] γοῖ ΠΡΌΣ ΘΠΥΓΥ ᾿πῖο ΕΓ 586 πη, ΤΘΘΡ8 οὐδοῦ ἐδ6 οἰἔγ, δῃὰ 
ΘΧΡΟ]59 ἐμα ἰγβάδγβ ουὖὖὐ οὗ (πα ἴδ ρ]6. (χῖχ. 29---46.) 

8 11. Οἡ οπάαν, οὐ 11:6 Φεοοπ ἀΔῪ οὗ Ῥαβϑίοῃ σθοκ, ΟἸσῖδε ἔθδομοβ ἀυσίηρ {μ6 
ἄδγ ἰπ ἴδ ἴσπλρ]6. (χίχ. 47, 48.) 

δ 11. Οἡ 7Ταδδάαν, οὐ ἴμα ἐλίγα ἀΔγ οΥ̓ Ῥαββίοη - σοκ, 
(α) Ζα ἐλε ἀαγ-ξϊπιε, αμα ἐπ ἰλε Τοπιρίθ, ΟὨτὶϑι ὁοηαΐθ8 {86 οἰ 6 ῥτἱοβέβ, βουσὶ Ὁ685, 

δηὰ εἰάογβ, 1. ΒΥ ἃ αυοβίϊομ σοποοσπίησ [86 Ὀαρί8πλ οὗ Φοβη. (χχ. 1---.)-- 
2. Βγ [ἴδ ΡΑΓΔΌΪΕ οὗ {86 ἸᾶαθΟῦΓΣΟΥΒ ἴῃ ΤᾺ Υἱποαγαγά. (9---19.) ---- 8. ΒΥ βονπ- 
ἵηρ 186 αν 688 ΟΥὮἨ ραγὶπρ γί θυΐα ἴο (δεβαγ. (290---96.) - Τῆς βδαάάδυσθοϑ 
οοπδιιοα, δηὰ [ἢ 6 Τοϑυγγθοίοη Ῥσχονυθᾶ. (27 .--- 40.) --- ΤΠ βοσῖδθβ οοπίουπάρα, 
δηὰ {Π6 ἀϊβοίρ[68 οὐ Ομτῖδὶ σαγηθὰ ποῖ ἴοὸ 20]1οὁὐγ {μεν δχϑηρῖθ. (41 --- 47.) 
-- ΤΊ οἰαγ Εν οὗ 8 Ροον τὶάον σοτητηοηἀοά. (ΧΧὶ. ]---4.) 

(δ) 75 ἐλ ουοηῖπρ, απὰ Ῥγίμειραϊᾳῳ οπ ἐλε οιπέ οΥ7 Οἰσος, ΟἸἈτδὶ ἀϊδοουγδοβ 
ΘΟποργηϊηρ {μ6 ἀοδίγαοίοη οὗὨ {6 ἰδιρὶθ, δηὰ οὗ {86 δϑὲ Ἰυάρστηοηὶ (χχὶ. ὅ 
-28.); ἀδἰνουθ ἈΠΟΙΒΟΥ ΔΌ]6 οὗἩ ἴ86 Βρ-ἔγοο (29---838.); δηὰ θῃΐοΌγοθβ 
186 ἀνὲν οὗὁὨἨ ναϊοδίπο85. (84---98.} 

ξ ν, Οπ Ἡοαποράαψ, οἡ ἰ86 Τουγίλ ἀδΔγ οὗ Ῥαβείοῃ - θοῖ,, [86 οὨοΥ ῥσιοδίϑ οοηβυ]έ 
ἴο ΚΙ] Ομ γῖβι. (χχιϊ. 1--.-8.) - 

ὃ ν. Οὐ 7Τλωγδάαψ, οΥ 6 δὰ ἄγ οὗ Ῥαϑβϑϑίοῃ πϑοκ, 9 )δ8 οονοπδηΐδ ἰὸ ὈΘΙΤΑΥ 
ΟἸγῖβε (χχὶϊ. 4--- θ.); διὰ Ομτῖδὺ βοπὰβ ὑπ αἰδοῖ ρ᾽ 68 ἴο Ῥγερᾶσο ἰ86 ῬΆβΒΟΥΟΥ. 
(2--18.) 

δ νἱ. Οὐ (86 Σωϑδονεν ἄαν,--- ἰδ 5, ζγοπι Τλυγϑάαῳ δυοπὶηρ ἰο Ἐγίααν εὐεπὶπρ οΓ 
ῬΡαβδϊοΉ τυφοκ, 
(α) Ζι ἐλε ευοπίπρ, ΟἾὨτὶδὺ οαΐβ {πῃ 6 ῬΆΒΒΟΥΕΥ : ̓πβυϊυῦο8 (π6 1,οτα δ ΒΌΡΡΟΥ; 

ἀϊβοουγβοβ οἡ Βα πλ} } γ, δ ἃ [τοῦθ ]8 5 Ὀοϊηρ Ὀοϊγαγοὰ ΌὉγ δυάδα, μὶθ δῦδη- 
ἀοππηηοπῦ ὉΥ διἷ5 ἀἶβοῖ 0168, δῃηὰ Ῥϑίθγ᾽ β ἀθηΐδὶ οὔ εἰμι. (χχὶὶ. 14-- 88.) 

(δ) Τοισαγ8 πίρλί, αἴγεν δαιηρ (86 ῬΆΒΒΟΥΟ ΜΠ ᾿ἷἶδ ΒΡΟβί 68, }εβι}8 ρ068 ἴο 
16 Μουπὶ οἵ ΟἸἴναβ ; ῃδγα, δἴναν Ὀθίηρ βδοῖλα ἰΐπι6 1 8 ὩΡΌΠΥ, 6 8 ρρΓο- 
Βοηάἀθά. (χχὶϊ. 89---ὅ8.) 

(0) ΤῬυνίηρ᾽ διε πίφλί, ΟἸγῖβε μαυΐπρ Ὀθθη οοπαποίοα ἴἰο ἐπ ὨΙΆ ῥτοϑι 8 βουβ8 
(συλ μον Ῥοῖον ΤΟ] ον ἀπά ἀδηϊοθα ἢ! π}}, 5 ἀογ ἀφ. (χχὶι. δ4---66.) 

(4) Αἱ ἀαν-ὑγεαλ οπ για πιογηῖπρ, ΟὨγτιβῦ 16 ἰσοὰ Ὀαίοτθ [86 β'δηβοάγιῃ 
(χχὶϊ. 66---71.) ς ἴγοτα σοβα ὑσὶ θυπαὶ, 

(9) Οπ Σγίάαῳ πιογπίπρ, 1. Β6 18 ἀοἰ νογοὰ ἔγϑοὶ ἰο Ῥ)]δία (χχιϊ. 1---7.), τϑὸ 
βοηᾶβ δἷπιὶ ἰο Ηογοά (8---12.); ὉΥ πβοπὶ 6 ἰ8β δρϑίῃ βοπὺ ἰο Ρι]αίο, δηὰ ἰ5 
ὉΥ ᾿εΐπι οοηἀοιηπαά ἰο Ὀ6 οτυοἰβοα, (18---26.) --- Ὡ. Ομ τδι᾽ 8 ἀἰϑοοῦγβα ὕο 1116 
ποθ ΟΥ̓ ΝΟ ΓΒΑ θην 88 Β6 γ͵ὃ88 ἰοἃ ἐογίδ ἴο Ὀ6 ογτυοϊβοά. (26---8]1.) 

(ἡ) Τβιο ἐγαπββοιίίοπβ οὔ {86 ἐλίγα λοι».--- μα ογυοϊχίοη ἢ ΟὨγῖβιβ σαγτηθηβ 
ἀϊν!ἀοα ; 1π6 ᾿πβοσιρείομ οἢ 186 ΟΓΟΒΒ; 18 Δ ἀγ688 ἴο {86 ρεϑῃϊθηΐ ΤΟΌΌΘΓ, 
(ΧΧῊΣ. 82--- 48.) 

(,) Ττοπι ἰδὲ δἰσίὰ ἰο ἰλ6 πὶπίλ λοι. --- ΤΠ6 ῥσοιθσπαίαγαὶ ἀδυκηοβ8, τοπάϊηρ οὗ 
186 ν68}] ; ἀδαίῃ οὐ ΟἸγὶβδῖ, πὰ 118 σοποοην δηΐ οἰΓου τη ΒίΔΏ 68. ἰφτς 44---49.) 

(λ) ΔΒείισεεπ ἐλε πίπίλ λοι ἀπά διυπδεί, 6808 ΟἸσὶϑὺ 18. ἱπίοστοά ὈΥ Φόβαρὰ οὗ 
Ατὶπγδίθοα. (Χχη. δ0---ὖ6.) 

ΞΕΟΤ. δ. ΤΥΔΗΒδΟΙΟἢ8 ἴον ΟἾγβ 8 σοβυστθοίου οἡ Ζαβέον ἤλαψ. 
8 ἷ. Ομ τῖβε 5 γταβυστθοίίοη ἐθϑιὶβοᾶ τὸ {86 ττοπιθη ὈΥ {π6 δηρεῖ. (χχίν. 1---]].) 
8 11, Ομ γῖδὺ ρρϑϑγβ ἴο ἔττο αἰδοῖ] 68 ἦπι ἐμοῖσ ΤΑΥ ἴο Εἰτηπηαῖ8, πὰ Α͵8ὸ ὑο Ῥίον, 

(αχῖν. 12 -- 8ὅ. : [ 
8 1. ΗἾδ8 ἀρρϑάσδῃοο ἴο 16 βδροϑίῖθβ, δῃᾷὰ ιἷ8 ἱπβίγιιο(ἰομβ ἰο ἔμοπι. (χχὶν. 86 --- 

49.) 

ΒΕοτ, 6. ΤΊα Αϑοθηβίου οὗ Οισἰβί, ἀπᾷ {86 Αροβίίδβ᾽ σοϊυγῃ ἰο δοτυ- 
βϑίθῃ. (χχῖν. δ0---ὅ2.) 
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ΤΊΘ ρἴδη οὔ οἰαβδι σι ηρ ονθηΐβ, δἀορίοα Ὀν Τιυϊκθ, ἢδ8 Ὀθθη ἴο]- 
Ἰονοά Ὀγ νυ, ΡΙυἴκτγοι, δπὰ οἴμον ὑσγοίαπο ᾿ἰβύουιοαὶ σι θσβ, ΤῊν8 
Θυαίοηϊιδ, αὐζοῦ χ᾽ ἀπρ ἃ Ὀτίοῦ βυτωτηδῦυ οὗ (μ6 16 οὗ Αὐυριβίμϑ, 
Ρτανίουβ ἴο ἷ8 δοαυλτίῃσ᾽ [ἢ ΒΟΥΘΓΘΊΡΉ ΡΟΥ͂ΤΟΓ, ΔΩΠΟΌΠΟΘΒ ἢ18 Ἰη ΘΠ ΟΘη 
οὗ γτϑοογαϊησ {π6 βιιδδεαιιοηΐ ουθηΐβ οὗ 818 116, ποὺ ἴῃ ογάδϑσ οὗ {{π|6, 
Ρυΐϊ αὐτδηρίηρς ἴοι ἰηΐο ἀϊθέϊποξ Ο]45868 ; δπα 16 ργοσθθβ ἴο οἿνθ 
δῃ δοοουηΐ οὗὨ 18 τσγᾶγβ, βοῆουτβ, 16 ρ]Βἰδέϊοι, α18ο: 0] 16, δηα ῥγινδίθ 
118.} [ἢ ||κὸ τρδηθοσ, ΕἸοόγιιδ ᾿ηἰπηαΐθϑ ἰπδὲ Π6 ψου]ὰ ποΐ οὔβογνα 
{86 βίγοῦ ογάδσ οὗ πη6; Ὀὰῦ ἴῃ ογάοῦ {παῖ {86 {πϊηρα ν μοἢ 6 
βῃου ὰ ταϊαΐθ παρα [π6 ὈΘυ6Γ ἀρρθᾶσ, Βα τγουϊὰ γοϊαία {Π6 πὶ αἰβεϊποαγ 
8.Π4 Βορδγαίοὶγ. 
ὙΠ. ΤΕ Ῥαὺὶ Βα ποῖ Ἰηΐοστηθα υ8 (( οἱ. ἴν. 14.) {πὺ ΤῈ τᾶ ὉῪ 

Ρτοίδββίοη ἃ ρ ιν ϑιοίδη, δη ἃ ΘΟ ΒΘα  ΘΏΕΥ 8 πλδη οὗ οι ογβ, 18 τ  ΠρΒ 
νου] ἃ παγα ϑυ ποθ ν ονϊποοᾶ (παὶ δα Ππαὰ δαά ἃ ᾿ἰ 6 τα] οἀποδίίοη ; 
ἴῸγ δ! μουρῇ 8 (ὐοΒροὶ ργθβθηῖβ 85 πδΥ Η ΘΌΓΔΙΒΙΏ8, ΡΟΥΠΔΡΒ, 88 ΔΏΥ 
οὗ 1π6 βϑεαογοά ψυϊίηρθ, γοῦ ἢἷ8 ἰδηριασθ ΘΟΠ ΑΙΏΒ ἸΏΟΓΘ ΠΌΙΊΘΓΟΙΙΒ 
Ογδθοίβιηβ ἔπδη ἐπαὶ οὗἨὨ ΔΩΥ ΟἾΠΟΣΡ Ὑσιΐον οὗ [6 Ναὸν Τοβίαιηθηί. ΤῊΘ 
βίυϊα οὔ {π|8 Εὐνδηρο δ 18 ραγα, οορίουϑ, δῃα βονῖηρ, ἀπ Ὀ6ΆΓΒ ἃ οου- 
ΒΙἀΘΥΘΌ]6 τϑϑ ]Δησα ἴο (μα οὗἉ 18 στοαῦ τηδϑίοσ, ὕδαυ]. Μδηυ οὔ 15 
ὙγΟΓ8 πα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΓΘ ΘΧΘΔΟΙΪΥ ῬάΓΆ}168] (0 1ἢο86 ὙὙΒΙΟΝ ἅτ ἴο Ὀ6 
ουπά πη [6 ὑ6ϑ0 οἸ48816 δ [ΠΟΙΒ ; δῃά βευογαὶ διηϊηδηῦ ΟΥ 168 παγα Ἰοηρ; 
Βη66 ρῬοϊηϊθα ουῦ {Π6 Β:ῃρΌΪΑΥ 5|{1}} πα ᾿γορυϊ οι τ ἢ τ ΒΙοἢ 1υΚ6 Βὰ8 
πϑιηθα ἀπά ἀοβουι θα [86 νϑγοῦϑ ἀἸβθαβ868 τ ΠΙΟΝ ἢς Παα οοοκδβίοη ἰὸ 
ποίϊοθ. Α,Α8 δὴ ᾿ἰπβίβῃοο οἵ ἢ18 δορϊουβηθβδ, Ὀγ. (δι ρΌ6}} μ48 γοιωδγκοά, 
[Πδὲ οδοῖ οὗ {π6 Εὐνδηρο 8 Ὧδ88 ἃ πυιοΣ οὗἨ ποχάβ ὙΠΙΟΊ ἀχὸ υδοᾶ 
ΌΥ πο οὔ ἐπ τοϑῦ: Ὀαΐ ἴη 1υΚοβ (ἀο8ρ6], {π6 ΤΩ ΘΓ οὗἁ βυοἢ τογὰβ 
δ8 ἅΓ6 υϑ64 ἴῃ ποπα οὗ {π6 οἵπδὺ (ὐοβροὶβ 18 ργϑαίθυ (ἤδη {πδὺ οὗ 18 
ῬΘΟυΪΑΥ σοσὰβ ἑουπᾶ ἴῃ 811 [Π6 οἴπον (ἤγθα ἀἀὐοδρ6]8 ραὺ ἰοροίμοσ ; ἀπά 
{παῦ [Π6 ἔδττηβ ῬΘΟΌΪΑΓ ἰο ἔα ἀσγὸ ἔον {Π6 τηοϑβὶ ρατγὶ Ἰοὴρ δῃά οομ- 

υπὰ πνογάβ, ΤΠΟΥΘ 18 αἶδὸ τηογο οὗ σοιηροβὶ θη ἴῃ ἢ1Β Βοπίθ 668 [Πδη 
18 Ἰουπά ἴῃ {Π6 οἵας ἴπγοο (ἀοβραὶβ, Δα σοῃβθα  ΘΏΕ]Υ 1688 Β᾽ ΠΡ] οἱ ἐγ. 
ΟΥ̓ μ18 να αν 8 δχδρ]οα ἴῃ {Π6 Εγϑ βεῃΐθησθ, Ψ Π]ΟἮὮ ΟΟΟΌΡΙ65 ποΐ 
1688 ἐμδη [ΟΡ νϑῦβοϑ. ΕἸΣΊ ΠΟΥ, 1ζα]κα ΒΘ οπη8 [0 ΔΡΡΓΌΔΟΝ ΠΟΆΓΟΥ ἴο [Π6 
ΤΏΔΏΠΟΡ Οὗ ΟΥΠΟΥ ἰδίου Δ η8, ἴθ ρΊνηρ ὙὙΠαὺ τΔῪ 6 6416 ἢϊ8 ογῃ 
νογάϊοῦ τ 1π6 παιταῦνο ραγύ οἵ κὶ8 οῦῖ. ΤΉ Πα 0418 {ῃ6 ῬΉΔΥΙΒ6 68 
φιλάργυροι, ἰουεγ 07 πιοπεν (Χνὶ. 14.};} δῃα ἴῃ αἰβΕ] ρι  Βῃϊησ “πἀπ8 
Ἰβοδγῖοῦ ἕγοια [π6 οἴοὺ πά88, 6 τ1868 [Π6 ΡῇγαβΘο ὃς καὶ ἐγένετο προδότης, 
ιοἦο αἶδο ρτουοά α ἐγαϊίον. (υἱ. 16.) ΜαλΠον (Χ. 4.) δα Μασκ (1. 19.) 
ΘΧΡΓΘὲΒ ἴῃ 6 8816 Β6} [Ἰπηδηΐ ἴῃ π}}} 46 Ὁ ἰαησαδρο---ολο ἀεϊυογεα λἴπι μρ. 
Αρσαΐη, ἴΠ6 αἰξοπηρί ταδάθ θγ {πΠ6 ῬΠΑΥΒαθ8, ἴο οχίοτε ἔγοιῃ οον Τωογά 
ὙΠαῦ ταϊρηῦ ῥσουα τηδίϊου ΟΥ̓ ΔΟσυΒαΙοη. ἀρϑιηδί ΠΤ, 15 ΟΧΡΥεΒββά ὈῪ 
δός 106 ἴῃ πλογο αηϊτηδίοα ἰδησύαρο ὑπδῃ 18 υϑοὰ Ὀγ οἰΠ6Υ οὗὨ 1Π6 
Γοϑῦ (χὶ. ὅ8.): ““7Τῆεν δεσαη υοπεπιεπέϊν ἰ0 ργε88 ἢίπι εοἰξῆ φιιοοίϊογις 
οη πιαπν ροϊπί.") Απα, οπ δμο οί Ὁ ὀσσϑδίοη, βροακίηρ οὗὨἉ τπ6 βαπὶθ 
ΡΘΟΡΪΘ, Π6 βαγ8, [Πδΐ ἐλον σέο Μίϊοα εοἱξᾳ πιαάπε88. (τὶ. 11.) 1 αϑι]γ, 
ἴη [86 πηογὰ] ᾿πηϑίγιοίοη8 σίνθη ΟΥ̓ οὐν ]ογὰ, ἀπα σοοοσάθα Ὀγ {Π||8 
Εὐνδηρο]ϊθῖ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 1π {8π6 ῬΑΓΆΌ]Θ8, ΠΟ ΟΠ6 ἢ88 βυγραββϑὰ ἢὶπὶ ἴῃ 

1 Βυοιοηΐπδ ἰπ Αὐρτιοῖο, ς. ἰχ. (α]. χὶ!.) Ρ. δ8. οὐϊξ, Βίροπί. ΤἼ 18 Ηἰκοτίδη 888 ρυγουοὰ 
“10 Β8Π16 πηοῖποᾷ ἰπ Ηἷδ ᾿ἰἴο οὗ (88. 

5 ΕἸογὶ Ηἰκι. οπι. ᾿ἰ δ. ἰἱ. ς. 19. 
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ὉΠΙΡΩσ αἰδοίπσ ϑυγθοΐηθββ οὗ ἸΏΔΠΏΟΥ ὙΠ σΘΠΌΪΠ6 ΒΩ οἰ τΥ, ρδΓ- 
ἘΠΙΟΟΪ ΑΓ ἴῃ [π6 ῬαγΔΌ]68 οὗ ἴπ6 Ὀθπουοϊθηΐ δαιηαγιίδη πᾶ {Π6 ρ6η1- 
ἰεπῦ ργοάϊσαὶ. ἢ 

ΟΗΑΡ, ΥἹ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΘΟΒΡΕΙ, ΒΥ 871. 9ΟΗΝ. 

1. ΤῊΕΞ ΤΙΤΙῈ οὗἉ {18 (ἀοΒρ6ὶ ναγὶθβ συν ἴῃ {86 τηδηυβουρίβ, οἀϊ- 
ὨοΏΒ, δηά νϑγβϑίοηβ. [ἢ [ἢ 6 ὑοάοχ Ὑδθοδηιϑ 1 18 Βα ΡΪγ κατὰ Ιωάννην, 
αοσοογάϊπῳ ἰο ῳοΐλπ; ἴῃ Ταϑὴν οἶμον ΜΆ. δηὰ οἀϊ!!οὴθ, Εὐαγγέλιον 
κατὰ ᾿Ἰωάννην, ἐλ Οο8ρεῖ ἀασοοτάϊπρ ἰο οΐπ, οΥ τὸ κατὰ [ωάννην (ἅγιονῚ 
Εὐαγγέλιον, ἐλε Οα΄οβροῖ αοοογαΐπρ ἐο ( ϑαϊπῆ) «ολη. 

11. Φοιη, (μ6 δνδῃρβ] δῦ ἀπά ἀροβίϊα, γα8 (ἢ 6 βοῃ οὗ Ζθθοάθο, 8 ἅβῆδσγ- 
ὨΙΔῊ ΟΥ̓ {86 ἴον οὗ Βοίμβαϊ δ, οῃ 186 868 οὗ (ἀ11166, δῃὰ {π6 γοιιπρονῦ 
Ὀτοῖδοὺ οἵ 61η68 ἴΠ6 οἰάογ. ΗΒ τοὶ ΠΟ. Β ὩδΠῚ6 νᾶϑ ϑδίοιηθ Ζαερϑάθα, 
του ρἢ ἃ βῃθγηηδῃ, ρρθαγΒ ὑο πᾶν θ6θῃ ἴῃ ρσοοά οἰγουμπηδίθῃσοβ ; [ὉΓ 
{6 ἀν ρ 6 1104] ΠΙΒΌΟΣΥ ἹΠίοστη8 τ1ι8 [μα΄ 6 τγγαϑ [86 ΟὟΤΟΙ οὗ ἃ σβξββοὶ, 
δά Πεᾶ δἰγοα βογνδηίβ. (Μαῦῖκ 1. 20.) Απά ἐδπογϑίοτθ γα αν Ὡ0 
ΤΘΆΒΟΠ [0 ᾿τηΔρΊη6 μπαῦ 18 ΟὨΔ] ἀγθὴ 6 γα δ] οροίβοῦ ἐἐἑέογαέο, ἃ8. βοτὰ 
ΟΥΙ [108 Παγο ἹπηασΊ 64 ἱποπὶ ἴο πᾶν Ὀδθῃ, ἔγΌΤΩ ἃ ταἱβιπἰοσργοίδίοη οὗ 
Δοίϑ ἵν. 18., ποτα {π6 ἰογη8 ὠγράμματοι τη ἰδιῶται, ἴῃ ΟΡ νογβίοῃ 
ΓΟΏἀεγοα “ κπίσατπεά ἀπ ἐσπογαπί ταθῃ," Βιτηρὶν ἀθηοΐα Ῥθυβοηβ ἴῃ 
Ρτγὶναία βίδιϊοηβ οὗ 118, πὸ σοῦ Ποῖ πον ΤΑ ἿΒ ΠΟΓ τηδσ᾽βίγαϊθβ, δπὰ 
βυοἢ 88 μδά ποῖ βιυἸοα ἴῃ 1Π6 Βοίιο0}8 οὔ ἐμ6 ῬΒΑγ 5668, δα Θομβθα ΘΠ 
ψγ γ ἱσμπογδηΐ οὗὨἨ {μ6 τα Ὀϊηῖ08] ᾿δαγηῖπρ ἀπα ἐγαιτοηβ οὐ ἐπ “ ενγ8. 
Ζομη δηά ἢ18 Ὀγοίμον ζδχοβ ψογο, ἀου 01688, την 6}} ἀδοα υδἱπίοα τι (ἢ 6 
ϑογιρίαγαθ οὗ [86 ΟἹα Τοβίδηγοπῦ, πανὶηρ' ποῦ ΟὨἹῪ τοϑὰ {πθιὰ, δαΐ Ὠοατγὰ 
ἀπ6 πὶ ΡΌ ΘΠ ΙΟΙΥ Θχρ αϊπθα ἴῃ {Π6 ΒΥΠΑΡΟΡΊΙΘΒ ; δη6, ἴῃ σοαοι ἢ {86 
οἴμοῦ ὅενβ, [Π6Υ δηἰογίδι θα [86 οχρθϑοίδιίοη οὗ {86 Μοββίδῃ, αῃὰ (δῖ 
ἢἷ5 Κιησάομιμ που]ὰ Ὀ6 ἃ ἰδ ρογαὶ ομθ. [{ 18 ποῖ ᾿τροβδβῖθ]θ, ἱπουρᾷ ἴΐ 
οαπηοῦ 6 Δητγιηοά τ} οογίαϊηΐγ, ἰπαὺ Φοῦπ δά Ὀδθη ἃ ἀϊβοίρ]β οὗ 
Το π (86 Βαρθϊδὲ, θοίοσο ἢ6 Ὀδόϑιη ἃ ἀ1801ρ16 οὗἩ ΟΠ γτὶβί, Αὐ ᾿ϑαϑί, {Π6 
οἰγουμηδίδη 1] δοοουπί, ΠΟ. 6 Π848 σίνϑῃ ἴῃ οὗ. 1. 37.--- 4]. οὗ 86 ὕνγο 
Αἀἰβοῖρ]68 γ8ο [0] οννοα ΟΠ γῖβί, ταϊσῦ ᾿πάπιοθ τὰ ἴο ΒΌρροΒβθ ὑδμαὺ 6 νγαβ 
οπα οὗ 1π6 ἴνγο. 1{ 18, βοσονοσ, οοσίαϊῃ ὑμαὺ ἣθ Πα θοΐίῃ βθθὴ δηὰ 
μοατὰ ουγ ϑανίουγ, δὰ μια ὙΥ Π 6 8864 βοηηο οὗἉ ̓ ι8 πηῖγας 68, ραυ ου ΑΥ]Υ 
{{πωῦ ρογβοττηθα αὐ (ὑδῃδ ἴῃ (4}1166. (11. 1---11.) Φοΐῃ Πδ8 ποῦ γοοογσάϑα 
ἢἷ8 ΟΥ̓ 081} ἴο (δ6 ἈΡοβι οϑρ ; Ὀυΐ να Ἰϑάγη ἔγοσῃ {πα οὐμβασ {ΠΣΘ6 
Ενδηρο ϑύ (πὲ 10 Ἰοοῖς ρδοα ἤθη Β6 δηᾶ απλθϑ γα ββιΐηρ ἀροη [Π6 
808 οἵ (5411166.25 Απᾶ Μαῖκ, ἐπ δηυμιογαῦηρ [Π6 ὕνγεϊνο ΔΡΟΒ]68 (1. 

. Ὧγ, Οδιρ 611 οὐ ἐδ αοδβροῖς, νοΐ. ἱΐ, ῬΡ. 196 ---129. Ἡοβοησοῦ ον, ϑομοῖα ἰῃ Νον. 
Τοεβὶ. νοὶ]. 11. ὑῃ. 8--6. Καϊηδεϊ, Οοτητηθηῖ, ἰη Τὐῦτοβ Ηἰβι. Νον. Ταεδῖ. τοὶ. 11. Ῥῃ. 313-- 
220. Βρ. Μαγβὶινβ Μίςἢ80118, νοὶ, 111. ραγὶ 1. ρΡῃ. 2328---.271. χη, Ιηἰγοὰ. δὰ Νον. Τεβι. 
ῬΡ. 181---[196. Ὑίξεν, σσμῃ. ϑδοσ. Νον. Τοβί. ῬδΥΒ ἱ. Ρὑρ. 338---389. ράγ8 1ϊ. ὑρ. 206-- 
209. 221. εἰ δε. 264. Ἐσπιηρεὶ, Οοτητη. Οτίς. ἴῃ Τἰδτοβ Νον. Τοδὲ. Ρρ. 8]. 88. Βίβῃορ 
Οἰοανεν᾿β Ὠίβοοῦγθα οὐ ἴΠ6 ϑ:γ16 οἵ δι, 1 κο᾿Β 056], ἰῃ ἷ5 βϑοστηοῃβ, ΡΡ. 209...224. 8το. 
Οχίοσγά, 1808. 

2 Μαῖῖ, ἱν. 21,232. Ματκ ἱ. 19, 20. 1Κο τ. 1---ἴ0. Τατρο 88 πιδυκοὰ στ δὲ ἣθ 
{ΠῚῈ Κ5 γὸ [ἤγοθ ἀσρτοοθ ἰπ 16 64}} οὐὗἨ 8:1. Φοδη ἴὸ 6 ἃ ΤΌ] ονοσ οὗ Ο γῖδε, νἱζ. 1. Ηἱ8 ςα]} 
ἴο {πο ἀἰδοὶρίοδΐρ (Φοίη 1, 87---42.), αἴοσ ὙΒοἢ Π6 οοπεἑηπεὰ ἴο (Ο]]ΟὟ ᾿ΐ8 Ὀαδβίῃ 658 ἴοσ 

πο: ---.-αὖ μαννα “ι΄... ὕτὕἥὕἰἰὩπἰπ πα 
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17.), Ὑ ΠΘἢ [6 το 1008 “}ἀπ|68 ἀπά «οἤπ, Βαγ8 {παῦ οὺν Ἰωογὰ ““ βὰγ- 
πδιηθα ποῖα Βοδηθῦροβ, ἡγΠ]Οἢ 18, Β0η8 οὗ μα πά ον," ἔγοτα ΜΓ Ἀ]Οἢ ἀρροὶ]- 
Ἰαϊϊου τῦε ἃγε ποῖ ἴο ΒΈρροβα ἐδπιαΐ {Π6Ὺ Ἴγογο οὗὁἨ ραυ ου ]ατ]ν ἤδγοθ ἀπά 
ὉΠρΡΌΟνΘΥΏΔΌΪῈ ἰθροῖδ (88 Ὀγ. αν [88 οοῃ)θοίαγϑα)} ; Ὀαΐ, 48 Ἀγ, 
Τ,Ἄτάμον δπᾶ οὔμοῦβ μαᾶνα οὐβογνοα, 1018 σαί μοΣ ἕο θ6 Θοπβι ἀογα 88 ρτὸ- 
ῬΒοίϊοαΠν σοργοβαπίϊηρ {π6 γοβοϊαϊοι ἀμ οοῦγαρο νὰ Μν ΠΙο ΠΟῪ 
ΜΟΙ] ΟΡΘΠΪΥ͂ απα ὈΟΙαΪν ἀδοίαγο {86 στοδὺ ἰσαΠ8 οὗ ἰπ6 (ἀοβρθὶ θη 
1] δοαυαϊηίοιὶ ἢ (πο. Ηον ἀρργοργὶδίθ {118 Ὁ1016 τνδβ, (μ6 Αοίβ 
οὗ ἐς ΑΡροϑβίϊθβ δῃὰ {86 τυυϊηρβ οὗ ἐομε ΔΡυπ ἀλη μον. ΕἾἼΟΙ 
(Π6 ἴτη6 τ Βθ Φοθη ἀπά ᾿ἷθ Ὀγοίμοῦ σϑοοϊνϑα {Π6]} ἱπηηθαϊαΐθ 68]}] 
ἔγοτη ΟἸ γιϑί, (Ποὺ Ὀδθοδλα 818 οοηβίδηῦ αὐϊοηπἀληίθ; ὑπ6 Υ Ὠϑαγὰ [18 ἀ19- 
οΟΌΓΒΟΒ, δῃά ὑθῃ6] ἃ ἢ ταΣγαο168; 8π4, αἰνου ῥγανιοῦβ ᾿ηβίγυοίοη, 
Ὀοτὴ Ρ]ὶς δὰ ρῥεῖναΐθ, ἰμῪ σατο Ὠοπουγοὰ π1 ἃ 86] οὕ !οη ἀπά 
δρροϊηιταθαῦ ἰο Ὀ6 οὗἩἨἁ {86 πυμθοῦ οὗ {{Ππ|| ΔΡΟΒΕ1 68. 

μαῦ {86 ἀσὸ οὗ Φομιῃ νγᾶ8 αὖ {π18 {ϊπι6, 818 ΠΙβίουυ ἀοδβ ποῦ ρυθοῖβο Υ 
ϑοοσίδίη. ϑοιὴβ ἢανα οοη]θοίαγοά {παῦ ἢ6 νγδβ {ΠἸ|6 ὑτν ΘὨἴΥ - ὐχὸ ὙΘδΓΒ 
οἰὰ ; οὐπουβ τμαΐ 6 ψὰβ δρουῦ ὑνγθηίυ - ἦνθ ΟΥ ΕΥΘΏΪΥ -81:Χ ὙΘΔΓ8 οἴ Δ6Ὲ; 
δΔη οἰπασβ ἀραῖα (Ὠλπῖς {παῦῷ 6 γα δρουῦ (πΠ6 ἀρὰ οὗ οὔγ ϑανίοῦγ. 
Ἀγ. ΤμγάηοΣ 18 οὐ ορϊ πίοη ὑμαῦ ποηα οὗ {Π6 δροβίϊθβ 66 το ἢ ὉΠΟΥ͂ 
{Π6 ἀσὸ οὗ {πϊστγ θη ΠΟῪ Ὑγ6γ6 Δρροϊηίθα ἰο [μαΐ ᾿πιροτγίδῃῦ ΟἸΒοΘ. 
ὙΥΒαΐθνοῦ ἢἷ8 ασθ τσ ματα ὕδθη, «70 β5θθπὶ8 ὕἦο ἤᾶγνα Ὀθθη {Π6 
γουηροϑὲ οὗὨ {μ6 ἔναῖνο, απὰ (1 6 τδν Ἰυᾶρα ἔγομλ 18 ΣΙ ΠΠΡΒ) (0 
ἤαγθ ροβϑθϑβϑα ἃ. ἰθαρϑσ βΒ:ὨσΌΪΑΥΪΥ τα] ἃ, δια Ὁ]6, δπα αἰδοι ομαία. 
Ηδ6 γγὰϑ δι ΘΕ {Π6 οδ]οοὺ οὗὨ ον [μογ  γοσαγὰ δηά οοηβάθῃοο ; δπὰ 
γ88, ΟἹ γδυΐουβ ΟΟΟΆΒΙ:0η8, δαπιἰ6α ἴο ἴγοα δηὰ ᾿ηςπηδίθ Ἰη θσοοῦγβο 
ΜΠ ἢ ἢἶπι, 80 {παῦ ἢ6 νγ88 σμαγαοίογιβοὰ 88 ““ {π6 ἀϊβοὶρ]6 ποτὰ «6818 
ἰονεὰ," (Φομη χιῖ. 23.) Ηρσδηοθ τ᾿ Ππα Εἶτα ργαβοηΐ αὖ ΒΟΥ ΈΓᾺΙ ΒΟΘ 68, 
ἴο ὙΠΟ. τηοβύ οὗ (86 ΟΥΟΥ αἸ8010168 6 γα πού δα, Ηδ νὰβ δὴ 
ΟΥ̓́Θ. Π688, 1Π ΘΟΙΏΡΔΩΥ͂ 1 οὐἷν Ῥοίου Δηα «δῃ168, ἴο 186 ΓΟΒΌΤΥΘΟ- 
ἴοι οὗ « ἰγιι8᾽Β ἀδιυρμίοσ ἴο 18, ὕο οὐ ϑανιουτβ γδηβῆσυτατοη οἢ (Π6 
Ἰηοὰηΐ, δηα (ο 18 ἈΡΌΠΥ ἴῃ {π6 ραγάθῃ, Φοἢπ γσοϑρομαθα ὈΥ [μ6 τηοβί 
ΒΊΠΟΘΓΘ αὐϊδοπιηθηῦ 0 ὨῚΒ τηδϑίθυ ἢ ἴον ἐβοιρῆ, ᾿π δοιησαοη ἢ {Π6 
ΟΥΠΘΥ ΡΟΒί]68, Β6 πδα θοίγαυϑα ἃ σα] ρ8Ὁ]6 Ομ! ΕΥ̓͂ ̓ὰ [Ογβακίηρ Εἰμὶ 
ἀυτίηρ; [18 ἰαδί οοηβιοί, γαῖ ἢ6 αἰνοσνσαγάβ τοοονογοά ἢ18 βγη 688, ἀπὰ 
ΜγᾺ8 ἴΠ6 ΟὨΪΥ͂ Βροβί]ϊ6 το [0] ονγοά Ομ σῖδὺ ἴο (86 ρίδοθ οἵ [18 ογιοὶ- 
ἤχου. Ηδ νγ88 αἷβο ργϑβϑηΐ δὖ 6 βανθῦϑὶ ΔρΡρΘΆΓΠΟΘΒ οὗ ΟἿΣ ΘαΥΟῸΓ 
Δέο Ὦ18 γαβυσγοοίίοη, δηα 88 σίνϑῃ Π18 ὑββί πη Ων ἴο {86 {ΓᾺ1} οὗ {παῖ 
ΤΩΙ ΡΟΌΪΟΙΙΒ ποῦ ; πὰ {8686 οἰτουϊηδίλπορθ, ἱοροῦμου τυ ΠΪΒ Ἰπ ΘΥΟΟΌΓΒ6 
ἢ 1.6 τποῖμοῦ οὗ ΟἸγῖϑὲ (σβοπὰ οὐγ ϑδυιοῦν πδὰ σοιατλθη θα ἴο 18 
ὁΔΓ6) (χῖχ, 26, 27.), απ! ῆθα Βῖμα, Ὀοίύον (Δ δὴν ΟἾΠΟΥ ὙτΙΙΟΥ, ἴο 
δῖνα ἃ οἰγοιτβίδη 18] δηα δας μϑηίο Πἰϑίουυ οὐ “68ιἱ ΟἸ τὶβι, 

Αὐγον {Ππ6 δϑοϑηβϑίοῃ οὗ ΟἸ γιβί, δπὰ {86 οἤδῆιιβίοη οὗ (86 Ηοὶγ ϑϑριτιε 
οὐ ἔμ6 ἀν οὗἩ Ροηίθοοβί, Φόομπ θασβῆμθ ὁπ οὗ {π6 Ομ] 6 ἀροβί!θβ οἵ 1886 
ΟἰΓΟυ Δ ΟἰδΊοη, ἀπ Θχθγοϊβοα 818 τ}: ϑίτυ αὖ ὁ} ογιβα θῖν δηα 18 νἹ ΟΙ Ὠ1Υ, 
ἴῃ (86 Τωϑηοῦ δ ὙΠῈ [Π6 Βυιοοθδβ σοϊαϊθα 1ὰ 186 Αοἰβ οὗ ἴπ8 

ἃ δδοτί {ἴπη6; 2. ΗΪδ 6411 ἰο δ6 οΠ6 οὗ ἴδ6 ἱτυπηοαϊαῖο οομηραπίομβ οὗ ΟἸγίδε (Μδῖιὶ. ἱν. 21, 
22.}); πᾶ, 8. Ηΐδ 5811 το [0 ΔρΟΒΕΙοΒαΐρ, βοὴ 16 ΒΌΣΠαμθ οὗ Βοβπογροθ γ88 ρίναη ἴὸ 
ἘΣ διὰ 8 Ὀγοίμοσ, Τϑτρο, Οομμτηοηῖ. ἰ; Εὐνδηροϊ απλ Φομδηηΐ8 Ῥτγοϊοροιμ. οδρ. ἰϊ. 
ῬΡ. 17---2}1. 

1 ΟαΥθ 8 [1[6 οἵἉ δ5:. 9 5π|65 ἴῃ ατοδέ, ὶ ὅ. ῥ. 142. 
3. ἸΆτηρο, μέ σμρτὰ, ΡΡ. 31--- 830, 
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Αροβιῖοβι' Ηδ νγὰβ ργεδβθηΐ δὖ {π6 δοῦποῖ] μο6]ὰ ἴῃ {π4ῖ οἱἷἵγ (Δοίθ 
χν.) δρουΐ {86 γοᾶῦ 49 οὐ 60. [Ππ1] {π18 ἔπι6 ἢ6 ῬγοΌΔΌΪΥ Γοπλαϊηοά 

ἤἄῃ δυάδα, ἀπά μαᾶὰ ποὲ ἔγαν} θά ἰηΐο δηῦ ἔογοῖσῃ οουπίσιθβ. ΕἾ 
Θοοἰ οϑίδϑιοαὶ Πιϑίοσυ ψγὸ ἰθάγῃ, {παῖ αἴδυ [π6 ἀθδίῃ οὗ Μαγυ, 186 
τι οῖμον οὗ ΟἸ σιβί, Φόοδη ργοοθοάβα ἴο Αβὶα Μιίποσ, ψθγο μα ἔουπηάορά 
δη4 ργϑβὶ θά ονϑὺ βθύθῃ σῃυσοθ 8 ἸΏ 88 ΤΩΔΏΥ͂ Ο10168, Ὀυὺ τοβ θα ΘΒ ΘΗ͂Υ 
δὲ Ερῆδϑυβ. ΤΏθηοθ μ6 ννδ8 Ῥβη!Βῃ6α (ο ἴΠ6 [8]6 οἔὗἩ Ῥαΐπιοβ ἰονσαγαβ 
{π6 οἷοβα οὗ Ποουο δη 8 σεῖση, Ὑβογα πα σοί δ18 Βδνοϊδοη. (ον. 
1. 9.) Οἱ δῖ8 ᾿:δογδίοη ἔγομι 6Χ116, Ὀγ (6 δοοδβδβίοῃ οὗ Νέσγνα ἰο {86 
“τα ροσῖαὶ ἰἄγομθ, Φόμη τοϊυγποὰ ἰο Ερθθδυθ, γβθτα ἢθ τχοίβ [18 
ΟΘοβροὶ δπά ΕἸ βι]68, ἀπὰ ἀϊθά τὴ {π6 υπάγθα (ἢ γϑαγ οὗ μ18 ἀρθ, δροιυδ 
(86 γϑᾶγ οὗ ΟἸιγίδὶ 100, δπὰ 'π ἰ86 (ῃἰγτὰ γοαῦ οὗ {86 τεῖρῃ οὗ [6 
ΘΙΏΡΘΙΟΥ ΤΊΔ]Δη.3 

111. Τῇ ργϑοῖβα τὴ6 βθη {π18 (ὐο8ρ6] νγ88 Ὑσιτθη 88 ποΐ Ὀθθῃ 
δϑοοσγίδι πᾶ, ὑπουρ 1Ὁ 18 σΘΠΘΓΆΪΥ ἀρτοθα πδὲ «Φοἢη Θοτηροϑοά [1 αἱ 
Ἐρ]ιοβδυ8ι Βαβηδαρθ δηὰ [ψϑῦρθ ΒΏρροβα 1 0 βανθ δθθὴ νυ θη 
Ὀοίογα ἰμ6 ἀοδβίσυοσίίΖοη οὗὨ «6γυβαίθιῃ : δηά, ἴῃ σοι! σιν τι {Π6]}Γ 
ορ᾿ πίου, Ὦγ. Ἰμϑγάμον ἤχοϑ 118 ἀαίθ 1 ἴΠπ6 γοὰν 68; Ὠτγ. ὥνθη ἴῃ 69; 
ΜΊοἢΔ6118 η 70. Βαΐ ΟΠγυβοβίοτω δῃα ΕἸΡΙ ρβδηΐυβ, διθοηρ [86 ἀποϊθηΐ 
Εδίμοτθ, δὰ Ὧγ. Μ|ΙΠ, Ἑδργίοῖαα, [.6. ΟἿογο, δα Βιβθορ Τοι]η6, 
ΔΙΏΟΩΡ ἴΠ6 τηοάθΓΏ8, ΓΟΙῸ 118 ἀδίθ, ὙΠῸ στοδίοσ ρσο δ Ὁ  Υ, ἴο {86 
γοὰν 97, Μν. Ψοπαβ ἴο ἴπ6 γϑὰγ 98, δὰ Βδγίμβο! δ ἴο {86 ᾿ἰαϑὲ ἀθοδὰ 
οὗ 186 ἔγδι οδηΐασγ. Τὴ6 ὈΥποῖραὶ ἀὐρυμηθηΐ ἴοὸσ 108 ΘΑΥΪΎ ἀδίθ ἴδ 
ἀογινοα ἔγοτη Φοῇπ ν. 2., ἤογα {Π6 δροβίϊθ βδυ8, “" Δοιο ἐλεέγε 18 α 
“εγιιβαΐεηι, ὧν ἐλε δἠεορ-πιαγκοῖ, α ροοῖ, ιολὶοἢ 5 οαἰϊοα ἐπ ἐλε Ἡεῦτγεισ 
ἐοηψιιο Βείλεδάα, λαυΐηφ 3υε ρογολε8.) ἘἙτοτῃ {π688 πογάβ 10 18 ὑγροά, 
[μαΐ «᾽ ΟΓΏΆΒΑΙ] ΘΠ νν8 βίδῃαϊηρ θη ΠΟΥ Το γα τσ τθη; δπᾶ {Παῖ, τ 
1ΠοῪ δα θδοη τυύυιΐθῃ αὐον τμ6 ἀοδίσαοίίοη οὗἉ « Θγυβαίθω, [86 Ενδη- 
δ6 1180 νου] Πᾶνα υ86α {Π6 ραβῦ [686 Ἰηϑίοδα οὗ ([6 ργϑϑϑηῖ, δῃᾷ σου ὰ 
ἴᾶνθ βα!:ὰ, 7Ζ΄ογε ὙΤὙΑΒ αὐ “εγιδαΐίεηι α ροοΐ, ἃα. Βαϊ [18 ἀγραπιοηΐ ἰδ 
ΤΏΟΤΟ ΒρΡΘΟΙΟὰΒ (Πδη ἰΌτΟΙΌ]6 ; ἕο {που ρ ἢ «Γι βα  οῦλ ττὴ8 ἀθιηο] θη 6α, 
10 ἀοεΒ ποῖ ποοθββα ΡΥ ἔΌ] ον (Ππδὲ {Π6 ρο0] οὗ Βοιοϑάα τγαϑ ἀγὶ θὰ Ὁ. 
Οἱ {86 ὁΟΠΊΓΑΓΥ, ἴδο γα ἀῦθ τ οἢ ΒΙΓΟΏΡΘΓΙ ΓΘΑΒΟῚΒ ὉΓ βυρροθίηρ 1Πδὲ 
1ΐ οβοδρϑα {6 σϑηῆθγαὶ ἀοναβίδοη : ἴοσ, μθῃ Ὑ οϑραβϑίδη οσάδγεὶ ἐδ 
οἱἵγν ἴο Ὀ6 ἀασιλο θη 64, 6 ρογπι 66 ϑοῖηθ δῖ ρΒ ἴο γϑπηδὶῃ ἴογ {86 1.86 
οὗ 1π6 σαγγίϑοη ὙΠῸ γῶ8 ἰὸ 6 ϑίδίϊοποα ἰδογοῦ; δηὰ δ που]ὰ 
ΠΔΙΌΓΑΙΥ ἴθανα {Π18 θα Πιπρ-ρίδοο, βς6 ἃ Ρ {1} ΓΘ 8868 ΟΥ̓́ΡΟΥ[ΊΘΟΘΒ 
ἴον ϑιδὰθ δηᾷ βῃοϊίογ, (μδὶ [6 τωϊρῃξ ποὶ ἀδργῖνα 86 βο]άϊοσβ οὗ 8 
σταϊοία! τοί γοϑῃηθηϊ. 6 ΝΟΥ͂, βίποθ [6 Εὐνδηρο δι Β ῬγΟΡΟΒΊ 0. ΠΊΆΥ 
ΒΙΓΔΡΙΥ τορᾶγα Βοιμοβάα, γὸ οδπποῖ Ὀ6 οογίδιπ ἰμαῦ 10 Ἰοοῖκθ ἔπγι ΠΟΥ, 
ΟΥ ΑΒ ΔΩΥ͂ ΥἹΟῚ ἴο ἴδ βίϑίβ οὐἉ “γαδαίθη. ΤῊ δγριτηθηΐ, ὑπογοίογο, 
τ Β1Οἢ 18 ἀοαυορά ἔτομι [86 ΔΌΟΥΘ ΡβΒβαρῈ ἴῃ ἰἈΥΟῸΣ οὗἁἨ ΔΠ ΘΑΥΪΥ ἀαΐο, 
18 ἸΟΟΠΟΙΌΒΙνΘ. 

1 8366 ΡΔιἘἸΟΌΪΑΥΪΥ Αοίδ 11]. ἐν. 1---22. δηὰ υἱϊ!, 5----26. 
ὁ Ἰλγάηειβ οτγίβ, 8γο. νοὶ, νἱ. ὑρ. 156--- 170. ; 410. νοὶ ἐϊΐ. Ῥῃ. 9312---290. Μ|ΊΟΒδο ἰδ, 

γ0]. 11}. μασὲ ἱ. Ῥρ. 372---974. Τδίωρο, Ργοΐοᾷ. ἰπ Φοδη. Ενδηβεὶ. ὑῃ. 31--- 102, ΦΨοπεβ οἱ 
1Π0 Οδποη, νοὶ]. 113, ὑΡ. 101--- 110. 

ὃ ὅ66 Φοβορδιυ8 ἄρ Β-]}], Ψαά. 110. 11]. ς. ἱ. αὶ ἱ. 
4 Ὧν. Τοννηβοηβ ἢ οσῖκϑ, νο]. ἷἱ. Ρν. 324. Τἷ8 οοπ)θοίαγο ἰ8 σοηβττηθὰ ὉΥ͂ ἐμ6 ἴδοὶ τδαξ 

ἡδα φὸ γον, ΒΟΟ δῇϊοσ ογεοϊθα τηλρσηϊήσοιξ Ρυνὶὶς Ὀαεὴθ δὲ οπιθ. διιοξοηΐῃβ ἱπ γοθρᾶ- 
δίδῃο, ς. 
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Βυΐ Ὀοβι 68 {Π18 ἀγρυπιθηῦ, γα μανο βίσοηρ δυϊάθηοο ἔγοιῃ {86 60ῃ- 
ἰοηΐβ δῃὰ ἀβδβῖσι οἵ {πὸ (ἀοβρεὶ 1861, ὑμαῦ 11 γγ88 ποῖ ψυτιτθη ὑ81}} ἃ 
Ἰαΐθ ροτϊοά. [{ 18 ουϊἀθηΐ, 88 ΒΙῖβῃορ Τογα] 6 μ88 ἐσ ΟΊ ὈΪΥ τϑιηαγαα, 
(μαὲ [6 Εἰναηρ δῦ σοηβιάθσβ (ἢ086 0 Ώοτα ἢ6 δά γθββαβ ἢ18 (λοϑροὶ 
88 Ὀαυΐ [|16 δοαυκδίητοα τ} «ον ]ϑἢ δυϑίοῃηβ 8 ἃ ὨΔΠ16Β; [ὉΓ ἢ6 ρΊνοϑ 
γΑΓΊΟΙΙ5 Θχἰδηδίοηδ ἩΔΙΟἷ. νοῦ 6 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓΎ, ἱἶ [Π6 ῬΘΓΒΟῺΒ [ὉΓ 
Ποῖ Β6 ψσοίθ  γ σοηνοσεδηῦ ΜΠῺ (ἢ6 υὑϑᾶροθ οὗ {πὸ «6ν08.} 
ΘΙ} ́ ὀχρδηδίϊοηθ οδσὰγ 'π ἴμ6 (ἀο8ρ6]8 οὗ Μαῦῖκ ἀπὰ ΓΚ6; Ὀυΐ 
ἴῃ 1818 οὗ “ο.η {ΠΟῪ ΔΥῸ τοῦτο τπαυϊτοά, ἀμ ΟΟΟῸΣ ΤΟΥ ΓΘΑΌΘΗΙΥ. 
Τα τϑαβϑοῦ οὗ ψβῖὶοι τΔῪ Ὀ6, {παῖ, θη «οῃη τγοῦθ, ΠΙΔΩΥ͂ ΤΉΟΓΘ 
Οδμϊοθ, δὰ οὗ πόσο αἰδίδπί. σουμίγὶθθ, μβα θη οοηγνογίοα ἴὸ 
ΟἸγἰβυδημν ; δηᾶ 10 88 ΠΟῪ ὈΘΟΟΠῚΘ ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰ0 δχραῖὶη ἰὸ {86 
ΟἸγϑθϊδηῃ ομυτγοῖ, [8 οχίθμαρα, ΤΏΔΩΥ οἰγουϊηβίδησοθ Ἡ οὶ. ποοᾶρά 
ΠΟ Θχρ δηδίίοη 116 105 τθογθ ὈΘ]οηρθα ΟΠΪΥ ἴο {π6 ποὶρῃθουν- 
Ποοά οὗ υάφδ, δπα ψὮ16 {186 «618 ΡΟΙΥ͂ γὰ8 5111} ἴῃ οσχὶϑίθῃοθ. 
10 18 Γθββοη8}6 ὕο ΒΌΡροδΘα [ῃαὺ (86 ἴδαβίϑ δπὰ οἴποῦ ῬΘΟΌΪ ΙΑ 168 οὗ 
(Π6 96:78 πουἹὰ Ὀ6 Ὀυΐ ΠΠ0{|6 ἀπαδγείοοα ΟΥ̓͂ [6 (ΘΠ 1168 οὗ Αϑ18 
Μίποσ, {ΠπιΓῸν γοαῦβ δίνουν (π6 ἀθδβίγιοίίοι οὗὨ « ΘΓ ΒΔ] 6.λ.3 

ΙΥ. ΤΏὸ αοβρεὶ ὈΥ Ψοδη Βα θθθῆ ὙΘΡῪ βΘΏΘΥΆ ΪῪ δηα πη νου 
ΤΟΟΟΙ Θά 48 ρῬὍΠΌ1η6, ΠῸ ἀἰβουββιοηδ οἡ Π6 Βυυ)θού πανίησ Ὀ66ῃ ταϊβεά 
{11 οὗὨ Ἰαΐθ γϑασθ. Τῇ οἰγουταθίαηο δ! Υ οὗὨἨ 108 ἀοί81}8 τηἀϊοδίθβ {μὲ 
1π6 ὈΟΟΚ νν88 ει θη ΟΥ̓ ἃ ἀδασὸῦ δηαὰ δυγο-τοϊξηο85 οὗ 1ῃ6 ἀἰβοοῦ ΒΒ 
ΔΩ ΓΥΒΏΒΔΟΊΣΟΙΒ 1ὖ ΓΘΟΟΙΩΒ ; 8Δη6, ΘΟὨΒΟΟΙΘΠΓΥ, σου]ὰ πού ρΡ6 τυ ίθη 
ἴοπ αἰῥεγισαγτα ὉΥ ἃ Ῥ͵ὶαίοηϊο ΟἸγβίίδη, 88 10 πδ8 Ὀδ6θὴ ΤΘΟΘΗΙΥ͂ 
Αβϑοσίθα, Ομ ΓΆΓΥ [0 81} ουϊάθῃοθ. Βυΐ, δεϑιθβ {Π18 ἱποοῃ βίο 8 
Ἰπΐογηδὶ ουϊάθηοθ, 716 ἤδνα {86 Θχίοσδ]ὶ δηα ὑπιηςοστυρίοα ἐθβΕ ΠΟΥ 
οὗ [πΠ6 δποϊθηΐ Εδίμοσβ οὗ [86 ΟὨγδίδη σμασοῖ. Η8 (ὐοθραὶ τγαβ 4180 
τοοοινοα ὃὉν υβη Μαγίγγδ, Ταϊίδη, (6 οἰαγομο8 οὐ ὙΊθηπα δηά 
Τ,γοηβ ὁ, ἰσχοηρουϑὅ, ΑἸΠΟΠΔρΌχαΒ δ, ΤΠΘΟΡΒΙ]ν8 οὗ Αποολῦ, ΟἸομμθηί οὗ 
ΑἸεχαπάσια , Του] Δ η 3, ΑἸαπιομῖαβ 15, Οτίρϑη 1;, Εαβο 8,3, ἘΣ Ρ]- 
Ῥμδιῖαδ, Δυσαυδβίϊηθ, ΟὨγυϑοβίοση, δά, ἴῃ ϑῃοσί, ὈΥ 41} βυρδδαυθηῖ 
υΥ ΤΙ ὕο Β οὐ 106 δποῖϑθης Ὁ τ ϑύϊδη ομαγοἢ,.2 ΤΠα ΑἸορὶ οὐ ΑἸ]ορίδηβ, ἃ 
βοοῦ ΒΟ ἢ 18 δαξά ἰο μαγνο δχιβίθα ἰη [ἢ βθοοῃα οϑηίαγΥ, ἀγα σοροσγίοα 
[0 ᾶνο τε)θοϊβα {π18 (ἀλοβρβὶ, 88 νν8}} δ {πΠ6 τστεϑὺ οὗ ΨΦοπηβ νυ ηρδ; 
θυὶ να βᾶνθ πὸ ᾿Ἰῃέου πιο ΘΟΠΟΟΓΩΙπρ Π 686 ΑἸορΊ, ου ὙΠΟ ἢ ΔΩΥ 
ἀδρομάδησα οδὴ 6 Ρἰδορα: ἴογσ, 1π βδίγιοίποαθ, γ6 ἢανθ 20 βοοομηΐ οὗ 
ἴοι οχοθρί [6 ἰαῦδὺ δῃὰ ὑποϑγίδϊη δοοουπίβ οἵ Ῥἢ]δβίοσ δηά ΕΡ1- 
ῬΒδΔη.8; ᾿γϑηθουβ, ΕἸ 5618, ἀπ ΟΥΠΟΥ ἀποϊθηΐ τ σϊΐασθ θοίογα {Π6π), 

1 Κκ66 ΡΑΣΠΟΌΪ τ Φοδη ἱ. 838. 41]., 1ἱ, 6. 18.. ἷν. 9., δΔηὰ χὶ. δὅ. 
3 ἘΠοΘ ΠΏ οὗὨ Ομ γίδες, ΤΈΘΟ]. τοὶ]. ἴ. ΡΡ. 335. Φοηθδβ οπ ἴδθ Οδϑοῃ, γοἱ. ἰϊϊ, γρ: 119--- 

116. 
" Ὅν. Ταγάμῃογ᾽β ὕουκβ, ϑνο. νοὶ]. ἰΐ. ρΡ. 189,; 410. γ0]. ἱ. Ρ. 855. 
4 ΤΌϊα, ϑνο. νο!ἱ. ἰϊ. ῥ. 150.; 410. το]. 1. Ρ. 86]. 
δ 1014, ϑ8νο, το], ἰϊ. Ρ. 161.; 410. νο]. ἱ. Ρ. 367. 
4 Τροϊά. 8νο. νοὶ. 1. ῥ. 188.; 4ϊο. νο]. ἰ. Ρ. 879. 
Ἶ ΤΟ] ὰ. 8νο. νοὶ. 1ἱ. Ρ. 193.; 4ἴ0. νοὶ. ἱ. Ρ. 384. 
5. Τθϊά, ὅτο. νοὶ], 1], ΡΡ. 2312. 220.; 410. γο]. ἰ. ὑΡ. 395, 8399. 
9. Τυϊὰ, 8νο. νοὶ]. ἱϊ. Ρ. 256. ; 40. νο]. ἱ. Ρ. 419. 

16 Τοῖά. ὅνο. νοὶ]. ἰϊ. ΡΡ. 414 -- 417.; 4ἴ0. νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 502----505. 
" Ἰρίά, ὃνο. νοὶ]. ἱΐ. Ρρ. 469, 470.; 4ϊο. νοὶ. ἱ, ΡΡ. 538, 534. 
15. 0,4. Βνο. γοὶ. ἱν. ΡΡ. 325---227.; 410. νοὶ. ἰΐ, Ρῃ. 368, 369. 
53. 566 (ΠΟΙ͂ ΒΘΥΘΟΓΑΪ (ΕΒ ποὨΐο8 ἰῃ ΓΑσάμοσ᾿ ὙΥ οσΐκδ, ὅγο. υοΐ. υἱ. Ὀρ. 187----}190.; 4ἴ0. 

40]. 11}, ΡΡ. 227, 398. 
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Ὀοϊηρ’ ὑοία}}ν 8:16 ηὔ Θοποογπῖησ [πΠ6 ΑΙορι. ὙΒ6 ργόοραὈ ΠΥ, [μοτοΐοσο, 
18, ΛΠ [Π6Γ6 ΠΟΥ͂ΘΡ 8 ΔΏΥ ΒΌΘΝ ΠΟΓοδυ. 
1 δυο ἀθοίβινο ἰθβ. Δ 168 ὕο {Π6 σ' ΘΠ ]ΏΘΉ 688 Οἵ] 0Πμη 8 Ο8ρεϊ, 

10 18 ποῦ ἃ 1Πππ|16 δυγρυιβιηρ, [μα΄ δ διϊπθηῦ οὐ ἶο οἡ 186 οοπίϊηοηι 3 
βῃου α μανα δββοσίθα ὑμαῦ 18 (ὐοβροὶ δῃὰ Εἰριβῖ]68 δχ1 Ὁ οἶθασ δν]- 
ἄδημοα {μαῦ ἰ0 ὰ8 ηοΐ υγιτθη ΟΥ̓ δὴ ογϑ- ΜΙ ΓΏ6Ε8, θυὉ νγα8 σοι ρ!]οα 
ὈΥ βοῃια (ὐδῃθ}]6 ΟΠ γιϑύδῃ ἴῃ ὑπ6 Ὀοριππίηρ οὗὨἨ [86 βϑοοπᾶ σεπίυτγυ, 
δίϊον {π6 ἀθδίῃ οὐ ἴη6 Εὐνδηρο] δὶ οη, ἕο βοπὶ ἢ ραββϑα ᾿ἰμηλβοὶξ 
[Τπαῦ 1086 80 ἴῃ τηοάθγῃ {ϊπ68 πᾶνθ ᾿ηρυρτθα {π6 Δι ΠΟΥ οὗ 
1818 (ἀοΒρο6ὶ βῃου]ά ποῖ αν Ὀθθὴ οοηΐθηῦ ΜῈ} ὁπ Ὠγροίμοβὶϑ 15 Ὀαΐ 
νΠαὺ τηϊρῃῦ δαγα Ὀθθη δχροθοίθα ; υαγίοιβ ἰῃπϑουῖθβ αν ποῖσ Ὀ6θπ 
Ὀγουρῆῦ ἰοσνασα ; 84}} οὗ ἰδθῖι, πονανοῦ, δργθοίησ ΡοΥ ΒΟΥ ἴῃ 1Π68 
ὨΟΠ-ΤΘΟΘρΙΟη Οὗ {818 θοοῖ. [0 18 γα  ν ΟΠ ΘΓ] ΠΟῚ Ῥδυβονθυὶ ΡΥ 
{Π6 Ορροδεσϑ οὗἁὨ ἀοἤηϊῖο γα ἀγα Πρ’ ὕἤο [Δ |κ6 ἃρ ἀπν ἸΠΘΟΥΥ τυ ]οὶι 
ΓΩΔΥ͂ ΘΠΔ]6 {Π6ῖὰ ἰ0 ουνδᾶα (Π6 οὈ]ραίοηβ οὗ (ἀοά 845 βού ἔογί ἰπ Η 8 
γοτ, ὙὍῶμ ᾿προγίδηοα οὗ [8686 τηοάθυη ΤΠΘΟΥΘ8. ἀοδ8 ποῖ σοπβιϑὺ ἴῃ 
{Ποῖν ἱπσομμέίψ, ποῦ ἴῃ [Π6 ᾿δαγηϊηρ' (δυο 48 10 15) ἢ ΒΊΟΝ {ΠΟῪ 
ΔΓ ΒΡμογίοα, Ὀπῦ ΒΙΩΡΙΥ ἴπ ὑπ6ὶν πιϊδολίο, ο {Ποβ6 ]1Ὸ ἃγα β8α15- 
Βοὰ σι γοβίϊηρ οἢ δυβοϊ αἴθ οὈ͵]θοΐνα δνιἄθηοα, βιιοἢ αἰΐαοκβ τητιϑέ Ὀ6 
ἔθ] ἴο θ6 ψιηπουῦ τὰ] ἔοσγοα ἢ ἄνθη {πουρἢ ΤΠΘΥ την 8θθηι ἴο ΟἴοΓβ ἕο 
Βανα τῦσἢ ἴῃ πο. Τὴ τηοάθγῃ αἰΐδοκϑ οἡ δ΄. “98}π᾿ (ὐοβροὶ να 
Ὀδϑῃ {Ὁ]}Υ γοίι θα Ὀγ τ. αν  άϑοη. (Ἰπἰγοηποίίοῃ, 1. 244 -- 312.) ΤΠ6 
ἔο]]ονίηρ τϑιρδσῖκβ οὗ Μγ. ΑἸ γα ταύ αἶ8ὸ Ὀ6 ἰδίζθη 88 ρ᾽ νης ἃ ροοά 
ἀηα οἶσαν βίαϊθιηθηῦ οἡ ἴπ6 βυ᾽]οοῦ: ““Τἢ τποάθγῃ ὁρροπθηῖβ οὗ {Π6 
ΘΠ ΪΏΘΠΘΒΒ ἃΠα ἙΔΠΟΒΙΟΙ τυ οὗἉἩ {18 (ὐοδροὶ πάνθ ταϊβοα ὕνγο ἀγρυτηθηΐβ 
δραϊηβί 1Ὁ ὍΡΟΝ ἑπέογπαϊ ανϊάθηοθ. Τα ἢγϑῦ οὔ ἴῃθδ6 σϑϑίϑ ἀροη {{|6 
ΑϑϑυτΩθα ΓΆΘΪΟΆ] αἰ γουϑιυ θούσθθη [ἢ6 νἱθν8 οὗὨἉ 16 ρδύβοῃ ἂπα ἰθδ6}}- 
ἴηρ οὗ Ογῖβί ργοβθηΐβα ἰο 8 ὈΥ “ὁπ, δηὰ Ὀγ {π6 δγπορίϊο ᾿ναησο] βίβ. 
ον νων δαρροβίηρ 1Π6 ΑἸνΟΥΒΙΓΥ [0 6 88 ὑπαοοοιηίδὈ}]6 88 1ὐ ἰδ 
Ὠδίυγαὶ, 1 ψου]α οὗὨ 1861 βοῦνθ 88 ἃ βίγοῃσ Ὀγθϑιτθίοη ὑπαὶ {Π6 
(ὐοβρθὶ νψαβ ποί πε ψόοτκ οὗ ἃ ἔουσθυ, σῇο νου ἃ πᾶν Θη]αγροα δηά 
ἀδοογαίοα {π6 δοσουηΐβ Αἰ γΟΔΥ οχιβίϊησ, θὰ ἃ σϑηυΐηθ ἐΘϑΌἸ ΠΟΩΥ οὗ 
ΟΠ6 ὙΠΟ γδβ ποῖ δὴ ᾿πηϊίδίου οἱ, ποὺ ἀδροπάθηΐ οα 1[Π6886 οὐ 618. 
“Τῇ ββοοῃπᾶ δηάθανουγβ, ΟΥ̓ Ὀυϊηρὶπρ ουὐ νϑυῖουϑ δι ρμοβοά ᾿ποοη- 

δ᾽βίθῃοῖθβ ἴπ {6 παγγαίίοη, ἴο βῆον {παῦῷ 106 Αροϑι[6 οππ σιπποῖ 
αν Ὀδθὴ ἴπ6 δυΐδμου. . . . .. Βυΐ ἀραΐη, {Π6 ραββαρεδ οἰϊοὰ ἴο 
Βυρροτύ {Ππ|8 ἰθνοῖγα οἱ σϑορυδρ σαὶ ἀπὰ ἩΞΡΙΜῈ σύ τος αἰβιοιιεΐος, 
ΒΌΘΝ 88 Ὑγου α ΠΟ πᾶν Ὀθθη γαϊαθα ΟΥ̓ 8Π Ἱπιροϑίου. . . . - ΤΗς 
οἵμοὺ οβ)δθοίίομβ ἀογι να ἔγοτῃ ᾿πέθγηδὶ σοπβί ἀθγαίοηδ ἃγα ΠΑΡ] γ᾽ ̓ν οὐ] 
τοοουπωίϊηρ," (τ. Τοβὺ. Ῥχο]ορ. ν. ὃ νἱ.}] ὙΥΤΓΝ δυοῖν [68 ΕἸ πο π168 ἴο 
1π6 σοηπυϊηθηθθ8 οὗ {Π18 ΟοΒροὶ, 10 ΤΥ 866 πὶ βίγαῃηρσε 80 ἀϊβί ησι] εῃοά 
ἃ ΟΥ̓ 828 ατοίϊιβ βῃουὰ παν ᾿ππαρίποα {μα [μ6 νη δῦ ὑρθυπη- 
πϑίοα 18 Ὠἰδύοτυ οὗ οὐῦ ϑδανίουν τσ ῖῖῃ {6 νοι ιθίῃ οπαρίοτ, δηα {πὲ 
{Π6 ὑνοηίγ-ἢγθυ ομδρίου νγὰ8 δα θα δον 8 ἀθαῦμῃ ὈΥ {86 ομυτγοῖι αἱ 
Ἐρἤιοδυβ. Βυΐ {18 ορίπίοῃ 18 ποῦ δοιηύθηδμοθα ΟΥ̓ ἸΠΔΏΞΟΥΙΡί8. ΟΥ̓ 

1 Ὅτ. Τιασγὰ ποτ Ὁ οσΐῖκβ, τοὶ. ἱχ. ΡΡ. 515, 516.; 410. νοὶ. ἵν. Ῥρ. 690, 691]. 
5 Ὧν. Βυοιβεῃποίοσ, ἰῃ ἢΪ8 Ῥροδαν μία ἄε ἘΕυαπρεῖὶ εἰ Ἐρὶδίοίαγμπε «]ολαππὶς «ἀροδίοϊὲ 

7πάοϊε, εἰ Οτσίπε. ϑνο. Τλρβῖδ, 1820. [ἢ )υϑείςο ἴο 1)γτ. Βγειβο ποῖος ᾿Ὁ πηυδὶ ηονν Ὀς διαιοὰ 
{Π6ι, ἐπ τ1Π6 ρμγοίδοο ἴο το ϑεςοπὰ οαὐἀϊοπ οὗ μἷ8 Ηαπάθυς ἀεγ ορτηδοῖκ (δίδηπα! οἵ Π)ὺς- 
τοαῖὶς ὙουϊοσΥ), ἢ6 ἀος]ατοα Εἰ πΒ6}  βαι]8Π ἃ σοποογηΐης [πΠ6 σου ΏΘῊ 688 οὗὨ [118 Ραββα. 
(ΨΦε)ὰ 1ἐἴογαγγ Οαζοῖία ἴοσ Φαμῦδγυ 1827, ΒΌρΡρΡὶν. Νο. 1.) 
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ΨΟΙΒΙΟΏΒ; ΤῸ, 88 {π|8 ἀοβραὶ νγαβ Ῥυ] 18ῃθἃ Ὀδίοτο ἐμ6 Εἰυδηρθ θὲ 
ἀφαί, 1 μογὸ δὰ Ὀδθὴ δὴ δαϊίοι οὗἉ 1 ψιμουΐ (86 ὑποπίγ- γβὺ 
οἰαρίον, 1 πουἹά ἴῃ 411} Ῥγορδθ!} Ὑ πᾶν θθοθη ψαμίϊηρ πὶ Βοῖὴθ 
οορὶθ8. Τὸ Ὑ ΟΝ γγ7χὸ πιδῪ δα ὑπαῦ [86 ρϑπυϊπθηθββ οὐ [6 ομδρίογ 
ἴῃ ἀυθβίϊοη τγ88 ΠΟ ῸΓ ἀουῤ θα ὈΥ̓͂ ΔΩΥ οη6 οὗἩὨ (86 δηοϊθηῦ (Ἰ γιβιϊδῃ 
ττϊΐοσθ. ΕἾΠΔΙΥ, {μ6 δ(γ]6 18 Ῥγθοίβοι Υ [86 βδζωθ 88 ἐμαὶ οὗ [86 σϑϑδί 
οὗ μἷ8 (ἀοβροὶ.ὕ} 

[Οὐ {818 βϑυδ]οοὶ Μτ. ΑἸογά, βαγβ, “ Ἴὴὸ σϑϑοσ ν1}}} πανθ ρδῖ- 
οοἰνρά ἴῃ {π6 ἔογοροῖηρ οοτωσαθηῦ οἢ ἐδ ομαρέοσ ἃ πιδηϊξοδὲ ᾿θδηϊηρ 
ἴο μ6 Ὀ6]16Γ 1μᾶῦ 10 τὰ πυείθῃ Ὁ Φοῆπ Βἰπηβο . Οὗ" ἐλὶβ 1 αὶ 
μὴν οοπυϊποοα, πὶ ΘΥΘΥῪ Ῥατΐξ οὗ 18, Πῖ8 μαῃᾷ 18 ρἷδῖπ δπᾶ υη- 
τα ἸΒία Κ80]6 ; ἴῃ ΘΥΘΙῪ Ραδγί οὗ 10 18 ΟΠ σδοῦου 18 τη οϑίοα ἱπ ἃ ὙΑΥ 
ΒΟ ἤθη6 Ὀαὺ {π6 ταοδὺ Ὀϊαβθεα οδῃ [81] [0 Γ' 186. 1 Ὀ6]Ιονα 1ἱ 
ἴο αγο θθϑὴ δἀᾶϑα βϑοιηθ γϑᾶσβ, ῬΡΥΟΌΑ, δία σ ΚΑ οοιηρίοίϊοη οὗ {Π6 
(ἀοϑρε]. . . .- - Ἑχίοσηδὶ ουϊάθηοθ Θοσαρ] ίο]ν [4111908 στ ἢ [818 νἱϑυν. 
ΤῊ6 ομαρίον 18 οοπίβδι θα ἴῃ αὐἱΐ ἐλ ργὶποεὶραὶ ΜΙ͂Θ᾽ 8., ἀπ ἴῃθγα 18. πὸ 
στοδῖοσ νδυϊοίυ οὗ τϑδαϊηρ ὑμπδῃ διαὶ, [Ι͂ἢ [8686 τοϑρϑοίβ 1 αἱ σβ 
ΤΟΙΔΔΥΚΑΡΙΥ ἴτουῃ Φοἢη ΥἹ]. δ8--ὙΊἢ}. 11.., ἀπ ονθὴ ἴγοια Ματκ χυὶ, 9 
-20. [Ιπΐογηδὶ ον άθηοα οὗ βέγ]6 δῃηὰ ἀϊοῦοι 18 θαυ ]γ Ὀαϊαπορ, 10 
οογίδί ΠΥ οοηἕβιῃΒ ΒΟΨΟΓΘΪ ΟΣΤΒ 86 ΘΟΠΒ ΓΘ 08 ηοΐ τοί τ ἢ 6]86- 
Β6γ ἴῃ Φόδη ; Ὀαῖ, οα 1.6 οἶδας Βδηά, ἔπ ψ1016 οδϑί οὗ 1 18 ἢ]8,---- 
(86 σορυ]: 8γ Ἀ18, ---- [86 ἰγαΐη οὗ ἐμπουρ]ιῦ, Ἀμμ ταβῆποῦ ΟὗὨἮ ΠΑΥτ  ΟΩ. 
Αμὰ 8]] Δ] οὕναποθ βμου]ὰ 6 τηϑᾶθ ἔὸγ [86 ἀουὉ]9 αἰ δγαίίοη οὗ βὲγ]6 
οὗ υὺυϊϑηρ, πβῖο που] θ6 ΠΚοΙγ ἰο Ὀ6 Ὀτουρᾷι δϑουῦ ὈΥ ἰαρβα οὗ 
ἔπι6, δῃηὰ ΕΥ̓ {Π6 ὙΘΤῪ ὨδίΌΓα οὗἩ δ ΔΡΡΘΙΩΙΣ --- ἃ οῃΐ,---- Ποῦ 
ἔοστηῖπρ ρατί οὗ ἃ Ὑ8ο]9 πισι 6 ἢ ΘΟΠΠΠΟυΒγ, Ὀαϊ βίδηάϊησ ὈΥ 186], 
ΤΏ ἔνο ἰδδὺ σψϑῦβοϑδ, ἔγοτα {Ππ6}} οοῃίθηΐθ, 716 ταῖρΐ Ἔχροοΐ ἴο ανθ 
ΤΉΟΤΘ οὗἁ (86 ΘΡΙΒίΟΙΑΓΥ ἔοστα ; ἃπα δοοογαρΥ, νυ Πηα {Ποχὴ οἰ ὨρΌΪΑΣΙΥ 
ἴῃ Βίγ]6 γϑβθυ Ὁ] ηρ [86 ΕἸ ΡΙ86168 οὗ Φομη. 

“«Οπ {86 ψ80]6, 1 δ ροσβυδθα {μπαῦ 1π {818 ομαρίοῦ τ ἢδνθ ἃ 
ἔγαστηθηί, θοΐὰ ακέλοηξὶς ἀπὰ σοπμῖπε, δἀἀοα ῸΣ τϑαϑο 8 Δρραγθηῦ οἡ 
[Π6 ἴδοσ οὗ 10, ὃν ἐλε 4Τροϑεέϊε ἀϊπιδεί, ὈδΑτιηρ ονιάθηοα οὗ [πο ΠΑηά, 
μυῦ 'π ἃ “Βοοομα τ ΠΟΥ, ἃ ἰδίοσ βίυϊα; ῬγΟΌΔΟΪΥ (48 1 {πῖη} ἰδ 
Ββονῃ, ἐπέθγ αἴΐα, ἴῃ. [8.6 ΒΡ] ΟΣ Ὗ οΥἨ {Π6 οἶμαι ἴῃ νοσβα 28.) πῃ {πθ 
ἄροϊῖηα οὗ 116. 1 οδπηοῦ, τι 1μαἱδαγάϊ, τοραγά (Π6 ὑπὸ ἰαβῦ γθυβθβ 
848 δὴ δϑάϊου ὈΥ {π6 ΕΠ βϑίδῃ μυχοῦ. [{{Ὁ δ ἢ6 {δῖπῖκβ, {π6 
οἴδαμεν ἴαγοιιτΒ {{|18 ναῦν, ἀο068 ποῦ {πὸ οἶμαι 88 τηυοἢ} ἀἰδέανουν 1ἱ ἢ 

Τὸ {18 Ἰαϊου στοηασκ οὗ Μγ. ΑἸΐογά, 10 ταν Ὀ6 δἀἀοᾶ αὶ {Π6 
ΟΡ πίοη ἐμπαὲ (Π686 ὕνσγο ὙΌΣ 868 ὝΟΓΘ (6 αἰοϑίδοῃ οὗ [Π6 ΕἸ ΡΗδϑίδῃ 
ο᾽άδθσβ, 88 θθθῃ μοὶ ἃ δουϑθὴ ΟΥ̓ ἴμοθθ 0 ἴοοκΚ {μ6 δἰγοηροδί υἱθν οὗ 
086 δυοῖν οὗἨ βουρέυγο; βιοῦ, [ῸΣ ᾿πβίδηςθ, 88 Ὦγσ. ο Οὐὑθη, 
Ὸ ΒρΡΟΚα οὗ {πὶ ΟΡΙπίοῃ 88 μου ρἢ 1 ΓΘ ἴῃ Π1Β ἀΑΥ ΘΟΙΆΤΩΟΣ ἴο 
Βὲτηβ61} δῃὰ οὐμϑυβ. 
Το ραμ 6688 οὗ (π6 ροτίΐοη οἵ [118 (ἀοθΡ61] οοτηρτιβοα θοΐνγθοῃ οἢ. 

Υἱ;, ὅ3. δῃηά γ]1]. 1---]1]. μα8 ὈΘΘῺ τοῦθ ἀϊδβοιδθοα, [08 δα μοη ον 
828 Ὀθθῃ αποβιϊομοα οὐ ἀθηϊοαὰ ὈΥ Εγβδιηυβ, (] νη, Βοζα, ατοίϊυϑ, 
1,6 ΟἸοσο, ὙΥ εἰδίοϊη, οι] οσ, ϑοῆ]ζο, Μογιιβ, Ηδοη]οῖη, Ῥβϑυΐιβ, 

1 ΤΟ χορυΐηθηο88 οὗ [86 ὑνγοηγ- ὅγεὶ ομδρίοσ οὗ Κι. Φομη᾿8 αὐΟΒρο] ἰ8 δα ἰδίδοιοΥ Υ υἱη - 
ἀϊοοιοὰ δραΐμδὶ ἴπὸ οὈ͵οοιοη8 οὗἩ ατοια5, δηὰ βοπιθ τιοάσστι οσί εἰς 8, ΕΥ̓ ῬΓΟΐδδδοσ ΥΘΌΟΣ ἴῃ 
δί8 “Αὐἰδοηῖτία οΔΡΙ δ π]εἰπλὶ Εγδη χοΙ Φομδηπίο, δ οι ΒΑ]18, 1828, ὅγο. 

Υ01. ΙΥ. ΗῊΗ 
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ΘΘΠαν ας, ἀπᾶ ναγῖουβ οὐποὺ τυ (6 γ8 ὙΠῸ 8.6 ταθπίϊοπθα ὃν ὟΝ οἱ ", 
δὰ Ὀγ Κοροιον ΟὐὐἹοβῦδομβ δπᾶ β'ομΖ αν τοιμαγκοα Ὁ 88 8 
Ῥαββασο νι 1οἢ ουρῇῦ ῬΥΓΟΌΔΟΙΥ ὕο Ὀ6 οἸηϊ θα : {18 μα Ὀ66ὰ ἀοηθ ὈΥ͂ 
ὙΝ εἰϑίθι ἢ ῬγΘνΊΟΌ Β] Υ, 88 Βη06 Ὁ ᾿ῳΔοπηηληη, ΤΊΒοΠοπμοτῇ, ἀμ τηδηΥ 
οὔδιουϑ: δῃηᾶ 18 σϑηυθη6 88 ̓ 88 θθθη δανοοσαϊθα ὈγῪ γα, ΜΙ] δμὰ 
ὙΥΜ ον, Βρ. Μιααϊοίοη, Ἡοιμπίαηη, Μ|Οἢ86118, δίουσ, [ψδηρὶαβ, 
Π)οιίμοτβ, ϑίδου]η ὃ, Καἱϊηδαὶ, δα Ὁζγ. ΒΙ]οοιηῆθὶ 4, ὙὍΤἢ6 [1π|118 
ἩΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ὈΓΘΕΟΥΙοα ἴο [818 βΒεοοη [Τα 18 ὕο θηΐοῦ ᾿ῃηΐο ἃ ΤΟΥΙΘ 
οὗ 4}} (μαῦ δ8 θθϑῃ βαϊα οἡ {818 ϑυ )]θοῦ ; Ὀαπὺὺ 1Ὁ Τὺ 6 Ῥογιἱ δα ἴο 
το τς {παῦ [86 ΘΥἹάθημ 6 ΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 1ἢ ἌγΟΟΥ οὐὗὁἨ ἁ[Π6 ρσοῃΘΠ 688 
οὗ {16 Ραββαρθ ἴῃ αποβίοθ. ΕῸγ, ἱπουρἢ [Ὁ 186. ποῦ ἔουπα ἴῃ βανογαὶ 
δηθρίθηῦ ψΘΎΒΊΟη8, ἃπα 18 ποὺ αυοίθα ΟΥ̓ ᾿Ἰ]υδίγαίοα ὈγῪῚ ΟἸγγυβοβίοσω, 
ΤΠΘορ γ]δοῖ, ΝοΩπαΒ (0 τυγοΐθ οοτῃτη θη ΔΥ168 ΟΥ̓ ΧΡ δηϑίοηΒ οὗ 
{8 (Ἴο8ρ6}), ποῦ ὈΥ Τατγί  ΐἶδη, οσ Ογργίδῃ, οί οὗ ψμοπὶ ἐγθαΐ 
ΘΟΒΙΟΌΒΙΥ Οἡ ομαβ τυ ἀπᾶ Δ] 6γῪ, δηα {πογοΐοσα δα δρυπάδηϊς ορ- 
Ρογίαηιυ οὗ οἵην 1ὐ, 1610 δα Ὀθθὴ οχίδηῦ ἴῃ {86}, ΘΟΡ6Β; γαΐ ἐξ ἐξ 
ρυπαά ἱπ ἐὴδ στεοαίογ ρατὲ ὁ ἐλ6 πιαπιιβοτίρἐβ ((ἀΥἸΘΒὈΔοἢ μᾶ8 δηαπιογαῦθά 
γΊ0 76 ἔα οἰσλίψ) [μα΄ ἀγα δχίδηΐ, (που ρἢ 1 {Π στοαῖ ἀἰνθυβϑιυ οὐ τοδά- 
ἴηρ8. [1 μαὰ ποὶ δὴ ραπαϊηθ, μον οου]ὰ 10 Πᾶνα ἰουπα 18 ταν 
1ηἴο 8}1 {π686 τηδηυβουιρίβ ἢ Μοσϑουοσ, {πο γα 18 ποίῃίησ 'η ἐμ6 ρᾶγα- 
στᾶρἢ ἴῃ αὐοϑύοι {παῦ τ] αἴο8. ΘΙ ΠΟΥ ἀραϊηδὺ (Π6 ομαγδοίθσ, βθη1]- 
ἸηΘηΐδβ, ΟΥἨ σοπαυοί οὗ “688 ΟἸ τὶ ; οὐ {π6 σοῃίγαγυ, (Π6 Μ{01]6 ἰδ 
ῬοΥδου Υ οοηβιϑίθηϊς τὰ ἢ ΠΪ8 τη κπ688, σοη 6688, απ ὈΘπ αν ] θη 06. 
Τὸ ψ ΒΟ γα ταν 804, ἰδμαὺ {818 ρᾶββαρδ 18 οἱϊβὰ 886 ρεπαϊπα Ὁγ 
Αυρυδβίηθ, ὙΠῸ δϑϑιρη8 {86 Τϑαϑοὴ ΨὮΥ 1ὖ τῦ38 οττ θα ΌΥ ΒΟΠ1Θ ΘΟΡΥ- 
188, ν]Ζ. ἰθδύὺ δὴν οἴζΐϑηοα βῃοι]Ἱᾶ 6 ἰδίκθη Ὁ Βα ρροβίηρ {Παὐ Οὐὐ 1οτα 
Βυογοα ἃ ΡΌΣΠΕΥ τουηϑῃ ἴ0 ρΡῸ ὈΠΡΟΠΙΒη6α. ΒΒ αΐ, 'ῃ ΥΟΡΙΥ ἴο {}}18 
ΒῈΡΡΟΒ: ΟΠ ΟΥ ΟὈ])ΘΟἴΟΏ, ἷ7ἷαο ΠΙΔΥ ΤΟΙΊΔΓΚ, 1. ΤἬδί, δοσογάϊησ ἴο δ8 
ΟὟ ἀοοϊαγδίοη, λό σαπι ποὲ ἵπίο ἰδε τοογϊ ἔο σοπαάοηι ἐΐο τοογϊά 
(Τολλα 11}. 17., νἢϊ. 1δ., ΧΙ. 47., Τὰκα ΧΙ, 14.}, δῃὰ ἴο δχϑοιΐα {Π6 
οἵἶιοσ οὗ ἃ Ἰυᾶρα (8πὰ 10 185 Ὀὰΐ ταββοπδῦ]ο (0 ΤΥῪ Πὶπὶ ὈΥ Ὠ18 οὑπὶ ῥτ]η- 
οΟἾΡ]68, ἴῃ τ Σοἷχ πὸ ἸΠΟΟΠΒ᾽ Βί ΠΟΥ οϑῃ Ὀ6 ΟΠ}; 8πα, 2. ΑἸΥ Θχϑίοῖβα 
οὗ ἀϊ!οῖα! Δα μουν ποῦ] παν ροίνθῃ ἃ αἀἰγοοῦ οοηισϑαϊοίζοῃ ἰο ἐπα 
ἀρίδγθηοθ ἀπά βυ)ογάϊηδιϊοι Ποῖ 6 σομβίαμ ον Βμον θα 8δηα 1ποὰ]- 
οαἰφα ἴο {μ6 ρονγοῦ οὗἁἨἁ {86 ΟἾΥῚ] τηδριδίσαίθ. Απ δα" Ἰοη8] ουϊάθμοθ 
ἴπ ἔδνουν οὗ {16 ἀϊδβρυϊοα οἰδιιβα 18 ἰθαπα ἴῃ (ἢ6 βονθηι ἢ ψοῦβθο οὗ 
οι νἱ]., σμοτο λίϑον μ848 [16 ἀύίῖοὶα τὸν ργοῆχοα: 276 ἐλαὲ ἐξ ιοἱἐἢ- 
οἱμέ δἴπι ἀπιοηφ ψοῖι, ἰοξ ἠϊπι 3,γϑέ οαδὲ Τ8ῈῈ [ποῖ ἃ δβίοῃθ, 88 ἴῃ ΟἿΓ 811- 
{ποτίβοά γϑυβῖοη} ΒΤΟΝΕ αὐ ἦξ᾽; ΤῸΝ ΛΙΘΟΝ ἐπ᾽ αὐτῇ βαλέτω. 
ΤΠ 4]]υδῖοη, ΒΙΒῆορ Μιααϊθίοη σϑιλδυῖβ, 18 ἴοὸ [86 ῬαγυϊΟΌΪΑΥ ΤΩΔΉΠΟΥ 
οὗ βίοπϊηρ, ψ Ή]Οἢ τοαυϊγοα ἰπαὺ ομ6 οὗὨ {Π|6 νυ τϊηθδβαβ ([ῸὉΓ ὕτγο αἵ 8 
Ἰοαδί ὑγοῦθ ἤθοθβῆαγγ, 866 6υΐ. χυἹ!, 6.) Βῃου]ὰ {πτονν ἐλ βίοπο, νυ ϊοῖ 
88 [0 ΒΕΓνΘ 88 ἃ βῖρῃαὶ ἴ0 ἴπ6 Ὀγ-βίδῃμ θσβ ἰοὸ οοῃρίοῖα 16 ρῥαῃὶβἢ- 
τηθηΐ, Τθοτα 15, ἐπ γαίοσο, βίγιοῖ Ῥσοργ Θ(Υ 1 σΆ]]1ηρ' {818 ϑίομο ΤΟΝ 
λύίϑον, ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴο αἰϑε σι ἢ 10 ἔγογα οὐδοῦ βύοπθθ. [{18 ποῦ ργοθδῦ δ 
{πᾶὖ 8ῃ ἱπίογροϊαϊου σου] αν Ὀθθη {Π8 Θχδοῦ 10 ἢ18 ῬΠΓΔΒΘΟΪΟΡῪ, 
ΟΥ ψγοι ἃ ἤανο δανοσγίθα ἴο {118 ΔρΡΡΑΥΘΩΟΥ {ὑτιῆϊησ οἰγουχτηδίδληςε ; 68ρ6- 

ι ὙΝΟΙΗ͂Ι Οὐγ ῬΗϊοϊορίς, πη Ἰος. 3. ἸΚοδοβοῦὶ Απδίοοία, ἰη ἰός. 
8 Βιδουά]ϊη, Ῥγοϊυδβίο αυὰ Ῥετίσορα ἂο Αἀαϊοτᾶ, Φ0Β. νἱὶ, δ8., Υἱῖϊ, 1---1}., ὙοσαΒ. οἱ 

Αὐἰδβοπια ἀοίδηλίαγ. Οοιίησῶ, 1806. ἐϊο. 
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ΟἾΔ βίησα {π6 δχργβββίοη οὗ βάλλειν τὸν λίϑον 18 ποὺ ΘΒ ἈΘΓΟ 
ἔουπά ἴῃ {6 Νὸν Ταοβίαιαθηθ. Α ἴδ τηδηυβογρίβ ((ἀὐοβοδοῦ δηᾶ 
ΘΟ ]Ζ ΒρΘΟΙΎ οἰδνθῃ) [Ὀὰΐ [Π686 ἀγ6 διηοηρ (86 οἰἀδβ ἐπαῦ οοῃίδιη 
1π6 βϑοῖϊοῃ] οαὴἱῦ {π6 δγίϊοϊθ; δυὺ {μ18, [)γ. Μ. 18. οὗ ορίῃίοῃ, οὨΪΥ 
Ῥτύονϑβ {παῖ {Π6 σοργ᾽δϑίθ πον ποῦ Ἡμαὺ ὕο τηαῖζα οὗ 10; ἀπά {παῦ, μαά 
[Π6Υ ἀπάογίακρϑη (0 ἱπίογροϊαΐθ ὑμ6 ρβββᾶρβ, 6 Ὺ σπου] ἰᾶν ἄοπο 10 
1688 8. ]]}ν {πῃ αἰ {π6 ργεβθηΐ ᾿πίθυροϊδίου, βαρροβίηρ χὰ ταδί 
σοηϑιθσ ἰῃ6 ραββᾶρα ἰο 6 βρυγίουβΒιὶ ἴροη ἃ γϑυι Ὺ ἰπογοίοσο οὗ 
[16 ψΠ0]6 δνιάθηοα τοϑρθοίϊηρ {118 αἸβραίϊοα οἴαιδο, {16 δῖ μοῦ οοπ- 
οἰυά68 ἰμαῦ 10 ργδροπάθγαϊθβ ἴῃ νου οὗὨ 118 σ᾽ ΘΠ ΣΏΘΠ6ΒΒ. 
[ΤῸ δαἀϊίοῦ [88 ρίνθη δἰβαύσμεσ (“5 ἀοοουῃΐ οὗ Ῥχϊηίθα Τοχί," 

ΡΡ. 286---243.) 18 βίαἰθυλθηΐ οὗἨ [π6 δυἹάθηοα ἔὉΣ ἂπᾶ δραϊηβὺ {Π6 
Ῥαββᾶσβ, δῃηά [18 σγουπαβ ἴῸΣ στορϑγάϊηρ 10 88 ΠΟ ρϑῃυϊηθ ρογίοη οὗ 
δῦ. Φοη ἀοβροὶ, ἱβουρ ἴῃ 4}1 ργο δ} Υ̓ ἃ ρογθου Υ γ8 παυτδίνα. 
ΤὨ6 οὐ] πα οὗ δνιάθηοθ 18 0[]18: --- [Ὁ 18 ἔουμά ἐπ δορὶ ΚὉΥ̓πι ΟΥ̓ οὐδ δῦ 
ἱπ Ὁ. Ε᾿. α. Η. Κἰ. ὕὉ. Γ., δρᾶ τόσα μη 300 ΘΌΓΒΙγα ΘΟΡΙ6Β 848 ρασγί οὗ 
(Π6 ἰοχῖ. [Ι͂ῃ ΕΣ. ΔΛ. δῃὰ βιχίθθῃ ΘΌΣΒΙγΘ οορὶθϑ 1Ὁ 18 δ γκοα 10} 
Δϑίο  ΒΙΚ8; 8180 πῃ ρα ἴῃ Μ. [ἢ 85. 10 18 Ομ }1Ζ6α, 88 νν6}} 88 1π δδουΐ 
[ΟΥΤΥ̓ ουγϑῖνα οορὶθϑ. [Ι͂ἢ ἔθη ΘΌΓΣΒΙΥΘ ΟΟρ165 1 18 ρμἰδοοά ὈΥ 1.86] δἱ 
16 δηῃὰ οὗ {μ18 (ἀοβροὶ, δῃᾶὰ ἴΟῸΣ οὐ μ  β βία] ΑΥΪῪ οΪδοθ ἃ ρᾶσὺ οὗ 10. 
Τῆ6 Οοάοχ 1,εἸσοβίχθηβιβ (69.} δηαὰ ἰἄγθθ οἴμοσβ ρΐδοθ 10 δὲ {π6 ᾿οπὰ 
ΟΥ̓ ΤυΚα χχὶ. ; δῃὰ ομο Μδ. [88 1ὖ δἰζοσ Φοῇῃη νυἱ]. 836. 

10 18 ἰουπά ἴῃ δοπιθ ΘΟρἱ68 οὗ {86 οἰά 1,δἴϊη, ἴῃ {μ6 Ὑυϊραΐθ, {86 
“ΕΙΒορῖο, δπα [86 “6 γβαίθτα ϑυσγῖδο ΤΘΟ.]ΟΠΔΓΥ. 

Δ) ΘΓΟΙΒΘ δηα οἴμοῦ 1 αἰ ττιίοῖβ οὗ {π6 Ἰαϊον ραγῦ οὗ {μ6 ἔουτί 
ΟΘΠΙΌΓΥ, τηϑηοη ἱπαῦ 10 γὰ8 Του ἴῃ ΤΩΔΩΥ ΟΟΡΙ68, πα Αὐριδίϊπο 
ΘΟπ]θούι ΓΒ ΠΥ ΒοΙ26 παρ οταἱύ 11. 

Οπ (λ6 οἰμοὺ μιδηὰ, 10 18 οὐα:τἰοα ὃγ Ἀ. Β. Ὁ Τ. (411 Μ55. οἵ τ|6 
οἰάοϑίύ οἰδβ8), ἴῃ 1..ὄ Χ, Δ., ἴῃ 38, ὅπα ἤοσθ ἰθδη ΒΓ ΟΥΠΘΥ ΟυΓδῖνο 
ΟΟΡ 68, δμα τόσο πη {πιγγ ἰδοῦ οπασῖθθ, Ηδτα βοοοὰπὺ βῃου]α ὃ6 
ἰλκοη οὗ (6 Μ5Ν. τ ο ἢ τρδυὶς 10 48 ἀου ({Ὁ], οὐ μἷδοα 11 οἰβονγοτο. 
10 βῃου]ὰ ἴοο θ6 ποίιοβα, ἐδμαύ 10. 18 {π6 οπἷν ΜΆ. οὗ [μ6 οἱαοδβὶ ο]α58 
νΓΒΙΟἢ. Πα8 [Π6 βϑοίίοι ἢ δαῦ ᾿ῃ Β.0} ἃ ἔοστῃ ἴδμαΐ 1 10 18 σϑπαϊηθ ὑμογο, 
10 οαπποῦ Ὀ6 80 ἴῃ 8ΔΥ οὗὨ {86 ΟΥΒΘΟΥ ΘΟΡΙ68. 

70 19. ποῖ Του πα 1 {πΠ6 δεδὲ ΘΟ0Ρ168 οἵἉ 16 οἱά 1,ἰ1ῃ, ΠΟΡ ἴῃ {86 Ῥοβῃϊίο, 
ΟΣ Ηδγοίοδῃ δ. γῖδο, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃ 6 Μοιαρἤῖο ἴῃ τμ6 σοοα Μ55., ποῦ ἴῃ 
ἴΠ6 ΤΒοῦδῖο, ποὺ {μλ6 (οί, ποΥ (6 Αὐτηθηϊδη. (ἼΤῈ6 Θηυπηοσχαίοη 
οἵ (686 γΘυβίοηΒ 18 τη 16 ΟΟΙΤΘΟΙΥ͂ 8ἃ8 ο {π6 γσαδβιϊΐ, ὑΠ6 βύθρϑ ἢδυβ 
Ὀδθη ρσίνϑῃ 6βἰβονμοτα.) - 

Βεβιάθβ ϑαῦὶν 1,0 Εδίμοσβ, 1 'ν88 οεγέαϊπ 'ψ ἀπ Κπόσσ ἰο ΟΥῖροῃ 
δη4 ΟΠ γγβοβίομι, δπα οἴμοὺβ βδιηοηρδὺ {86 ασθθκβ. Ιπάραα, {μ6 866- 
ἰἴοη μα8 Ὀπΐ 1116 σα κ δα ουγ 11}} αἴνοσ {π6 βαυθηί οοπίυγΥ, δπὰ 
10 48 θθϑὴ αἐϊισαψϑβ τοραγαθα 85 πχοβὺ παν ανὶ 

Υ. Τῇ ἀδδβῖρῃ οὗ ὅκ  οη ἴῃ ΣΙ Πρ 18 (ἀοβροὶ, τγ88 “" ἴο σοπυοΥ 
ἰο {6 ΟἸγβύδηῃ που]ὰ δύ δηὰ δἀθαυαίθ ποίϊοῃβ οὗ ἐμ σϑὰὶ παΐυγο, 
σμαγαοίθυ, μα οἕοα οὐ {μαὺ στοαὶ Τ δόμου, 10 σαπλθ ἴο ᾿πδίσαοὺ πὰ 

1 Καϊηδοῖ, (οπηπιοηΐ. ἰῃ 1ἰδτοβ Νον. Τοϑι. ΗΪβιοσίοοβ, Ρρ. 879---396. Τἰεπηαπηὶ Οοιη- 
ΤΑΘ ΠΏ ΔΥι5 ἰη Ενδηρ, ΦοἢΔΠηἾ8, ΡΡ. 818---8322. Βίβῃορ Μιὰά]οίοπ᾽ β Ἰ)οοιτί πα οἵ ἴ8ς ατοοκ 
Αττῖςο]ο, οἡ Φοβη νὴ]. 7. Οὐ βΌδοϊ οὲ βο μα] 2} Νον. Ταβῖ. ἴοτῃ. ᾿. Ρῃ. δ55, 5566. ΒΙοοπι- 
ἢς1 8 Απποίδιϊοῃϑ, το]. ᾿ἰϊ). 275---284., ἴῃ τῆ ϊςἢ τ. Β. μαᾺ8 σίτθη ἃ οορίουϑ βιίδιίοιμομὶ οὗ 
1Π6 ονϊάοποθ ἴον δῃηὰ δραϊηβὶ {18 βεοτίοῃ οἵ 8:. Φό μη 5 Οο8ρ6]. 

ΗΗ2 



4608 Ἰπέροσμοείίοη ἕο ἐΐδο Λῆειο Τί αηιεπί. 

γϑάθομι τη κπα, ΕῸΣ (18 ΡΌΓρΟΒα ἢ6 βίυίουδὶν βοϊθοίθα ἔοσ ἢΐβ 
ΠΑΥΓαῦνα ἴΠο86 ρϑδβαροδ οὗ ΟΣ ϑανιουσ 116 ΠΝ τηοβὺ ΟἸΘΑΥΥ ἀϊ8- 
ΡΪαγοα 8 αἰνίῃθ ῬΟΥΤΟΥ δῃηα δὺς ΠΟΥ ; δά (Πο86 οὐὗ 18 ἀἰἸδοοῦΓδαβ 
ἴῃ Μ Βιοῖ ἢ6 ΒΡΟΚΘ τηοδύ ΒΥ ΟΥ̓Ὠ 18 οὐσῃ παίιγα, δῃὰ οὗ (Π6 6 βοβδου 
οὔ 18 ἀθαίῃ, 88 δὴ αἰοῃμθιηθηξ [Ὁ [ῃ6 βῖηβ οὗ 186 σψουϊὰ. ὙΤ]ια οδ]ϑοὶ 
ΒΟ (Π18 Εὔναη σα] δὲ πδά ἴῃ Υἱοῦ 18 ὙΘΤῪ ΟἸΘΑΥΥ βἰδίθα ἴῃ οἤδρ. Χχ. 
ψΟΓΒῈ 31. [10 νγαὰϑ ποῖ [ο δοουιηυζαίθ 88 ΤΩΔΗΥ͂ ᾿πϑίδῃμοαβ 88 ροββὶ Ὁ]6 οὔ 
1Ππ6 πιγΟΌ ]ΟὉ8 ΡΟΥΘ Θχογίθα ὈΥ «6888; θὰ ΟἾΪΥ (Ποβ6 ψ ΒΊΟΝ ηιοβί 
ἀἰδυι πο ῦ]Υ 1] υϑἰγαύεα 18 ρθουν οὔἶοΘ ἀπ παίυγο: απψ οἶδεν οἰσης 
ἐγεῖν αἱά «όειι8, ἴη {λ6 Ἀγεέβεπσε 9 ̓ΐδ αϊδοῖρίε8, ιολοῖι αγὸ ποὶ ιογίϊέοη ἐπ 
ἐλὶδ δοολ. Μβιιξ ΤΆΕΒΕ ατε ιογίϊέεη, ἰλαέ γε πιϊσλέ ὑεϊίευε ἐλαΐ «εδιδ ἐς 
ἐλὸ Ολγιδί, ἐδ ϑοη ὁ Οοά; απὰ ἐδπαὲ δοϊουΐπφ, ψ6 πιϊσλέ λαῦε ἰΐε 
ἐλτοισὴ ἐΐς παπιθ. 118 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏ Β66Π1Β ἴ0 ΡΓΟΥΘ, (μαὶ {Π086 ΡΘΓΒΟΙΒ 
ΔΙῸ ͵ΟΩΟ ΠΟ ΒΌΡΡΟΒΘ (δαί δ, 9 ττοῖθ ἢ18 (ἀοαροὶ σρθγοὶυ ἰὸ 
ΒΌΡΡΙΥ {86 ἀοίδοίβ δῃα ομλββίοῃβ οὐ {16 οἰποὺ Εὐυδηρο  ϑίβ.Ό ΤΠ στρα] 
ἀἔἴδγθηοα οίνγθθῃ {ποσὰ 18, ἐμαὶ ἐλεν στοῖθ ἃ Ὠἰϑύοσυ οἵ οὖσ ϑανίουχ 
118; Ραΐ δῖ. Φοδια, οὗἁ ἰδ ρθύβοῃ δηὰ οῇοβ,᾽" 

Βυὺ Ὀα68:4.68 {Π18 ζοΤ6 ζσθῃθζαὶ ἀθδῖστι οὗ (6 Εὐνδηρο]δί, γγ6 ἀγὰ 1η- 
[ογηθὰ ὈΥ͂ ᾿γπθῦβ, δῃᾶ οἴποὺ δῃποϊθηΐ τυιίοσθ, {παῦ [ΠῸΓῈ Το γα ἔνο 
ΘΕ ρθοῖδὶ τηοίνϑϑ ὑπδὲ ᾿πἀμο64 «ΟΠ [0 Θοηροβα μἷ8 ὐοβροὶ. Ομ6 γγὴὰϑ 
{πᾶῦ Βα πηὶρδῦ σοίαϊα 1816 Πογϑβῖθβ οὗ (ὐδυϊηίμιβ δα {86 ΝΙΘΟΪα ἴδῃ 8, 
ψο μα αὐἰοιηρίοα ἰο οοτχιρί {πΠ6 ΟἸγίϑίίδη ἀοοίγηθ: [86 ΟΙΠΘΟΥ 
τηοῖῖνο ὰβ, {μαὺ δ6 τηϊρηῦ ΒΌΡΡΙΥ (ποβα ἱπιρογίδῃξ δυὐθηΐβ 1 ΟἿΓ 
ΘΑνΙΟΌΣ Β 16 Ἡ ΒΙΟΙ 1Π6 ΟΥΠΘΡ ΠΑ άΒΕΊΩΝ μδὰ οταϊτεἃ. ΒΒ δβρθοίϊηρ 
16 ἔοστωου οὗ ἴπ686 τηοῦνοβ, ᾿γϑηθ8 ρῖναβ 18 ἴπ6 [Ὁ] οτὶπρ Δοοουηί. 
“Φοη Ὀοΐηρ ἀδδβίγουβ ἴο δχεγραία [Π6 ΘΥΤΌΣΒ ΒΟΤΏ ἴῃ {Π6 πιϊπα8 οὗ 

ταθῃ ὈΥ Οοτϊηΐδυβ, δη βοιηθ ἴθ ὈΘίογ ΟΥ̓ ἴΠ086 ο4]16ἃ Ν᾽ΟΟΪ αἰ [Δ η8, 
ΡΟ] ἸΒῃοα 8 (ἀοθρ6]: ἱπ πο ἢ6 δοαυδίηΐβ 18 {μαὺ {Π6γ6 18 ὁπ6 
(οὐ, γῆο τηϑδάδ 41} {πῖπρβ ὈΥ ἢ18 ποσὰ, δῃὰ ποῖ, 88 ἐῃ6ὺ 880, 016 
ψῆο ἴθ ἐΐ6 Οτϑδαίου οὐ {π6 ψοῦϊα, δη δηοῖμου πὸ 16 {π6 ΕΔίΒοΥ οὗ 
(ἢ6 1,οτὰ : ομϑα ἴα ὅοη οὔ [86 Οτοδίοσ, απα δηοίΐδμου μα ΟἘ γὶϑί, ἔγοηὶ 
(π6 Βι ρον -ο 6] βϑίϊαὶ δθοάθβ, ῆοὸ ἀθϑοοπαρα προη “6808 {Π6 ὅοῃ οὗ [86 
Οτοδίοσ, θυ γϑιμδί θα ᾿τραββα }}]6, δὰ δἴογσινασαβ θθὰ ὕδοκ ἴο Ἀ18 
οὐ Ρ]ογδιηδ ΟΣ {]Π 688. 

ΤῊ18 ἰθΒ ΠΩ ΟΩΥ ΟΥὗἨΘΙΣΘηθοιιΒ ῃ88 Ὀ6θῇ ορροθβὰ ὈΥ 1,8π|ρ6, [μϑγάπον, 
Τιϊᾶπη, Κυΐηδοὶ, πᾶ δἀορίοά ὃν Βυάάθδι, ΜΙοΙδοΙ8, Μοϊάθη- 
μανοῦ, Μοβμείτῃ, Βίβῃορ Τοιηϊϊπθ, ᾿γ. Οσσθη, δπᾶ οὐμοῦ Ἰαί ον αἰ ν 168. 
ΤῊ ῥγϊποῖραὶ οδ᾽θοοηβ δραϊηβὶ (88 ἀξοϊαγδίίοη οὔ ᾿τϑπθθβ τολῪ 6 
τοἀυσοά ἴο {6 το Ὁ] Ἰηρ : ΥἹΖ. 

1. Τμαὺ Ιγϑῆϑυβ 18 δὲ ναγίδποθ Στ Ὠϊτηβ6] ; [ῸΣ 1π δῃοίοΓ ρλ8- 
βαρ ἢ6 ΒΑΥΒ, “88 ϑόβη {86 ἀϊδβοῖρ]6 οὗ ουγ Ἰμογὰ δββυγοβθ 118, ΒΑΥ ΠΡ, 
Βαὲ ἐδεδε ατὸ τογέξέεη, ἐμαΐ ψὸ πιίσλέ δείϊευο ἐπαέ .εδιδ ἐς ἐλε ΟἸγιεὶ, ἐλε 
ϑοη 9.) αοα, απα ἐλαέ δοϊϊευϊπο ψὸ πιίσλέ λαυο {ϊ{ε ἐλτοιισὴ ᾿ΐδ παπιε; 
νεβεεῖπ ἴμ686 Ιδβρμασωοῦβ ποίζοηβ ἐμαὶ ἀἰνίά8 {μ6 Ἰμογὰ, 80 [ᾺΓ 88 
ἴ ἴβ ἰῃ {μεῖς ρον νι. Νον, 16 Ιγϑηδϑθὰβ Β6ΓῸ τθϑηΐ [0 Β6Υ, [πὶ δόμα 

. Βρ. ΒΙοπιῆεϊ 5 1ϑοίυγοθ ου ἴμο Οοθρεὶ οἵ 5:. Φοδῃ, ΡΡ. 4, ὅ. 
8. Ἰγρηριῖι δὲν, Ηβγοβ. ᾿ἰ Ὁ. 111, ο. 1]. 
8. Θυειηδάπιηοάυπι ϑοβηῆπεδ Ποιϊπὶ ἀἰδοίρυ 8. σοηβττηδέ, ἀΐοθμβ, “" φοο δαΐεια βετιρί 

δι ηΐ, υὐ στοά διῖ8 ᾳιοπίδηι 96δ118 εδὲ Η]Ϊυ8 Πεἱ, οἱ αἴ ογεάδηϊ68, Υἱΐδ πὶ τ ΘΓ Δ. Βαδοδιὶδ ἰῇ 

ποπλῖπο 6ἦ.8;" ργουϊάξηϑ ᾿ὰ8 ὈΙΑΒΡΠΕΠΩΔ5 τ ρ 188, 40 ἀἰνάπηϊ Ἰδοπιίπαπι αυδηΐαπι ΕΣ, 
ἡΡδἰ8 διεϊπο. Αἀνεσβ ωγοϑ. 110. 11]. ς. 16. 
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ΟὨΪγ γεδαιο [ἢ 6 οΥτοσβ ἩΙΟΝ ΟΤΘ Ῥτοραραίθα ὈΥ Οὐεσϊηἴμυ8 δηᾶ {πὸ 
Οποϑεῖοβ, 10 τηυϑὺ ΔρΡΡΘΑΥ ὙΘΟΓΥ ΘΧΙΥΔΟΓΟΙΠΑΥΥ (μδὺ Π6 βῃουϊὰ βϑν, ἴῃ 
{π6 ραββᾶσθ δου αποίοα, {πᾶὺ Ζομη πτοῖθ ἀραίηβὲ {Π6 δσσοσβ ᾿ΓΒΙΟΣ 
Πα Ὀδοὴ ργοραραίθά Ὀγ (ὐδεϊΐπυθΒ. Βαΐ {π6 Θοηίγδαϊοίοῃ 18. ΟὨΪΥ͂ 
Δρραγθηΐ ; Ὁγ ᾿γουϊάεπς, (6 Ἔχργθββίοῃ οὗ ᾿γϑῆθουβ, 4068 ποΐ ΒΙ σ ΠΥ 
«ὁ ἐογββϑοῖηρ,᾿" δὰὲ σπαγάϊπο ἀαφαϊπδί,. ὙΠ Ἰαίίον ῥαββαρθ, {πογθίοσε, 
6 ΡΓΟΡΟΥΪΥ «αρίαϊτιοά, ἄοοβ ποὺ οοπέυϊο Ὀυῦ σοηβγηῃ {Π6 [ΟΥ̓ΤΩΘΥ. 
Βεβίάθβ, δδ Ρϑυΐ, ὴ ἢἰβ ἔγχβι ΕἸ ρ1516 ἴο ΤΙ ΟΙὮΥ, Βροακβ οὗ (ἀποβίϊο 
ΘΥΤΟΥΘ, 10 18 αυἱάθης {πα ΠΟΥ πιυδὲ αν Ὀ6ΘῺ Ῥτορασαίθα Ἰοηρ Ὀεΐοσα 
9) ἢ τσοίθ 18 (οθρο. 

2. ΤΏ βϑοοῃᾶ δγρυϊηοπί, το θὰ Ὁροη ὈΥ πόδα ᾿ἰθαυηθα τη ὙΠῸ 
ἀἰββοπὺ ἔγοσα {ῃ6 οοπηηοῃ ΟΡ πΐο, 18, [πα {Π6 ΘΑΥΪν ΕἈΙΒΘΥΙΒ, ἴῃ {ΠῚ 
οδίδιοριοβ οὗ μογθίϊοβ, ἔου τῇ τηοβὺ ρασὺ ρίαδοθ (ὐδυϊηΐμιυβ αἴζοσ Οδγρο- 
ογϑίθβ, ΏῸ παι θβιϊ μΘΌΪΥ νοὰ δηᾶ ἰδυρμύ ἴῃ ἴπῸ βθοομα οδπίυτγ. 
ΤῊ18 αἰγουμηθίδησο που ΟοΥίϑ ΠΥ ρόβδοϑθ ΘΟ ΒΙἀθγα Ὁ ]6 νγοῖραί, 1 1 
ΔΡΡοδγϑᾶ {πα (6 δαυὶν ΕΔΙΠοΥΒ πα ραϊὰ ἄμπ6 δἰξθηϊίοη ἴὸ {πΠ6 ΤΘΡΌΪΑΣ 
οὐίοσ οὗ τη ἴῃ ἐπὶ Θμυπθσαίοη οὗ Ἠογοίϊο: Ὀαΐ, ᾿πηδί6Δα οὗὨἨ 1ἢ18, 
Βοῶθ {8 1η}ς {πΠ6 δος ἰο Ὀ6, (μδαῦ {86 παιηθβ οὐ μοσγϑίδοθ δ. δοὺ ἀόννῃ ὉΥ 
Ιγοῆθαδβ, Τοσχίυ]]Ἕδη, ΟἸοιαθηΐ, δηθὰ οἰποτθ, αὖ ταπάομ, δηὰ πιπουΐ 
βασπρ ΔΩΥ͂ τορᾶγὰ ἴο {86 Εἶτηθβ ἴῃ ΒΟ {ποὺ ᾿ϊνθᾶ. “Βυΐ δνϑῃ 1 
ΤΘΠΘΘΌΒ δα ποῦ δϑβοσίθα (μδὺ 0. Φοδη ττοίθ 8 (σοβροὶ δραϊηδὺ {Π|6 

Αποβίϊοβ, δῃὰ ραγιου αν] ἀραϊηδὲ Οογπίμυβ, (86 οοπίοηϊθ οὗὨ 186 
(αοβροὶ 1856} νου ]ά Ἰοαα ἴο {18 Θοποϊ αϑίοη. 16 Βρθθοῆοβ οὗ Οἢγιβί, 
ὙΠΙΟΒ 0 [88 τϑοοσάθα, δὰ βοϊθοίθα τ} ἃ τοία νυ αἸοτοηΐ υἱϑῖν 
ἴτοιῃ {παῖ οὗ [86 (γοθ ἢγϑὶ Εὐυδηρο 88, 0 πᾶν ρΊγοη ΒΌΟΪ, 88 ΤῸ 
οὗ ἃ τροσὰὶ παύμγο, ΠΘΥΘΔ8 ὑΠ0586 Ἡ ΒΙΘἢ ΔΓ6 ρίνθη ΟΥ̓ ΟΠ ἃγ6 οΠΙΘΗν 
ἀορταλίίολὶ, δηα τοϊαΐο ἴο (γῖβιβ αἰνιην, {π6 ἀοοίτγιηο οὗ ἴῃ6 Ηοἷγ 
Αμορῖ, [6 δ ρουπαίυσαὶ αϑϑιβίβηοθ ἴο Ὀ6 δοιητηιηϊοαίοα ἰο [Π6 ΑΙΡοΒβ[168, 
δα οἵμον βυδ᾽θοίβ οὗ ἃ 1κ ἱτωροσ. [Ι͂ἢ {16 ὙΟΡῪ οδοῖοθ οἵ 18 6χ- 
ῬΥΘΒΒΊΟΏΒ, ΒΌΘΝ 88 “ ἐϊφλέ,᾽ “ ἰ{ε,) διο.. 6 δα 1π νἱονν 186 ΡΒ] ΟΒΟρὮΥ 
οὗ 116 Οποβίϊοβ, ο υϑοα οΟΥ ταίμουὺ αδιιβοὰ {686 ἰοσῶβ.0 Τῆδὶ (Π6 
ἔουγίθθῃ γϑί γογβθθ οὗ οῃπμ 8 (ὐοβραὶ ἃγα τρϑσοὶν ἰδίοσιοαὶ, δπ4 οοη- 
ἴδ] ΟἾΪΥ 8 ββοσγί δοοουηῦ οὗ (δ γβυ β Ειβίουυ Ῥϑίοσγα ἢ18 ρρθδσάποθ οἡ 
Θατί ἢ, 18 ἃ ΒΡροβιζοι ἀσνοϊὰ οὗ 811 ῥσγοῦδθ!γ. Οπ 186 ΘΟΠίΓΑΤΥ, 1 
18 οὐἹἀθηῦ {μαὺ {ΠΟΥ 81:6 ῬΌΓΟΙΥ ἀοοίτιπα], δπα {παΐ ὑμοΥ πγογθ Ἰηῖνο- 
ἀυορα ΜΠ ἃ Ροϊοθηηοδὶ σῖονν, 1 ογάον ἴο οοπέαίθ οὐτοτα ψὨΙοἢ ργο- 
νι] ]ςἀ αὖ [μα΄ πιο τεβροοίζηρ {88 Ρ6Υβοι οὗ 688 ΟἸγῖβὲ. [0 Π|688 Ψ μη 
Πδά δὴ δανθγβασυ ἴο οοτηδδὶ ὙΠῸ τηϑθ ρδγ ΟΣ 86 οὗὨ (86 ποτάϑ 
«ἰἰσλί,᾽, ἀπὰ “ Ν{ε,) 6 που]ὰ ποῖ αν ἐβμουραῦ ἐὺ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ, ΒΕΟΣ 
Πανίηρ ἀοβουθοα 86 Οτραΐοσ οἵ 411 (πῖησβ, ἔο δάᾷ, {μαΐ ἴῃ Ὠϊπὶ νγ88 
116, δῃὰ {πὸ 116 ταϑ 186 Ἰἰρ}ν οὗἨὨ ΤΔ6, ΟΥ̓ 170 δββοσί ἐπαὺ 9οἢπ 186 
Βαρίϊβὺ νγὰ8 ποΐ {παῦ ᾿'σῃί. ὙῊΘ γ ΥῪ τπλϑϑηϊηρ οὗἩ [86 ποτὰ “ σλέ᾽ 
σοι ὰ 6 οχί γον ἀυδιοῦν, ὉΠ|688 10 ογο ἀοίογτοϊοα ὈΥ͂ 1.8. ραγ- 
Πἰου ΑΓ ΔΡρΡ]Ιοαίϊοι ἴῃ {86 οτθηία! αποβῖβΌ ΕῸν πψιϊμουῦ ἴΠ6 δὰ} 
Βιοη {παῦ Φομη μαὰ ἴο οουαραΐ τῖϊῃ δὰ ϑάνθσβασυ πιὸ υδεα {ἢ]18 
ὙΓΟΓ ἰπ ἃ ῬαΥΠουΪαῦ 8686, 1 τιὶρῦ Ὀ6 Δρρ]16ἃ ἰο δὴγ αἰνὶπθ ἴη- 
βίτιιοίοῦ, ὙΏΟ ΕΥ̓͂ 18 ἀοοίσι 68 μα ΐμ ΤΡ ἢ Δ Κὶπά, Εὐγίμοσ, 186 
ῬΟΒΙΓΠ]ΟΏΒ οοπίδὶ πο ἴῃ {Π6 ἐουγίθοι ἢγβὺ γ σβ68 8Υ6 δηλ ἢ] 6868 (0 μοϑὶ- 
[ΟΠ8 τηδιηἰδὶ δα ὈΥ (π6 ΟἸοδβίϊοβ, 0 υϑοα [Π6 ψογάβ λόγος, ζωή, φῶς, 
μονογενὴς, πλήρωμα, ὅτο, 88 ἰοοἤπῖοΑ] [ότι οὗ (πον ῬὨΒΣ]ΟΒορην. [βίϊγ, 

ΜΗ 
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1π6 Βρθοοῆοβ οὗ Ὁ γῖβί, ψ ΠΙοἢ 5, ἢ Βδ8 βο]θοίϑα, ἀγὸ βοῇ 88 οοη- 
ἤγῃῃ {Π6 ρΡοβι(οηὴ8 ἰαϊὰ ἀοόνσ ἴῃ {πὸ ἢγβί ομδρίου οὗ 88 (ἀο806] ; δπάὰ 
{Ππογοΐοτο τπτὸ τηυβῦ σοποϊαἊβ {παὺ ἢ18. ργϊηοΙραὶ οὔ ͵ θοῦ «ῃγουσπουΐ [86 
ψ 016 οὗὨ μ18 (ἀοβρϑὶ νγαβ ἴο σοηΐαΐθ {86 ἜΥΓΟΓΒ οὗ {π6 (ὐποβί!οβ."} 

Ιὴ δαάιοη ἰο {π6 ργθοθαϊηρ ἀγριπηθηΐϊβ δηα Ῥτοοίβ, ποῦ 18 0.6 
οἰγουτηδίλησα ΠΙΡὮΪΥ ποσίν οὗ γϑιμαγκ, τ ΒΙΟἢ σΤΟΔΟΥ βγη ρίῃ η8 {110 
(ΟΒΌΓΟΠΥ οὗ ᾿γϑηθῖιϑ ἃ8 ἴο π6 οΟὈ]δοί οὗὁἉ Φομη 1 τνυιηρ ἢ18 αοΒρεὶ ; 
νἱΖ. {πα πα ἀ6Ἰ νογϑα 10 τ] ἃ ΘΟ ΓΌΓΣΥ αἴοσ [μαἰ (ἀοδραὶ τνὰ8 τὶ τἴθῃ. 
ΝΟΥ͂, ἃ8 ἰγϑηϑθιϑ νγὰ8 ἃ 180 016 οὗὁἩἨἁ ῬΟΪΎΘΆΓΡ, 0 τῦᾶ8 ΡΘΥΒΟΏΔΙΥ δο- 
αυδἰηίεα νι τ Εὐναηρο] 18, ἢ6 ΘΟΠΒΟΟ ΘΗΓΥ ᾿δα {[Π6 Ὀαδβῦ τηθδη8 οὗ 
Ρτοσατιηρ Ἰηβοστηδ οι οἡ {818 βα]οοῦ. ὙΤΠ6 δνιάθποβ οὗ 8 οὐ! ]6 
γιοῦ οὗ {π6 Βοοοπα σθηζγΥ, υποοῃίγααιοίοα ΟΥ̓ ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΓΆΤΥ ὙΥΙΟΓΒ, 
ΟΥ̓ ὈΥῪ {μο86 νγῖιο ᾿ϊνϑα τη ἴΠ6 ὉΠ ον ησ ΘΟ ΌΓΥ, 16 ΒΌΓΘΙΥ ᾿ΓΘίθγβ Ὁ]8 ἴὸ 
1Π6 Θοπ]οίγ68 οἴδγοα ὈΥ οὐ 8 οὗ [16 δἰρῇ!θοη! ΟΥ πΙποίθθη ἢ σθη- 
τὰυγγ.Ὁ Ιἢ ογθῦ ἴο υπαογβίαπα {πΠ6 ἀδβϑιση πα δυταπροιηθηΐ οὗ ΦοΠ} Β 
(ἀοϑροεῖ, Ὁ Ν1]] θ6 ΠΕΟΘΒΒΑΤΎῪ ὕὅο ἰδκα ἃ ὑτγιοῦῖ σον οὗ {π6 ἰοποίβ οὗ 
Οογπίμυβ, ᾿ὰ ορροβιτῖοπ ἴο μοι {Π6 Εὐνβηρο]} 18ὺ ρυγροβαὶν ντοίθ 11. 
8 Μ0 11} ποῖ ομἷν γϑῆθοῦ σοπβι θγα]α ᾿ἰρηξ ὁπ ραγ ο]αΓ ΡαβϑαρΌΒ, 
Βυΐ τραΐῖο {86 ΨΏΟΪ6 ἈΡΡΘΑΣ ἃ Θομρ] αἴθ ΟΥ̓Κ, ---ὑοσ ]ΑΥ, οἷθαγ, δηά 
σΟΒΟ]τΒῖνο. 

Οογίῃυ8 ττα8 ὈΥ διγιἢ ἃ ον, ὙΠῸ ᾿ϊνοα αὐ (Π6 οἷοδβο οὗ {π6 ἄγϑι 
σοηΐυΣΥ. Ηανίηρ βυια!οα ᾿ἰογαῦογα ἀῃμα ΡΠ ]ΟΒΟΡὮΏΥ αὖ ΑἸοχδπάσια, ἢ 
αἰτοτηρίοα αὖ Ἰθηρσίῃ ἴο ἔοττ ἃ ΠΟῪ δηα Β᾽ηριλΓ βυϑίθμι οὗ ἀοοίτὶηθ 
φηα ἀ18610}1π6, ΟΥ̓ ἃ τηοπδίτουβ οομα θ᾽ δίίοη οὗ {πὸ ἀοοίγ] 68 οὗἨ «6508 
ΟἸγῖϑὺ ἢ (86 ΟΡΙ ΒΙΟΠΒ Δηα ΟΥΤΟΙΒ οὗ {π6 ανγ8 δπα (ἀποβίῖςβ. ΕἼΟΙΣ 
1.6 ἰαΐίον μα θογγονϑα {ποὶν Ζ͵ογῦπια οὐ [Ὁ] 658, {ΠῸῚΡ “Ζοπϑ οὐ βρι τι, 
{μοῖν Ζεηιΐμγοιβ ΟΥ οτοδαῖου οὗ [6 ν]810}]6 νου], ὅζο., δῃηα βοὸ τιοαϊ!βοά 
Δη4 ἰοιηρογθα {Π686 ΒοΓΙΟΠΒ ἃ8 ἴο εἶνο 1Π6Π} δὴ δἷσ οὗ «“ υάαϊδη,, νυ Π1οἢ 
ταυβῦ παν σΟμΒΙ ἀογαῦν ἐλνουγοά (86 ρὑγορτϑδββ οὐ Πὶ8 μούοϑυ. Ηδ 
ἰαυσ]ῦ ὑπαῦ [Π6 ταοβίὺ ΠΙρᾺ (ὐοά νγᾶ8 υἱδοῦ!Υ ἀπκπονσῃ Ὀαίογα {Π6 Δ0- 
Ῥϑϑίδποα οὗ ΟΠ γβί, δθα ἀν ο]ΐ 1Ἰη ἃ γοηοία ἤθάνθῃ ΟἹ] ΠΛΗΡΩΜΑ 
(ΡΙογδηια) τὶ (86 ΟὨ6Ε Βρ᾿ τι [8 ΟΥ 2018 --- Τμαὶ {{||8 δαρτγοηα αοά 
ἢγϑῦ ρσεπογαίθα Δῃ οπίν δεφοίέξεπ ΒΟΝ, ΜΟΝΟΓΕΝΕΣ, ψῃο ἀραΐϊη Ροραΐ 
1π6 ννογᾷ, ΔΟΓῸΣ, νοὶ τῦᾶϑ ᾿ηξογϊοσ ἴο ἴῃ 6 Πτγβίσθογη--- Τὶ ΟἬ ΕΙΒΤ 
Ὑγ88 8 801} ἸΙονγοῦ φοη, ἱμοιρἢ [ΔΓ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴΟ Βοῖηθ Οὐ ΠῈΓΒ ---- ΤΠ δῦ [6 ΓΘ 
ὙΟΥΘ ὕνο ΒΙΡΊΘΥ Φόη8, αἰβποι ἔσοπὶ ΟΠ γϑί ; οἱ οα]]εα ΖΩΗ, οὗ 
118Ὲ,, ἀπᾷ {π6 οἵμοῦ ΦΩΣ, οὐ [Π6 1.166} --- Ταῦ ἔγοτῃ {ΠῸ ὩὸηΒ ἀραὶῃ 
Ῥγοσορᾶβα ΤΠ ουῖοσ οτάογβ οἵ βριγιῖβ, ἀπ ραγυου] ΥΙΥ͂ ομα Ζ)επιϊμ στ, 
80 οτγϑαίοα {Ππ|8 ν᾽ 0]6 νον] ουἵ οὗ οἴογῃι! τηδίίου --- Ταῦ Π]18 
Τοηλϊαγριβ νγ88 Ἰσπογδηΐ οὗὨἨ {ῃ8 ΒΌΡΓΟπΊ6 (ἀοά, δπα τυοῇ ον οΓ τπδῃ 
1η6 Ζ2Ζομδ, νι Βιοῖν 6 γῸ ὙΧΠΟ]]Υ Ἰην1510]6 ---- ΤὭαί Π6 τσαϑ, Ὠόυσονϑῦ, (Π6 
ΡθΘοῦ αν σά ἀπὰ ρῥτγοίθοϊογῦ οὗ ὑπ [βγαθ 168, ἀπ βοηὺ Μοβθβ ἴο {ῃϑτω, 
ὙΠ|086 ἰανγϑ γα ἴο δὸ οὗ ρογροίμα] οὈ]ρσαίοη --- Ταῦ «688 νγ88 ἃ 
ΠΊΘΓΘ τηδη ΟΥἩ 1Π6 πιοβί 1] ϑίσίοιιβ βα ποῦν δηα }αβί166, ὑμ6 Γθα] βοὴ οὗ 
560} αηὰ έαδγνυ --- ΤΠαῦ (86 Ζοη Ομ γῖβὲ ἀθβοοπάθα ἅρομ ἴτα ἴῃ {86 

. ΠΟΙ Δ6115, γο], 11}. μασί 1. ρ. 280. 
1 Τλαρα, Ῥτοϊοσοια. ἐπ Φομδπηΐβ ΕΥΔΏ ΡΟ] τὴ, γο]. 1. Ρ. 179. εἰ δεᾳφ. Βιυάδάουϑ ἄς Ἐπ- 

εἰοβία Αγροβίοϊίςδ, Ρ. 412. εἰ ϑέφ. ΜοβῃοῖπηΒ Οοτηπιθηςαγίο8 οα ἴδ ΑἸΠδίγθ οἵ (γι 88, 
νο]. ἱ. Ρρ. 337, 338. ποίξ. ΜΙοἰΙΔ6116, γο], 111. ρατγί ἱ, Ρῃ. 278, 279. Τἰπιαηηὶ Μαοϊοίοιηδία 
διιοτα ἰη Εὐδηροϊίαπι Φομαηηΐθ, ρρ. 14---24. Καυϊηδοὶ, Οὐτηπιοηΐ, ἰῃ ΗΪδὶ. 1ἦρτοβ Νόον. 
Ἴυσο. νο]. 1). ΡΡ. 42. εἰ 80ῳ. 



Οπ ἐλο Οοερεῖ ὃν δέ. “ολη. 41) 

ἔοττῃ οὗ ἃ ἄονε ἤθη ἣθ νγὰϑ ραρίϊΖρα, τονθαὶθα ἰὸ πῖτη {π6 ἀπ Κπονη 
ΓἈΊΠΟΥ, ἀπ οι ρον γθα ᾿ϊπὶ ἴ0 ΥΟΥΚ ΤᾺ 1Γ8Ο[68----ἼΠδῇ {Π6 ΖοΠ, ΨΙΟΗΤ, 
Θηἰογοα ΨΦόμη {πΠ6 Βαρίϊδι ἴῃ [Π6 βατὴθ ΤΩ ΏΠΟΓ, δηα ἰμουοίοσο {πΠδΐ 
“οἤη νγ88 ἴῃ βοῖὴθ γοϑρϑοίβ Ὀγϑίοσβ θα ἴο ΟἾγια.---- ΤῊδς “6818, δου 
ἢΪ8 ποῦ 1} ΟἸσῖϑί, ορροβϑα Ὠ:πγ86} 1 τ νἱσοὺγ ἴο ἰμ6 (ἀοα οὗ {68 
768, αὖ ὙΠ ο86 1ηδι σα ἢ. ἢ6 τγ88 861ΖΘα δηα οὐ οι θα Ὀγ [ῃ6 ΗΠ οῦτον 
οὨοῖβ, δηὰ {Π8ὺ τ] Θη «6818 γγ͵χὰ8 ἰαθη οδρίϊνα, δηα σαπια [0 βυεσ, 
ΟἸὨγῖιϑί δβοθηθα ἃρ οἱ ιρῇ, 80 {μπδΐ [886 τηδῃ “688 δοῃβ νγ8ἃ8 βυδ])]βοί 
ἰο 1π6 γμαΐϊηβ οὗ δὴ ἱρῃποῃηἝηϊουβ ἀφαίῇῃ --- Τπαὶ ΟἾγδὺ πῊ] οπα ἄν 
ΤΟΙΣ ὌρΡΟῚ Θαυῃ, απ, Τοποηρ ΠΪΒ ἔΌΥΤΩΘΥ ὑπϊοη ὙΠ} (ἢΠ6 τηδῃ 
7688, ΜΠ] τοῖρῃ ἀπ Ῥαϊδβίηθ ἃ [πουβαηα γϑᾶγθ, ἀυσίηρ τ ΠΙΟἢ 18 
αἸ8ο 1} 168 ν0}}} Θῃ)οΥ [86 ταοϑὲ Ἔδχαυϊβιῦα βαηϑὰδ)] ἀο]ρ 8. 

[10 18 ὙΟΥΥ͂ ανιἀθηῦ ὑπαὺ Ἡ ΠΘΙΠΘΥ ΟΥ πὸ (18 (ἀοβρ6ὶ νγὰβ υυϊ θη ἴῃ 
Ραγί ἴο οοῃίαυία (οΥ ὨἰΔἢ ΟΥΤΌΥΒ, 10 αἀἰά τοίατα {Βο. ΤῊ ἷβ ταϊσῃῦ 
αν Ὀθθθ ἄοῃθ ὈΥ͂ απέιεϊραξϊοπ, υι8ὺ 88 Ἰγοπθῦβ ἢ πγ86}{ βαυβ ἰῃιαΐ 
οογίδϊη ραγίβ οὗ [6 Νονν Τ δαδοίδηχθηῦ ΟΓ6 τι θη, “’ ρον! ἀθη8 Θρὶ Υῖι8 
ϑδηοΐυβ ἀαρτγανδίογοθ, οἵ Ὀγι  ἶθ 8 σοηΐγα ἔγαθ ] θη 14π| Θογαιη. 
Τὸ βοῃηδ 11 [848 βοοιημϑδά δ 1 (δε πίμυϑ μδα δογγοισεα Ὦ18 ΝΘΥῪ ἰδυτηβ 
ἡ οπι τὰϊα ἀὐοδροὶ, ὈΥ ρογνοσάπρ 4}} 10 βίαίβα, 1π ίδνοιυγ οὗ {818 νἱθν 
(ΠΟΓΘ ΔΓΘ βίγοηρ ῬγΟΡΑὈ 1168. 

Βοδγίηρ [686 ἀορτηδβ ἴῃ π]η4, γ͵6 8}4}} ἢπαὰ ἐμαὶ 5. ϑ οι π᾿ ο5- 
Ρ6]Ϊ 18 αϊνι θα ᾿ηίο (ἤγθα ραγίβ ; υἹΖ. 

ῬΛῈΤ 1. οοπίαϊπς ]οοίγίπεθ ἰαϊά ἄοισπ ἐπ Ορροδέξίοπ ἕο ἐΐλοδ6 ὁ. (ε- 
γὶπίλι5. (ΦοΠ 1. 1---18,) 

Τη6 ἀοοίτῖη68 ἰα]α ἀοτῃ τη {π6 ἢγδβὺ ραγί, 88 σοῃ σα - οΟβι [08 ἴο {Π 6 
ἰοπείβ οὗ Οδεϊῃ8, τΔΥ Ὀ6 τοἀπορα ἰο {π6 [Ὁ] ον ησ ἢ θδά8, Σὰ 
ὙΠΟ} {π6 Εὐνδηρ 6 180 ΔΒΒοσί8, 

1. Ταῦ ΟἾἸγιϑὲ 18 [86 ],οσοβϑ οὐ  ογὰ οὗ σοά. 
2. Τμδῖ ἴ6 Ἰοροβ δπὰ Μοῃορεπαβ ἃγα ποὺ ἀϊβιϊηοῦ Ὀδπρβ, Ὀὰϊ ὁπ6 δὰ {π6 

Β8Π16 Ραγθοῇ. (. 14. 
8. Τπαῖ ΟΒγῖϑὺ οὐ (86 ἴωοροθ 18 ποῖ δὴ ᾿πίδγιου Ζοη, θυὺ σοά. (.. 1.) 
4. Τιιαὶ πα ρογίθο!υ Κηον (86 δυρτοιια οὐ, Ῥεϊηρ αἰτγαγϑ 1} ΐτὰ ἴῃ {86 

ῬΙοσδιαδ. (1. 18.) 
ὅ. παῖ 6 18 ποὺ ἴο 6 ἀ᾽διϊ συ ϑῃοα ἔγομι 86 Ποιιυσραβ; [Ὁ Πα 8 {86 

σγθδίου οὔ (6 συμ τγοσ]α. (1. 8. 10.) 
6. Τα 18 δηὰ ᾿ἰρῦ ἃσὸ ποὺ ραγιϊου αν δηὰ βοραγαί βρί γι 8, θὰ 186 βϑῖηθ 
ΜΠ} ὑπ Ἰοροβ δἀπὰ Οιγιβί. (). 4. 7-9. 17.) Απά, ὑἐπεγοίογο, ἐμβαῦ Ομ γίϑί, 
186 Τμοσοϑ, [ἱέδ, Πῖσῃῦ, τὴ. ΟὨ]γ-Βεροίίοη, ἃγα ποῖ ἀἰδιϊποὶ Ζοη 5, θὰ ΟΠ 6 
δὴ ἴΠ6 84ηγ16 ἀἰνὶπ Ρϑυβοῃ.Ἔ 

Ἴ. ΤΒαῦ πὸ ραγύουϊαν Ζθοπ δηϊογθα ἰηΐο Φοδη ὑπ Βαρεϊδὲ ὉΥ [6 παιηθ οὗὅὨ 
1λαῦῖ, το οοπμπμυηϊσαΐα ἴο πὶπὶ ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΥ Κηον]οᾶρα οὗ 6 αϊνίπα νψ}]}]} 
(.. 8.); Ὀαὺ ἐμαῦ 6 νγᾶϑ 8 ΠΊΘΓῈ τηδῃ, δηᾺ, ἱπουρὶι Ἰηϑριγϑα, τισὶ 1 ΥΙΟΣ 
ἴο 6808, Ὀοϊπρ ΟὨΪΥ ἴμ6 (ὈΣογηΠοΣ οὗ πἰπι. (ἰ. 6. 8. 16.) 

8. Ὑπεῦ ὑπ6 βδιργοια Οοὰ νγαθ ηοΐ ΘὨ ΓΟ πη κπονῃ Ὀοίοτα {πα ἰΐμα οὗ 
Ομ γι βὲ; [0 τιθῇ δὰ σϑοοϊνϑα βυςὶ ᾿ἰσἢ(5 οἡ τ 18 Βοδ, ὑπάθσ (86 νϑγίοιιϑ 

1 Μοββοί πὶ 5 Οομπδη (δ 168, νοἱ]. ἱ. ΡΡ. 387---847. ὮὭτ, Γδγάποσθ Ἰοσκβ, ὅνο. νοὶ]. ἰχ. 
ὈΡ. 326---3.27.; 410. νοὶ. ἱν. ΡΡ. 667---569. τ. ΟΥοπ ΒΒ Οὐβογνδιίοηβ οἡ τῆ6 ΕὈῖὺΓ (ΟπΡο]8, 
Ῥν. 88---92. Τὸ 15 Ἰδαγηδὰ νυ γ- Ἧ͵76 ΔΓΘ ἙΟὨΙοΗγ ᾿ἰηἀοὈιεα ἴον [Π6 ργδοράϊπρ οὐπογναιί 8. 
ΤΏ δβαοπιὶ θη οὗ ΒΑ511}14 685 οὗἩ ΑἸοχϑπάσια, (80 τνα8 ΠΘΑΣΙΥ͂ ΠΟ ΘΠ ΡΟΓΘΙΎ τ ἢ Οογι τ .8,}) 
ΠΟΠΟΟΓ Ωρ; ἴΠ6 ΙΟρβΌΒ, ἸνΟΓῸ Ποῦ ΨΟΣΥ͂ Πη]1Κ6 ἴΠ16 ἰΘποι8 οὗ [μδὲ Περγοδίασοῃ, λίγ, Τοινπδοπὰ 
ἐπεὶ σίνοη δῇ δοβίσδοὶ οἵ ἴθ ἴῃ 18 Ν ν Τοβιδιηθηῦ ἀσσδηροα ἴῃ ἙΓὨἸγΟΠποϊορίοδὶ ογάογ, ὅζο. 
γοϊ. 1. ΡΡ. 19---91. 

2 Ὅπιιβ οἱ ἰάοπι οβίεπά ταῦ ΤοροΒ οὲ Μοηοροηο8, οἱ Ζοο εἰ ῬΠῦ5, οἱ ϑοίοσ οἱ Ομ γίσίιι5. ΠΠ 18 
Βεῖ, οὐ εἷς ἰάοπι ἱποασηδιαδ ῬτῸ ΠΟὈΪ8. Ιγϑῇ. 110. 1, ο. ἷ,. ὃ 30. 

Φ "Ππ4 
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ἀρ ηΒ8 0008 ὑΠΓΟΌρΡ ὙΒΙοΝ ΠΟΥ ῥαδβϑοά, (δαὶ 10 ττὯὸὟσό {πεῖν ον ἔβη] ἰδ 
ὑ86γ τοιηδὶ ποὰ Ἰσπογαηΐ. (1. 9, 10.) 

9. Τμεαῦ 186 6 νγ8 ὙΈσ ποῖ {86 ὈΘΟΌΪΑΣ ῬΘΟρΡΪΟ οὗ δὴ ἰπίδσίος αοὰ, δυοΐ 88 
16 Ὁ ΡΒ ΕΠ δυΐ οὗ Ομ γχῖβυ Β! πι86]Ὁ, [86 ΟὨΪΥ Ὀοχοίζοη ὅοη οὗ ἀοά. 
(. 11. | 

10. Τμαῦ ἴῃ 186 1 πο88 οὗἉ {{π|6 (86 ὅοῃ οὗ ἀοἂἄ ἴοοκ ρου δἷπι Βυϊηδη παίυτο, 
8δῃ 6 τηδη. (). 14. 

11. Ὑβδῖ Β8 δθο]βμβὰ {86 ἴωανν οὗ Μόοβϑβ, ὑεῖ ἢ τ 88 ΟὨΪΥ {86 δμδᾶον οἵ ροοὰ 
Ὁπίηρθ ἴο οοπιθ, δηὰ ἴπ 118 βἰβαὰ ἰηἰγοἀπορὰ ἴμ6 δυϊδδίαποο, οσ [86 ὙῈ 1 
τπϊηρβ δ σηϊβοὰ Ὁγ 1. ((. 17.) 

Απὰ [45{}γ, 
12. Τμαὶ ἴ86 “6ὺὖ΄ν 888 πὸ το σὶρ αῦ ἴῃ (818 ἀἰ νη 6 ρϑύβοῃ, δηὰ (Π6 ργίνι!ορος 

οοηίοστοα πγουρσ δἷπι, τη ἴπ6 (οηθ ]οῖ; [Ὁ τβοσνοσ Ὀο]οΥ 8 ἰη ΒΙηὶ 
Ὀδοοτθβ {ΒΟΥ ΌΥ ἃ οἰ] ἃ οὗἩἨ (οά, ἀπὰ 8 δ] ΌΥ ἰμδὲ δἀοροη ἴο ἃ 
δἰογίουβ Ἰῃμοσγιίδποθ. (). 12, 18.) 

ΤΠ6Β6 Ῥγοροβι οη8 Ὀοΐηρ᾽ Βο. 164, {86 Εἰ ναηρο Ἰδὲ ρσοσθϑᾶβ ἴῃ 

ῬΑΒΤ 11. ΤῸ ἀεϊϊυον ἐλε ῬΟΥ͂Σ 9 ἐλε8ε ]οοίγίπες ἐπ απ Ἡἰδἰογίοαϊ 
Μαππον (1. 19--χχ. 29.), α8 δεὶπρ αἷϊ οαργοβϑοαά οὐ ρίαϊπῖν ἱπιρϊϊεά 
ἐπ ἐδιο Ζίδοοιιγϑε8 απά Τγαπϑασίζοπβ 9} ὕεδιε Οἠγίδί, πο τ ΔΥ 
σΟ ΘΠ δα αἰνϊἀοα ᾿ηΐο εἰρμύδοη ϑθοῦοηβ: ΥἱδζΖ. 

ΒΕΟΤ. 1. δομη {16 Βαρθϊδι Ηἰταβο}  οομῃἔθεβοβ ἰο (Π6 «6 ῖβἢ ρυθδίδ 
{παῦ 6 18 τη ΙΠΙΘΥΊΟΥ [0 «768ι118, ΤΟΙ͂ΌΓΒ 18 οὐγπ 186 10168 ἴο 
δῖα, 0 δοκπονίθᾶρα Ὠἰπὶ ἰο Ὀ6 {π6 Μοββιδῆ, δῃα δτδ σοῃ- 
βυπηθα πῃ {8 ἐδ} ὈῪ [86 ταῖγβο]6 οὗ πναίδυ οοηνοσγίθα το τ Ώ6, 
δ (δηδ ἴῃ (Ἴ411166. (1. 19---ἰϊ. 11.) 

ΒΈΕΟΥ. 2. «6808 οοπάποίβ Βἰνη861} αὐ  Θγυβαίθ δ ἴπὸ Ἰοτὰ οὔἉ {86 
ἰομρὶα (ἰ. 12---25.); ΤΟΥ68]8 ἢ π.861 ἰο Νσοάοιηυβ 88 186 ΟἿΪΥ͂ 
θαροιίθῃ ὅοη οὗ ἀοα; βονγβ (μ6 ἀδβίρῃ οὗ ᾿ἷ8β δοταϊησ ἱπῦο {Π|6 
ψου]ὰ, δηά {16 ποοραϑιίυ οὗ Ὀ6]1θνιησ ἴῃ Ὠϊπλ. (111. 1--21.) 

ΒΕΟΤ. 3. Απ δαάιομπαὶ ἐοβπηοηυ οὗ Φομπ {π6 Βαρίϊδί το {Π6 
ΒΌΡΟΙΙΟΥ Υ οὗ Οἰιγιδί, δὰ (π6 Ὄχι θπου οὗ [18 οὐ πΆ πο ΘΒ. 
(11. 22---86.) 

ΞΕΟΥ,. 4. Φ6δ8ὺ8 νἱϑὶία (86 Θαιβατιίδηβ, ἀθοΐαγοθ Ἠϊτηβοὶῦ ἰο 6 {Π6 
ΟἸγῖϑί, δηὰ ἔογοίθ δ (86 δροϊ οι οὗ (86 μον οι! ὙΟΓΒὮΙΡ. 
(ἀν. 1---42.) 

ϑξοτ. ὅ. ΒΥ ἃ βεοοπᾶ τηΐγβοῖα (86 ουὐτίπρ οὗἩ 6 ποῦ] πηδ ἢ Β αΥηΡ 
οἢ114), ΟὨγῖδὶ ἀθυχομβίγαϊοβ 18 αἰ νὴ Π 6 ΤΊβϑῖοι ἴῃ ἢΐ8 ΟΥ ΘΟΌΒΙΓΎ, 
ΜΓ ΒΟΓΟ 10 γγὰ8 τηοϑέ αἰδραίϊοα, (ἰν. 48---ὅ4.) 

ΒΕΟΤ. 6. ΑΒ 8 ξασίμοῦ ῥὑσοοῦ οὗ {86 δαΐαγα δργοραίϊοι οὗ {86 οδτϑ- 
τ Οηΐ8] αν, ὅθβαβ ΤΟΥ ΚΒ ἃ πυΐγαοὶα οα {86 6 θδ}, Ὁ μοὶ ϊησ 
8 ππροΐθηῦ πιϑῃ δὖ ἴπ ροοὶ οὗ Βοίμοθάδ, δῃὰ υἱπάϊ!οαίῖθβ ἢ18 
οοπάποι: ἀροΐαγθθ Εἰτηβθ} ἴο Ὀ6 16 βὅοῃ οὗ αοά, δῃᾶ Ἵσδιθῖΐ8 
γασίουιβ δυξάθῃοαβ οἵ δὶ8 ταϊβδιοη. νυ. 1--47.) 

ΒΕΟΊ. 7. Τὸ δον ἰμαΐὶ ἢ τα ἴμ6 οπᾶ οὔ {86 ἰανν, 9688 βυῦὺ- 
διϊδαῦδβ ᾿ἱπηθ6 1} ἴῃ 0Π6 τοοῖι οὗἔὨἩ [86 Ἰοραὶ βδουῖβοοβ ; πα οου- 
ΤΠ 48 {π6 Ρθορ]θ, ὙὯῸ ψ6γα υϑ6α ἰο δαβῦ οὐ βοζωθ οὗ ἴδοϑο 
ΒΟ 68, ἴο οαὺ Ηἷ8 ββθβῃ δὰ ἀσπὶς 18 Ὀ]οοά. Απά ἴο ΘΟ, ἹΏΟΘ 
τπθὴὰ πὲ 6 τγὰϑ ἐσῸ]γ (π6 Ὀγοδᾶ οὗὨ 11{6, 86 ταὶγδου]ουβὶυ ἔεθβ 
Δῦονε ἔνθ {μουβαθᾶ οὐ ἵμοπὶ τι ὅν Ῥδυθυ ἰοανθθ. ΤὨΘ 
ῬΘΟρΪθ δεΐῃρ ἀϊδροβοὰ Υ {[μ΄18 ταῖγαοὶθ (0 τρδκθ δἷτὶ ἃ Κἰῃρ, 
“6888 ἀ180]αῖτηβ 41} ἐθιηροσαὶ νἱθντβ. (ΥἹ. 1---71.) 

. Ογροη, ῬΒΠ]οΟΔΙ. α. ἱ. Ρ. 17. οἄ, βῬθῃοδσ, 



Οη ἐΐε αορρεὶ ὃν 8. “οδη. 478 

ΒΈΟΤ. 8. «688 ΤΟΡΓΟΥΘΒ (Π6 Δι! οη οὗὨἨ 18 Κἰπδτηθη ; δηα ροϊηρ 
ὉΡ ἴο Φογυδβαίθμι δὲ [86 ἴθαβί οὗ (δ Όθγηδ 0168, ργοπλΐδθ8 [Π6 δ8ϑ1βῦ- 
δΔΏς6 οὗ {π6 Ἦο]Υ ϑρι γι ἰο 41} σὰ 6] νοῦ. (υἹ}. 1--- ὅ8.) 

βξοτ. 9. Ηθ ἀθοίαγθϑ ᾿ἰπιβο}ῇ ἰο Ὀ6 ἴπ ἸΙρμύ οὗ [89 που]ὰ; τὸ- 
ῬΡτονθδ {86 “6078 ῸΓ τ ὐθοῦηρ Εἴτα ; ῬΥΟΠΊ1Β68 Ἰτα ΟΥ ΠΥ (0 18 
[0] ΟἾ 6.8; δηὰ βρϑδκβ οὗὨ 818 ΟὟ δχιβίθῃσθ 88 Ὀσΐοσ ἴο {πδὲ οὗ 
ΑὈγδθδη, (11. 12---ὅ9.) 

(ϑξεοτι. 10. Α ποιθδῃ ἰδίκθῃ ἴῃ Δαν] ΣΎ 18 Ὀσουρθῦ ἰο 6888, τ ΠῸ 
δγοϊάθ ροἰνηρ ᾿υἀρτηθηΐ ἴῃ ΠΟΥ οΆ86, ἀπ ἰΓΏ5 {Π6 ΘΟΙΒΟΙΘΏΘΘΒ 
οὗ Ὧ18 Θῃθι 68 οἡ {πουηβαῖνοβ. (ὙΣι. ΑἸθμ τ 

ΞΕΟΤ. 11. [πὶ ρῥσοοῦ οὗ δὶ8 Ὀοίησ ἴΠ6 ᾿σὰῦ οὗ ὑἰΠ6 που], 6 σοδίογϑβ 
ἃ ὈΠΠΠπα τηδῃ ἰο βιρις, ἀπ γΆση8 {86 «“6νγϑ οὗ ἰμαῦ 7] οῖ4] ἀαΥῖκ- 
688 ὍΠ6ΘΡ ὙΠΙΟΒ ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ΒΟῸῺ [0 Ὀ6 860416 4 ὉΡ, (ογ Ρογνογηρ 
Β0 ὈΑΒΟΪΥ ἰπο86 τθϑηβ οὗ Κποπίθαρο ΜΠ Ὑγ γ6 σΥΔΟΙΟΙΒΙΥ 
οβεγβα ἴο {μθιλ. (ἰχ. 1---4].) 

ΕΟΥ. 12. ΑΠΟΡ {18 [6 τϑργθβθηΐθ ᾿ἰπη86 1} 88 {π6 ἀοοῦ οὗ {ἢ 
ΒῃΘΟΡΙΟΪα, δηᾶὰ {6118 1π6 Ῥηνκειβδιν 0 οΔ116ἅ {Παπηϑοῖνθθ {Π|6 
ββθρῃοταβ οὐ (86 Ῥθορῖβ, ἐμαῦ ΠῸῪ “πο δηῃϊογθα ποῖ ὈΥ 1Π6 
ἄοοῦ ἱπίο {86 βιιδορίοϊά, Ὀυΐ οἰ θα ὉΡ δοῖμβ οὔμοσ ψγαν,7 υ]ιαῦ- 
ΟΥΟΥ ΟΠΑΥΘΟΙΟΓ (ΠΟῪ ταϊρῦ Δβθυμηθ, ὙὙΟΓΘ ἴπ ΤΟΔΙΠΠΥ ὯῸ ὈΘΕΟΥ 
ἴδῃ ἰἄονοθ δηᾶ τΟΌΌΘΒ: ἃ τγοβοοῦοῃ σθϊοὰ {πα ΟἸ ΓΒ Δ η85 
οὗ {ποβ6 ἀδγβ Ἵοουἱᾶὰ δαγαϊν ἀνοϊὰ δρρίγιηρ το Οὐδ ηίπυ8 ἀπά 
οἶμον βγθϑίαγοθβ. Τθη (Ὁ]]οτγ8 ἃ ἀοβουιρίλοῃ οὗ ἃ σορα βῃ6}- 
Βοτὰ δηᾶ δὴ ΒΙγθὶϊηρ, ὙΠΟ τδὺ 6 τοραγαθα 88 ἃ Κιπα οὗὨ ὑδβῖ, 

.« ΡΥ Ὑϊοἢ ἰο Ἰυάσθο οὗ [86 ἀϊβγοηΐ οοπάποὺ οὗὨ [86 δροβί]θβ δῃὰ 
Βογοῖῖοβ, ὅθ. (Σ. 1--42.) 

ΚΈΟΥ. 18. 688 ΡΘΓΌΓΤΩΒ ἃ βιρταὶ τηϊγβοΐθ, ΕΥ̓͂ Τοβίουϊηρ' 1.8 ΖΆΓΙΙΒ 
ἰο 116, δέου Βα μδᾷ θθῃ ἀθδα ἴοι ἄδγβ, ἴθ {06 ργϑβϑθῆοθ οὗ ἃ 
ἰαῦσζα ΒΡ 6Ρ οὗ ρϑορίθ; ψμϊοῖ τγὰβ αἰϊοπαά θα τ 1 [818 ῬΘΟΌΪΙΑΓ 
οἰγοιπηδίβῃοα, ἐμαὺ 1 γα ντουρπΐ δου Δ ΟΧΡΥΘΔ8 ἱηνοσδίϊοι οὗ 
αοά, ἐμαῦ μὸ σου δρρὶν 1 ἴο 116 οοπῆστηδιίίου οὗ υυμαῦ ΟὐΓ 
ΘΑνΊΟΌΣ δα ἱαυραί, (ΧΙ, 1---44.) ΟΡδοσνα ῥαυ οΌ ΑΓ] ΥΘΥ. 
41, 42... 

ΞΈΕΟΤ, 14. Α γιοῦ δοοουπὲὶ οὗ (86 ἀιβεγθηΐ οβδοίβ σθῖομ (818 
ΤΑῖτϑοΪ6 Ῥχοάδυοοα ο 86 τηϊηβ οἵ [Π6 “9678; 80 αἰ ξογομΐ, ἱμαΐ 
που 10 ΟῚ ὌΡΟῚ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ (86 ρΡθορίθ, 1 ὀχδβρογαίθα τηοϑὺ οἵ 
[86 ῥγθβίβ. (χὶ. 46---δ7., ΧΙ]. 1---]]. 

ΕΟΤ. 1ὅ. ΟἸισιδῦ τι 68 ἴῃ στ ρἢ ἰο Φ ογδαίθτα, δηα 18 ρτοοϊαϊπηθα 
Κιηρ οὗ 880]. Τμὸ Οὕσθοκβ, ψῈῸ ΙΏΔΥ 6 σΟὨΒΙ ἀγα 88 {Π6 
Ἐγχϑύ-ἔγυϑ οὗ πο ΘΠ Ε116 85, ΔΡΡΙΥ ἰοὸ ἷτα ἀπ δζὸ δαιηϊ 64, Ἠθ 
Δ άγοϑθοθ ἔθη 1 ἰδυτὴβ θυ 016 ο {86 οσοδϑίοῃ, δηα 8 ἀος- 
{χῖπα 18 δοπστηϑα ὈΥ ἃ γοΐδο ἔγομι μβοάνϑη. (χίϊ. 12--- 86.) 

ΘΈΟΤ. 16. 96δὺ8 ᾿πϑίσυοίβ Ηἷβ ἀἸβοῖ ρεβ ἴῃ γϑβαίηρ {μοὶν [ϑοῖ, ἀπά 
ἀοἰίνοτ ἰο ἐπθῖλ ἃ ΠΟῪ Οομητααπατηρηΐ, {μαὶ ΠΟΥ μου] Ἰονα 
ΟὯΘ 8ΠΟΙΔΟΣ 88 Ὀγοίῃγοη, πψιμουΐ ἀϊδεϊποίΐοη, πὰ 88 τ 618 οὗ 
[86 βαπι6 οβυγοι, (ΧΙ. 1---88.) 

ΒΈΕΟΤ. 17. ΟἸσῖδῦ ἤθϑομαδ [ἷβ ἀἰβοῖρίθβ, ἴῃ ἃ Ἰἰοηρ ἀϊβοουγβα, τ μαῦ 
{Π6 1 υπΐοι ὙΠῈ ἴτω, (Ποῖγ δορά, 18; δηᾶὰ {μαΐ, αἴζοσ ἢἷ8 ἀ6- 
Ῥαγίασγο, Β6 σου] βομά ἄονα ἴμ6 Ηον αμοβί, γ8ο βῃου]ὰ σῃιᾶο 
ἴμοτὰ ἰῃΐο 4}} ἐγσιίμ, (χῖν.----χ υἱ.) 
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ΒΕστ. 18. Αἴἴον {μ18, 6888 γϑοοτημθηᾶβ ΗΪ8 ἀἸβοῖρ]68, δηᾶ 411} τι 
Βῃου]ὰ ἴῃ Ταῦτα αρθ8 μ ονα ἴῃ Πϊπι, ἴο 1πΠ6 ΕΔΙΠΟΣ, ἰπ ἃ ραίμθίϊο 
Δα ΤΘΙ ΟΥ̓Δ Ὁ]6 ῬΥΑΥΘΥ; 8πᾶ δἰ ἴΠπ6 βϑιηθ {1τὴ6 (68{1Ώ68, {παὶ ποῖ 
ὁη6 οὗ {ποβ6 ρίνϑῃ ἰηΐο 18 Ὠδπα νγὰβ Ἰοβῖ, θαύ «πἀ48 Ἰδοατγοί. 
(χν.. 1---26.) (48 {818 Ῥγαυοσ 88 μϑαγά, δπὰ [6 δροβί!δβ 6 ῦβθ 
Δίου σα γὰβ ομάον θα νἹῦἢ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΏΔΓΥ ῬΟύγοΥΒ, 10 αῇἴογάθα δῃ 
ΔΡριπιοηῦ ἀραϊηδύ ΟΠ 8, Δπα 8}1 Οἴποσβ, οὗ 116 ἀἰνῖπο δυΐμο- 
ΤΊ οὗ {π6 ἀοοίγιηθ8β {πὸ ν ἰδαρβί.) 

ΞΕΟΥ. 19. οοπίδἰηβ ἃ ραγίϊουϊαν δοοουπῦ οὗἩἨ ΟἿΥ ϑαυ οῦγ ΒΒ ραϑββίοῃ, 
δἀαρίοα ἰο ρον ὑπαὶ ἴα ἀϊὰ ποῦ 416 88 ἃ τῇθτα τηδῃ (συ. 1., 
χῖχ. 42.}); δηὰ 4180 οὗ ἷ8 γβυγγθοιοη, 1ἢ Ορροβιοη ἴο {δοβθ 
ὙΠῸ ἀθηϊθα {παῖ ἢ6 νγὰ8 στΊβ6ῃ. (Χχ. ]---29.) 

81, Τὴ δρρυθμοηβίοη οὗἩ Ομ γὶβί ἰη 186 Οαγάθη οὐ (ἀθι ββοιηδπθ, (συ. 1.---11.) 
8 11, Ηἴδ8 πιοοῖς ἐσίαὶ Ὀθίοσα (ἢ Βἰρἢ ῥργἱθβίβ, ἴθ ὑ86 Βουδϑα οὗἩ Οβίαρδαβ, αηὰ Ῥοϑίδγ 8 

ἀοηϊαὶ οὗ Βἰπι ἴμογο. (χνὶϊ. 12---27.) 
8 111. ΤΏ δοουβαίίοη οὗ Ομτῖϑὲ Ὀθίογο ῬΠδίθ (86 Βοπιδ ρονθσπου, το Βαυϊησ 

ἴῃ ναΐη αἰλομιρίοα ἴο τϑϑοῖιθ μἷπὶ ἔγοπι [86 ΘΏνΥ οὗἁ (δ6 678, δοουγρεὰ Βίπι, 
δηἃ ἀρ] νεγοᾶ Ἀΐτὰ ἰο Ὀ6 ογυοἰβαά, (χν]!. 28---40.., χίὶχ. 1---1 6. ΤΌστΩοΣ ρατὲ 
ΟΥ̓ (86 ν6 786.) 

᾽ν. Ναγγαίϊνα οὗ (86 Ἵσυοϊβχίοη οὗ 9 6808 ΟἸγιδί. (σὶσ. 16. Ἰδὲζοσ ρασέ οὗ (Π8 
γ6ΓΒ6, ἰο ν. 837.) 

ὃν. ΤῊδ Ὀυτὶαὶ οὗἩ ΟἸὨγῖδὲ ΌΥ ΦοΒαρἢ οὗ Αὐϊπλδίμοα. (χὶχ. 38--- 42. 
ὃ νἱ. Τὴ τοϑυγγθοίίοη (Χχ. 1---10.), δηὰ Ογ ΙΒ. 8 ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΘΒ, ἢγβὺ ἰο ΜΑΣΥ͂ 

(11---18.)., 848πἃ, βοοοῃάϊγ, ἴο ἐπ6 ἀΐδβοῖ}]68 οἡ ἴΠ6 88π16 ἀγ. (19---23.) 
8 νἱῖ. ΟἸγίβι ' 8 δρρθάγδῆοθ οἰρῃῦ ἀδυβ δέδσ ἴο [8189 αἰβοὶρὶοβ, Τποπῖα8 Ῥαΐησ 

Ῥτγοβθηί. (24--29.) : 

ῬΑῈΤ 11]. οοπίαϊπς απ «σοοιηπξ ὁ {λ6 Τεγβοπ ὁ} ἐλ Ῥγίξον οῦ εις 
αοϑροὶ, απὰ οΥ ἡιὶβ 1 δῖση ἴῃ τον ἐπ τί, (Χχ. 80, 81., Χχ!.) 

ΘΈΟΤ. 1. ΘΟΙΏΡΓΪΒ6Β ἃ ἀροϊαγαύοη οὗ ἴπ6 οῃὰ σι οἢ δὲ. Φοῦπ μαά 
ἴῃ ΤἹΟΥ ᾿ῃ ΘΟ ροΒβίηρ' Π]8 (ΤΟΒρθ] ; νἱΖ. (μαύ ἢϊ8 γβϑάγβ τηῖρῇῃξ Ὀ6 
σοην!πορα {πδΐ υεδι ἐδ ΤῊΒ ΟἜΕΙΒΊ, ἐλε δὸπ 96 Οοα (χχ. 31.): 
δηἃ σομβοααθη Υ ἰμαῦ (Π6 ἰθμοῖβ δηα ποίϊομβ οὗ (θυ π8 απᾶ 
411 οἴμβοὺ βοἢ ἰθδοθθυβ ΟΓΘ Δ] ορο 6. ἔλ]86 δηθὰ Ὠογοίϊοαὶ, [1 
{818 βαούϊοῃ 18 γοϊαἰθα (υβῦ Β Δρρϑαγϑῆσθ ὕο ἢΐβ 186 }}0168 δὖ ἐμ 
Βρᾷ οὗ ΤΊΡοΥαϑ, δηα [18 ἀἸἰβοουσβα ἴο ἴπ6 δροβίϊ Ῥαίδσ, (Χχχί. 
1----19. 

ΞΕΟΤ. 2. δῷς ἰο 186 δυδηροὶιδὲ 08η ἰγαβοιῦ; ΟἸ γι ομθ ΚΒ 
Ῥείθσ᾽β ΘΓ ΟΒΙ Ὑ σοποοσηΐπρ Β18 ἀθαίμ, (Σχὶ. 20---23.) ὙΤΒΘ 
ὁοποϊυδίοῃ. (24, 28.) 

ΤῊ18. βδϑοίϊοῃ βθθιηβ ἴο βαυα Ὀθθὴ δαροά, 848 ἃ οοηΐαϊαίίοη ΟΥ̓ [86 Ορ᾿πῖομ δηΐοῦ- 
ἰαἰηδα ὉΥ βοπιθ, [μα δὲ. Φόβη νγᾶβ ποῖ ἴο ἀἷδ : -- δὴ οΟρί πίοῃ ἩὙΒΙΟΒ τσ Πᾶνα 
τοδκοηθα ἢἰ8 δυ μοΥγ, 1 μΠ6 δὰ βυετγοα ᾿ξ ἴο ρ888 υπγοξαυϊοά. 

Βεβιάθβ τοβαϊηρ {86 οὐύοσβ οὗ (θυ ίμα8β πᾶ [18 [0] σσοῦβ, Μ|- 
οἢ)46]18 ᾽β οὗ ορϊπῖοη {παΐ ἐομη αἰβο ἤδὰ ἴῃ νἱον ἴο οοηδαΐα {Π6 Θγτο- 
ΠΘΟᾺΒ ἰοηοίβ οὗ {μ6 ϑϑαθθβϑῃβ, ἃ βϑοῦ ὑψοῖ οἱαϊπηοα ὁ“ 0ῃπ {π6 Βαρί181 
ἴῸΥ 1.8 ἔουπᾶοτ. Ηδ [88 δαἀυοθα ἃ νδυϊοῖυ οἵ ἔθυπβ δῃὰ ρῇγσαβοβ, 
ν οἢ Πα 88 Δρρ]164 ἴο 1π6 Θχρίϑπαίοι οὗ {π6 ἢγϑί ουγίθθῃ ὙΘγβοΒ 
οὗ ΦομπΒ αοβροὶ 'ῃ βοῇ ἃ ΤΩΔΏΠΘΙ 8 ΤΠ ΘΥΒ Ἦ18 Θοπ)θοΐατα ποῦ 
ἐπαρσορα}}6.} Ῥασθαρβ γγ8 8.}8}} ποῦ ρυβδυ οὐν 1 τγχο οποία α τ ἢ 

1 ΜΙ|οἢΔ6118, νο]. 1. Ῥ;. 2385----902. 
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Ἐλοβοησα 16 ν, ὑμαῦ Το Πα οί ἰπ686 οἴδβϑβθβθ οὗ δογοίϊοβ 'η υἱδνν, 
Θηα {παῦ Βα ψτοῖθ ἴο οομυΐα ὑπ ὶν τοβροοῦνο ἰθποίβ. Ὑ οἵ, βουρἢ ἢ6 
οοπιροβαα Ϊ8 (ἀοβρθὶ ρυποῖρα! Υ τ 018 ἀαΒιρη, μ6 αἰ ποὺ ὙΒΟΙ]Υ 
οομῆπμο δἰμηβοὶ ἴο 10; δυΐ τοοῖκ οοοαβίοῃ ἴο ἱτραγύ οογγθοΐ νἱοῦγϑ οὗ 
(πΠ6 παΐαγα δῃά οδῖοοβ οἵ ὅ6β8 ΟἸγιδῦ Ὀοίῃ ἰὸ 96 }8 δηὰ (ἀδη!]68. 
Ποῦ α {18 ορίπἴοῃ Ὀ6 δοοβαβᾶ ἴο, 10 ν7}}} ΧΓθοοῇ 6116 [Π|ὸ ναοῦ Ορ]- 
ΠΪΟηΒ οὗ Ἰδαγηῃθα θη Θομσοσηϊηρ [86 Γ68] ΒΩΟΡ6 οὗ Φομη᾿ 5 (ἀσοβρεὶ. 

[[ὑ 19 νΘΥΥ ᾿πηρογίδηῦ ἴο 866 ὑπαύ {Π18 (χοΒρ6] νγὰ8 τυι 6 ἢ ΒΡΘΟΙΔΠΪΥ 
ἰο Τανθὰὶ ἰμ6 Ἰογὰ «6808 ΟἾγὶδὶ ἢ ΗΒ τωοβὲ ἀθορ πὰ βο]θπ)ῃ 
ἰοδοβῖηρ, δηᾶ ἴῃ [Π6 ΤΥβίοτΥ οὗ ΗΒ ῥϑύβδοῦ, [10 18 ἃ σου αίίοῃ οἵ 
οὐ]δοῖῖν γαῖ, δηα 88 ϑιομ 10 πιρϑέ ἴγοπὶ πη ἴο {ϊπλ6 τηϑϑὺ δηά 
οοηξιΐθ νυ ουΒ ἰΌΤΤΩΒ ΟΥὨ ΟΥΤΟΥ ἴῃ 118 βυυ ]θούνο Δρρ]οαύίοη. Βαϊ 
Β.1}1 10 οσουρῖθδ 118 οὐσα σγουπά.] 

ΥΙ. Τὰ ἴθ οὐνίουβ ἴο ΘυθσῪ αἰΐθηϊῖνο σοϑᾶοὺ οὗ {Π18 (ἀὐοβροὶ, δαὶ 
4“ ο]νη βίυ οι οὨλ 8. 0 ποίϊοα ἴΠο86 ρϑβδβαρθδ ἴῃ οὐν [ΟΣ ἢ ϑίοσυ 
διὰ ἰοδομιηρσ 10 πΠδά θαθη τοϊαίθα δ ἰθηρσίῃ Ὀγ {π6 οἵμοῦ Εὐνδῃ- 
β6]18[8, οὐ, 1 6 πλθη 1008 {Π 61 δὖ 81], 10 18 ἴὴ ἃ ὙΘΣΥ ΘΌΓΒΟΙΥ ΤΊΔΠΏΘΓ. 
Βγ ρυγβυΐηρ [818 πχομοα ἢ6 ρΊνϑϑ 818 ὑθβ τον {παὺ ὉΠΕΙΓ ΠΑΥΓΔΌΥΘΒ 
γα Δ1{Π|] ἀπα ἔτγιο, ἀπα αὖ {Π6 βδιὴθ ἰπ͵ρ6 ἰθανθδ ΠἱτηΒ6} σοομλ ἴο 
δηϊαγρα {Π6 οΒροὶ μιβῖοσυ. ΤὮ]8Β ΘΟΠΗ͂ΣΙΩΙΒ [Π6 ὉΠΔΗΪΙΟΙΒ ἀΘΟ]Α ΓΑ ΟΠ 85 
ΟΥ̓ ἀποϊδηΐ ψυϊίοτβ, (δαῦ [Π6 ἢτϑί ἴῃγθθ (ἀοβρϑὶβ νγοσα τυ θη δηά ρὰὉ- 
986 α Ὀείογα “οὔ οοταροβϑα ἢ18 βυδῆσοϊοαὶ Ὠϊϑίουυ. [ἢ {πΠ6 δοοουπί 
οὔ οἷν δανιουχβ ρδββίοῃ, αἀθαίῃ, δηα υοβαγγθοίίοη, 411 π6 ἴουγ (ἀο8- 
Ῥ6 18 σοϊῃοῖάθ ἴῃ ΙΩΔΗΥ͂ ΡΣ ΟυΪαγ; ἱπουρ ἤογο Φοῦπ ἢδ8 βϑνϑγαὶ 
(Βίπρβ ρϑου αν ἴο Ἀϊπβο. [πὶ ἢϊ8 (ἀο8ρ6ὶ, τλδὴν ὑπἰηρδ σοοογάθα ᾿γῪ 
{π6 οὐοῦ Εὐνδηρ]δίβ ἄγ ογϊθα, Ηδ Παβ ρσίνθῃ πὸ δοσοπηί οὗὨ ΟἿ 
αν Ο ΓΒ ὨΘΕΙ͂, ΟΡ οἵ 18 θαρύϑια ὈΥ͂ οπη. Ηδ ἰδῖκθβ ἢο ποίϊοβ 
οὗ οὔ δανίουσ Β ἰδηρύβιίοι ἴπ τἢ6 ὙΠΑΘΓΏΘΒΒ; ΠΟΥ ΟὗὨ (ἢ6 64]] ΟΥὉ 
ὨδΙη68Β οὗ 186 ὑπτγαῖνο ἀροβίϊθβ; ποὺ οὗ {Π6ῚῚ τα ϊββίοη ἀυσπρ {Π6 τηὶ- 
ὨΪΒΙΣΥ οὗ (γῖϑὺ ; ΠΟΥ ΟΥ̓ ἢ18 ῬΑΓΔΌΪ]68, ΟΥ ΟἾΠΘΥ ἀἰἸΒοΟῦΤΒ68 τοοογαθα ὈΥ͂ 
ἴΠ6 ἢγβῇ ἴἢγθο Εὐνδηρο  δί8; ΠΟΥ οὗ [18 ἸΟΌΓΤΏΘΥΒ: ΠΟΥ ΟὗὁἨ ΔηΥ οὗ 18 
ῬτΘαΙ οὐ Οη8 σοποογηϊηρ [Π6 ἀδβίγιοίοη οἵ “ ογυβαί θαι, τ ΒῚΟἢ ἀγ6 τοἰαἰθα 
ὉΥ {μοὰ; ΠΟΥ 88 ΨΦοῆῃ ταρϑαίθα δὴν οὗ (γιβὺ ΒΒ πγῖγαο]68 σοοοσγα ρα 
Ὀγ 1Π6πη, οὁχοαρὲ ἰμαΐ οὗ ἔδοαϊηρσ ἔνα ὑπμουβαπ ροορὶθ, ὙΠΟ νγὰ8 
ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ταρϑαίθα ἔοσ {πῸ βακα οὗ (μ6 ἀϊβοοῦσβα ἴο σῇ οἢ 10 σᾶνα 
δι. Βυΐ, οὐ 6 ΟΥΠΟΥ Βαδηά, Φ0ΠΠ πθη ] 8 βουοσαὶ πο ἀθηΐϑ, 
ψ]οἢ 16. οὐμον Εὐναηρο  δίβ πᾶσα πού ποίϊοοα. Τῆυδ, 6 ρσῖνθϑ δῃ 
δοοουπΐ οὗ οὐγ 1,ογ ΒΒ οἰθδηβίηρ [86 ἔδρα αἱ {δα ,3,γ8ὲ Ῥαββουεσ, ἤθη 
86 ψοπῦ ἴο «“6γιβαίθτα ; ας 811 {86 οἵδοὺ Εὐυδηρο  ϑίβ σῖνα ἃ βι Π}}] 
δοοουῃῦ οὗ [18 οἰδδηβίηρ {ὑπ6 ὕδθιηρ]θ αὖ [19 ἰαδέ ράββϑονοσ, Τῆθβο ἵνο 
διοῖβ, ΠΟΎΘΥΟΥ, δ ΜΙᾺ οἷν ἀἶοσοηῖ. Ηδ τοΪαΐθα (ῃ6 δοίβ οὗ Ομ γῖβί 
Ὀοΐογθ [86 ἱτιρυϊβοπμηθηΐ οὗ Φόομη {ππ6 Βαρεῖϑί ; [π6 τϑαάϊηρ' αὖ ὕδπᾶ ; 
1ῃ6 οὐγὰ οὗ {π6 δ 80 μαᾶά Ὀδθῃ ὉΠ πὰ ἔτοιμῃ ἢϊ8 ἱγίῃ ; [16 τοβαγ- 
ΤΟΟΌοη οὗὨ 1μαΖαταβ: {86 Ἱπαϊρηδίου οὗ 648 ἀραϊηϑ 1η6 νγοιθδῃ Ψ ῆ0 
δηοΙηθα ΟὟ 1,οτὰ τ οἰηἰσηθπῦ; {π6 νἹϑιῦ οὗ {π6 ὐβοῖκβ ἰο «6888 ; 
ἢ18 νγαϑηϊηρ (6 ἴδοῖ οὗὨἉ 18 ἀἸ8οῖ 0168; δῃα 18 σοῃβοϊδίοσυ ἀἰβοοῦγβα ἕο 
{ΠπΘ μὰ ῬΥΘΥΙΟΊΒΙΥ 0 ᾿18 Ῥαββῖοῦ, «ὁπ (ἀοβϑρϑὶ δἰθὸ δοῃίβ 8 ΠΊΟΓΘ 
Ρ᾽αῖῃ δηὰ ἔγθασθηῦ ἈΒΒΌΓΔΏΟ6Β {πᾶη [Π086 ΟΟΟΌΣΤΙηρ ἴῃ {Π6 οἶμοσ (ο8- 
Ῥ6Ἶδβ, [μαὺ ΨΦ6β818 18 ποὺ ΟΪΥ ἃ ρσοριδί δπα τλθββοηροσ οἵ Οὐ, Ὀπΐ 
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αἷἶκο παῖ Πα 18 ἰδ Μεβδίδῃ, [86 βὅοπ οὗ αοᾶ; δηᾶ δββοσίβ 18 ὑγα- 
οαχἰβίθποα δπὰ Ποῖυ ἴα {[μ6 οἰοαγοβύ δηᾶ τηοϑὺ ἀϊβίϊμοῦ ὕθστωβ, 

ὙΙ1. ϑαϊπιαδίυβ, ατοίϊαθ, Βοϊΐθη, δπὰ οὔμον οὐἶτῖοβ μανο ἱπηδρὶποα 

(παῖ ΦΖοῖπ ἀϊὰ ποὺ ττῖζα ἴθ αοβροὶ οὐἱρίηα!γ ἴῃ ατθϑαῖ, Ὀαΐ ἰπ [86 

Θγτίαο ἰδησιασα. ΤΙ ΐθ ΠΥρΟΙΠ6βι8, μουν ον, 18 οοπίχααιοίοα ὈΥ [ἢ6 
υϑδπίμαουβ οοπβοπὺ οὗ ΟἸ γϊβίϊδη δῆς υϊγ, νυ ϊοἢ αθᾶἄστηβ ὑπαὺ πα γοίθ 

1 ἴῃ ατοοκ. [ἢ δἀά!ίίοη ἴο {πὸ οὐβογναίϊομβ δἰγεδαν οἴεγοά, γεβρθοῦ- 

ἱπρ [π6 οτίρίπαὶ ἰδιριαρε οὗ 86 Νονν Τοβίδιηθηϊ", γγ78 ΤΑΥ͂ ΤΟΠΊΔΓΚ, 

ἐπαὶ (6 ΗδὈγαϊδιηβ οοουσείπρ ἴῃ (818 ὐοϑροὶ οἸθαΥΥ σου ἐμαΐ 1 
γΓ88 ΟΥἹρΡΊΠΑΙΥ τειυῦθῃ ὈΥ ἃ ἐν δὲ Η!8 βίγὶβ νγὰϑ ργσγοπουποβᾶ ὃν Μι- 
Ομ 188 το δ6 Βοίίου απ πιοτὸ βπθπὺ ἰππ (παΐ οὗ (Π6 οἴπεν Εὐναηρε- 
1158; δηὰ δα δβουῖθεβ {818 δ χϑϑ θη ἴο (86 Δ ΟΣ Υ δηὰ ἰδβίθ 1η {ἢΠ6 

ατϑοῖκ ἰδηρυαρο τ ῃϊομ {π6 Θροβι]6 βθαπὴβ ἕο μανθ δοαυϊγοά ἔγοῃι Εἰ 
Ἰοηρ τοδβίάθποα αὖ Ερβεϑυβ. Ηἰβ Ὠδιτβῦνθ 18 Ὁβαγδοίοσιβοα ὈΥ βιη- 
συϊαν ροσϑριουΐγ, δηα ΒΥ [86 τλοβί υὑπαββοιθα βαρ οἰ Υ ἀπά Ῥθπθνο- 

Ιεὴοθ. ΤΏΘΤο 816 ΤῸ ρϑββαρθθ ἴῃ Ηοἷγν Ὗ τἰῦ τόσο ἀθοΡΙΥ αβδθοῦπρ 

(Πδη 18 Εὐγβησο  βι 8 πασταῖῦδνο οὐ [86 τεβυγγθσοη οὗ Ἰμάζαστιβ.ῖ 

ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 

ΟΝ ΤῊΣἙ ΑΟἹἿΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙ ΕΑ, 

1 ΤῈῈ Ὀοοΐκ οὗ (μ6 ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ ἔοστηβ ἐδ ΒΠ πὰ ]αϑὲ 
οὗ {π6 Ὠἰϑίοτίοδὶ θοοκβ οὗ μ6 Νον Τοδίατηθῃξ, δηα οοπηροῖβ {π6 ()ο5- 
Ρ68 ψ τ {86 ἘΡΙ 6168 ; θοὶῃρ' 8ῃ πιβϑἔμϊ] ροβίβοσιρί ἰο [6 ἔστι, δηὰ δ 
ῬΙΌΡΕΟΣ ἰαἰτοάυοίοι (ο {Π6 Ἰαςύοτ. ΟἿ {818 δοοουῃΐ ἰξ [88 θθθὴ ρβϑπθ- 
ΤΑ] γ ῥ᾽ δορὰ δβίον (86 ἔουγ (ὐοβρεἶβ, [μουρῆι (88 ΜΊΟΝ6]18 μδβ γοιιαγκοά 
ἴῃ ΒΟΥΘΓΆΪ ἃποϊθηῦ τηϑη βου ρίβ ἀπ ὙΘΥΒΙΟῺΒ 10 18 ὙΘΥῪ ΓΘΑΌΘΠΙΥ Ρ]806 
αἴγοσ [86 ἘΡΊ51168 οὗ δι. Ῥδμὶ!. 

γατγῖουβ ΤΙΤΙΕΒ βάν ο θ66ῃ ρίνοα ἴο {819 ὈΟΟΚ Ἡψ ΠΙΟΝ δΓὸ ποίοορα ἴῃ {86 
οΥ164] οἀϊοπη8 οὗ (Π6 ΝΟ Τοβίδιηθηΐ. ΤὭμΒ, ᾿ῃ {πΠ6 Οὐάοχ Β6Ζδθ, ΟΥ 
(δι ει σα τπιδηυβοσιρί, 1 18 ο411.68 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ἐλε «οἷς οἡὐἡ Τγαπβαοίίοπϑ 9} ἐδε «Αροείϊε8. πη ἴμ6 Οὐοάοχ ΑἸοχαπάσιηυδ, 
ΔΠα ΤΩΘΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ τη ΒΟΥ ρί8, ἰΌ 18 Θη 1168 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΓΙΩΝ 
ἈΠΟΣΤΟΛΩΝ, ἐδ. 4εἐ 9 ἐδ Ηοῖν “4 ροεέϊε5,  ἈΟΝ Ὁ1116 18 αἰδο δἀορ θᾶ 
ὉΥ πιοϑὺ οὔ [6 ατσθοκ δπὰ 1μαη Βαίμοσθ. Ὑᾶμα ἢγβι οὗ (686 ὙἈΥΊΟΙΒ 
{1168 18 {πα Τ᾿ ΒΙοἢ 19 δἀορίθα 1η {86 μχιηίοα οἀϊ ]οΏΒ, δῃα ᾿ῃ 411 τη γῊ 
γουβῖοῃβ; θὰ ὈΥ τ Ποπὶ 1ὑ γγὰ8 ρὈΙΘΗ͂ΧΘΟα 11 18 ΠΟῪ ἸπηροΟββι] 6 ἴο δϑοοῦ- 
ἰαῖη. ΤὨΐδ θΟΟΚ οοπίδ! 8 στοαὶ ραγὶ οὗ {π6 ᾿ῖνοϑ δῃᾶ ἰγαηβαοίϊοπβ οὗ 
δι. Ῥοῖοὺ δῃπὰ δ, Ῥδυὶ], δῃὰ οὐἁἉ [6 Ὠἰδίοτυ οὗ [6 Ὁ γιϑδῃ ομυτοῖ : 
ΘΟ Θῃοἷηρ ἃ΄ {Π6 ΔΒΟΘΏΒΙΟΙ ΟὗὨ ΟΟΥ αν] ΟΌΓ, δα Ὀοϊηρ οοπίιηυρα 

1 ΜΊΟΝΔΟἾ 8, νοὶ, 11}, ΡΡ, 8308---815. Οπ [πὸ ἀθοϊβῖνο ὑδβε ΟἿ οὗὨ ϑδδίηςϊ 90}1π᾿8 Οοδρεὶ ἴὸ 
ἐῆο ΤΥ ΠΣ οὗἩἨ ΟἿΣ ϑανίουσ, δε Βίβδῃορ ΒΙοπιῆθὶ 5 “ Εἶν 1βοίσεβ, ἀοϊνοτοά οα ἴδὸ 
“Ἑγϊάδγβ ἀυσίηρ Ιηΐϊ, 1828." ΤΙ πάοῃ, 1823. 121η0. 

2. δὅ66 ρῇ. 18, 14. φωρτὰ. 8. Τηιτοά. νοΐ, 1ἰ, μαζί ἱ, Ὁ. 8316. 
4 ΟβΏρθ6}1 οἡ ἴ86 ΘΟΒΡ618, νοὶ]. 1ΐ. ὑῃ. 192---1956. Καϊηδοὶ, Οοπιμι. ἴῃ Ηΐδὲ, 1.0. Νον. 

Τοδὶ. νο], 111, Ὁ. 838, ἐἔ δεᾳ. ῬΥΝ, Ιηἰτοά, δὰ Νον. Τοθὶ. ὑΡ. 308----296. Ὑϑοσ, Ἠοῦτι, ὅδε. 
ΝοΥ. Το8ὲ, ρδσϑ. ἱ. ἢ. 810. ῬδΓδ 1ϊ. ΡΡ. 965---268. 
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ἄοτα ἰο δι. Ῥαυϊβ αὐτεῖναὶ αὖ Εοπιθ, δέου 18 ἀρρθδὶ ἰο (ὑββασ, θοτ- 
Ῥυϊβίηρ; ἃ ρογοα οὗ δρουΐ ἐπιτγ γθδγβ. 

11. Τιαὶ δὲ. Τυκο γα {Π6 δυΐδον οὗ 186 Αοἰβ οὗ {ῃ6 Αροϑέϊ6ϑ, 88 
Ὑ76}} 28 οὗ [16 ἀοβροὶ νυ βῖοῖι ὈΘΑΥΒ Δ1Β Πδῖη6, 18 ουαθηὺ ΒΟ ἔγοτα [86 
ἱηἰτοάαοίΐοη, ἀπα ἴσοι [86 ὩπδηὶτηουΒ ἰθβ 0168 οὗἉ {Π6 ΘΑ Ὺ ΟἸ γτὶθ- 
δηβ. Βοίδι δῖϑ ᾿πβοσιθοᾶ ἴο Τ ΘΟΡΒΙΪὰΒ:; δηά ἴῃ [86 ὙΟΥΥ ἤγδὺ γθσβ6 
οὗ {16 Αοίδβ {ῃ6γβ 18 ἃ σϑἔδσθῃοθα τηϑάθ [0 18 (σσοβρεὶ, νυ] οἢ Ἠ6 681]8 ἐλέ 
ργπιου; Τγεαΐϊδε. Ἐσοτὰ ἴμ6 ἔγοαπαπί 86 οὗ [86 Ητβί ρϑύβοῃ ῥ]υγαὶ, 1 
18 Οἷθαγ ἐμαῦ ἢ6 νγγαὰβ ργϑϑαῃύ δ τηοϑῦ οἵ (λ6 ἰΓδ ΒΟ] ΟῺΒ 6 στοαί, ΗΘ 
ΔΡΡΘδγβ ἴο μαγα δοοοιηραπιθα δ(. Ῥδὺὶ] ἴτοπὶ Ὑτσοδθ ἰο ῬΒΣΠΡΡΙ; ΒΘ 
αἶδο αἰϊοηάοά ἢΐγὰ ἴο «6 γυβαΐθμ, ἃπα αἰζουπαγὰθ ἰο Βοιηθ,  ἤαγα ἢθ 
τοιηδ θα ὑπὸ γϑϑγβ, ἀυσίηρ ἰμαὺ Δροβί θ᾽ Β ἔσβῃ ὀοῃβηθιιθηῦ. Αοδοοτά- 
ΣΡῚΥ νὸ Βπὰ δὲ. 1.0Κ6 ρδυΓΠ υ]ΑΡΪΥ τηθποπϑα ἴῃ ἔπτο οὗ {86 δ ὐυτῷ 
τυ ΐο Ὀν 50. Ῥαυὶ, ἔγομη Βοπιθ, ἀυχίηρ' {μα΄ οοπβποιλθηῦ. Α'8 (86 
Ὀοοΐς οὗ Αοἰϑ 18 οοπέεϊππϑα ἰο {86 οῃα οὗἉ {Π6 βοοοῃὰα γϑδγῦ οὗ 5:. δ} 8 
Ἰαρτγβϑουτηθηῦ, 10 οου]ὰ ποὺ αν θ6θὴ τι ύθη Ὀοίοτγθ [Π6 γϑαῦ 68 ; δηὰ, 
88 (86 ἀρδίῃ οὗ {δαῦ ἀροβί]α 18 ποῦ τηϑῃηοπρα, Σὺ 18. Ῥγόρ40]6 ἰμαΐ {Π6 
ὈΟΟΚ νγὰβ οοιῃροθοα Ὀοΐοσο ὑμαῦ ονθηΐ, ΒΟ 18 δαρροθοα ἰο ἢᾶνθ 
Βδρροποά αἹὉ. 6ὅ. ἘῸΓ {δμε80 γϑϑϑοῃβ, ΜΊο846]18, Ὁγ. 1γάποσ, Ὀζσ. 
Βδηβου, Βοβθην ]]ογ, ΒΙβμορ Του] πο, δηᾶ {86 σΌΠΟσΑ Υ οὗ οὐ ῖοΒ, 
δϑδῖρῃ (86 ἀαία οὗὨ (818 ὈοοΪς ἰο {π6 γϑδσ 68. 
ΤΙ. Τὸ [16 ρϑηυϊηθηθθθ ἃπα δα μβθη ον οὗἨ {πΠ18 ὈοΟΙ, (δ 6 οαυν 

ΟἸ γιϑιίδη Εδίβοσβ ῬΘΔΣ πδηϊοῦβ ἰθβι ον. Νοΐ ἴο τηϑηθοῃ [6 
αὐϊεθίδο:β οὗ {86 Αροβίο]ιο Εδίμοσβ, ἴὰ {86 ἢγχβῦ σθηΐυγν, τ οἷ μαγθ 
Ὀδδποο]]οοίοα ᾿γ Μετ. Φοηδβ, θσβ. Βϑηβοι δα 1μᾶγάηοῦ ", 7 6 ΤΩΔΥ ΓΟΑΥΚ 
{μὲ Ιγρηφϑυβὃ δηὰ Τοσγίυ ]δη 4, ἴῃ [6 βοοοη οδο ΌΓΣΥ, ὈΟΐΒ δϑουιροα 
{π6 Αοἰβ οὗ {86 ΔΑροβίῖεβ ἴἰο δὲ. 111Κ6. Απα {μοὶ ουάθηοα ἰβ οου- 
τοδοτγαίθα Ὀγ ἰδμαὺ οὗ Οτίροϑῃ, ϑγοσαθ, Αυρυθίϊηο, ΕΣ ΒΟΌ 8, ἀπά 4]]} 
Βα θδβοαιιοηῦ ΘΟο  οϑἰαβῦ 8] γι ύοσβ. ἘΕΌγίΒον, ΟΠ γγϑοδίοια δηᾶ οἴμοῦ 
ἘΔΙΒΟΥΒ ᾿ποστω τ8 ὑπαὺ [818 θΟΟΪΚ τγαϑ μη Δ ]Υ τοϑα ἴῃ (86 ΘΒ ΌΓΟΙ 68 
ΘΥΘΥΥ ἄαν Ὀσΐνοοθη {Π6 ἔδβίναὶβ οὗ Εἰ βίον δῃὰ Ῥοϑηίθοοβί οὐ ΥΥ εἰ ἰβυη- 
146,5 ΤὭΏΘ Μ᾽ ΑΙ ἐἸΠ:8}5, ᾿πά 664, 48 ν16]}] ἃ8 {Π6 Μαγοϊοηϊίδβ, αν υ 8, 
ΔΠα βοῦγα Μίδῃϊοθδῃβ, τοὐθοϊθα ἴῃ Αοἰβ οὗ ἔμ6 Αροβί6β, ποῦ ἔτομι ἶ5- 
[οΥἹο8] γθϑϑ0η8, θαΐ Ὀθοϑαδα ὑΠ6Υ τα]! αἰθα ἀραϊπβὺ {ποτ ΟΡῚ ΠΙΟΠΒ : [0 
186 Οποβίϊο8 (οὗ ψ μϊοῇ βοοῖ [86 Ὑ᾽ Α] η Δ ὴ8Β Δη4 Μαγοϊοηϊίθβ ΟΊ ἃ 
ὈΥΆΠΟὮ) αἰττηθα (δαὶ {86 (ἀοὰ οὗἩ [86 ΟἹ Τεβίδιμθηῦ τγὰ8 ἀσἴεσγθηςΐ 
ἔγοιῃ {86 οὐ οΥδο Νον Τορβίδιηθηῦ; δηὰ Πδὺ δηοίμον ΟΠ γιο, ἀΠδγοηὶ 
ἥγτοϊῃ ΟΣ ΘΑΥ ΟΣ, 7188 ῬΧΟΙ 866, ΤῈΘ ϑονοσίδηθ δηα Επογδ 68 Βίχο- 
ΠΌΟΙΒΙ Υ ̓πδϑίοα ὈΡΟῚ ΔΟΒΌΠΘΠΟΘ ἔγοτῃ οοσίδιη ἀΡΓ10168 οἵ ἔσο; ὙΏΘΓΕΔΒ, 
ἴπ [86 ὈοΟΚ οὗἉ Αοἴθ, {Π6 Ῥγογαϊθοῦοιβ π86 οἵἉ οοά 18 Δ] ονγοὰ, 1,Δβ|]γ, 
Μάδηοθβ τ ἰβῃ θα Ὠϊμη86 1 ἴο 6 ἰαίκθη ἔοσ “" [6 Οουέοχίον, σχο δα θαθῃ 
Ῥτοσαϊβοα ὈΥ ΟἸσῖδύ ο [18 δροβίίββ ; ὑαὺ ἰπ {86 Δοίβ 1 18 γοϊαίβα (δαὶ 

1 (οἱ. ἐν. 14. ῬΆΣΟΙ, 34. 
5. ΨΦοηεβ οἡ ἴπ6 Οδῆοη, τοὶ. 111. ὑΡ. 129---186. Ὁγ. Βεδηβοπβ Ηϊδέ. οὔ τῆ ΕἾγδὲ ῬΙ πίη 

οὗ ἘΠ ΠΕΠΕΔ ΙΝ, τοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 828 ---ὅ80. 2. οὐΐϊε, Ὧτ. Ιδγάπε᾽ Β ἤοσκβ, ᾿πάθχ, νοοθ “οἷς 9" 
ἐλε Α 

3 Τ τ ποι: ϑνο. γοΐ, ἰΐ. ΡΡ. 162,168.; 470. νο]. ἱ. Ρ. 868. Βοηδοι, τοΐ, ἱΐ, ῥ. 380. 
4 Ιρϊά, ϑ8γο. νοΐ. 1]. ΡΡ. 236], 262.; 4ϊο. τοὶ. ἱ. Ρ. 452. Βοηδβοη, νοΐ. ἰϊ, Ὁ. 331. 
8 Βϑηβο;, τοὶ. ἱΐ. ΡΡ. 8321--824. ΙΔΡάποΟΥ, 8010. γ0]. υἱ. ὑρ. 145---147.; 410. γο]. 11]. 

ΡΡ. 206, 207. 
4 Βθη90;, τοὶ. ἰΐ, Ρ. 332. Ιδσγάῃοσ, 8το. γὙοϊ. νυ. ὑρ. 138, 184.; 410. νο]. ἰϊ. Ρ. 605. 
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[6 Οοταίοσγίον ἐμαὶ μδὰ θδθθῃ 80 Ῥγοῃλϑθα τῦαϑ (ῃ6 Η οἷν ϑριγιί, ψῆο 
δΒαᾶ θαθὴ βοηῖ. ΤΏ γϑαβοηβ, ὑπογαΐογθ, ΨΥ (86 θΟΟΪΚς ψγ88 τοὐεοίοα Ὁ 
[Π6 Δρογο- θη ]οηθα βαοίβ, τοῦ ποῦ Ὠϊδίοτιοδὶ, θαΐ ἀοοίγ πα] ; Ὀοσαι8ο 
1Π6 παγγαῦνο οὗ Ἐῃ6 βαογϑα διβίογδῃ δοη γδα!ούβα (ἢ 61Ὁ ἀορτηδϑ ; δια 48 
ΤΟΙΣ ΘΥγοσΒ ΜΌΤΟ ἀοἰοοίοα αηα τοίαϊοα ΟΥ̓ ΘΟ ΘΠΙΡΟΤΆΣΥ ὙΓΙΓΟΥΒ', (86 
ἀπαυ81Η 64 ἀηα ἈπΒῸρρογίθα δβϑου 008 οὗἩ {Π686 ΠΘΥΘῦ]ο8 ΓΘ 80 (ἌΓ ἔτοσὴ 
πωρυρσῃίηρ [86 ὙΘΙΘΟΙῪ δηα σ ΘΠ ΠΘΏ 688 οὗ {πα Αοἵβ οὗ [Π6 ΑΡροϑι168, 
(Παΐ, οα [86 ΘΟὨΕΓΔΓΥ͂, [ΠΕΥ δῇοτά ἃ ἀδοϊϑῖνα δῃα σου] αΐθσαὶ (ΘΕ ΠΟΥ 
ἴῃ νου οὗ (Π6 Ὀοοϊκ. 

ΙΝ. δ5ι. ΖΚ ἀοαο8 ποῦ Ἀρρϑᾶγ ἰο μᾶνθ ἱπίοπαρά ἰο πυῖΐα ἃ σοπη- 
ΡΙοΐθ θοοϊοβιαϑίϊοαὶ Εἰϑίοσυ οὗ ἴπ6 ΟἸ γιβίϊδῃ ΟΒΌΓΟ. ἀατίηρ {π6 ἢτει 
ἘΒΙΓΕΥ γοᾶγΒ ΔἰΌΟΣ ΟἿΣ Θανιου τ ΒΒ ΔΘΟΘΏΒ10Π, ΠΟΥ ονθῃ οὗ δὲ. Ῥδὺ} Β 116 
ἀυγίηρ {πα ροσῖοα; ἔὉΓ 6 [)88 δἰπιοϑῦ ὑυ ΠΟ] Υ οπι θα ψμαῦ ρϑββοα 
διηοηρ [Π6 “76 ν78 αἴνον [Π6 οομνοσβίοπ οὐ ὑμαὺ ἀροϑί]8, αηὰ 18 ἰοία}}γ 
Β]ϑηῦ σοποθγηϊηρ' [μ6 Βργοδα οὗ ΟἸὨγἸβυ λῃΥ 1η {16 Εὐαϑὺ δηά ἴπ Εσγρί, 
89 Ὑ61] δ8 ἐπ6 ἔοιιπάαιίοη οὗἩ {π6 Ουσοῦ οὗ ΟἸγὶβὶ δ οιμα, 5... Ρα}}8 
ἸουτγηοΥ ἱπίο Ατσαῦϊα, μα ΤΔΩΥ ΟΥΠΘΓ ἰορίο8, ΓπΠουρὮ 86 ἸΑθΟΓΒ δηᾶ 
βυδγιηρθ οὗ {π6 ΟΥΒΟΥ Δροβί]θβ οουἹὰ ποῖ θὰ πανα δῇογάρα {6 τηοςῖ 
ἸΒΕΡΕΘΤΝΕ τηδίθγια β, ῃδα 10 [4]1]|6π πη Πῖη 8 ἀοβῖρη ἴο Βανα σοτηροβοὰ 
δὴ Θηἶσα Ὠϊβίοσυ οὗ (86 Οδυτοἢ. ' 
1 να οαγ ΠΥ Θχαπλῖηα {Π6 Αοίϑ οὗ {μ6 ΑΡροβί]δθβ, νγα 8β4}} ρογυσοῖνθ 

ταῦ 50. 1μυἷκα Παα ἔν ο Οὔ] οίβ ἢ νἹοῖν :--ἰ. Τὸ τοϊαΐο ἴπ τυ δῇ ΤΔΠΠΟΥ 
{86 ρ᾽ῆδ οἵ 186 Ηοὶγν ϑριγιῖ σγοτα δΘοπηπιαπϊοαϊθα οἡ {Π6 ἀν οἵ Ῥεπίο- 
οοϑί, δηᾶὰ {πὸ βιθϑθαυθηῦ σα γ 688 Ῥογξουηθα ὈΥ [86 δροβί]οβ, ὈΥ 
ψοἢ {π6 σας οὗὨ ΟὨτΙϑ ΠΥ τνᾶϑ σομβγιηθά, Αἢ δας ηθηςς ποοουπὲ 
οὗἨ {ῃ18 τηϑίῦθσ γἃ8 δοβοϊ υἴο] Υ ὩΘοθϑβασΥ, Ὀθοδαβα ΟἸγῖδὶ μαὰ οἴθη 
ΒΒ ΓΘ Π18 ἀ18ο10}68 ὑμαΐ ὑμ6Ὺ βῃου!α γοοοῖνο (86 Ηοὶγ ϑρίτιῖ.---2. Τὸ 
ἄδ νοῦ δυο δοσοιηΐβ 88 ρσονϑα {μ6 οἰαῖτα οὗ {6 (ἰ6π|}168 ἴο δάἀγηἱββίοῃ 
Ἰηἴο [86 ΟἸαγοῖ οὗ ΟἸιγιδί,---α οἷαϊπι ἀἸεραΐοα ὈΥ 186 «“δνν8, Θβρβοία!]ν 
αἱ (86 6 ἤθη δύ, ΤλΚὸ ττοίθ ἴπ6 Αοίβ οὗ 1πΠ6 Αροβί]θβα. Απᾶ ιὲ 
νγ88 [Π16 ὙΘΓῪ ΟἸγουτηβίδηοο ππϊοῖ Θχοιθα {πΠ6 Βαῖτοα οὐ {π6 “68 
ἀραϊηδί δύ, δα], δπα οσοαϑιοπθα ἢΪ8 1 ρΥ]ϑοητηθηΐ ἴῃ Βοπιοα, τ ῖτῃ 
σοι Θῦ. Τα κθ οἱοβοβ δἷ8 μϊδίοσγ. Ηδηοθ νγ6 866 {86 ΓΧΟΔΒΟη ΠΥ ἢΘ 
τοϊαίθβ (οἷ. γ11}.} [86 οοηνογβϑίοη οὐ {Ππ6 ϑαιηδγ ίδηβ, δηὰ (οἷ. χ. χὶ.) 
{Π6 βίοσυ οὗ (ὐοσποῖῖυβ, σοι δί. Ῥείοσ (9 ψοβϑα δα που ν {88 
Δ νΟΓΒΆΓΙΘ8 οὗ δι. Ῥδὺϊ] παὰ δρρϑαϊθα ἴπ ἔδνουσ οὐ οἰ γοιιπιοῖ βίο 3) 
θαρεϊΖαά, ἐπουρὴ μ6 τγᾶϑ ποῖ οὗ {86 οἱγουτηοίδιοη. Ηθησθ α͵80 δῖ. 
Τα τοϊδίθθ [πΠ6 ἀοίουιϊπαοη οὗ {μ6 γβῦ ὁοῦ 61} ἴῃ «} ἀγιιβα] πὶ 
Γαϊαίνα ἠο ἴ86 1, ΘΥ] 108} ἰατν : δηὰ [Ὁ [Π6 δα γθᾶϑοῃ ἢ 18 ΠΙΟΤῸ 
αἰδῖαδα ἴῃ ἢ18 δοοουηΐ οὗ δ5ι. δα} 8 οοπνοσβίοι, δηὰ δὲ. Ῥϑὰ Β ργοδοῃ- 
ἴῃ {16 (ἀοβρεὶ ἰο ἴη6 (ἀθῃ}168, (πη ΟἹ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ βι )]6οῖ. [Ὁ 18 ἔγιιο 
{πμαῦ {Π6 τ]1016 γτοϊαύϊου, τ ῖο δύ. 1υ1κ6 Π88 ρίνϑη (6}}. ΧΙ].}, μα8 πὸ 
οοππηθοίϊοι 1} [86 Θοπνοσβίοῃ οὐ [Π6 (ἀθη 1168; θα ἀστὴρ [Π6 ρογιοά, 
ἴο τ ΠΙΟᾺ ὑμαΐ Παρίου σοϊαίθβ, δὲ. Ῥδὰ] μι] 861 τσὰϑ ᾿γθβοηΐ δ “ϑγυ- 
Βαίθτη (866 Αοἰβ χὶ. 80. χὶ! 25,}, δηὰ 10 18. ργό θα ]6, ἕο {πᾶῦ ΓΘΆ5Ο0Ι, 
τας δὲ. 0 Κ6 Βαβ ἱπίγοάυοσοα 1, Βαΐ {Ππ6γ6 18, 3. Α {{Π|γὰ ὁριπίοῃ, 
τ ΙΟἢ ΜΊΟΙ86115 {Π1ηκ8 ποὺ ἀσνοϊὰ οὗὨἨ ργοῦδ Ὁ}, ν1Ζ. ἰῃμαῦ δῦ. Τὰ 

1 Ἰτοῦθυϑ ϑάνοσβυβ Ἡγοβοϑ, 110. 11}. ο. 12. Ὑποοάοτγοι, Ηἰδί. Εςο]. 110. ἴ. 6. 31. Δυ- 
ξυδιίπο ορὶδβῖ. 251, οὗ οοηῖτα Εδιδίτπι, 110. χῖχ. ς. 81]. 

2. δεὲ Οἷα. ἱϊ, 6---2]. 
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ταϊσεὐ ἀοδῖρη ἰο τεοογᾷ ΟὨΪΥ {μο86 ἔμποίβ ΒΟ. μ6 πδὰ δἰ ΠῸ. βθθῃ 
Ὠἰπ86 1 οὐ δᾶ μοαγὰ ἔγομι ογϑ- 1 0Π68868.ἷ 

Υ. Τιια Αοἰβ οὗ {π6 Αροβίϊθβ, ΜΊομβο β οὔβοσνοβ, τνοσο δου ΘΒ {}Υ 
πτὶτἴθη ἢ ἃ ὑΟΙΟΥΔΌΪΥ δ γιοῦ δἰὐθιύίοῃ ἴο ΟΠτοηο]ορίοαὶ οσάϑγ; ἐμουρὶὶ 
δὲ. Τὺκ6 Π48 ποῦ αϑχοα 4 ἀμίβ ἴο δῦ οπα οὗ [Π6 ἔμποίϑ γϑοογάβα ὈΥ 
ἢ. ὙΠογο ἅγ6, ΒΟΥ ΘΥΘΥ, ΒΟνΘΓΆ] ρμαγίβ οὐ {Π18 Ὀοοῖκ, ἴῃ ΒΊΟΝ. 66616- 
βἰδβίϊοϑὶ Ἀἰβίοσυ 18 οοπι δἰ ποα τ ρο [1οΑ] ἔαοίβ, [μ6 ἀαίαβ οὐ τυ Βοἢ ἀγὸ 
Κηόντῃ: δηᾶ ἰμοδο Μιοἤδ6118 485 οπαθανουσοα ἰοὸ ἀδίοσιϊηθ, Ὀδολι86 
1π6 σὨΣΟΠΟΪΟΡῪ Μ01}} ποῖ ΟὨ]Υ σοπίσιραΐα ἴο 1] δἰγαΐθ {π6 Αοἱϑ οὗ 86 
ΑΡοβί]ε8, θαΐ αἰβο ψΨ1}} δϑϑιϑὺ υ8 1ῃ Αχίηρ' (86 γ6ὰν ψΠΘη τηδῃῦ οὐ δι, 
Ῥαυ}Β Ερβϑῖ]968βΒ ψοσθ τυ θη. Τακὶηρ ἔοσ σταπίοά, ὑποτγοίογο, {πα 
{π18 ὈοοΪκς σοταταθηοθθ τ {πΠ6 γοᾶν 33 οὗ {Π6 (ΥΙβδη τὰ (1π τ ΒΙ ἢ 
οδἰουϊαίίοη μ6 ἐὈἸ]οτβ Αὐομῖβῃορ [7586γ), 6 μ88 ρίγϑῃ ᾧ8 (Π6 [Ὁ]]ον]- 
ἴηρ' 86.168 οὗ ἀδίββ : -- 

1. “Το ΕἸγϑέ δροοῖ, αἴλον [Π6 σοπιτηθποοτηθηὶ οὗὁὨ [Π6 ὈοοΪκ, 15 δὲ οἷ. χὶ. 29, 80. ; 
ἴον ψβαῦ Βαρρεποὰ Ὀδθίνθθη [Π6 ἔἤγβὶ Ῥοηΐθοοϑδῦ δῇσ. Ομ γι ϑι 8 δϑοθηβίου δπὰ (}}}9 
Ῥογιοὰ 18 ψ μου ῦ ΔΩΥ τρᾶγ ΚΒ οὗ ομγοποίοσυ. Βυΐ αὖ οἢ. χὶ. 29, 80. να Βᾶνὲ ἃ ἀδίβ:; 
ἴον {86 [Ἀπιΐπα τ ῖς ἕοοῖ ρῥἴδοα ἴῃ {μ6 [πι6 οὗὨ ΟἸαι 8 (αρϑαν, ἀπ ἢ ἢ πάρα 
{86 αἰδοῖ ρί68 αὖ Απιϊοοὶ ἴο βεηα το β΄ ὑο {πδὶν Ὀγθίμγθη ἴῃ (1258, Παρροηθά ἴῃ [88 
Τουγ γοᾶν οὐ ΟἸδυ  8᾽8 σοῖρστι, {μδὺ 18, ἴῃ [86 γϑδᾶγ 44 οὔ ἴπΠ6 ΟΒ τ βυδη ξογα. 

2. ϑεοοπά ἐροολ. Ἠοτοὰ Αρτίρρα ἀἴ68 βοϑὴ αἴϊοσς μ6 ἢδα ρυῦ ἴο ἀθβιβ 1118 Δροβίὶβ 
δι. ΔΦαιηθ8β; δηά δὺρουῦ {δμδ0 ὑἰπι6 δι. Ῥαμ] δηὰ δι. Βαγπδῦδϑ σοί ΤΩ ἔγοσα ΘΓ 586 Πὶ 
ἴο Απιίΐοοι, (ςἢ. χὶϊ, 2]---25.) ΤῊ]8 5 80}}1 ἴῃ [86 γροᾶνῦ 44. 

8. Τλὶγα ἐρυοῖ. (ςὮ. χνῖϊ. 2.) ΒΒΟΡΟΥ δἴθον ἴ86 ὈΔπΙκΒιηθηῦ ΟΥ̓ (86 “7608 ἴγοτι 
Τιαὶγ Ὀγ ΟἸαυά 8 Οςβϑασ, 50. Ρδὰϊ ἀγγίνϑ δὶ Οοσί πίῃ. Οὐοχηιηθηΐαίουβ δχ (μ6 ἀδία 
οὗ δά ἴο ιμ18 ανϑηῦ; Ὀαὺ 1 15 πποογίβιῃ, [ῸΣ Θιισίοπίι5, [Π6 ΟὨΪΥ ἰϑίοτίδη 80 [188 
ποιϊοοὰ {818 ὈΔηΙϑπιοηΐ οὐἩἨ ΌΠ6 7678, τη ΘΠ ]ΟΠ5 ὁ πὲ βουΐ ἀδῖα. 

4.  οιγίλ ὁροοῆ. ϑι. Ῥαι} σοπιθ8 ἴο Φογβα] 6 πὶ, θοῦ ἢ 18 ᾿παρτγβοηθα ὉΥ ἰμ6 
6νν8, ποὺ ἰοὴσ δὔδυ {6 ἀϊδίαγ θποοβ το ποτα οχοϊνθα Ὀγ {πῸ Ἐργριΐδη. (οἷ. 
χχὶ. 87---39.) ΤῊΐδ ᾿πυρτϑοητηθηῖ οὗ 851. δὰ Βδρροπθὰ ἴῃ {πὸ γθαγ 60, [Ὸγ 10 τγϑ8 

εὔνπο γοαγϑ ὈοίΌγο Ἐπ ΙΧ αὐἱἰοα 9 σογθγηπιθηῦ οἵ δυάδα. ((Β. ΧΧΙΙ. 26., χχῖν. 27.) 
ὅ. ΕὐΠπὰ ἐροοῖ. ἼΝΟ γὙ68γ8 δῇιεσ ἴΠ6 σοπατμοποθπηθηὶ οἵ 80. Ῥαυ 8 ππργιβοημηθηῖ, 

Ἐδβίυ8 18 ἀρροϊηΐεα ρσονογποῦ οἵ ὅυάεεα, Α.Ρ. 62. (εἶν. χχῖν. 27., χχν. 1.) 
τοῦ 1815 ρογοα ἴδ)6 οἰ γοῃοϊοσΎ οὗ 6 Αοἰβ οὗἩ (μ6 Αροβι]θβ 18 εἰἴϑθασ. ὅ8':. Ραὰὶ 

18 β6ηὖ ὈΥβοηοῦ ἰο Εοτδ ἴῃ ὑπ6 δυυ τη ΟΥ̓ ἴΠπ|6 δδτηθ Ὑϑᾶν ἴῃ ὙΒΙΟΒ Εδϑίιβ αττὶνοα 
ἴῃ Δυάεα : Βα βυ δ γϑ ΒΕ ΡΎΤΘΟΚ, ράᾶ5865 ὑΠ6 ΜΠΏΓΟΣ ἴῃ ΜΑΙ 8, ἀμ ΔΥγῖνο8 ἰπ Βοιηθ 
ἴῃ 186 (ΟἸ]ονίηρ γϑδγ, ἐμὰ 18, ἰη 68. (εἰ. χχν]. χχνἹ!. χχνἹ].) 
ΤΟ Αοἰβ οὗ ἴῃ68 ΑΡροβί]68 οἴοβθ πὴ 186 6παὰ οὗ {86 βθοοῃμᾷ Ὑθδγῦ οὗ δ. Ῥαὺ}}8 

ἱπηρτἰβοπιηθηῦ ἴῃ ΒΕ ΟΠΊΘ ; ΘΟὨΒΘΟ]ΙΘΏΥ, ἴῃ [Π6 γᾶ 66. (οἷ.. χχνι. 80.}"" 
7 παιδί θ6 οι οοὰ ἐδδαὺ ᾿Υ ἴΠ6 ἀδῖς οἵ [86 στυο! αχῖοη ἬΟΣΘ ΘΑΓΠΟΣ τδη Α.», 838. 

1μ6 ῬοοΚ οὗὨ Αὐοἰϑ πιυδὺ σογτηθηςα 80 τυ οἢ [16 ΘΑΓ]16Γ.] 

1 186. ἀἰβῆου]ῦ το ἀδίογηχϊπο {ΠῸ ἀαίθ οὗ ἰμ6 δυθηίβ ὑμαὺ μαρρϑηρα 
Ὀείνσθοη ἴῃ Θροομβ 38 δπᾶ 834, δῃὰ Ὀδαϑύνγθεῃ 44 δπὰ 60, δβρϑοίϑ!]ν 
1Π6 {πιο οὗ δι. ῬΑ} 8 Θομγουβίοῃ δηα οὗ [86 οοιηο]} αὖ “  υαβαΐθιι : 
Αὐοθθῖβηορ ὕὕϑον ρίδοθβ {π6 ἢγβὺ οὗἨ {686 ὑγαηβδοίομϑ Α. ἢ. 8, 

᾿ ΜΟΙ ΔΕ]18, νο]. 111. Ῥαγί ἱ. ὑῃ. 327-881. Ὧγ. Βϑῃδβοῃ, Πποτγονοσ, 18 οὐ ορίηΐοη τπαὶ 5. 
Τακο ἀοβίρποᾶ ἢ18 θΟΟΪΚ ἴο Ὅ6 ΟΠΪΥ 8. σοηῃςῖδβθ βρϑοϊπιοη οὗ [06 ἀΟΟΙΣΙ 68 Ργοδοῃοα ΕΥ̓͂ τἢ}0 
ΑΡοϑβιῖεβ, δπὰ πὲ 6 γγὰϑ οἢοΗῪ ἀδβίγοιβ οὐἩἨ ἀθβουϊίηρ ἴπ0 ΤῊΔΉΠΟΥ ἴῃ πΒΙοἢ {116 ον, 
Ῥτοβοίγιαβ οὔ ἴμ6 ραῖο, οΥὁ ἀθνουῦῖ ΟΘηΈ1168, απ ἴπ6 ἰἀοϊαίτουβ (6 π11168, τόσα σοβρθοῖίνο!Υ 
σοηνογίοα, Ἡρποὸ 118 Ἰδαγηθα δαῖδθοσ ἀϊνί 65 [Π6 ὈΟΟΚ ἰηΐο ἴἤσγοθ ραγίβ οὐ ὈΟΟΪΘ, νἱΖ. 1. 
ΤΙο βἔγσί ματί σοῃίδίῃ8 δ δοσουηῖ οὗἉ {π6 ργοραραίίοῃ οὗ τ (ο8ρο] διηοηρ 1Π6 ενν5 ΟἾΪΥ, 
ἤτοπι 4. ἢ. 33 ἴοὸ Α. Ὁ. 41, ἱποϊαάϊηρ σμδρίογ ἰΪ. ἰοὸ χ. 23. ΤὮΘ δεοοπαὶ σοι ργίβοβ 8 δοοοιηξ 
Οὗ ἸΠ6 βργοδάϊπρ' οὐ ἢ β ΔΉ ΠΥ ἀπιοηρ [86 ἀσνουῦ (ἰΘη 1168, ἰορ ῖ ΠοΣ ΤΠ 1ϊ8 ΤΆΓΟΥ ῥτὸ- 
τοββ διμοηρ, [Π6 Φ6 78, Α. Ὁ. 41 ἴ0 Α. ἡ. 44. (Λοῖἴβ χ.---χ !.) 8. Απὰ 6 ἐλέγαὶ μαζὶ οοϊη- 
Ῥγοιομ τῃ6 ἀϊδιιδίοη οὗ ΟΠ τ β Δ ΠΠὙ διοπρ (6 Ἰάοϊαίγουϑ Ο πΕ 1168, Τοροῖμοῦ τυῖτἢ 118 
ΤΟΤΊΠΟΣ Ῥγόρτοδθ διμοηρ [86 ἔγο ῥγεοθάϊηρ οἰβββ68 οὐ Ῥδύβοῃβ, Α. ἢ. 44 ἴο ἃ. ". 63. (λοεῖϑβ 
ΧΙ], πο Χ ΧΥ 1.) ΒΘΏΒΟΙ Β Ηἶδὶ. οἵ [μ6 ὅτει ΡΙαπεηρ οἵ ΟἸ τ δι δηϊγ, νοὶ. ἱ. Ρρ. 292----24. 
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οἴδποτϑ ἱπ 38. Βαΐ, ἐπουρῇ γα σαπηοῦ αἰίαίη ἰο δβοϊαὐθ δου δι ὨἰΥ, 
ῬΓΟΌΔΌ]6 σοη]θοίυγο τϑὺῪ 6 ἰοσηθα. Τπβ, ΜΙΟμΑΘ.18 σοιραγῖςα, δ. 
ϑίθρμθη ΒΑΡῪ βυβογθα τηατγίγσαάοια Ὀοίοσα Ῥ]δίθ νγαὰβ σϑοβ]]ϑα ἔγομπι 
{π6 σονεγῃτηθηὺ οὗ Ψυ6256; Ὀοοδιδα, ἀηάθ ὑπαὺ ργοσαγαΐοσ, [86 68 
Πλᾶ ποῦ 186 Ῥονγοῦ οὗ ἱῃΗϊοῦπρ' σαρΙῖ4] ρα πΙβμαθηῖβΌ Νονν, δοοοσάϊηρ; 
ἴο ἴβμογ, {π6 γϑᾶγ ἴῃ ΜΕΐΟΩ Βηαῖο 8 ΤΘ 0816, νδϑ {86 {μι τ γ- στ 
οὗὨἨ 186 ΟΠ γιβδη φσὰ: δ, δίθρμοη β τηδγίυσαοιῃ, ἐμ γοογα, ΡΟ ΔΌΪΥ 
ΒΔρροπμοα αἴοσς 86. [1818 θ6 ἔσυρ, δῖ, Ῥδὺ} Β ὁοῃνογβίοη πχυδὺ ἤδνθ 
᾿ΔΡΡοΩΘα ᾿κοννῖθο αἴοσ 86, δῃὰ ἱποσγοΐοτο 3 18 ἰοὸ ΘαΣΪΥ ἃ ἀδίδ. 
Βαΐ ποῦν ἰοπρ; αἴνον 86, τ ποῖθον ἴῃ 38, οδηποῦ θ6 ἀούθσιηθά, 

Ιῃ ταῦ τρϑπηοῦ ἴπ6 Τομδρίαγβ 111. ἴἱν. Υ. Υἱ. δἵὸ 0 δα διτδηρσοάᾶ 
Ὀοΐπτοοθη 338 αδμᾶ 36, Μ|ΊΟΠ 4618 οαπηοῦ ἀοδίθυτωσῃ : ὉΓ τ μαὶ οὨγΟ!ο- 
Ἰορϑῦβ αν βαϊἃ 18 τβϑῦθ οοῃ)ϑοίΐαγο, δηα ποῦ οδἱουϊαίΐοθ. Τἢδ β8πὶ6 
ὉὈΠΟΟΓΙΑΙΠΕΥ͂ ΡΓΟν 8118 ἴῃ ταβροοῦ ἴο οἰ. Υἱ]}. δῃά Χ. : ἴοσ νγὸ οδῇ δϑῖγηι 
ποίησ τλοσρ, (θη ἐμαὶ (86 Ομ ταυβῦ Ὀ6 μἰδορα Ὀοΐογο {πὸ οὐοὺ δἰἵδυ 
86. αι αἵ Πἰκονῖβ ἴῃ (86 ἀατὶς τ ἢ τϑϑρϑοῦ ἴο οἷν. χὶ. χὶν. δπά 
ΒΟνΘΓΑὶ οἴμοῦ ομαρίοτβ ΟἿ οἢ. Χχυ]. γγὙὲ ΤΩΔΥ δββογύ, ὑμαῦ 10 θ6]οησβ ἴο 
8 ΡοΥΙοὰ αὐ ἰθαβϑὲ βὶχ Ὑ68γΒ ὑγίοσ ἴο 188 ἔοι Θροοῖ, οὐ (ἢ6 γϑαγ 60: 
ῸΓ ἃ ΥΘᾺΣ δηά 4 84] δἱ Οογίπίῃ, {ἄγθα γϑᾶγβ αὖ ᾿ρ[δβι8, αῃα {Π6 {ἰπ26 
ΒρΡϑῃΐ οἢ βενϑσδὶ ᾿ΟΌΣΠΘΥΒ, οδῃ ΒΑΓΑΪΥ Ὀ6 ρΓΘδΒΘα 1πἴ0 ἃ Βι.Ά 116 ΘΟΠΊρΡ458 
ἔθδη (πα οὗ 8βὶχ γϑαᾶγβ. Τὸ οἷ. χυὶ., ἐπογοίογθ, (6 Ἰαίβδί ἀδίβ τ ῃιοὶ 
οϑη δ6 αϑϑιίρῃρα 18 δὅ4: δηᾶ 10 18 ποῦ ᾿ργοραῦ]6 ἐδαὺ ἰῦ βῃου]ὰ Ὀ8 
ἀαίοδα 51}}} φαυ! τον. 

ΥΙ. Το Δοίϑ οὗ ἐμ6 Δροβίϊθθ τῶδυ ὃ6 ἀϊνι θα τηΐο ἴἴγθα ῥυῖποῖραὶ 
ῬΑ ; ΥἹΖ. 

ῬΑΒΤ 1. οοπέαϊῃς δε Πὶδε απα ῬΥοστεῖς ὁ ἐδε Μοίλον Ολιιγοὶ αὐ ὕε- 
τιιβαΐσπι ἤτοπι ἰλς Τίπιε 06 οἱ" ϑαυΐοιιγὴΣ “48οεηβίοπ ἐο ἐλς ΕἸγδὲ εισίει 

. εγεεομέίοπ. (ἢ, 1.---Ὑ]}1.} ᾿ 
5ΕΟΤ. 1. Τα ὑΓδηβδοῖοιβ ὈΘἔΌσα πα δέζοσ 6808 ΟἾσ βι Β ΔΒ βΊ 9 

ἰἸηΐο μοάνθῃ, (1.) 
ΒΕΟΊ. 2. Τὴ6 ἀοδβοθηὶ οὗ (80 ΗΟΙΥ ϑρισις οα {86 δροβίϊθβ δ (88 

ἔδαϑί οἵ Ῥοηϊθοοβί, δὰ ῬοίθυΒ ἀϊβθοοῦγβα ἴο [86 Ῥθορὶθ ἰῇ οοηβθ- 
ααθηοα οὔ τ, (11.) 

ΞΈΟΤ. 3. Αὕ ]ᾶπ|6 τηϑη Βοα]οἃ Ὀγ Ῥοίοσς δηᾶ “08η --- Ῥοίθγ᾽ β 418- 
οουγΒο ἴο {π6 ΡΘ6Ο0ρ16--- Ενθηΐβ (μδὲ Ὀεΐδὶ {πμ6 ροϑέ]68. 1ἴῃ Θομβ6- 
4ιθηο6 οὗὨ [π΄ πιῖγϑοϊθ. (11. 1ν.) 

ΒΕΟΤ. 4. ΤΒ6 ἀδαίῃ οὔ ἀπδηῖαβ δῃηὰ ϑαρρἈῖγ --- ΜέΊγϑοὶθβ οὗ {π6 
ΔΡΟΒΙΪ6Β, --- 0 ΔΓ6 Βοουγροα δηὰ ἀἰδηηϊββοά, (ν.) 

ϑΈΟΥ. ὅ. ΤΏ ἱπβεϊευοη οὗ ἀΘβοοῃΒ, --- 6 ἀἸϑοοῦγβα δηα τηδγ νυ τά 
οὗ ππ- δὰ (86 βγβὶ 6 δ ροσβοουοη, (Υ]. Υἱῖ. ὙἹ11. 1 
--4. 

ῬΑΕῚ 11. οοπιργῖίβεβ ἐλ Ζ)ἱδροεγβίοη οΥΓ ἐλε Ἰϊξεὶρῖ68 -- ἰδ6 ῬΥορασαΐζίοπ 
9 ΟἸιγιϑεϊαητΐψ αἀπιοης ἐδ ϑαπιατίζαηδ ---- ἰλό (οπυεγδίοπ 9 δί. Ῥαμὶῖ, 
απὰ ἐλε Κοιπααξίοη 97) α Ολτνίδέίαη Ολεγοῖ αἱ Αποοῖ. (ΥἹΔ]. ὅ ---Χ1}.} 

ΘΕΟΥ. 1. ΤΠ ῥ]απίϊησ οἵ ἔπ σμυτοι αὖ βαμλασῖα. (11. ὅ ---26.) 
1 Μ|ΙςΝ Δ 118, νοὶ. {ϊ1. Ραγὶ ἱ, Ρρ. 336-238. Ὑμο ΟἸγοΠοΟΪΟΟΥ οἵ [Β0 Αοἰδ οὔ {6 Ανροβιῖθβ 

8. ἀἰϊδουιδϑοὰ δὲ οοῃδίἀθγδοϊθ ἰθηρτῃ ἴῃ Ηπρ Ἱπισοδυοιίοη ἴο Νονν Τ6δβὲ. τοΐ. ᾿1. ὃ 81] -- -88.. 
δα (80 ΤᾺΓ 88 ΘΟΠΟΘΙΏΒ ἴδ0 Γγ6}8 δηὰ τσ πρβ οἵ 8ι. Ῥ85),) ὉΥ [0 σουΐονεσ οὗ {Π|2ῖ 
σψοσὶ ἰῃ 180 Βυίεῖδη Οτἰα ἔοσ Αρχὶ! 1828, ὑΡ. 961].--317. 





Ὀἰο Ζθα Ὁγ ( οοσίς ΒΒ. .. 
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ΒΈΟΥΤ. 2. ΤΠ6 οοηγογβίου οὗ {86 ΕΠ ΒΙορίδη δυπαοῖ (111. 26---40.) 
ΕΟΥ. 3. ΤῊΏΘ σομγυοσβίοῃ, Ὀδρί!8ηι, δπα ἤγϑὺ ργδοβὶηρ οὗ δ. Ῥαα]. 

(1χ.) 
ΞΈΟΤ. 4. Αοσουπύ οὗὮὨἁ 70 τηΐγϑο]68 ρογξοστηθα ὈΥ Ῥοΐδθσ, δῃά ἐπα 

οοῃνοσϑίοη οὗ Οὐσηο] 8 δηα 18 [8 Π}}}γ. (ε: ΧΙ. 1---18.) 
ΒΕΟΤ. δ. Τὸ ἢγϑῦ θα }]6 οἰυσοῖ ἰοαπάρα αὖ Απιίοολ. (χ]ὶ. 19--- 

80. : 

ΒΕΟΤ. 6. ΤῊΘ δροβίϊθ δπι68 ρυὺ ἰο ἀϑδαίῃ Ὀγ Ηοσχοὰ Αρτῖρρα, --- 
τ ἰδ οι οὗ 18 ταϊβου Ὁ]6 ἀθαῖμ, (Σ]].) 

ῬΔῈΤΛ 111. ἀρεογίδες ἐδ6 Οὐπυεγδίοπ 966 ἐλ πιοῦδ τενιοί Οἰδη 95, ὃν 
Βαγπαδα8 απὰ Ῥακῖΐ, απά, αὐίεοεν ἐλεὶγ ϑεραγαΐίζοη, ὃψ Ῥαμὶ ἀπά ἢϊς 
“44εοο᾽αΐε8, ἀπιοηφ τολοπι τοσα5 7Ζμᾶ6 ἠξπιδεί  ἀμτγίπῳ ἐδ ἰαζίεν ρατί οΓ 
Ῥαιζἴε ]καδοιιγ8. (Χ1}.----ΧΧν}.}) 

ΘΈΟΥ. 1. Τὴθ ρῥ]απεέπρ' οὗἩ βθυθσαὶ σμυτομοΒ ἴῃ (86 1816 οὗ Ογρσυδβ, 
αὖ Ῥογρὰ ἴῃ ῬδρὮν α, Αμϑοοῦ 1π Ῥιβιἀϊα, Ιοοπίιπι, 1 γϑέγα, 
Δα ΤοΓῦο --- ΤΏ τοΐατη οὗ δὲ. δὰ] ὑο Απείοοι. (χὶι. χὶν.) 

ΕΟΥ. 2. Πιιβουββίοῃ οὗἨ [86 αυρδίζομ ΌΥ [6 ἀροδβί]θβ αἱ “ δγυβαΐβθῃ) 
ΘΟΠΟΘΣΠΙΩρ; ἴ.6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ οἰγουπηοίβίομ, δηα οὗ ορϑογνυΐησ (86 
αν ---- ΤΉΘΙΡ Ἰο ον ἴο [6 οματ 68 οἡ (μ]8 δι ρ) θοῦ, (χν. 1 --- 3.) 

5ΕΟΥ. 8. δ] Β βοοοπα ἀδραγίασο ἔγουα ἀμ οἱ --- ΗΘ ργθδοῖῆθδ (ῃ6 
(ἀοΒρο] ἴῃ νδυΐοιιβ ΘΟ γ168, ρα  ΟΌ]ΑΥΙΥ αἵ ῬΈΣΙΡΡΙ 'ῃ Μδοθαάοηΐα 
--- Τίιθ οοηνθγβίοη οὗ [6 ῬὮΠΙρΡρίδη ροϊογ, (συ. 36---4]., χυἹ) 

ΒΕΟΤ. 4. ΤῊΘ )ουγῆουΒ δπᾶ δροβίο τοδὶ ἰδθουσθ οὗ δὰ] δῃὰ [18 4880- 
οἰαίθβ δὖ Τ βθββα]οιοα, Βοσοδ, δηα ΑΙἸΒ6Ώ8 --- Η]8 ἸηΔΒΙΘΥΪΥ ΔΡΟΪΟΡῪ 
Ὀείοτο (π6 οουτὺ οὗὨἨ [π0 ΑΥ̓ΘΟρΡΑΡΊΙΘ8. τι} 

ΘΈΟΤ. ὅ. ῬΔῸ] Β Ἰουγηου ἴο Ομ, δπᾶὰ ἰμθποθ ὑο Απίίοοι, (χν]]. 
]---22. 

ΞΕΟΥ. 6. δῦ (διτὰ 'ἀδραγίαγο ἔγουα ΑΙ ΟΟἢ ---- (ΟῃΒοα μη ς68 οὗ 
[18 ργϑδοιίηρ δῦ ΕἸρίθβυϑ. (συ! 28---28., χῖχ.) 

ΞΈΕΟΤ. 7. Τα ἰαθουτ οὗ δαὶ ἴὰ ἀτϑθοα δηᾶ Αδία Μίμοσ, δηα ἢ 18 
᾿ΟΌΓΏΘΥ ὑον Αγ 8 «Γ 6Υ 58] 6η]. ἰὰμ 

5ΕΟΤ. 8. ΤῊΘ ρμογβοουϊοη οὗ Ῥϑυὶ αὖ “ογυβαίθι --- Ηο 18 βεπῦ 8 
ΡΥΒοθοΣ ἰο (ϑβᾶγθᾶ. (ΧΧὶ.--- ΧΙ. 1]--- 80. 

ΒΕΟΤ. 9. Ῥδ} 8 αὐγίναὶ αἱ (εβασθα--- ΤΠ ομδγροθ οὐ (π6 «678 
αὐσδϊηδί Ὠΐγμὴ --- ΗΒ ἀοίδηοο Ὀεΐογθ ΕἸ ῸΙΙΧ ---- ΑΡΡθαὶ ἰο (ὕ8δι ---- 
8 ἀεδέθῃοθ Ὀθίοσο ρύῖρρα, αὖ βοβο τϑαυδδῦ δ18 ὀαδα ὑγὰ8 ΤῸ - 
Βοεατγάᾶ. (χχ. 81--- 8ὅ., χχῖν.---  χν].) 

ΞΕΟΤ. 10. Ναιταῦνα οἵ Ῥδὺ}Β νογαρο ἔτοπι (ὑξοβαγθᾶ ---- ΗΒ βιιϊρ- 
Ὑ ΘΟ Κ οὨ δ 1816 οὗ Μ4] --- ΗΒ νογαρὸ ἴΐθποο ἴο βοιμθ,  Πθγ6 
6 Ῥσϑϑοθοβ {π6 (ἀοΒρθὶ ἰο (86 6078, Δα Τϑβ: 468 [ῸΣ ὕνγχο γὙ 88. 
(Χχν!!. χχυἹ.) ἡ 

Τὴ ρογυβίηρ [Π6 Αοἱβοῦ {86 ΑΙΡοβί]θβ, 1Ὁ ψ111 θ6 ἀδβίσβθ]ο οοῃβίμηϊς 
ἴο τοίδσ ὕο {86 Βοσορ ΠΥ Ὼρ᾽ ΤῊΔΡ 11 υϑἰσαίϊηρ [86 ἰγαγθ]8 οὔ 5. Ῥαιὶ. 

ΓΑΙΒουΡὮ τὖ σψουὰ Ὀ6 ᾿ταροβϑὶῦ]α ἴο ρῖνθ ἴπ (18 ρἷασθ, νι μουΐ 
ΟΟΟΌΡΥΪηρ, ἀπά δρδοθ, ἃ ταϊηαΐθ ΔΏΔΙΥΒΙΒ οὗὨ {86 παισαϊίοη οὗ (9 
γόγαρα οἵ δ. Ῥδὰ] δηὰ δ18 σοι ρβῃίοηβ, ἃ8 σϑοοσάθα πὶ Αςἰβ χχυῖ ; 
γοῦ τῦ ψου]ὰ Ὀ6 ἀμυγαστδηϊα]α Ὡορ]θοῖΐ ἴο ρΡᾷ88 ΟΥ̓ ἴῃ βίϊθποο ἴΠ6 γδ]υ- 
ΔῸ]6Θ ΤΟΒΘΆΣΟΒΘΒ ΟἹ [818 Βαρ)εοῦ οὗ ὁ ΑΜῈ8 ὕΜΙΤΗ, Ε)βα., οἵ Ψοσγάδῃ}} ; 

γΟΙ,. 1Υ͂. 11 
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ψδο86 του ̓  ΤΔΥῪ ΟΝ θ6 ΟΟΠΒΙΔογοα 848 οἱαςϑοαΐ πχιϊὰ τορατὰ ἐο (Π 6 
ΠΔΙΥΔΈΟΙ σοπίδ! 6 ἴῃ {Π18 ρογίοη οὗὨ δοτιρίατο. Τὸ Μτ. δια Β 
ΜΟΥΚ {π6 ΔΟΟΟΙΏΡΑΤΥΩρΡ Τ]ΔΡ ἰβ ἱῃἀοδίοδα [ῸΣ βοηθ οὔ [18 ΤΌΘ 
Ἰη ογοβεϊηρ' ῬΑΓΓΟΌΪΑΓΒ 'ἴῃ ΘΟΩΠΘΟΙΟυ ΓΝ Ἰοθ τ στβθαγοῆοβ. ΤῊΘ 
Ροϊηΐβ τοϊδίϊνο ἴο 1π18 σογαρθοη ἡ] Οἢ δὴν ἀοιυδύ ον αἰ ΠΟ. Υ οχιβιοα 
ΔΘ ΙΑΪΠΟ ΘΙΥ ΘΧΘΙΪη6α, δηὰ (Π6 ὩΘΟΘΒΒΑΤῪ ΘΟΠΑ  ΙΟηΒ δηα ΤΟϑῸ} 8 
16 βίδίϑα 848 ἀγανγῃ ἴσοι ορβοσναίίοῃ, ἔγοτῃ ἰδ ἰδοίβ οὗ δηοϊθηΐ δν]- 
φιϊοῃ, δηᾶ ἴγομλ Ῥγοοθϑθθβ οὗ σϑαβοηϊηρ, ὙΠῸ βοῆς ΒΟΟΌΓΘΟΥ. 
ΤῊ ταοϑύ οονίουβ γοϑυ δ πο πσου]ὰ βύγκα ονθὴ δῃ ΟΥ̓  ΠΑΤῪ τοϑάθτ 
18 [86 ἀοιηοπδίχαίοα ἸἀΘη(Ἐοδίοη οὗ {παὶ Μο]1ἴα πόσα [86 ΒΕ ΡΤ ος 
ἴοοῖκκ ρίδοθ σι Μαϊΐα, ἀπα {π6 οομβοααθηΐ τοβαϊαίίου. οὗ {86 οΪαἰπι8 
δανδηοοά ἔονς Μαεϊθάᾳ οἡ [86 οοαϑί οὗ 1)αἸηαἴα. Μτ. αι Π88 ταϊβοα 
{818 ἴγοσὰ Ὀδίῃρ; δὴ ορί πο ἀΐσλὶν ρχοδαδῖο ἴο ἴῃ τορίοῃ οὗ δβδοογίαϊ πρᾶ 
ἔαοῖ, Ηἰ8 γϑϑδγοῆθθ 8.6 {τ} ν] Δ Ὁ]6 48 ἃ σοι θυίοη ὑο ΒΙΡ]1οΑ] 
ΒΘΟΡΤΑΡὮΥ, δπα 848 δὴ ἱ]]Ἰυϑἰσαίοηυ οὗ 86 ρογίίοη οὗ Νὸν Τοβίδπιθης 
διϑίοσυ. 

Υ11. Τμο παιταῦνο οὗ ἴπ Αοίβ οὗ [6 Αροβίΐθβ 15. ρογβρί συουβ 
δα π00]6. ὙΒουρῇ 1 18 ποῦ δη ΓΟ ἔγθα ἔγοῃ Η ΘὈΓ αἰ βη8, 10 18 ἴῃ 
ΘΘΏΘΙᾺΪ τη Ὦ ΡΌΣΟΣ [μδὴ τηοεῦ οὔποῦ ὈοΟΚΒ οὗ {πΠ6 Νονν Τοβίδιηοηΐ, 
ῬΑΥΟΌ]ΑΥΪΥ ἴῃ 0Π6 ΒΡΘΘΟ 68 ἀο]νοσοά Ὀγ δῖ, Ῥδὰὺὶ δ Αἰβθηβ, δπὰ 
Ὀείοσο 86 Βουγϑῃ σονοσθοσβΌ [{ 18 ἔυσίμου πΟΥΒΥ οὗ τοιρασκ, (μα 
δ. 101Κ6 μ848 τ} βιρρογίθα [86 ομαγδοίογ οὐ οδοὶϊ βϑύβοῃ τ μοτὰ 6 
[8 Ἰπίγοάἀπιορα 88 βροϑαϊζίηρ. Τῆὰβ (86 Βρθθοῖ 68 βῃὰ ἀἰθοοῦγβοϑ οὗ δέ. 
Ῥροίθυ ἃγὸ σϑοοσϑα Ὑ10 ΒΡ] ΟΣ, δπα ἀγὸ ἀσβϊαϊα οὗὨ 4}} ἴ[ῃοβα οὐ- 
πϑιθηΐβ ΟΝ ΒΌΔΙΙΥ Ὅσον ἴῃ ἰπ6 οταϊϊοηβ οὗ (86 ατϑοκβ δηθὰ 
Ἐοιλδηβ. ΝΘΑΥΪΥ 81 ΠῚ} ἀγα [Π6 ΒΡΘΘΟΒ6Β οὗ δέ. δὰ], τ ΒΙΟἢ Το γα πα- 
ἀγβββοᾶ ἰο [86 68, 8116 (Πο86 ἀδ! νογοὰ Ὀγ {86 βαῖαθ δροβί]θ Ὀθέοσθ 
Δ Ποδιθθη δυάϊθποα ἃγὸ ψ]άο]γ αἰ δγοηί. Τλ8, ἱπ ἷ8 αἰϑοοῦγβο ἀ6- 
Ἰινοσοᾶ δἱ Απίοοῖ ἴῃ Ῥ᾿βι ἴα ἢ, ἤ6 ΘΟΙΏΤΊΘΏΠ68 1 ἃ Ἰοηρ' ΡΟΥΙ ΡΒ ΓΑΒ18, 
186 ἔογοβ πὰ ροϊηῦ οὗἨ ψβῖοι ἀοροπαθα ὁπ 186 ἴδοι {μαῦ Π6 γγαβ βρϑαῖ- 
ἵῃρ; ἴῃ ἃ 618} δυπαροόριιθ. Οὐδ ἴπ6 σοηίγησυ, (86 βρϑϑοῖὶ οἵ {86 
ΤΔΔΥΥΣ δίορμοη (Δοίβ ν}}.} 18 δἰίοροίμος οὗ ἃ αἰ δγοηϊ ἀθβοσι ρου. 10 
18. ἃ ἰοαστδὰ Ρυΐ πῃρτγοπιθαϊδίοα αἰβοοῦσβθ, ρσυοηουποθα ὈΥ ἃ ὈΘΥΒΟῊ 
ΤΑ Κῖηρ᾽ ΠῸ ΒΡΑΔῪ οὐὗὁὨ [886 τί οὗὨ οτγδίογῦυ ; δῃὰ τπουρὴ 6 σΟΥΔΙΗΪΥ 
Πιδά 8 ραγέουϊαν οδ͵]δοῖ πὶ νον, ἴο ΒΙΟΒ (86 Βονϑυαὶ ραγίβ οὗ Ἀ18 α15- 
οΟΌχΒα 6 ἀϊγοοίοά, γοὺῦ 10 18 ἀἸ ΒΒ οα]0 ὕο βοπλθ ἴο ἀἰϑοονοσ [818 οδ]εοῦ, 
βδσαιβα δὲβ τηϑίθσ 815 ασὸ ποὺ 80 ἀἰβροβθα {παὺ 10 18 ορνίουβ ἴο ἐποβ6 
νγ0 ἀἋὁ ποΐ οπίον ἰπίο {Π6 βοορα οὗ [ὶβ σϑίρασκβ. [1μαβίϊν, δὲ, δὰ} Β 
ἀἸβοουγθαβ ὈΘΙΌΓΘ Ἀ8Β6 0 1168 (Πδῦ τ γ δοσιβίοιηρα ἴο τδοίΐδη ογδίοσγυ, 
ΔΥΘ ἰοία}]}ν αἰ δγθηΐ ἔγοτα ΔΗΥ͂ οὗ [86 ργθοθάϊηρ.0 ἸὙΠουρὮ ποῦ δΔἀογπρα 
ἢ 186 οτοσβ οὗ στῃϑίοσιο, ὕπ6 ἰδηριδρα 18 ροϊη θα δηᾶ θποσροίϊο, 
8 πα {Π6 τχδύθγ!8}8 ἀγα ἡ] ο᾽ ου ΒΥ βο]θοίθα πα διταησοα, 88 18 τλδηϊοβί 
ἴῃ Π1Β βρϑϑοῦ θ᾽ νογθαὰ δ ΑἸμθὴ8 (Δ οἵϑ χυἹ]]. ἐπτι ἢ} δα ἴῃ ἢ]8 
ἵνο ἀοἔδμοαβ οὗ δ᾽ πλ86} θεΐοσα {πὸ ΒοσΔη σΟνΘΥΠΟΙΒ οἵ πᾶ. (Χχῖν. 
Χχυ) ἢ γ. Βοηῆβου δῃὰ Μ|ΊΟΠ66118, ΠΟ υοσ, ἀγα ὈοΓἢ οὗ οριπῖοι δα 

δ [“Τδ6 Ψογαροὸ δηὰ δείρντοοκ οὗ δι, Ῥδαὶ, τ Τλἰδθογίδιίοη οὐ (6 ϑουτοςβ οἵ [}9 
Ὑγτίηρβ οὗὨ 5.. υ0Κὸ δηὰ [ΓΠ6 δ΄} Ρ09 δὰ Νανϊ ζδιϊου οὔ [6 Απεΐθηϊβ," οηάοῃ, 1848. Μτ, 
ΑἸοσὰ ἰῃ μὶβ ποΐίϑβ οῃ Δ -οἰϑ χχυϊὶ, [88 σίγθη 8 οοποίδο βίδιοιηθηξ οὗ Μσ. ϑ'α 5 σεσεζ.} 

3. ΑοἱΒ χιϊὶ, 16---4], 
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5: ΤᾳΚο δδ8 ρίνϑη αὐρϑίταοίβ ΟὨ]Υ, δηᾶ ποὺ [6 συ ῃοΐο, οὗ δι. Ῥδὺ} 8 
ΒΡΘΘΟΒΘΒ; [ῸΣ ἴῃ Πἷβ βρθοοῖ βαΐοσα Ε ΙΧ, ἢ9 τηυδὲ οουίδι ]Ὺ ἤδυθ βαιὰ 
ΤΉΟΤΟ ἔμβῃ 18 τοοογάρά Ὦγ δὲ. [κἶκ (χχῖν. 12, 18.}; ὉΠΙΘ688 γ70 ΒΊΡΡΟΒΘ 
{μαὺ 58, ῬΡαᾺΪ τπιογοὶν ἀθηϊθα 1π6 οἴδγρο ψβῖοῖ δα Ὀ6οῃ ἰαἰα ἀραδὶπβϑί 
ἢΐϊη, τὶ μουΐ σου πρ' 1, ΜΊΟΘΒΑΘΙ18 δὯ8 {μαΐ, ἴῃ ἢ]18 ορίπίου, δ, 
Τα κα Βα8 ββονῃ στοαί Ἰπάρτησηΐ ἴῃ {π686 αὐδίγβοίβ δηᾶ ἱπδΐ, 1 ἢ 
ἢὰ8 ποΐ τοίδ πϑᾶ ἐῃ6 γθσῪ πογάϑ οἵ δί. Ρδιϊ, 6 μδ8 δἀορίοα δβιοῖ δ8 
ΕΙΟ Μ6]} βυϊίοα ἰο {86 ρΡο]βοα διιάϊθποθα Ὀθέοσο τ ΠΙΟἢ [86 δἀροβίϊθ 
ΒΡΟΚο. 

ΥΠ1Ι. ΤΒδ Δοίβ οὗ 1μ6 Αροβί!οβ αἴογα δρυμάδηϊ ϑυϊάθηςα οὗ {Π9 
γα δηᾶ ἀϊνῖπο οτἱρσῖπαὶ οὗ {π6 ΟἸγιϑῦδῃ το] ρίοη ; ῸΣ γχὸ ἸθΆση ἔγοτα 
(818 Ῥοοῖς, ἐμαὺ [6 (ἀὐοβροὶ νγχᾶβ ποὺ ἱπαθοίθα [ῸΣ 108 βιοοθββ ἴο ἄδοοιὶ 
ΟΥ ἔγαυα, θυΐ {παῦ 1 τγαϑ ΠΟ] ]γ (6 τοβαϊῦ οὗ (86 Τα ΡΥ ροντοῦ οὗ 
αοά, δηὰ οὗ ἰδ6 Ἔχοϑιϊθποα δηὰ οἤσδου οὗἩ {π6 βαυϊηρ {τα 8 τ 1 ἢ 10 
οοῃίδίηθ. ΤῃῸ ζΘΠΟΙΆΙ δηᾶ Ῥδγ μου αν ἀοοίγη68 ΟΟΙΏργβοα ἴῃ {Π6 
Αοἵϑ οὗ {π6 Αροβίϊθβ δῖϑ ρουίβοι Υ ἴῃ ὑπίβου τ] {Π6 σἱοτγίουβ ὑγατἢ8 
τονοαὶ θα τῇ {μ6 (ἀοθραἶβ, δὰ 1] υδίγαϊθα πὶ [86 δροβίο!ο ΕἸ Ξ1168 ; 
δια ἀγὸ δαπλ γ ΌΪΥ βυϊθα ἰοὸ {86 ϑίαίβ οὔ 86 Ῥϑύβοῃβ, ψμοίμον 608 
ΟΣ (ἀϑῃί]οβ, ἴο τοῦ {ΠΟΥ͂ Το γ6 δαἀγοϑβοᾶ. Απᾶ {π6 νυ άθμοοδ ν᾿ Ὠἰοἢ 
[6 Δροβί]68 σᾷνθ οὗ {μϑὶγ ἀοοίχη6, ἰῃ {Π6ΙΤ ἈΡΡΘΆ18 ἴο ριρἤθοΐθβ δηᾶ 
ΤΑ Γ 6168, ἀπα [Π6 νασϊουθ ρἹἿ8 οὗ (16 ΡΙΓΙῦ, ΘΥΘ 80 ὨΠΙΔΘΤΟΙΒ δηά 
80 ΒΙΤῸΠρ', 8πὰ αὖ δ Βδῃ6 {1016 80 Δα ΙΓΔΌΪΥ δἀαρίθα ἔο ΘΥΘΥΥ͂ οΪ488 
οὗὮὨ Ῥούβοῃθ, ἐμαὺ (π6 ἐσ οὗ {86 τοὶσίοι τ ]οῖ [ΠΟῪ δὐίθϑὺ οδπηοῦ 
[06 ΤΘΑΒΟΠΔΟΙΥ͂ ἀϊδρυ θα, 

ἘΌΣΙΒοι, [Π6 ΒΙΒΌΟΣΥ 1866] 18 ΟΥΘα1016.ἁ. [{ γγᾶβ νυιτίθη ὈΥ ἃ Ρουβοὴ 
0 νὰϑ δοαυδιηίοα πὰ {86 ναγίουϑ οἱΓΟυταβίδ ποθ ἡ Ὠ1Οἢ [6 τοϊαίθβ, 
Δα ὙΠῸ νγὰ8 ὈΟΙΒ 4010 δῃὰ αἀϊδροβοα ἰο ρῖνο ἃ ἔα {Ὁ] παγταίϊνο οὗ 
Θνουυτηρ ὑπαῦ οοουχτοά. δ. Πα νγὰ8 ἃ οοσηρδηΐοι οὗ [06 δροβίϊϑβδ : 
[6 νγἃ8 ὨΊΠΏΒ61} Δῃ Θγ6 δῃα δασὺ τϊίπμθββ οὗ (86 ἔλοίβ, δῃὰ νγᾶδ ῬΡΘΥΒΟΏΔ]]Υ 
ΘΟΠΟΘΓΏΘΑ ἴῃ ΤΊΔΗΥ͂ οὗὨ {π6 ᾿ποϊἀδηΐβ Β6 [88 γθοοσαθα. [π ἴπ βίου 
᾿ἰβο ΠΟΘ ἀγο πῸ ἱποοῃβιβίθῃοίθθ ΟΥὁἨΥ Ά ΘΟ! Δ Ἰοὐ 088; [16 τηϊγδουΐουϑ 
ἔλοιϑ τοϊαϊθα ἴῃ 1 τὸ ποῖ 6. ̓ ροβδὶ Ὁ]6, τθη τ ΘΟ β: 6 σ Π6 ἃ]- 
ΤΑΙ Υ ρόνγοῦ οὗ αοά ἰο ποῖ ΤΏΘΥ ἀγὸ δδοσι θα; ΠΟΥ ᾿πρτοῦΔ 0 ]6, 
ΜΘ 76 ΘΟΠΒΙἀ6Γ᾽ {π6 ρταηα ἀρδῖρτι ἀπά οοσαβίοῃ οα δοοοιηΐ οὗ ψ ΒΊΟΝ 
ΠΟΥ͂ ΤΟΥ Ῥοσίοσμηθα. ΤῊΘ Ρ]αι 688 ἀπά βαρ] οἱ ἐγ οὗἨ {116 ὨΔΥγδίνθ 
ΔΙῸ αἷδὸ ΒΤΌΠρ᾽ ΟἰΤουμηδίαδῃμοοβ ἴῃ 1(5 ἄγουσ. ὙΠῸ ἩΓΟΥ͂ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο 
δυο ὈΘΘῚ ΨΟΓῪ δοποϑῦ δπὰ ππηραγίϊαὶ, δὰ ἰὸ ἰἰαν βοῦ ἀόονγῃ [ΑἸ ΣΪῪ 
[ΠπΠ6 οὈ]θοῦομΒ τ Π]οἢ π ΓΤ τηδάθ ἰο ΟἸ τ δ  δη" Υ θΟΪΝ ὈΥ «60.718 δηά 
Βοβίμ θη, δηα {π6 τ βου] Οη8 ΒΊΟΝ γΘτα σαβῦ ὩΡΟῚ ᾿ς 88 γ76}} 88 ροῃ 
1.8 ἢγεῦ ργθδοβοσβ. Ηδ [88 ᾿ΠἸΚο186, ἢ ἃ ᾽υδύ ἀπ ἱηροπιιοιβ ἔγαα- 
ἀοπι, σηθηϊλοηοθα {Π6 τγοακηοββοβ, ἔδυ] 8, δηα ρῥσο)υάϊοοθβ, Ὀοΐἢ οὗὨ {Π6 
ΔΡΟΒΊΪοΒ δῃά οὐἁὨ {Πϑῖσ οοηνοσίβυ ΤῊ οσοββίοπδαὶ Ηϊπΐβ,  ΠΙΟΝ ἀγα ἀ18- 
Ροσβοὰ {πγουρ 86 ΕἸ δι168 οὗ ϑί, Ῥδὰϊ, Βαστωοηῖβο τὰ (6 ἔδοίβ 
τοϊαίθαά πη [86 ιϊδίοτγ οὗ [86 Αοίβ οἵ (6 Αροβῇϊββ ; 80 {πα {818 ΒΙΒέοσΥ 
δηα (86 ΕἸ ΡΙΒι168 ἀγὸ πηυίῃϑὶ 4145 οἱὰ του ροϊηίβΊι ΤῊΘ οΟἰδοὺ ραγίβ 
οὗ 186 ΝοῪ Τορίαχτηθοῦ δῖθ ἴπ ρογίδοῦ πηΐδοι τι {μ6 Ὠϊδίοσγ, δῃὰ 

1 ΜΙΟΒβοΙία, ψο, 11, ρατὲ ἱ, ΡΡ. 381-386, ΒοηθοπΒ Ηϊδίοσ) οἵ (δ ΕἾτοι ῬΙαπείηρ οὗ 
ΟἸ τ δι δησίγ, υο]. ἰδ, Ρ, 368, 

11 ἃ 



484 Πιἐγοσμοξίοπ ἐο ἐδ Λέιρ Τορίαηιοπέ. 

ἰοπὰ ἰο οοηῆγῃηι ἴἰ ; ἴοσ {86 ἀοοίγϊηθβ δηᾶ ῥυϊποῖρ᾽ 68 ἌΓῈ ΘΥΘΤΥ ὙΠΘΓΟ 
106 βαιθ. ΤΠ6 (ἀοΒρ618 οἷοβο τ ΤΟ ργθποθβ ἴο {86 ἔμοίβ τοοοσάθα ἴῃ 
{86 Αοἴδ, ραν οι τὶν [6 ῥχομῖβα οὗ ἔμ6 Ηοὶγ ϑριγιῖ, τυ Βῖ ἢ τὸ Κποὸν 
ἔτομι {π6 Αοίβ γγ88 ρουγτεα ουδ ὈγΥ ΟἸγῖδὺ Ὁροη [18 αἰβοὶρ]68 δϑξοσ 18 
ΔΒΟΘΗΒΊΟΙΏ ; ἃπα (86 ΕἸ ρ᾿ 8.168, σΘΏΘΓΆΠΥ, ΡἰδΙΉΪΥ Βαρροβα {ὑπαὶ (Βοβα 
ἴλοίβ μδα δοΐιδ! ]Υ οσοιυγγοα τ Βιοι {86 ἰβίογυ τοϊδίθθ 800. {μαῖ 186 
Βιβίουυ οὗ {86 Αοίϑ 'β οῃδ οὗ {Π6 τηοβὲ ἱτηροτίδπί ρασγίβ οὗ βδογϑᾶ ἢΪ8- 
ἴοτυ; ἔον, σι πουῦ 10, Ποῖ τον [86 (ο8ρ618 ποὺ 86 Ερίβι168 οσου]ά μανθ 
θαθῃ 80 οἰθδυύὶΐγ υπαογβίοοα ; Ὀὰὺ ὈΥ ἴΠ6 δὰ οὗἁὨ {818 ὈοΟΚ {π6 ψ ΠΟ] 
βοβθιῃβ οὗ [86 ΟΒ τ βίδη τουθ δέοι 18 δοὺ θΘΙΌΣΘ τ18 ἴῃ ἃ οἶθασ πᾷ βαϑῪ 
νιον [80] γ, {Π6 ἱποι θη δ] οἰγουμηδίδησαθ, τθηΠ]οηθα ΌΥ δὲ, [μ᾿Κο, 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΙ 80 ΘΧϑοῖυ, δὰ πὶ ουΐ ΔΠΥ͂ ΡΥΘΥΪΟΙΒ ΥἹΟῪΣ ἴο0 βυς ἢ 84. ΘοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠἄθησα (1 Ο8868, ἴοο, ψθογα Ὁ οΟὐ]α Ὡοῦ ΡΟΒΒΙΙΥ πανα Ὀθθη 
Ρτγαπιθαϊ αὐορα δηα ρῥγβοοηίσινοα), στ (δ6 δοοουηίθ ὑμαῦ ΟΟΟῸΓ ἰπ (86 
ἘΡ 5168, δὰ σὰ ἰΠοβ6 οὗ [π6 Ὀεδβὺ δηοϊθηῦ ᾿ἰβίοσίδηβ, οί ὁ )718 δηᾶ 
μοδίμϑθηβ, μαῦ πὸ Ῥϑγβοη ψἘῸ μαᾶ “ογφεά βιιοῖι ἃ Ηἰβίοσυ, ἴῃ Ἰδίδὺ αρθ8, 
σοι] αν μδα {μ6 βαῖὴρ οχΐδγηδλὶ σοῃῇβγιηδίίοη; δυὰς ἢ6 πιυβὲ ἤϑνθ 
Ὀαίγαγϑα διπηβο] ἢ, ὈΥ δἰ υἀϊηρ ὕἤο βοιηθ οιιβίοτῃβ οὐ ορίῃϊοηβ ΒΊΟΣ 
Πανὸ βίῃσθ ΒΏΓΙΩρΡ ΠΡ, ΟΥ ὉΥ ΤΑΙΒΓΘρΓΟβΘ ἀρ ΒΟΠ.6 ΟἰΓΟυΓΩβίδηοθθ, ΟΣ 
ὉΒ᾽ησ᾽ ΒΟΙῚΘ ῬἤΓαΒ6 ΟΥ̓ ΘΧΡΓΘΒδῖοπ ποῦ {Π6ῃ ἴῃ 86. ΤΊ ρῥΐθδα οὗ ἔὌγρ ΓΥ, 
{πογθίοσθ, ἰῃ ἰδίοσ αρϑϑ, οδπηοῖ ὃ6 δ]]ονϑᾶ; δηὰ 1ἢ δὲ, [Κα μαά 
Ῥυθ] Ἰϑηθα βο 4 Βἰϑίουυ δὖ 80 θασὶν ἃ ρῬεγὶοα, ψβθὴ βοῃβ οὗ {π6 
ΔΡΟΒΙ]6θ, ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ ΡΘΥΒΟῺΒ ΘΟΠΟΟΙΠΘα ἰπ [δ 6 ὑγϑηβδοῦ 08 τσ οὶ 
ἢδ [88 Τοοογαθα, γγογα αἰϊνο, δῃηα ἢ18 δοοουὴὺ διδα ποῦ Ὀδοη ἰσὰθ, ἢ6 
γΥΟΌ] ἃ ΟὨΪΥ ΠΑΥΘ ΘΧΡΟΒΘΑ ΒΙΠ.561} [0 Δῃ ΘαβΥ οοπβυϊαίίοῃ, δῃᾷ ὕο οογίαϊῃ 
1 ΊἈ ΠΥ. 
ΜΗ τμογοΐοσο, [86 Αςίβ οὗ {86 Αροβίῖίεβ αγ ἴῃ {μοιωβοῖνθα οοη- 

Βἰβϑίθηϊ δηᾶ υπϊΐογηι; [86 ἱποϊάθηίαὶ σο]δίοηΒ ἈρΎΘΘΔΌΪ6 ἴο {86 θ6ϑὲ 
δηοϊοηΐ ᾿ιἰβίοσϊδηβ {πδὺ πᾶν οοῖμθ ἀονῃ ἰο 8; δηα ἰδ6 τηβδὶῃ ἔλοίθ 
Βιρροτίοα δῃὰ δοῃῆγμιθα ὈΥ {π6 οὔμπον θοΟΚΒ οὗ {π6ὸ Ν νυν Τβίαμπιοπί, 
8 ὙὙ6}} δ8 ὈΥ̓͂ {πΠ6 ὉΠΑΠΙΠΏΟΙΒ (ΘΒΌΠΔΟΩΥ ΟΥ̓ 80 ΤΠΔΗΥ͂ οὗ [Π6 δποϊθηῦ 
ΑΊΠ 6.8, γα ἅτ 70 θέ} δας Ποσ86α ἴο δοῃοαάο, ἐπδΐ, 1 ΔΩΥ ὨΙβίοτυ οὗ 
ἔοσταοῦ ἰἰπηθ8 ἀθβοῦνεβ ογϑαϊί, {πΠ6 Αοίϑ οὗ [86 Αροβίίθβ. οὐρῶῦ ἰο ὃὈ6 
γοοοϊνοα δηᾶ οτοαϊ ρα ; ἀπά 1 1π6 ΒΙβίοΥΥ οὗ (6 Αοίβ οὗ {π6 Αροβέϊθθ 
ἴ8 ἔχαι6, ΟΝ ΥΙδι Δ ΠΥ οαπποί δ6 ἴλ]Βα ; ῸΓ ἃ ἀοοίσϊπ 80 ροοά ἴῃ 1186}, 

80 ΒΤ ΓΆΡΙΥ δἀαρίοα ἰο {86 ΦἈ]16η βίδίθ οὗ πλδῃ, δῃὰ δἰἱοπαρα σὴ 
Β0 ΤΩΔΩΥ πλϊγδου]ουΒ δηα ἀἰγπα (αδι] πο 168, ᾿Δ8 411 (86 ροΒ810]6 τρϑυῖβ 
οὗ ἃ ἴτυο τογϑ δίῃ. 

ΟΗΑΡ,. ΥνἹἱΠ. 

ΛΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕ ῬΑΌΙ, 

Τ. ὅσ, αἷδο οδ]εὰ Ῥαυΐ, (ὉΥ σμῖοῖ παπῖθ 1818 1] ϑέτίουβ ἀροβι]8 

γγ88 ρΘΏΘΓΑΙΙΥ Κπονσα δἴϊον [18 ργαβοῃῖηρ, Ἀιλοηρ 1ῃ6 (ὐΘῃ01165, 6ΒΡ6- 

οἶδ !]γ διμοηρ {Π6 Οτθοκα δηὰ ΒΕοηλδῃ8,) γ͵ὰϑ ἃ Ηοῦτον οὗ ἰβ6 Ηο6- 

. Ὅτ, ῬΑΙΟΥΒ Ηοτρο Ῥδυ ΐηϑ Δι 1 18ε58 [π6 ἀγρατηθηὶ αὔονο βυραεδίοα ΤῸΣ [8686 οοἰποὶ- 

ἄσπορα, ἀπὰ ἷἰβ ἱπα ρθη ΕΑ] ὨΘΟΘΕΒΒΑΙΥ [0 ἃ οΥοΑἱ δία ἂν οὗ 16 Ἐρίδι}ε8. 

2 Ὧγ, Βοηδοῃ Ηἰεὶ. οἵἩ ΟἸ τ διϊδη ἐγ, νοὶ. 11, ΡΡ. 8388---841]. 
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τόνδ, 8 ἀοδοοπάδῃ οὐὗἩ (6 ρῥαΐγαγοῦ ΑὈτγδῆδπι, οὗ ἴπ6 ἰγῖθα οὗἩ Βοῃ- 
Ἰλπηἷ, δηα ἃ παίϊγθ οὐ Τάγϑιβ, {πθὰ {π6 οἰϊοῖ οἷἵγ οὗ (ἷς1118Δ. ΒΥ 
Ὀιγῖ Πα τγᾶβ ἃ οἰ ζθῃ οὐ Βοιμθ3, ἃ αἰβηρυθῃθα ΠΒΟΠΟῸΣ δηα Ὀγ]ν]- 
ἵεσα, πιο μδᾷ θθθῃ σομξοστθα οἢ βοῖμθ οὗ [18 δμοθβίουβ [ῸΓ βου 1668 
Τοηδογοά ἰὸ {π6 σοιηπομνοα ἢ ἀυγίηρ ὑπὸ π’818.2 Ηΐ8 ἔδίμο 88 ἃ 
ῬΒΑτῖβθο, αμὰ 6 Ὠϊτηβ}]  τν88 οἀποαίθα ἴῃ ἴΠ6 τηοβὲ σὶρια ῥυϊηςοὶρ]68 οὗ 
ἰῃαέ βοοῖ.Ἅ ὥὅδοσῃο οὗ ἢἷ8 γοϊαϊοηβ τ σο ΟἸ ΥἸβίίδηβ, δὰ δα οηγδοοα 
[π6 ἀοδροὶ θεΐογθ [18 σοῃνθσβίοῃ ; ἢ8 βιβίθι Β ΒΟῚ ἸΏΔΥ ἤᾶνθ Ὀ66ῃ ΟἿΘ 
οὗ (π686.5 Τβαΐ ἢθ γγβ ϑαυγ δἀυοαίοα ἴῃ ατροὶς ᾿᾿τογαΐανα αὖ ΤΑΥβαϑ, 
ΓΩΔΥ͂ Ὀ6 ᾿ΠΥΓΘα ἴτγοσῃ {μαὺ ρΐδοθ Ὀϑϊηρ σοἰ γαίθα ἔὉγ ΡΟ "6 Ἰοαγηϊηρ δ 
δηα οἸοαυθηςο6, 8Ππ4 4]80 ἔγοπι ἢ18 αυοίδι!οηθ οὗ βονεσαὶ ὐτοακ ροοί8.7 
Ετοῖὰ Τάαγβυβ, 8841} τουηουθα ἴο « δὐιιβαίθση, στ μοσο πα τρδὰθ οοηδιἄοσ- 
ΔΌΪῈ ῥυοβοίθπου πῃ [86 βίυαγ οὗ {Π6 ἰανῦ, δῃά [ῃ6 «6 ]8 ἰγϑα ΠΟ ῊΒ, 
ὑοῦ (ὐδημδ! οὶ, ἃ οοογαίθα (οδοθοῦ οὗἩ {πᾶ ἀαγ. Ηδ Δρρβϑδγβ ἴο 
ανα θ6θῃ ἃ ρϑσβοῃ οἵ γσγϑδαί πδίαγαὶ 80}}1{168, οὗ αὐ ϊοῖς ΔρΡΡΥΘ ἢ θμβίοῃ, 
ΒΙΤΟΠΟ ΡΒββίοΏ8, δηῃα ἥστῃ σϑβϑο] αὐ οη ; Δῃἃ ψγδ {μ8 αυδ]βοὰ (οὸγ 
εἰσηαὶ ΒΟΥΨΙΘΘ, 88 ἃ ἴοδοθοῦ οὗ ὙΠδίθυοσ ὈΥΙ ΠΟΙ] 68 Β6 ταϊρἢξ δι ὈΓδΟ6. 
ἯΦΘ νγὰβ α͵8ο δχίθγῃ νυ ὈΪΑυ 6688 ἢη ἢὶϑ ᾿1ἴ8, πα βυυιουγ ἐἈ ἢ ἃ] ἴο 
{Π6 αἸοίαίοβ οὗ ἷ8 δομβοίθῃσθ, δΟΟογ ηρ; ἰο {π6 Κπον]θᾶρο, ΟΣ τνδπΐ οὗ 
Κπον]θᾶρα, τ ἰοἢ Π6 ῬοΟΒΒαβθΘα: [818 185 δυϊἀθηΐ ἴσομχ ἢ18 Δρρ6818 ἴο 
(6 “68, δαπα ἔγομι (ῃ6 Ὁῃα :ββοι θα βα δίδοϊζου 6 Θχρσοββαβ Οἢ ἃ 
ΒΟΥΙΟῸΒ ΘΟΙΏΡΑΙΊΒΟη Δα ΤΘΟΟΪ]οοοις οὗ [19 ἔοστμου πα ἰδίογ σοηδιιοῖ, 
(Αοίϑ χχὶδ. 1., χχυῖ. 4, ὅ. ; ῬὮ]]. 1. 6. ; 1 ΤΊ. 1. 13.; 2 Τίηι. 1, 8.) 
Η8 ραγϑηΐβ οοτρ]οἰοα κὶ8 Θἀυοδίζοι ὈΥ Βανιηρ Εἴτα ἰδυρῶς (Π6 τί οὗ 
ἰϑηὐ-τ Κιηρ 3, π᾿ ΘΟΠΕΌΣΙΩΙΥ ΜΠ {πῶ ῥγβοίισο οὗ [86 6), νὴ 
ὙΠΟΠ 1Ὁ ὙὙὰἂξθ ΟυδίοπιαΎ [0 ἰδδοῖ σουστῃ οὗ ἴπ6 Βἰρμοδέ Ὀἰγῦμ βοπὶθ 
ΠΟ ἤδηοα] οιηρὶουτηθηΐ, ΌῪ ὙΒΙΟΝ, ἢ ΟΔ868 Οὗ ΠΟΟΘΒΘΙΥ͂, [Π6Ὺ ταϊσδί 
πχαϊπίδῖη ἐμοιηβοῖνεβ τ ὶπουῦ Ὀδίηρ ὈυγΓμβομβοῖηθ ἰοὺ οἴθοῦβ: δηὰ 18 
οσσυραοι Εἰ αϑα ΒΌΒΘα ΘΆΟΥ ἕο παν δα βοηθ 1πῆιθπμοθ ὈΡΟῺ 
18 βίυ].10 ῬῸΣ βοῖμθθ ὑϊπη6 ΔΙ͂ΟΣ 186 Δρρϑάγϑῃοα οὗ ΟὨυ δε ϊδηῖν ἴπ 

1 ῬΆΠ] {|. δι; ἃ Οογ. χί, 22.: Αοίϑ χυὶ, 87, 38. 
2. Αςἰ8 Χχὶϊ, 26. 29., χχὶδ!, 27. 
8. Ὅτ, Τγάποσ ἢ88 βῃονγῃ ἰδὲ 1018 18 [ῃ6 πηοδὲ Ῥσοῦ Δ ὉΪ6 ΟΡ ποθ, ὝΟΣΚΒ, ὅνο. το]. ἱ. 

ῬΡ. 227---229.) 4ἴ0. νο]. ἱ. ΡΡ. 124,125. ϑ''ς(ἢ 8180 18 ἴ:0 ορίπίοη οἵ Φοβη Ασηϊζρηϊαβ, 80 
[85 τι θη δὴ οἰεχϑηῖ ἀἰδβδβογίβιοη οἡ 8... Ῥϑ8] Β οἰ ΠἸΣΟ ΒΕ Ρ, (866 Ηἷδ Ὀ᾿βϑοσδο 68 Βίηδ, 
Ρ. 195. Ὀιγοοδῖ, 1725.) 

4 Αοἷϑβ χχῖϊὶ, 6., χχνὶ. δ.; ῬΆ]]. 1, δ. 
δ. Αοςἰ8 χχὶϊὶ. 16---22. ; Ἐοπ). χνὶ, 7. 11. 2]. 
6 ϑίγαδο [Π0 σοορταρδοσ, το Ἰ᾿ἰνθὰ ἴῃ [6 β8:ὴ9 8656 848 8:. Ρϑυΐ, οδαγδαοίδσίβοβ ἐδθ ἱπὴδ- 

Ὀἰϊδηιβ οὗ Ταγθυϑ 88 οὔ ΟΣ Πρ, δυο ἢ ἃ Ῥαδϑίου ἴστ᾽ ῬΠΕΪΪΟΒΟΡΏΥ δηὰ 411 ἐὴθ Ὀγαησοθοβ οὔ 
ῬΟΙΪΙΐα Πογαΐαγο, ἐπαὶ ΓΆΘΥ σ,ΘΔΕΥ ἐχοο]!οὰ ον ΑἸΠθη8 ἀπὰ ΑἸοχδηάσία, δη ἃ ΘΥΘΣΥ͂ ΟἾΝΟΣ 
Ῥίδοθ ἡ ἤΟσΟ [ΠΟΘ ἬΟΓΘ ΒΟ 0018 δηὰ δοβθιηΐοδ [ὉΣ ῬΙΟΒΟΡΩΥ δηὰ ᾿ππογαῖασσο Ηδ δά 8, 
1ῃαὲ 1Π6 ἡδῖῖνεβ οὗ ΤΆΓΕΙΒ τόσο ἴῃ ἴΠπὸ ῥγβοῖῖοο οὗ ρσοὶηρ δυγοδὰ ἴσ οἴδεσ οἰξΐθϑ ἴο ροσίδοϊ 
τποπβοῖνοβ. (10. χίν. γο]. 11. ΡΡ. 960, 961. οἀϊ. χοπ.) Ζπηΐ8 οἰγοπιαβίαῃμοθ δοσοῦηΐδθ ἴῸσ 
δι, Ῥδ8}}8 σοίϊης ἴ0 76 Γβ4] τ, ἴὸ Πηΐδἢ 8 δι! 165 πη ον ἰ ΔΙ] εὶ. 

Ἶ ὙὝΠυδ, 'π Αςἰβ χνίϊ. 28, ἢθ εἶϊα8 ἃ σϑῦβὸ ἴγοπι Ατδίυδβ; ἰῃ 1 Οὐοσ, χυ. 38. 6 ᾳυοίοβ 
δηοῖποῦ ἔγοῃα Μοηδηάογ; δηὰ ἴῃ Τίς. '. 12. ἃ υϑῦϑο ἴγζγοσῃ ΕΡὶπιϑηΐάθβ. 

8. Αοἱβ χχὶϊ. 8., χχυϊ. 5.; Ὁ]. ἱ. 14. 
" Μ|οδδ6118 τα κο8 8:. ῬΔῺ] ἴοὸ ἤᾶνο Ὀθθη ἃ Ἰηϑ ΚΣ οὗἁὨ ΙΘΟ ΔΗΪΟΑΪ] ἐπβίτασηδηΐδ (γο]. ἰν. 

ῬΡ. 188---186.); Ὀπὲ 41} δοΙη η δου Β ἀγα οὗ ορίηίοη ἐμδὲ 86 νγὯβ ἃ τηδηπίβος ΣΟ οἵ ἰοηΐ8, 
ἴογ ὙΠίοἢ, ἰῃ [86 Εαϑὲ, [Π6ΓΘ τ88 δἰ νυν γ8 8 σοῃβί ἀθσαῦϊο ἀδιηδηά, 

ἰ9 Τὸ 8 πιδῃ οι ρίογοα ἰπ τηδκίηρ τθηΐδβ, ἴμ6 1ά688 οὗὁὨ σδρβ, δύΠ8, ΔΙΤΩΟΙΓ, ὙΓΑΣίασο, 
ΤΟΙ ΑΥΥ ΡΔΥ, ψουἹὰ Ὁ ΤᾺΣ] ἶαΣ : δηὰ ὅ8ι, Ῥδὰὶ ᾿ηϊτοάιοοβ ἰπθ86 δηὰᾶ τΠοἷσ Θοποοι 8η18 50 
ἔγοα ΠΠΥ, [Πδὲ ἰδ Ἰδηρτδῶα θθοτ8 ἴ0 ἤαΥο ὈΘΟΠ ΒΟ ἢ 88 ταὐ χης γαῖ μοῦ δυο θθοη ὀχροοϊοα 
ἔτοτὰ ἃ βοϊ ἀϊθγ, ἴδῃ ἴτοιη οὔθ Ὑἢο [ἱνοὰ ἐπ ααΐϊοὲὶ εἰχηθβ, δῃ ἃ γγ88 8 ῬγΌΔΟΒΟΣ οὗ [16 ζοδροὲ 
οὔ ρεδοθ. Ῥονο 1 5 Π᾿δοοῦγϑοβ, Ρ. 264. 
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486 7]ηϊργοσμοίϊοῃ ἕο ἐδ Λύειο Τοβέαηιοπέ, 

{πΠ6 νουϊά, μ6 τγϑ ἃ ὈΠΟΥ ΘΏΘΗΙΥ δῃᾶ ἃ ἔτ ουΒ ΟΡΡΟΒΟΣ οὗ 41} τ ῖιο 
τοίδββοα {παὺ αι ; ἀμ θη 186 ῥγοΐο- ΔΑΓ ύθρμθη νγα8 βίοπαα, 
] νγα8 ἢοῦ ΟὨΪΥ ΘΟὨΒΟΙηρ ἴο ἢ18 ἀθαίμ, δῦ δοίι} ΠΥ ΤΟΟΪΚ σάτα οἵ 

ἐμι6 οἰοίμοΒ οὗ [π6 τὶῖπθβθοθ γ8ο Πα βίομϑα πη. 
Α.Ὁ. 84. ΑΥ̓οΣ {818 ὀνθηΐῖ, ὅδ] ἰοοῖς πὶ δοῖνθ ραγὺ ἴῃ (86 ρογβο- 

ουζου οὗἉἨ {16 ΟἸ γιβίαπ8, ποῦ ΟὨΪΥῪ δ “}6γβα! θα, θὰ δ18ο ἱῃτοισδουΐ 
06:58 (Αοῖδ νη}. 8., χχΙ!. 4., χχγυὶ, 10, 11.) ; ἀπὰ ργοουζοά ]Ἰαὐίογβ οὗὨ 
ΘΟΙΏΙΩ ΒΒ ἵτγοπι ἴῃ6 Πρ ῥγίθδὺ δηα οἱ ἀθσβ, ΟΥὁ βδῃμοασίη, ἴο {Π6 
ΒΥΠΔΡΌρΡΊΘ οὗἉ ἴμ6 “6978 αὖ 1αῃηδβοιβ, ΘΙ ΡΟ ΟΣ Πρ ϊπὶ ἴο Ὀγηρ ἴο 
“7 Θγυβαϊθτα δὴν ΟἾ ΥΙβι 88, τοί Σ ποθὴ ΟΥ ΜΟΙΘΏ,  ΒΟΤα 86 τοῖσί 
ἢπα (μογθ. δ αἷβο οδίδϊμοα Ἰοίϊοσβ ἰο {πὸ ρουθσθοῦ οὗ ᾿δμιδβουβ, 
Ὑ76 ΠΊΔΥ ὈΓΘΒΌΠ,6, ἴο Ῥαγτηῦ ἴθι ἴο 6 τοπλονοα ἔγομι 18 70 Ὑ]Βα ἸοἰἸοη. 
(Αοίβ ἰχ. 2., χχὶὶ. ὅ., χχυϊ. 12.) ὙΥᾺ116 ὅδ] νγδ8 οἡ 18 ἸΟΌΣΠΘΥ ὑΊ ΒΟΥ 
ἴον {818 γγΡΟΒΘ, 18 τασδοῦ]ουΒ Θοηνουβίοι ἴοοϊς μΐδοο, Α.Ὁ. 85, ἴῃ {86 
ΓΊΔΏΠΘΥ ΥΘΟΟΤαΘα ἴῃ {π6 πη οὨδρίου οὗἉ {π6 Αοἰβ οὗ 188 Αροβιίϊϑϑβ, 
ἃηπα ἰο ψ μοῦ δι. Ῥδὰὶ ἰσλβοὶ ἢδ8 πυμλθγοιβ σϑίογθμοθθ ἴῃ 8 
ἘΣΡΙ80168.:}: ὙΠ6 σοηνογβίοπ οὗ βυοῖ ἃ τηδῃ, δὖ βιο ἢ ἃ πη δῃὰ ὈῪ 
ΒΊΟΝ ΤΉΘΔΏΒ, ΓΤ ΒΠ68Β οὴθ οὗ [π6 τηοβὲ οοπιροῖθ ὑσχοοίδ ὑπαῦ μαυθ 
ΟΥΟΣ ὈΘΘῺ ροἴγοη οὗ {86 ἀϊνίηθ οτρίη οὗ ΟΜ γιδδηιυ. Ὑμᾶῦ ὅδυ], 
ὙΟ ΡοΒβββββθα δυσῇ αἰ βρη οα ἰα]θηΐβ ἀπα δοαυγοπθηίβ, ἔγομλ 
οΙηρ ἃ Ζϑαίουβ ρϑυβθοιΐοσ οὐ {π6 ἀϊβοὶρ]θβ οἵ Ομ γιβί, θβθοδπιθ 41} αἱ 
ΟΠ66 ἃ ἀἸβοῖ}]6 Ἀἰπιθο] ἢ, 18. ἃ δοῦ ἰοῦ σαπποῦ 6 οοπίτογοσγίθα ψ1ἢ- 
ουΐ ονογυγηΐηρ [86 ογραϊὶ οὗὨ 411 βίου. Ηδ πιυδί, ἐπογοΐοσθ, παν 
Ῥδθῃ οοηνογίθα ἴῃ {Π6 ταϊγαου]ου8 ΤΑΔΏΠΘΥ ἴῃ ΜΔ1Οἷ. Β6 Ὠ]Π186} ἀ6- 
οἶαγθθ ἰδαΐ 6 ψγδ8 οσοηγοσγίρα, δαῃὰ οὗ οουσβο [86 ΟἸ γϊδίδη σονοϊδίϊοη 
τηιδύ 6 ἴγοια (ἀοά; οΟΥ Βα τηυϑὺ πᾶν ὕδθῃ οἰἴ ΠΟ δὴ ἱπιροϑίοσ, δὴ 
ΘηἰΠυδίαδί, ΟΣ ἃ ἄυρα ἰο {86 ἔταυά οὗὨἨ οἴμοσβι ΤΆΘτα 18 ὯῸ ΟὗμοΣ 
ΔΙ Γογδίϊνο ῬΟΒΒΙΌΪ6. 

1. ΤΥ ΒΘ νγὰϑ 8ὴ ἱπιροβίου, ἢ6 τηυδὺ δανο ἀθοϊαγοὰ τὰῖδῦ 6 6 ἴο 
θ6 ἔαδϊθθ, δῃὰ ἢ τηυβδὲ μαᾶνθ Ὀθθὴ ᾿ἱπδυθποοθὰ ἰο βυσῖὶ ἃ οοπάυοί ὈΥ 
ΒΟΙ.Θ τηοῖνα οὐ οἴμβου. Βαΐ [ἢ ΟὨΪΥ οοποοῖναῦϊο πηοίγοβ ἴοσ σα ]}- 
διουβ ᾿πηροϑίαγα ἀγΘ {Π6 Βορθδ οὗ δαἀναποῖπρ' ὁ ΒΒ ὑθιῃροσαὶ 1ηἰθγαϑῦ, 
οΓΘαΪ, ΟΥ ῬΟΥ͂ΤΟΙ ; ΟΥ 186 Ῥγοβρϑοΐ οὐ ρυδιγηρ᾽ ΒΟΠ6 ῬΑΒΒΙ0η ΟΥ̓ ἈρΡ6- 
ὈΓ6 ἀμᾶον {π6 Δα ΠΟΥ Ὑ οὗ {86 ποὺ το] ρίοη. Νονν, {μαὺ ποπθ οἵ 
{μ686 τηοϊνοβ οου]ὰ ἱπῆυθμοθ 8... Ῥαὰ] ἴο ὑχοῖδββϑ {με ἔἈ 18 οὐἩ ΟΠ γῖδὺ 
ογυοϊῆοα, 18 τηδηϊξοβί ἔσο (6 βίαία οὔ «6 αἴϑτα δηᾶ ΟΥΙβυ Δ} Υ αὖ 
{π6 ρΡοτοά ψβθη μα στοπουπορα [ῃ6 ἔοσπιοσ δηᾶ μα γασθα {Ππ6 ἰδία σ 
ἴα ἢ. ὙΠοβα ποσὶ ἢ ἰος Το γα {μ6 ἀΐδροβοσβ οὗ σγϑα μι, οὗ ἀϊρσπγ, 
απὰ οὗ Ροτοσ, ἴῃ “υἀρ8 ; ἴΠ086 ἴο ψ ΒΟΙΣ [ε οηΐ ΜΈΓ Ἰπαϊροηΐ τηθῃ, 
ΟρΡγθββοά, δπᾷ ἰκορῖ ἔγογω 411} πιθδῃ8 οὔ ᾿τωργουῖηρ {ποὶν ἑοσίαπεβ. ΤῈ 
οογίβϊἢ ΘΟΏΒΘαΏΘΠΟΘ, ἐμογϑέογα, οὐ μἷ8 ἰακίηρ' [6 ρατῦ οὗὁ ΟἸ τ ἰδ ἐν 
ΜΒ ἴθ 1088 ποῦ ΟὨΪΥ οὗ 4}1 ἐμαὶ ἢ ροβθββββά, Ὀυΐ οὗὨ 411 πορεβ οὗ 
ΔΟαΌΪΓΙ Ωρ ΤΟΙ ; ὙΓΠΠΘΓΘαΒ, ΕΥ̓͂ ΘΟΠ Εἰ πυαϊηρ ἴο ρογόθουϊο {π6 ΟΠ ΥΙ ΒΔ η8, 
ἢ μαοάᾶ ΠΣ τδίηρ' Δἰπχοβί ὧο ἃ δοσίαϊπίγν, οὗ τιακίησ Ηἷ8 ξογίιιμα ὈΥ 
116 ἴῶνουν οὗὁἩ ἴοβθ γῆο γα αὖ {86 μοδὰ οὗ {μ6 «ϑιθα βίαϊθ, ἴο 

Δ 866 ῬΑΓΙΙΟΟΪΑΓΪΥ 1 Οοτ. χυ. 9.; 64]. 1. 18.; 1 Τίπι. ἱ. 12,18. ὙαΓΟῸΒ. ΟΡ ῃΐοπβ ΠαΥθΘ 
Ὀθθη δηϊογίαἰηδὰ ὉΥ ἰοαγηθὰ τηθῃ χοβρθοῖίηρς ἴῃ ἀβίο οἵ 8ι, Ῥ8} 8 εοηγευδίοη. ὙΠῸ ἀδῖο 
δδϑισηθα ἴῃ {Π6 ἴοχιὶ 15 ἴπδὲ δἀορίοαά ὈΥ ΒΡ. Ῥοάγβοη. Ὦγ. 1αγάηοῦ Ηχοβ {μδι ουὐεηΐ ἴ0 1Π90 
οπὰ οἵ 86, οΥὁἩ ΘΑΥΥ ἰῃ 87. ( οΥ 8, ϑνο. γ0]. υΥἱ, ὑῬῃ. 236---239.; 410. νοὶ]. 11}. ΡΡ. 252, 258.); 
ΟΥ̓ ΠΟΙ τ ἢ} ΟΕΥΠ ΘΓ. 
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σΠοτὰ ποίτηρ οου]α 80 ταυοΐ τϑοοιημθη ἢ1πὶ 88 [86 Ζ68] ψΒοι Πα 
δὰ Βῆονῃ ἴῃ ἴπᾶὺ Ρογβοουαοη. Α8 ἴο ογϑαϊί, οὐ σορυϊδίζοη, οου]Ἱὰ 
186 Βοδβοῖδαγ οὗ (ὑδηλα] 6] μορα ἴο σαΐῃ οἰ μοσ ὈΥ Ὀαοοιαϊηρ ἃ ἤθδομοῦ ἴῃ 
8 ΟΟἸ]ορα οὗ βββϑστηθῃ δουϊὰ [6 ἢδύξον ἰτηβ6} [παῖ (ἢ6 ἀοοίγη68 
ὙΈΘΒ Πα ἰδυρηῦ πψου]ά, οἰ ΠῈΥ ἴῃ οὐ ουὐ οὗ Ψυάξεα, ἀο Βἴτω Βοπουτ, 
ψ μη μ6 ΚΗΘ ὑπαὶ “{Π6Ὺ γ γ6 ἴο ἴ80 «6078 ἃ δίυτ Πρ -Ὀ]οοῖκ, δῃά 
ἰο 16 ατϑοῖκβ ἔοο βπηθϑθ ]" ΥὙδβ 1 ἤθη {πὸ ἰογο οὐἁ ροόονγοσ (δαὶ ἴη- 
ἀυοσορά Εἷτα ἰο τηαῖκα (818 σγοαῦ ομδηροῦ Ῥοτοῦὶ οὐ μοῦ ΟΥΟΣ 
ἃ ἤοοκ οὗἩ βῆδερ ἡ ποσὰ 88 Ὠϊτη561} ι8Δα αϑβϑιϑίθα ἴο ἀδβίγου, δῃὰ ψῃοβο 
ΨΟΙῪ Θ'ΒΟρΠοσα Πιδα Ἰαΐϑὶν Ὀ6θη τηυγάσγοα ; Ῥϑγθαρβ 1 γᾶ τι 186 
νον οὗ στ! ἔγ]ὴρ᾽ ΒΟΠ16 ἸΙΘΘΏΠΙΟῚΒ ΡΔΒΒ10Π, ὉΠ6ΘΣ (ἢ6 Δι! ΒΟΥ οἵ (ἢ 6 
ΠΟΥ͂, ΤΟΙ ρίοη, ἴπαὶ Β6 Θοτημηθηοθα ἃ ἰθδοθον οὗ πδΐ το σίοη  ΤῊ]8 
σϑῃποῦ Ὀ6 Δἰ]θραά ; ον 8 πυυϊπρβ Ὀγθδίμο ποίμίηρ Ὀὰΐ [16 βἰτϊοῦοβι 
ΤΔΟΓΆΪΥ, ΟὈΘαΊΘ ΠΟΘ ἰ0 τηᾶρ᾽δίγαΐθβ, ογάθσ, δὰ σουθγητμθηΐ, Ὑγ1} {16 
υἱμηοϑὺ ΔΌΠούσθηοα οὗ δἷΪ ἸΙοθ οΟυβη688, 14] 689, ΟΣ ἰοοβα θα] ΟΣ, 
ὉΠΑΘΥ (π6 οἰοαῖ οὗ τοὶ χζίοη. Υο πόσβοσα δπα ἴῃ δὶβ ψοσκ ἰδαΐὶ 
ΒΔΙηἿ8. Δ.Θ ΔΌΟΥΘ ΤΟΤαΪ ΟΥ̓ ΠΔΏΟΘΘ ; [Πδὺ ἀομλί ΙΟῺ 18 ουπ]6α ἴῃ στδοα; 
[δὲ ΤΩΟΠΑΓΌΒΥ 18 ἀσδβροίδλ ὙΠΟ. οὐρῶ ἴο Ὀ6 ΔὈΟ] ]8Π6α ; (μαι {Π6 
ἔοσίαποϑ οὗ (86 στοὰ οὐρῦ ἴο Ὀ6 αἰν! ἀ6α διμοηρ [86 ροοσ; (δαὶ {ποτ 
18 Π0 ἀΙβθσοηοθ ἴῃ τροσγαϊ δοί] 008 ; ἰδὲ ΔΠῪ ἱταρυ 868 οὗ [86 τηϊῃ δ.θ 
ἰο ἀϊγοοῖ υ8 ἀραϊπδὶ (86 ᾿Ισμὲ οὗἁ ΟἿγ σϑϑϑοῃ, δὰ [Π6 ἰατγϑ οὐ παΐυσο ; 
ΟΣ ΔΩΥ͂ οὗ ἰῃοβο σ]οϊκοά ἰθηοίβ ὈΥ̓͂ ὙΠΙΟΝ {86 ἰμωὴ, οὗ βοοϊοίγ μ88 θθθῃ 
οἴϊοη ἀϊβίυχ θα, ἀπὰ [Π6 τυ}]68 οὗἨ τροσϑ! Υ οὔθ Ὀγοΐκζοη, ΕΥ̓͂ πλθη ῥτὸ- 
Ἰοπάϊηρ ἴο δοὺ ὑπάον ἴΠ6 βδῃσίοη οὗ ἀϊνὶπο σονοϊδίίοη. ΕΗ τηδῖκοϑ 
0 ἀἰθποίϊομβ, 6 (Π6 ᾿Ἰτηροδίοσ οὗ Ασδλθῖα, ἱῃ ἰασουσ οὗ ᾿ιπηβ6 : ΠΟΥ 
ἄοεθ δῦ μαζί οὗ ἢ18 118, δἰἴμον Ὀθίοσα ΟΣ διε μ18 σοῃνουβίοι ἴὸ 
Ογθδηϊγ, ὈΘΔΓ ΔΩΥ͂ τηδῦῖς οἵ ἃ ᾿ἰρογέϊπο ἀἸθροβιτῖομ. Α,8 δπιοὴν 
{Π6 6.8, Β0 διό [86 ΟΠ χίλι, Ἀ18 σον σβαοῃ. Δ ΤΠ ΏΘΓΒ ὙΤΟΓΘ 
ὈΙΑσοΪθθθ. 10 888 Ὀθθῃ ϑοιαθίδμαθθ οδ͵θοίθα ἴο [86 ΟΥΒΕΙ δροβί]ββ, ὈΥ͂ 
ἴμοθο τὺ 6ΥΘ ταβοϊγθα πού (ο ογϑάϊ {πῸὶΓ ἰθϑτηοην, ἰμδὲ Πανὶ 
Ὀδθῃ ἀδΘΘΡΙΥ δηρεαροα τι «6808 ἀυγηρ Ὧ18 11ἴ6, [ΠΟΥ Τ6ΓΘ οὐ καν 
ἴον (86 βυρροτὺ οὗ {ΠΣ οὐτῃ ογθαϊ, δα ἔτομι μανὶπρ σοπο ἴοο ἔα ἴο 
τοΐασῃ, ἴο ΘΟ 6 ἐδ6 9816 ῬΓΟΪΘΒΒΊΟΠΒ Δοσ 818 ἀθδί: δυΐ {Π18 ὁ} 
ὈΥ πο τθδῃ8β ὃδ Ββαϊα οὗ δ, ῥρυι. Οἱ {π6 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ᾿ ΒμδίοΟΥ ἴοτοθ 
ἸΠΟΓΘ ΤΩΔῪ Ὀ6 ἴῃ δυο ἃ τη046 οὗ Τοδϑοπηρ, ἰΌ 4}1 ἰθηθ ἴο δοῃνίποθ 
Ὁ8 {μαΐ δὲ. ῬδᾺ] τηυδὺ παέμγαϊί μανα οοπ θα ἃ “6 Ὁ7, ἀπ δῃ ΘπθιΩυ 
ἴο ΟἸιτβὺ ψ6βυ8. 1 ἐλὲν θγα δηραρθα ὁῃ 0:6 δἰ46, ἂξ γγ8 89 βίγοηρ]ῦ 
Θηραροα ὁπ {86 οἴμοτ, 1 ββδιηθ σγ μμ614 ἐΐσηι ἔγοτα ομδηρίπρ' βἰ 68, 
τ Οἢ ποτα οὐσῇῦ 1 ἰο μαγα δίορροα λῆπι; σ8ο, ἔγοτω [ὶ8 βυρεσιοῦ οἂυ- 
οδίου, τηυϑὺ μαγα Ὀθ6η ὙΔΒΟΪΥ ΙΏΟΓΘ ΒΟΠΒ10]6 ἰ0 (παῖ Κὶπὰ οὗἩἨὨ βῃδιιθ 
{πη (μ6 πιϑδῃ δηὰ 1}}}Πογαΐθ ββμβθστθῃ οὐ (1411.66. Τμδ ομἱγ οἵμοῦ 
αἀἰβδγθηοο ψγα8, ὑπαῦ ἐΐεψ, ὈΥ αυἱτίϊηρ ΠΟΙ Ἰηρβίοσ δὐνοσ ᾿ὶ8 ἀδδαίῃ, 
ταϊσ ἢ ἤᾶνα Ῥγθβοσυθα ἐβϑιηβοὶνοθ; ἩΒΘΓΘΑΒ ἦε, ΕΥ̓ αυϊληρ (86 “7678, 
Δηα ἰακίηρσ ὉΡ [86 οἴοδ8 οὗ ΟΠ γιδῦ, οουίδιηγ Ὀτουρσΐ οὐ δῖ8 οσσ ἀ6- 
Βίσυ οἴ] Ο. 

2. Α8 δὲ. Ῥϑὺ] γγὰβ πού δὴ ᾿τωροβίου, 80 1 15 τηδῃλοδὺ ἰπαὶ μ6 γγὰβ 
ποῖ δὴ θηἰμυδβιδδί. Ηδαὺ οὗὨ ὑθῃιρϑῖ, τωθίδποθου, ᾿σηόσαηοθ, δηά 
ὙΔΗΪΥ, 8.6 {86 ἱπρτοαϊθηΐβ οὗ ὙΜΙΟΒ Θηἰ μυβιαϑτῃ 18 οοτηροθοά ; υΐ 
ἴτομη 411 {π6866, οχοδρύ (86 βγεῖ, [86 δροβίϊθ ἀρροδατβ ἴο μανα θθθῃ 
ὙΒΟΪΙΥ ἴτοο. Ταῦ 86 μαὰ στοδῦ ἔδσνουσ οὐ Ζϑαὶ, θοῦ ὙΒθΩ ἃ «690 
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Δηα ἤθη ἃ Ὁ τϑἐΐδη, ἴῃ παιδί ἰδ! προ τιμαὶ ἢ6 ἐμουρῶΐ ἰο 6 τἱρῃΐ, 
σδῃποῦ Ὀ6 ἀορηϊρᾶ : δυΐ ἢ6 τγβ δ 411 {τλ68 80 ἐεβαν ΤΩΔΒΙΟΥ οὗ ἢ[8 
ἴθ ρα", 88, ἴῃ πηαίίογβ οὐ Ἱπα!δσθποθ, ὕο “" Ὀθοοπλα 8}} {πϊηρσβ ἴο 4}} 
τη 60," πὰ (ἢς τχοβί μ᾽] ]δηῦ ΘοΟμἀθβοθηβίου, θοημάϊηρ κἷβ ποϊοῃβ δηὰ 
ΤΊΔΠΏΘΙΒ ἴο {6 ΓΒ, 88 (ᾺΓ 88 ἢ18 ἀυΐν ἰο (ἀοά που] ρογμ ; ἃ σοπάποί 
ΘΟΙΏΡΑΟ]6 ΘΙ πον νὴ ἢ (Π6 ΒΟ μ688 οὗ ἃ Ὀὶροί, ποῦ στ ἐπα νἱοϊθηῖ 
᾿τρυ]868 οὗ ἔδηδίοαὶ ἀθ᾽ αβίοθ. ὙΤμδὺ μ6 τγ88 ποῦ τῃθἸ μον, 18 ον]- 
ἀεοηὺ ἴγοιλ ᾿ΐβ8 οοπαποῦ 1ῃ ΘΙ Ὀγδοΐηρ ΘΥΘΣΥ ποι πο πῖον Ῥγυάθῃοθ 
οου]ὰ βυσραβύ ἴο Θβοᾶῦ6 ἀδῆροε δηὰ βῆυπ ρουβοουοῃ ; ὙΠ 6 ἢ οοὐ]Ἱὰ 
ἀο 10 ψιπουΐ Ὀείγαγιηρ {π6 ἀυτΥ οἵ μῖ8 οῆοθ οὐ {86 Βοποὺτγ οὗ ἴ8 
αοαὰ. Α το πομοὶν Θηἰυιδιαδί, οουσίβ ρουβοουτ!οη, δηα, τυῆθη ἢ 
οδηποῦ οὈίδίη }}, Δ Ιοίβ Πιπ.861 τ Ἴἢ ΔΟΒΌΓα ῬΘΠδπΟΘΒ; Ὀαΐ {πὸ [0}1- 
688 οὗ δι. Ῥδὰϊ οοπβίδιθα ΟὨ]Ὺ ἴῃ [Π6 Βιταρ ον οὗἉ ἃ σοῦϊγ 1, απά 
1ηὴ 186 υππγοαγιθα ρουίοσιαδηοθ οὐἉ ᾿ἷ8 ἀροβίο "σαὶ ἀπο. Τῆδιὶ ἢα τγ88 
Ἰσπογδηΐ, Π0 τη Ὑ71}} 4116ρ6 ὙΠΟ 18 ποΐ ζ,ΤΌΒΒΙΥ Ἰρπογϑηΐ Ὠἰμωβοὶ; [ὉΓ 
6 ἈΡῥρθδσβ ἴο ἤᾶγθ θθθῃ ταδδίου ποῦ ΟὨΪΥ οὗ {86 όσα Ἰραγηΐηρ, δυΐ 
8͵8ο οὗ 186 ατϑοὶς ρἢ]Οβορῦν, δηὰ ἴο αν Ὀθθῃ ὙΘΣΥ σοηγοσβδηΐ θυ ἢ 
ἢ τ[Π6 ατθοκ ροοίβΌ Ὑμαῦ Ὧ6 νγὲδβ ποῖ οσθα υ]ουΒ, 18 οἷ θα ἔγοσῃ ἢ]8 
Πανηρ τοδὶ ϑίθα {Ππ6 ονϊάθῃσα οὖ 4}} {Ππ6 σαϊγϑ 68 ροσἝξοσιηθα οὐ δαγίἢ 
Ὀγ Οἶδε, 88 Ὑ611 848 (οδ {πα ὙγῈΓ6 δέου γβ Ὑσουρῇῃς ΟΥ ἰπ6 
ΔΡΟΒΙΪ6Β; ἴο {π6 ἔδῃηθ οὗ συ ῇοῆ, 88 μὲ ᾿ϊνϑὰ δἱ “6γυβαὶθπι, πα οου]ὰ 
ποῖ ῬΟΒΒΙΌΪΥ μᾶνθ θ6θὴ 8 βίγσδηρεσ. ΑἈμπά {μαῦ ἢ γγ88 88 ἔγοα ἔγτοπὶ 
ΥΔΗΪΥ 88 ΒΗΥ͂ τηδῃ {μαΐ Θνοῦ ᾿ἰἰνθα, ἸΔΥ 6 ραϊοτοα ἔγομ 81}1] ἐμαὶ τ6 
866 ἴῃ 8 ΤΙ ΠρΡΒ, ΟΥ ΚΠΟῪ οὗὨ 18 6. ΗΘ τϑργοβϑηΐβ Ὠϊπη86] 45 {{Π|6 
Ἰοαϑύ οὗ {6 ἀροβίϊθβ, δῃᾷ ποΐ τηϑϑΐ ἴο Ὀ6 οδ]16 δὴ δροβίϊθ, Ηδ βαυβδ᾽ 
{πὰῦ ἢ6 18 {π6 οἰϊοῦ οὗἁὨ ΒΙΠΏΘΥΒ; δηᾶά 6 Ῥγοίδυβ, 1 ἴδ6 βίγοηροϑύ 
Τοτιη8, απίνογϑαὶ θθηθνοΐοποα ἴο ἔα ἢ, ΡΓΟΡΏΘΟΥ, π]ΓΆ0 168, δῃα 4} {86 
δ᾽ ἔθ ἀπά ρτηθσθϑ ὙΠῈ πιο πὶ οουἹά 6 Θμάονγοα. [8 [818 ἴδε ἰδη- 
θυσρα οὗ νϑηϊ οὐ δηἰ υβἴαϑῃ ἢ ἃ ονον δηδίϊο ρσοῦοσ υἱσῦιο τὸ ΠῚ8 
ΟὟ Το σίουδ ορὶ πίοηβ, ἴο 1] πϊαλομϑ οὐὨ {86 βρὶσιύ, βηὰ δουθη ἴο ἴδ 
τοσὶῦ οὗὨ τηλγτίγγάοα Ὁ 1 8 ἱπογοίοσα ἴῃ σαὶ ἔῸγ {886 δῃθιηΐοβ οὗ 
ΟἸΥβυ αὶ τν ἴο αἰοταρὺ ο σϑβοῖνα Π18 ταϊγαοιι]ουβ σοηνθσβίοη οὗ δῖ. 
Ῥδὺ] ἰηΐο {π6 εβδοίβ οὐ δηϊπιιβίδδαθα. ΤῈ ρόονγοῦ οὗ ἱπιαρὶπαϊοη ἴῃ 
ΘὨΒβ᾽βϑθϊοαὶ τ πΠα8. 18, ΠΑ ΒΙΪΟΠΔΌΪΝ,, ΥΘΥῪ βίγοηρ ; δυὺ 10 Αἰ ΑΥ8 
δοίβ ἰπ σΟΠ ΟΥΤΑΥ ἰο {16 ΟΡ ἰοΏΒ ἱτηργϊηθαὰ ἀροὴ 1Ὁ δὖ {86 ἄπιδ οὗ 
118 γου ΚΙ ηρ᾽, 8π4ἃ σ8 ΠΟ ΤΏΟΤΕ δοῦ αραϊηβί ἰβθη ἴΠ8ῃ ἃ ΓΤΆΡΙΑ ΓἾΥΟΓ οδῃ 
ΘΔΙΤΥ 8 γ6586] πσαϊηδί {π6 ουγγοηῦ οὗὨ ἰΐβ ον βίτθδϑῃη. ΝΟΥ, μοί ίηρ 
οδῃ 6 ΤΌΓᾺ σογίαϊῃ ἤδη {πδ, τ θη 8541 ἀοραγίθα ἔγουχ «6γιιβαί ἐπὶ 
ἴον. Ταιηδβουβ, ἀγαθὰ τ ἢ ΔΌΪΒΟΥΙΥ ἔγομη {π6 Ομ ο΄ ῥγιθδίβ ἴο Ὀτησ 
{πΠ6 ΟἸγβθδηβ, ο σοῦ {Πογα6, δοιπα ἴο «ογιιδαΐίδηι, τολείλον ἐΐον 
1067 6 ΠΊΘῚ ΟΥ̓ τοοπῖὲπ (Αοἱδ 1Χ. 2.}, δῃ αὐ ΠΟΥ βο]οἰϊοα ὈΥ ἰμιβοὶ 
πα σταηίοα ἴο πἴπι αὖ ΠῚΒ ΟὟ ΘΧΡΓΘΒΒ ἀρβῖγα, ---- ἢ18 ταῖπ ἃ γγ88 τηοϑὶ 
ΕἸΓΟΏΡΊΥ Ροββοϑβοὰ αὐτὰ δὴ Ορ᾿ πο ἀραϊηβὲ ΟἸγῖδὺ ἀπ 18 [Ὸ]]ΟΥΤΘΓΒ. 
ο ρῖνθ ἴποβα ὈΡ᾿ΏΟΠΒ ἃ ΤΟ δοῦγο ἴΌσοθ, ἢ]8 Ῥββίοῃβ αὖ {παὖ {1π|6 
οοησυγγοά, Ὀαϊηρ ᾿πῆαμηοα ἴπ {Π6 Πιριοϑὺ ἄδρτοθ ὈΥ {86 ἱγτιαίηρ' 
ΘΟΠΒΟΪΟ ΒΠ688 Οὗ ἢ18 ραϑὺ οοπάποῦ ἴονγαγάβ {π6πὶ, {86 ὑγ]46 οἵ βιρροτί- 
ἴῃ ἃ ρΡατῦ ἴῃ ψ πος ἢα πα νο] παν δηρασοῖ, αηά {Π6 ογοαϊν νυ μϊοὶ 
1.8 ἐουιμᾶ 1 ῥγοουγοα πὶ διποηρ [πΠ6 ΟΠ ΟΥ̓ ρῥυϊοβίθ δηα συ ]θγβ, τυ Π086 
οοΙηχϊἰββίοῃ ἢ6 Ὀοτθ. [10 ἴῃ βδυοῖ ἃ βίαϊβ δῃᾶ ἰθιῆρον οὗ τηϊπά, δὴ 
ΟΠ ϑαβίϊοαὶ τὰᾶῃ δα ᾿τηαρίηοα ἰμαΐ ἢ6 88νν ἃ υἱβίοῃ ἔγομχ ἤοαύοῃ, 



“ςοοιιπὲ ο ἐλε “ροείἴο Ταμῖ. 489 

ἀοηπουποῖπρ; {π6 ΔΏΡΕΓ οὗ σα δραϊηβὺ {π6 ΟΠ Υἰδίλα 8, ἀπ Θομητδπαϊηςσ 
πἴτα ἴο ρογβθοιὶθ ὑμθα ιμουΐ ΔΏΥ ΤΔΘΓΟΥ, 1Ὁ ταῖσι ῦ Ὀ6 δοοοιηΐοα [ὉΓ 
Ὀγ {πὸ Ὡδίυταὶ ρόνοσ οὗ δηϊπυβίαβα, Βαῦ {μαῦ, ἴῃ {86 γὙΕΥΥῪ ᾿ηβίδης 
οὗ μ18 Ὀοΐησ δηρασθα ἴῃ ἴΠ6 βογοθδύ δῃα πούοϑε ρογβθουςοη ἀρδιηϑί 
τἤ πα, --- πο οἰχουτηβίδῃοα μαυϊηρ ΟΟΟΙΣΓΘα ἴὸ ομδηρο [18 ΟρΡ᾽ ὨἱΟἢΒ ΟΥ 
ΑἸΓῈΣ ἴη6 Βοηΐ οὗ 18 ἀϊβροβι [0 η, ---- 6 βου ἃ αἵ οησθ ἱτηδρὶηα Ὠτηβ6} 
οΔ]]6ἃ ὈΥ ἃ Πιϑαν θη]  υἱδίοπ ἴο θ6 186 δροβί]β οὗ Ὁ γῖβὲ, σπου, Ὀαΐ 4 
τιοιηθηΐ βὈοθίοτθ, ἢ6 ἀδοιηθα δὴ ᾿πηροϑίοσ δηα ἃ Ὀ᾽αβρηθπιοσ, ὑπαὶ μαά 
θ6θῃ 7 50}Υ Ρυΐ ἴο ἀδαίμ προ [Π6 ΟΓΟΒΒ ; --- (818 18 ἴῃ 1861 τ Π0}}Ὺ 1η- 
ὌΓΘΑΙΌ]6, δῃα 80 ἔδυ ἔγοσῃ θδὶπρ' ἃ ῬγΌΡ 8016 οἴἴἶδοι οὗ δημυδίαβηι, ἐμαὶ 
Ἶυ8ὲ ἃ σοῃίγαυ οβδοῦ τουδὺ αν ὕθθῃ πδίγΑ ΠΥ ργοάποο Ὀγ ἐμαὶ 
ολαδβοθ. Βιυΐ, 8|}}} ἔγΠῸ. ἴο ΒΟ (δαὶ (18 νιϑίοῃ οουἹά Ὡοΐ 6 α 
Ῥμδηίοιι οὗ 8. δὰ ονῃ ογοαίηρ, ἰδὲ 10 Ὀ6 οὐβεγυθᾶ, {μπα0 6 ψγδ8 
ποῦ δἰοῃ σῇ6ὴ 6 ΒΔῪ ἰὖ; {Π6Υ6 ὙΘΓΘ ΤΑΔΏΥ ΟΥΠΘΙΒ ἴῃ ΘΟΙΏΡΒΘΩΥ, 
γ ο86 τϊη8 ΤΟΙ͂Ο ΠΟ δούίον αἱβροβοα (ἢδ1 ἢ18 ἴο ἴπ6 ΟἸ γιβύϊδη [Α1ἢ. 
Οου]ὰ δ 6 ροββ1016, {πὶ {πὸ τηϊπμαβ οὗ 41} [8686 τβθῃ βῃου]ά Ὀ6 βο 
ΒίγΔησοὶν αββοίθα, 88 ἴο τγδϊκθ (μϑὰ 6] ον ὑπᾶὺ (ΠΟῪ βαν ἃ σγεαΐ 
ἐἰσλὲ δὐξπίπσ αδοιέ ἐλέπι, αδους ἐλ ὀγισἠξπε85 ΟἹ ἐδ διπ αὐ ποοη-αν, 
Δηα ποαγὰ {π6 βουμᾶ οὗὨ ἃ νοΐϊοϑ ἔγοπι ἤθάσθη {πουρῇ ποῖ ἴῃ6 ψοταβ 
ὙΠΙΟἢ 10 Βράκο (Δοὶθ χχὶ! 6. 9.), θη ἴῃ ταὶ (ΠΟῪ ΠΟΙΓΠΟΥ Βα 
ΠΟΥ Βοαγὰ δὴν βο {πιηρῦ Οὐου]ά {6 Ὀ6 8ὸο ᾿πΐδιυλίοα τ ἢ ἢ 
σομοοὶὺ οὗ {Π6]} ΟὟ [ΒΏ6]168, 38 ἰο [41] ἀονγῃ ἔτομι {Π6ῚΓ ΠΟΙΒ6Β, ἰο- 
βοῖμοῦ σι δα] (Αοἰβ χχνυὶ. 14.), δα 06 Βρβθοῦ ]θββ ἐπγου σῇ ἴδαγ, 
ὙΠ6η ΠΟΙ ΒΡ ἜΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΓΎ πδα Παρρθηθα ΘἰΓΠΟΓ ἰο ᾿ϊπὶ ΟΥ (0 {Βὴλ ; 
ΘΒΡΘΟΙΆ]]Υ οοηδβιἀογηρ ἐμαῦ (Π18 ἀρραγιοη αἰ ποῦ ἈΡΡΘΑΓ τὰ {Π6 πΙρὮΐ, 
ἤθη {Π6 86 η868 ΔΧΘ ΙΏΟΓΘ ΘΑΒΠΥ Ἰπηροβοα προη, θαΐ αἱ νιεξά- αψἢ [ἃ 
Βυ ἀθπ ἔγοηζυ ᾿ϑα βεϊζβὰ ἀροὸρ δὶ, ἔγοτῃ ΔῊ ἀἸδίθιροῦ οὗ ὈΟΑῪ οὗ 
ΤΠ, ΘΔ ΜΘ ΒΌΡΡΟΒΘ [18 Ἢ 8016 ΘΟΙΆΡΘΗΥ, --- θη οὗ ἀϊἴδγοηΐ οοηβιϊ- 
ζυὐοηθ δηα πῃ αἀογβίδ Πα] ηρΆ, --- [ὁ αν Ὀθθη δὖ οὔοθ αἰδοίβα ἴῃ {Π6 
ΒΆΠ.Θ ΤΏΒΏΠΘΥ ΜΠ πὶ, ΒῸ {παῦ ποὺ ἴΠ6 ἀἸδίθιροσ δἷομθ, θὰΐ αἷ8ο 186 
εἴξβοίβ οὗὨ 11, ου]ὰ ΘΧΘΟΙΥ ἀστοο ἢ [1 4}} ῃδὰ ρόπο τηδὰ ἰορϑίδοσ, 
γου]α ποὺ {6 ΙΓΘΏΖΥ οὗ βδοπλθ μᾶνα ἴδίκθῃ ἃ αἰ ξἔδγοηῦ ἴαγη, πα ρῥτο- 
βοηΐβα (ο {μ6πὶ αἰ δγθηΐ οὐ)θοίβῦ ΤῊ8 δι ρροβι ΟΠ 18 80 ΘΟΠΊΓΆΓΥ ἴἰο 
παίΓΘ δηα 4]] ροββϑι Ὁ} 1γ, [μαῦ ἀπ 6116} πιυϑῦ ὅπα βοιμα οἴμοὺ βοϊυἱΐοη, 
ΟΥ̓ ρῖνθ ὕρ [86 ροϊηί. 

8. Ἡδνίηρ βῆονπ δαὶ δῖ, Ῥδὶ] νγὰβ ποῖ ΠῸ Ὶ δὴ ΣΠρΟΒίοΟῦ ΠΟΣ 8ἢ 
Θηἰ ιβαϑί, ᾿ῦ ΤΘΙΩΑΙῺΒ ΟΠΪΥ {παΐ ψγ͵ὸ ἰαῦγα τ ΠΘΙΠΟΥ ἢ6 νγαβ ἀδοοϊγοα 
Ὀγ {δ6 ἔγαυα οὗ οἴπονβ ἢ ΤὨϊΒ πα. γΥ, ἱπάθοα, τᾶν Ὀ6 ἀεβραιομοᾶ ᾿ῃ 
ἃ ΨΘΙῪ [67 Ογβ. ΒῸΣ Ψ|ΠῸ ΜΒ ΟΥ ὙΟΥ6 ἴο ἀδοοῖνο δα Α ἴδ 
1] οταῖθ ββῃθσπλθη οὗ (Ἅ]1166. 10 νγαϑ πιογαϊψ Ἰτηροββϑιϊα [Ὁ ϑυοῖὶ 
ἸΏΘῺ [0 ΘΟΠΟΘΙ͂ψΘ {π6 Βουρμῦ οὗὨ ̓ υγπίησ [Π6 τηοϑῦ ΘΠ Πρ Θη64 οὗὨ {Ποὶν 
ΟΡΡοῃθηΐβ, δπα (Π6 τηοβί οσαϑὶ οὗἨ {Π6}γ Ῥδγβθοιίοσβ, Ἰη0 δὴ Δροβί]β, 
πα [ο ἀο {18 ὈΥ ται ἴῃ {Π6 ὙΘΓῪ ἰηϑίδῃϊ οὗἁ ἢΪ8 στοδίαδὺ ἔΌΣΥ ἀσαϊηδῦ 
ἰλοτὰ δπα τμοῖὶν 1ογὰ, Βυΐ σουἹὰ ἔμ Ὺ αν θδθθὴ 80 οχίγανασαηΐ 88 
ἴο Θομοοῖνο βιιοῖ ἃ {πουρμί, 10 88 ρὴἠψείσαϊϊ ἱταροββιθ]θ ἴοὸσ ἡλὼ ἴο 
Θχθοαΐα 1Ὁ 1ῃ {Π6 ΔΉΠΟΥ ἴῃ ΒΟ γα ἐπα ἢ Θοηγογβίου ἴο ἢᾶνο 
Ὀδοη οἴἴϊβοίθα, Οοιυ]ὰ (Ποὺ ργοάποα ἃ Ἰρὶι 1π 1Π6 αἷτ, τ ιοἢ αὐ τηϊᾶ- 
ἀαΥ 88 Ὀσισαῦοσ ἰΒδη (ῃ6 βυῃ (ὐουὰ {Π6Υ πιο 58] πθαγ ννοσὰϑ 
ἔγοα ουὖῦ οὗἩ {παῖ Ἰἰσμί, ψ Ἀϊοῖ τοσα πο μθαγὰ Ὀγ πα τϑϑὶ οὗ 186 
σοΟΙΏΡΔηΥ ἢ Οὐ] μον τλκα πὶ ὈΠπᾶ ἔοσ ἴπγοα ἄδυϑ αἴγ (δαὶ 
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νἱδίοη, ἀπ ἐμ θη σηδῖκο 868168 []] οὔ ἔγοτηιῃ ὶ8 ου 68, δῃᾶ στϑβίοσο Εΐγη ἴο 
βρης Ὁ ἃ ψοστὰ ἢ Οὐ οουἹὰ [Π6Υ τρδκο μἷπὶ δῃὰ ποθ τ]ὸ {γανο]οᾶ 
σι} Βϊπλ θ6]ονα [πὲ 411 [8686 (πϊηρβ μαα Βαρρθῃοί, 1 ΠΟΥ δα οί 
Βαρροηοάῦ Μοβὲ ὑπαυιθβϑίομδΌΪϊυ πὸ ἔγαυα τγᾶ8 θαι] ἴο 81] (818. 

51η66, (π6η, δὲ, ᾿ΔῸ] γᾶϑ Ποῖ ΠΟΥ 80 ἱτηροβίοῦ ΠΟΥ 82ὴ δῇ ιιδιαϑί, 
ΠΟΥ ἀδοοϊγοα ὈΥ {πῸ ἔγταυα οὗ οἴποσβ, 1Ὁὺ ξ0]]ονγ8 ἐμαὶ ἷβ δοηνογείοη 
γγ88 πὐγαουϊουβ, δα δαὶ (π6 ΟἸΓβιδη σοὶ] ρίου 185 ἃ νη τονο- 
Ἰαιοη." 

11. ΚΒΟΣ, δἴνοσ 818 Ὀθαρδιῃ, δηᾶ {π6 ἀδβοθηΐ οὗ [δ Ηοὶγ αποεί 
τροῦ δΐπι, ὅδ] σοῦ ἰηῖο Αγαρία (ἝἙἰαὶ. 1. 17.); δηὰ ἀυγίηρ 8. σϑϑὶ- 
ἄδῃοα ἴῃ {παΐ ΘΟΙΒΊΓΣΥ ᾽6 νγ88 ΓᾺΠΥ Ἰηδίγυοίθα, 38 176 ΠΙΔΥ ΓΟΑΒΟΏΔΌΪ 
{Π1ηΚ, ὈΥ Βρϑοΐδὶ γονοϊδίομ, πα ὈΥ͂ αἰ] ροηὶ βίυαν οὗ {μ6 ΟΪά Ταεβία- 
ταθηΐ, 1 {π6 ἀοοίγη68 δπα ἀυ168 οὗ π6 οθρθ.. Τῆγοθ γϑασβ δῇασ 
᾿ἷ8 ΘΟ ΨΟΥΒΙΟῺ ἢ γοίυτηθα ἴο Παπηαβουβ, Α. Ὁ. 38. ((]. 1. 18.), ἀπὰ 
ὈΟ]α]γ ργοδομοα {86 (ἀοβρέϊ ἴο {π6 Ψ 6.8, ὙΠΟ, το)θοϊηρ ᾿͵8 ὑθϑιλιηοην, 
88 8 ϑροδίδία, ΘΟΠΒρΙΓΘα ἴο Κὶ]] ἴπι; Ὀαΐ, [86 ρἷοι Ὀδϊηρ, Θοτηπηαηὶ- 
οαἰθα ἰο ὅδ], μ6 δβοδρϑὰ ἔγτοτλ 1λαπηδβοὺβ ρυναί θυ ὈΥ πἰρῃΐ, δῃὰ νγεπὶ 
ἊΡ ἴο “Θγυβα οι ἴον {π6 ἢγβύ 1πλ6 βῖ ποθ [18 οοπνοσβίοη. ΑἸΘΥ ΒΟΠῚ6 
᾿ιοϑι δἰϊοη οα {μα ρατί οὗ (μ6 ΟΠ ΒΕΔ Π8 1η {παΐ οὐΐγ, Β6 τῦᾶϑ δοκηον- 
Ἰοάρεοὰ ἰο "6 ἃ ἀϊδοῖρ!6 : Ὧ6 σϑιηδ πο δ « ΘγΌβδ θην ΟὨ]Κ Αἤίθθη ἄδυβ, 
ἀυτγησ ψΒΙΟΩ ἴθ ὈΟΙ]άπ6 88 ἴῃ Ῥγθδομίηρ ἴπ6 ΟΟΒρ6] 80 ἱγγιαίβα τ 6 
Ἡ]]οπίβῦϊς 678, (μδὺ (Π6Υ ΘΟΠΒρΙΓοα ἀραϊηβὶ εἶπ; ιτολίοὐ τοῆεη ἐδε 
ὀγείλγεπ ἄποιο, ἐλεν ὁγοισλὲ Ἀΐπι ἀοιοη ἐο (βαγοα, ἀπαὰ δεπὲ ἀϊπι ζογίῃ 
ἐο Ταγϑδιδ. (Δοῖδ ᾿χ. 28---80.) 

Α.Ὁ. 39ϑ9.(. 16 558] τῦδβ ἱπ (Ἴ]1οἷα (1 18 Βα ρροβοα ὈῪ ἐδοϑα σἢὸ 
(ππ8 τοραγὰ [6 ΟὨΤΟΠΟΪοΟρσΎ), μα Βδά {ποϑ6 αἰνῖπα υἹβίοπβ ἀπά σγονυοΪδ- 
τῖοπβ οὗ ψβϊοῖ Ὦ6 ΒρΡΟδΚΒ ἴῃ 2 Οὐχ. χὶδ ; οὐ ψΒΙοἢ οσοαδβίοη ἑΐεσε τοας 
σίυεπ ἀΐπι α ἐξδογη ἵπ ἐδο Πεδὴ (Βρροδϑά ἰο μανα Ὀθθῃ βοῖπι ραγαὶ γύϊς 
αἰοοίίοη οὗ [πΠ6 οουπύθηδησα δα ψο 06), ἰσδέ ἠἀὸ δλοιία παῦε δέθῃ 
ἐταϊξοα αδουε πιδαδιγε, ἑλτοισὴ ἐλο αδμπάασηοε ο ἐλε γευοϊαίζοηδ. 

Ιῃ {π6 γοαῦ 42, 581}, δοοοιωρβαπιθα ὃν Βδγῃαῦβθ, ργοοθοαοα ἰο Αη- 
Ἐοοΐ, τ ἤογα [ΒΟΥ ἰδυριΐ τι ἢ στοαΐ δυοοθβδβ ἴῸΓ 056 γοαγ. (Αςἰδ χὶ. 26.) 
Ῥυσίηρ; ἐμοῖς Δροά6 ἴῃ (818 οἰΐγ, ἑλεγα σαπιθ ργορλοίς ἥγοηι ετγιβαἕεηι, 
οΠ6 οὗ πψἤοπὶ, παιηθαὰ Αράρυβ, δἰσπύπεά ὃν ἐδο ϑριγὶξ ἐλαΐ ἔλεγε «λοι ία 
δε α ἀρατγίλ {πγοισλομέ ἰδλε ἰαπά οὗ πὰ ᾶδ8, τολέοὐ σαπις ἰο Ραες ἐπ ἐλε 
ἄαγε 9} ΟἸαμαϊμα (ἴαεαγν, οοτατηθποίηρ ᾿π [86 ἔουγί, μαὺ ταρίηρ; ΟΒΙΘΗΥ 
ἴὼ ἴι6 ΑΓ ἀπά βἰχίμῃ γϑασβ οὗ ἐμαΐ θιρθσοσ. [Ἂ|ἢ ογάδθν [0 σεϊϊονα 
ἀποῖς βυβαγίηρ Ὀγοίγοη ἴῃ Φυᾶεδ, 4 οοἸ]θοϊοη τα τηϑὰθ ὈΥ 1Π6 
ΟἸγἰϑίδηβ αὐ Δπθοος, ϑδοὴ δοοοσγάϊηρ ἴο [ἷ8 ΔΌ1 ΠΥ; δηα τγ88 βθηΐ ἴὸ 
186 στο αὐ Φγαβαίθαλ ὈῪ ἐμ μαπᾶβ οἵ Βδγμδθδθ δα ὅδυὶ] (Δοίβ 

1 ὅ60 Ιωτὰ 1,γιοίοη᾽Β ΟΡ Βοσυδείοηβ οἡ ἴμο Οοηγογείοη οὗ 8:. Ῥδὺϊ (ἤοτῃ νϑῖς ἢ [86 
ΔΌΟΥΘ ΤΟΤΊΔΓ ΚΒ ΔΓ δυγίἀ χοὰλν; τὰ ἰγϑδιίδο ἴο τ ίος δ μ68 ὈΘΘΩ ἰγα]ν βαϊὰ, “ Ἰμβ 6] Πη8 

ΠΟΥ͂ΟΓ Ὀοοη ΔΌΪ6 ἴο ἰδυσίοαϊο ἃ βρβοίοιϑ δῆδυγοσ." “ Ιογὰ 1.. Δα, βαύϑ μ͵8 ὉΪΟζταρθεσ, “ ἸῺ 

186 Ῥυίάθ οἵ νηΐ σοηδάδηςε, νῖ ἢ [86 ΠΟΙΡ οἵ οοτττιρὶ οοπγεγεδείοη, οπἰογιϑιηθὰ ἀοαδίδ 

οἵ τμ6 ἐγ οἵ ΟἸ γι βιϊδηϊγ; δας Β6 ποὺ" (ἴῃ δ τηδίογον γ68Γ8) “ τἘΒοῦρ ς {Π|6 Εἶπηθ ΠΟΙΆ, 

ψ ἤθη ἰδ γ88 πὸ Ιοηροῦ ἢλ᾿ το ἀουδὶ οΥ θα] εν ὈΥ ομδποθ, απ δρρ] θὰ Αἰταβο Γ βοσϊ ου βΙ Ὁ τὸ 

[80 τοδὶ αιρβίίοη. Πἐ δίμαϊεδβ, ΒΕΙΝΟ ἨΟΝΕΒΤ, ἐπάρά ἐπ οοπυϊοίδοπ. Ἦσ Ἰουπὰ ἴδδὶ 

τοὶ σίου ττὰ8 ἔτπιθ. (τ. δοβηδβοιΒ 1ζγε8 οὗ 186 Ῥοεῖδβ, νοὶ. 111, Ρ. 888.) Ὧτγ. Οσγανεβ 88 

δοπιθ Θχοο]οηΐ οὐδοσυδείοηβ οα [26 οομάποῖ δηὰ ντίτηρβ οὗ 8ιὲ. Ῥδαϊ, ἱπ ὨΪ8 ἘΘΒΑΥ οὐ ἴΠ6 
Ομιαγδοίεσ οὔ ἴμθ Αροβί]θ8 δπὰ Ενδηρο]!βίδ, Ρῃ. 115---124. 184---218., ὙΒΙΟΔ Βθον (δδὲ Ὧ 
88 ἰπ Π0Ὸ τοβροοῖ ἰηβαοπορὰ οὐ ἀϊγοοῖοά ὈΥ δ βρὶ ϊ οὗ δης μπβίδβῃι, 

: Αοἰϑ ἰχ, 28---95.; 6]. ἱ. 17, 18.; 2 ὅν. χὶ, 32, 88. 



Δεοομηὲ 97 ἐδ “ροείϊε αι, 49] 

χὶ. 27---80.}, Α.Ὁ. 44. Τα ἔσᾶῃοα ΟΥ Ὑ]βίοῃ τιθη!]οῃθα 1Ἰή Αοἵδ ΧΧΙΙ. 
17. ἰδ Βαρροβοά ἰο πᾶνθ ἰδκϑὴ ρ]δοθ ἀιυσγίηρ {818 βθοομα υἱβιὺ ἰὸ 
“ Θγ ΒΑ] 61. 

11. 4.Ὁ. 44. Ηανίμπρ ἀϊβομαγρεὰ {π18 ἐγυδί, Βαγμαθαβ δηα ὅδ] 
τούυγησα ἔτγοσα “6γαβαίθι ο Απθοο, ἱδκῖηρ τι (πο ΜάγΚ, [86 
ΠΟΡΙΘῪ οὗ Βασηαθαθ (αογαγαὰβ [16 Εὐνδηρ 6 ]180), ἃ8 8ῃ δβϑιβίδηῦ ἴἢ 
(ΠΟΙ ΘΡΡτοΟΔΟ ηρ᾽ ταϊβϑίοη ἰὸ {μ6 (ὐθη]θθ, ο σοῦ Βαγμδθαθ ἀπά 
5841] 6,6 ΒΟΟῚ ΘἰΟΣ βοραγαίθα ὈΥ ἰδ βοϊθιωῃ δη4 Ἔχργθβθβ δρροϊηὺ- 
τηρηύ οὗ {πΠ6 ΗοΪγ ΟΠιοβί. 

Α.Ὁ. 46. Βοΐπρ' ἰδ Βοηΐ ἔοσίῃ, ὑπο ν ἀοραγίοα, τι ΜΑΥΙς δἃ8 (ἘΠ ΘΓ 
τα ηϊϑίοσ, ἰὸ ϑοίθασια, ἃ βοδιροῦῦ ἕο ὕνοῖνο τ] 68 θοὸν Απίοοῇ, 
δι ἀρουῦ ἔνθ ἔγοῃχ {μ6 του οὗὨἨ [86 Οτομῦδβ, βθηοα {ΠΥ β8] 6 ἴο 
Ογργιβ, [16 παίϊγα οουπ Ὕ οὗ Βαγηδῦδδ, δπα Ὀγοδομοα ἰμ6 ποτζὰ οἵ 
(ὐοα «αἱ Ξϑαϊαπιϊθ, (6 πϑαγοϑὺ ρογΐ ἴο ὥϑυσία, δ ἢχβὺ ἴῃ {μ6 “6188 
ΒΥΠΘΡΌρΡΊ69, δοοοσάϊηρ (0 {πον ουδίο, ὙΤΏΘΠΟΘ [ΠΟΥ ογοβϑοα ἴο 
Ῥάρδοβ, [μ6 σαρὶίαὶ οἵ {π6 13]απᾶ, τ θτο ϑουριὰβ Ῥδυ]ι8, (πε Ἐοπηδῃ 
Ρτοοομβυὶ, τοϑ θα, Τλ]8 τηδριβύγαίθ, θοϊηρ ἀθβϑίσουβ ἴο θαῦ (Π6 ἀγονὰ 
οὗ αοά, βεηΐ ἔοσ {π6 ἀροϑίϊθβ ; Ὀυΐ Βαγθδυβ, ἃ 968 ἔδ]β Ῥγορῃοὺ 
Δῃἃ Ββοσοϑσγοσ, Ορροβϑᾶ ἔδϑια, δῃα βουρῃί ἴο ρογυοσί [86 Ῥγοσοηβα] ἔτοτὰ 
[μ6 ἔϑἢ. Βαυΐ ὅδδιϊ, 0}1] οὗ 186 ΗἩοὶγ ΟΠ ιοϑί, βίσιοῖς [86 βοτοογοῦ νὶ ἢ 
ὈΙΣΠάΠ688, [ῸΣ ἃ 8680}, 88 8. ΡΟΠΙΒῃσηθηῦ ΤῸΣ ᾿18 Ὑ]ΟΚΘα ΗΓ ΘΓ ΈΓΘΏςΘ. 
ΤῊΙ8 δϑυομιβίησ )υάρτησηΐ, οομβγμλίηρ {μ6 ἀοοίτπα οὗὨ {π6 1,ογὰ, ὁοοπ- 
γογίοα {16 πους προ {π6 ἔα. (Αοἱβ χῖ, 1---12.) ΑἕΒ 8. 1ωυΐκα, 
γΠ0Ὸ [88 σϑοοσάβα {π6 Ἰδθουγβ οὗ [μ6 ρτϑαῖ Δροβίϊθ ἴο {π6 (ὑὐθῃ]68, 
6818 Εἷπη ὯῸ Ιοηροσ ὅδυ], θυΐ Ῥδι], ᾿Ἰθασμθα το ἤδνθ οοπ]θοίαγοα 
{παὺ [86 οἤδηρο γαβ πλβάθ ὈΥ 5'88}] Πὲταβοὶ ἢ ̓ὰ ΒΟΠΟΌΓ οὗ (6 ῥγοοοηδβαὶ, 
ὙἘ00 γγϑ ῬγοΌΔΌ]Υ Ηἷ8 ἢτϑῦ σοηγοτγῦ ἔσο διμοηρ [μ6 ἸἀοΪαίτουϑ (ὐ Θη11168, 
ΟΥ, Ροῦμαρδ, {86 τϑὶ (ὐϑπῖ1]6 οὗ ὲρι ΓΚ τὸ νγα8 οοηνοσγίθα, 

Α.}. 46. “Ῥαυϊ δῃὰ ᾿εϊ8 ΘΟ ρδΩΥ  881164 ἔγτοσῃ ΟὙΡγὰΒ ἴο [6 οοϑδβί 
οὗ Αβῖα Μίμποσ, δα ργϑδομοα δ Ῥεσρϑ, ἃ οἵ οὔ Ῥδωρυ]α, δι ζυδῦθ 
δθουῦ ὕνοϊνθ σ}168 ἔσο (ἢ 868. Πς Μαγ βοραγδίθα ἔγομπι {Π6Π], 
δηά τοϊασηρα ἴο Φογυβαίοη. ὙΤἸΒθηοα {ΠΥ Ρῥσοσθοάθα ἰο Απίϊοοϊ οἵ 
Ῥιβἰαϊα, σσβοσθ, ποὺ δίδπάϊηρ (16 Ορροϑιτοπ οὗ [6 “678, Ῥδὰὺ] δπὰ 
Βάγπαθαβ οοηγνοσίθα στοαῦ υμιῦογθ, Ὀοί οὗ [π6 ργοβεϊ γίθα δηά οὗ [Π6 
ἸΔοἸαίγουβ Οἰ δη.1168; Ὀαΐ, Βεΐπρ, ἀγίνθη ἔπθηθ ΟΥ̓ [Π6 τηϑομ! πα οη8 οὗ 
186 ὉΠΡο]ονίηρ 9 6νγ8, (ΠΟῪ ργοοθοάδα ἴο Ιοοπίυπι ἴῃ Γι γοδοηία. (Χ1]. 
18---ὅ2.)}) Ηδτα πον Θομπυθσίθα ἸΔ ΠΥ (0 ὑμ6 ἔδι; δυΐ, Ὀαϊπρ ἴῃ 
ἄδηροσ οὗ θεϊηρ' βίοποά, {π6Ὺ ρσγοοθοᾶϑα ἴο 1γϑίγα, σβοσθ Ῥδ0], γγουκ- 
Ἰῃρ᾽ ἃ Ιηΐγϑοΐθ ΟἹ ἃ Οὐ ΡρΪβθ, νγαϑ δ ἢγβῦ ὀοῃβι ἀδγϑα 88 ἃ ροά, Ὀδυῦ νγὰβ 
αἴτου τ αγάϑ ἀγασροὰ ουΐ οὗ [π6 οἱΐγ, βίοποά, δῃὰ Ἰϑῖν ἴοσ ἀθδά. (χῖν. 
1--20.) Ηδ τοόβθ ὕρ, Βονονοῦ, ροσίθο!υ Ὑο]6; δηᾶ, αὐυϊπηρ' 
1,γβίτγα, οἡ {1|ὸ [Ὁ]ονσίηρ ἀαγ, μα ργοοθοαθα ἴο 1δεσθθ, δὰ ργϑδομοὰ 
1Π6 τής σὲ ἴῃ Οα]αῦα δῃηὰ Ῥηγγρία, Το ἼΟΏΒ 86) οἰ πῖπρ' ἰο [γοδοηΐδ, 
ἤθη 66 ῬδᾺ] δπαᾶ δ δβϑιβίδη 8 χοϊυσπϑα {μγουρῇ Γγβίτα δηα Ἰϑομιυσω 
ἴο Απῇοοῖ ἴῃ ῬΊβιάϊα, οομῆττηϊηρ [Π6 ΠΟῪ οοηνοσίϑ 1 ἴδ (ἢ, ἀπὰ 

Ὁ ὸ νγα8 ΟΠΒΙΟΙΠΑΤΥ δηιοηρ (ἢ 6 ἨΟΙΏ8Π8Β ἴο Δ8βιπ|6 [ἢ 6 ΠΆΠη6 Οὗ 8 ὈΘΠαίδοιοΥ ὙΒΟΩΣ (ΠΟΥ͂ 
ἈΙΡΉΪΥ οδἰοοιηοα. Τῆι ἴδ6 7688} Ηἰδίογδη 9 βορ.8 ἴΟΟΚ ἴπ9 πδιηο οὗ ΕἸανΐῃ8, 1 600Π|- 
Ρ πος ἴο Ὑ οβρβοίδη, νυνὶ! όσα ἢ τγᾶ8 ἰῃ ἰὴ ἑδυοῦσ. Τρ8 οἰγοιιπιϑίδηοα βυβῆς ΘὨ1]Υ͂ 
τοίαϊοβ ἴπ0 πηϊουπάοα ἀββουίίομα οὗ δ ἰδίο σουῖοῦ οὗ [86 Βοχίρίαγοβ, ψ 10, τ Π Ὁ} ἀἰδγοραγὰ- 
ἘῈ 8}} γῦπες ττάθηθ8 ἴ0 10:0 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 888 δεβοσιεὰ (μδὶ σλικὸ [88 οοση Ια Ὠΐδ πασγαῖινθ 
ΤΟΙ ἔσο ἰ4.1665}}! 
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οτααϊπίπρ οἴάενα ἐπ εὐοτν ολμγοῆ. Ἡδνίηρ (ῃ8 ἰγανογβοᾶ 411 Ῥ᾽ δἰ αϊα, 
ΠΟΥ τεϊγαοοα {Π6}]Υ ΜΑΥ ἴο Ῥεγσρα ἴῃ ῬδιΏρΒΥ]1α, ἀπά, οι θαυ κῖηρ αἱ 
Αὐἰ4114, τοϊασηθα ἰο Απύοοι ἴῃ ϑγτῖδ, ΔΙῸ ἃ οἰγουϊῦ οὗ δρουΐ ἔτχο 
γϑαγβ. (χῖν. 21--27.}} 

Α.Ὁ. 47, 48. Τυτίπρ' {ΠΕ ῚὉ Τοδιάθμοθ δὖ Απθοςος, τ Π]ΟὮ ͵β δαρροβοά 
ἴο αν θθϑὴ {1} ὕνγο Ὑθᾶσβ, οουίδι ἢ ῬΟΥΒΟῚΒ οδὴθ ἔγοιη «πᾶς, ἀπά 
τδυρἢῦ {παΐ [Π6.6 τγα8 ΠΟ βα] ναύου ψ:ουΐ οἰΓΟΌ τ οἰβίοη δηα οἴπον 1604] 
ΘΟγθιοηἶθ8. 1686 ἔαϊβα ἰθδοῦοσβ δὰ] δηὦ Βαγῃαθδβ τ βίοοα - δπᾷ 
10 τγδβ αὖ Ἰδῃρίῃ ἀρτϑοᾶ ἴο βοῃά 4 ἀδρυίϊδίοη ἰο «Γογτιβα]6πι, ἰο οὐίαϊπ 
{π6 ἀφοϊβίοι οὗ [16 δροβίϊθβ δῃὰ δ᾽ θσβ οὰ {π|8 αυδϑίίοη. ΕῸτσ {Π18 
ὌΓΡΟΒα Ῥδὺ] δπὰ Βαγῃαραβ ετα ἀδρυΐϊρα; δηά, ἰγανο]]ηρ ἸΠγου ἢ 

Ῥμαπῖοο δα Θαιηδυῖα, ΠΟῪ ΔΥτινοα δὖ “6 γυβαίθτα Α. Ὁ. 49, ψ βογα ἢ 
ψγ)88 ἀρογοοά {παῦ {Π6 ῥτοβοϊγίθα (ἀ θη. 1168 σγογα ποΐ οὔ] ροα ἰο οὔβασνθ 
16 Ἰὰτὺ οὗ Μοϑβββ 88 ἃ ἴϑιτῃη οὐ σοπαποη οἱ βαϊναίίοη. (Αοίβ χν. 1--- 29.) 
Αἴἴοσ {π6 σουποὶ οὗὨἨ ἁ «6γυβαῖθπι, Ῥδὺ] δθὰ Βδύμαρθαβ σχοϊξυγηοα ἰὸ 
Απίϊοοῖ,, δπα τηΔ46 ΒΟΠ16 ΒίΑΥ͂ ἴπ6 6, ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἀυγίηρ [86 ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΥ 
οὗ 1ῃ6 γοαγῦ 49, ἰοδομίηρ δηα ργθδομῖηρ (Π6 ποτὰ οὗ (86 1,ογά, σι 
ΤΩΔΏΥ διδϑἰβίαηίβ. (30---ϑδ.) 

Αδουΐ {Π6 Ὀαριπηϊηρ οὗ [86 γοᾶγ 60, Ῥαπὶ ργοροβθά ἴο Βαγῃδαθβ8 ἴο 
(Δ κα ἀποίποσ οὐτουϊ ἱπτουρμουῦ {Π6 ΟὨυσΟΠ 68 [μ6 Ὺ μαα ρ]αηίοα ἴῃ Α 5:8 
Μιμου. Βαυΐ Βαγηδῦθαβ Ὀοιηρ ἀαβίγουβ οὗ μδυϊηρ' Πἰ8 ΠΡΟ Ματῖ ἴον 
{πον ταϊἰδίοσ, δὰ} οὨ)]οοίοα ἰο τὰ πὸ μ8α αδβογίθα ἴπθὰ ἴῃ ΤΠ ΘΓ 
ΤΟΥΤΩΘΙ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο ῬΑΙΡΏΥ] 1. (ΧΙ. 13.) Α δῇδγρ σοῃ θη το ΆΓΟΒΘ, 
ΒΊΟΝ Του πδίθα 1ῃ {Π61Σ Βορασγαίϊοη ; δηα Βδγμαθλ8 βαὶ] ἃ τ Ματκ 
ἰο Ογργιβ, ἰο νἱβιῦ 1ῃ6 σμΌτομοΒ ὙΠΟ ἢΔα Ὀδθη μ]απίοα {ποτα ὈῪ 
Ῥδὰὶ Ὠἰπι861; τ 8116 Ῥδὰ], ὁποοϑῖηρ 51188 Ὁ ΠῚΒ σοτηρδηΐοη, ἀδρατγίϑα 
ἔτοπη Απθ ΘΟ τ] [86 ΔΡΡτοθαίίοη οὐ {π6 οσμυγοῦ. Ῥαβδίηρ ἰβγουρσὶι 
ϑυγῖα δῃὰ ΟἸτοῖα, {ΠΟῪ σοπῆττηθα {π6 οπυτοθοβ ἴθ {πο86 οουπίσιοδ; 
δα ΤΠ πο6 Ργοοθοάρα ἰο ἤθσρθθ δῃὰ 1 γβϑίγα ἴπ 1 γοδοπῖα, ὕο ῥγθδοὶ 
{π6 (οΒρε] ἃ βθοομπᾶ πη ἴο {π6 (δ } 1168, ἀπα ἤο ρυ 0 18} [86 ἄθογεαϑ 
οὗ 1π6 δροβίοϊϊο οουποῖ] οἵ  γυβαίομι. Αὐ 1, γϑίσα Ρϑδὺ] ἰοοῖ Τ πον 
8.8 Ὧ18 αβϑιβίδηῦ; δπᾶ, ἀδραγίηρ {Πθηο6 τ] 5.185, (πο Ὺ ποιῦ (Πγουμῇ 
ῬὨγγυρῖα δαα (ἀαϊαῦϊα, ΡΒ πρ' ΘΥΟΥΥ πόσα (Π6 ἄδογοοβ. (Ἀ.οἱβ χν. 
8ὅ---41., χνὶ. 1---6.) Βεοίηρ Τουθιάθη Ὀγ (86 Ηοὶγ (μΒοβὶ ἴο ρῥγεβοῆ 
{πΠ6 ΟοΒρ6] ἰπ Αβῖα, βίον 80 ο8]164, ἱμοῪ ἀττνοὰ αὖ Μγεία; δηά 
ΠΈ|8Ὲ ἴπ ᾿Κ πη ΠΟΥ ἔουι ἀθη το ρῥγοοθοά ἰο ΒΙΓΒγηΐα, [ΠΟΥ ραββοα 
"γ [16 1,6886ὸῦ Μγεια (τ μῖοὴ βοραγαίοα ΒΊΓ γα ἔγοση [86 τορίο οὗ 
Ἴτοδβ), απμα σατο ἴο {πΠ6 ΟἿἿΥ δπᾶ ροτί οὗ Ττοβθ. Ηδτα ΠῈΣ ἼΘΓΘ 
7οἸπ6α Ὀγ {π6 Ενδηροὶδ 06. (χνὶ. 7, 8.) 

Α.Ὁ. ὅ0. ΏΙΙΟ {ΠΟΥ ογ αἱ Ττοδβ, ᾿ϑὺ] δπᾶ ἢ18 δβϑιβίδηϊβ ὝΘΓΘ 
ΟἈ]]6α ἴο ρσϑδοῖ {86 ἀ8Ρ6] ἴῃ Μεοραοπῖᾷ ὈΥ ἃ υἱβίοῃ ἐπαῦ Δρροαγθα ἴο 
Ῥδὺ] ἀυτιηρ ἴ86 ηῖρῃς. [πη ορϑαΐθηοα ἴο {π6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ ταοηλοπ, ΓΠΟΥ͂ 
Βα 1] 6 αἸΓΟΟΌΥ ἔτομι Τ τοδβ ἴο βαγηοί γαςοῖα, ἀηα ποχὺ ἀἄδύ ἴο ΝΆρο] 18, 
δηα ποποα ἴο ΡΠ ΡΡΙ, ἃ Ῥυμοῖρα] οἷν οὗ Μεοράοηϊα, ἃπὰ ἃ Ἀοιηδῃ 
οἴου. Ηδρτγο Ῥδυὶ οοηνογίοα 1γαϊα, δπα αἸΒροββαββαα 4 ἀδληιβοὶ σ}1Ὸ 
μαά 4 βρὶτῖϊ οὗ ἀϊνϊπαίίοη, ἔῸΣ τ ΒΟ ἢ Ἰαϑῦ ἰσαηβδοοη δὶ ἀπά 5118 

1 ΒΙΒΠΟΡ Ῥδδγβοῃ 811οἱ8 ἔπγοθ Ὑ ΑΓΒ ΤῸΥ [1656 ἸΟΌΓΏΘΥΒ οὗἉ {π6 ἀροβίϊα, νἱζ. 45,46, δηὰ 47, 
δΔηὰ βοιῃθί βίης τοῦθ. Βαϊ ΟαἸπιοῖ, ΤΊ]οτηοηΐ, 101. 1 αγάθοσ, ΒΊΒμοΡ Τοι πο, απὰ Ὧ) τ. 
ΗλΙεβ, Δ]ΟὟ ἔνγο ὙοΔΥβ ἴον τη ῬΌΓΡΟΘΒΟ, ΥἱΖ. 45, δΔηὰ 46, 88 αῦογο διδιθὰ; ὙΠῚΟΒ ροτϊοὰ 
οοΙτοβρουἀβ τυῖἢ οὐγ ΒΙΌ]6 ΟΠὨΓΟΠΟΪΟΩ͂Υ. 
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ψογ Ῥοαΐεῃ ΜΙΝ ΤοὰΒ ἀπά ἱπιργϊβοηθα; δαΐ, Ὀδὶπρ' Ὀογαίεα ( Αοἰβ 
χυΐϊ. 9---40.), (6 μαββοὰ ἰβγουρὰ ΑἸαρὮ:ρ0}18 δα ἀροϊομια ἰὸ 
ΤἼββαὶοηῖσα, ΗΓ 6 ργθδομοά 1 1Π6 ΒΥΠΑΡΌΡΕΘ, δηα βοπλθ Ὀ6]1νοᾶ, 
ψ 1116 οἴμογβ ροσβοουϊθα τη. Βοίησ ΟὈΠΠρσοα ἰοὸ αυϊὶ {Πα οἱΐγ, Ῥαὺ] 
ΔΗ ἢ8 δβϑιβίδη δ υγοηῦ ἰο Βοιθδ, ὙΏΘΓΟ (ΠΟῪ ῥγοδομοα σι στρα 
ΒΏΘΟΘΒΒ; Ὀαὺ {πΠ6 ὈΠΌΘ]Ιουτηρ “6 Ὑ78, Θοταΐηρ; ἔτοτη Τ ΒΘ ββα ομϊοα, βυγτοά 
ὉΡ ἴμ6 Ρθορ]θ δἀρϑϊηδί {πθ. δὶ, βογοίοσο, ἰθανίηρ 51188 δηά 
ΤΙ οίΠΥ δὖ Βογοα, ἀδρασγίοθα ο ΑΥΠθμ8; πθοτα 6 αἀϊδβρυϊοα ἀαἱ]γ ἴῃ 
[Π6 Βυπδρόραθ 1 [Π6 “96 γγ8, ἀπά ἴῃ {Π6 τραυκοί-  ]Δο 6 πὰ {π6 Ερὶ- 
ουτοδῃ δηα δἰοϊο ῬΒΠ]ΠΟϑορθοσα. 1686 πθπ Θοπαποίοα πϊπὶ Ὀοίογα (ἢ 6 
ΒΌΡΓΘΙΩΘ οουγύ οὗἩἨ ΑΥΘΟΡΑΡΊΙΒ, 88 ΒΟΠ16 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴοτ ὑγῖαὶ, ομ {86 οαρὶίαὶ 
οματρο οὗ Ὀαϊπρ᾽ “ἃ βοίζογ ἔοσιῃ οὗ βίγαηρβ ἀ 6 πο, οὐ, ἴῃ [6 οριηϊοη 
οὗ οἴδοῦβ, ἃ8Β ἃ τοσα δοηνθηϊθηῦ οἶδ ἔῸΣ ῬυΌ]ΟΙΥ Ἰπαυϊτιηρ Ἰηἴο ἢ 15 
ἀοοίγῖηθβ. Βοίοτ {818 {τυ πη], οοτηροβρα οὗ βοπδίοσγβ, ρμ]βορἤῃογβ, 
το οσιοἴϑη8, δηα βίδίθβιαθῃ, δὲ. δὰ] ἀδ]γογϑα Πἷβ τηοϑῦ ο]οααθηΐ ἀπᾶ 
ΤΑΔΒΙΘΙΥ ΔΡΟΪΟΡῪ ; ἴῃ ΒΊΟΣ, 1116 δ6 τοίογίθα {86 οἰαῦρα οὗ ἢ15 
Δοούθουβ, μ6 ᾿πδίγυοίοα 1Π6 Ρ6Ορ]6, ἴο βοπὶ ἢ6 Ῥγθαομοα {μ6 ᾿ἰνηρ 
ἀοά, το {᾿Ἰδπὶ ἀρκπονπ. ΑἸΒΟΙρ ΤΥ οὗ δὶ8 Πδασοῦβ τἱαϊσυ]οὰ 
[86 ΒΒ. ]Σλ6 ἀοοίγϊ 68 τ Β1οἢ π6 ἰδυρῃῦ, ραΓΠΟΌΪ] ΣῪ (πδὺ οὗὨ {Π6 ΤΟΒῸΤ- 
τοοοη, γοῦ δοπλθ οὗ μ18 διάϊθηοθα Ῥσγοροβοα [0 ἤθδσ Πίτῃ ἀραΐη; δῃηά 
ΟΠ6 Δπιοηρ {Π|Ὸ Μπαρα8 τγὰ8 σοηνοσίθα, ᾿οσοίμον ἢ ἃ οιηδηῃ πδιηθᾶ 
Ἰδιλᾶυῖβ, δι 68 οἴμοσβ, (  οἱβ χνἹ.) 

Α.Ὁ. δὅ1---ὅ8. Ετοιι Αἰπθη8 δι. Ῥδὰ] ργοοθοάβθᾶ ὑο Οοσί πίῃ, [Π6 
οαριία] οὗ Δοἢαῖα, δηὰ ἀἸβηρτΒῃ6α ἔοΓ [Π6 πυμαθογ, ἀυδ! Υ, ορυϊθποα, 
δηα Ἰοαγηϊηρ οὗ 118 ᾿μΔὈ Δ ηΐ8, Δα ἴον [6 οαἰο ταϊθα ρΠ168 βοϊ θη ηϊβοᾶ 
οἢ 18 1ἸΒ[ἢπιυδ, ὨΙΟΙ (88 τ06}} 18 {πΠ6 συσῃηαβίο Ὁχοσοΐβο8 (Ὸγ ΜὨϊοῆ 
Τάγϑυβ τπγ)88 οι ῃθηϊ) μαννα {ὈΥΠΙΒΠ6α {Π6 Δροβί]8 υυλἢ ὙΘΥΥ͂ ΠΌΠΊΘΓΟΙ8 
8η4 οἸοραηύ 4}] 8] 0}8 δῃᾶ ργαβθθ. Αἱ Οοσϊητ Πα ἰαττὶθα ἃ γοᾶσ δπὰ 
ΒΙΧ ΤΟ 18, ἱ. 6. ἴπο ἸαιίοΣ μαγ οὗ {6 γϑᾶγ 61, ἱμ6 σψ βοῖθ οὐ δὅ2, δηᾷ 
[Π6 Θαγὶν ραγὺ οὗ ὅ8. ΗΒ ΡὈΥΊΠΟΙΡΑΙ δβϑοοϊδίθβ ἴῃ [86 ΠΣ ΙΒίΓΥ, Ὀ681468 
ΤιοίῃΥ δηᾶ 51148, 80 σαπγ6 ἴο πὶ ἔγοια Τ οββαϊοηΐοδ, γασο Ααα1], 
ὃ 6νν οὗ Ῥοπίυβ, δῃά [8 ψῖΐ ῬΥ 8011], τμοὸ Βαα ἸαίθΥ οοπλθ {μι {ΠῸ6Γ 
ἔγοιλ Βοιμθ, ἤθησο {π6 ΘΆροσοῦ ΟἸδιάϊιβ μαα ὈδηΙΒῃ6α 4}} {π6 «6νὺν8 
οἢ δοοουηί οὗ ἰδοὶν τὰ θυ οποο, δὰ τ ἢ ἡ Ποπὶ ἢ6 ψοτγκοα δἱ {ποὶν 
ΘΟΙΏΣΙΩΟΙ ἐἰγϑᾶθ οὗἉ ἐδῃ -ΤΏ ΚΟ 8 ἴον 18 ἔνθ ποῦ, ΕἾοπὶ [818 ΟἿ Β6 
ψγοίθ 18 ὑνο ΕΡ 8.168 ἴο {πὸ ΤΠ ββδ] οπΐϑη8, Δα ρου Ρ8 4180 (μαΐ ἴο 
1Π6 Οαἰαίίΐαηβ. ΤῊδ βυοοθβθ οὗ δὲ. δὰ! ἴῃ ργϑδομίηρ {Π6 (ἀοβροὶ αἱ 
Οὐ δῃά 1 ΤΟΙ ΟρΟΠ 6818, 80 Ἰγεϊα θα {86 ὉπΡο]ονίηρ 6νγ8, {Πα 
{Π6γ ἀταρροὰ πῖπὰ Ὀεΐογο (1841110, (86 Ῥγοοομβὰὶ] οὗ Αοδδια, ψ8ο, ρῥτὰ- 
ἀΘΒΕΪΥ σοξαβιπρ [0 ἸΠ ΘΓΘΓ 6 1ῃ ΓΟΙΙΡΊΟΙΒ ΟΡ ΠΙΟῺΒ ὑμαῦ Ὅογο πού ἀείτὶ- 
ΤΟ 8] ἰο {π6 βίαϊθ, ἄγονθ ἐμθπὶ ἔστοτη [18 ἰσριηα). (χν}}. 1---]17.) 
Αἴοσ οοππυϊηρ᾽ Βοπια ἔτ 6. ὑἶταθ αὖ (ουγϊ πίῃ, δὲ. Ῥδὰ] δπιδασκαὰ δἱ 
Οδμοῆγοδ, [Π6 οδϑίοσπ ροσγ οὗ Οουϊηΐι, ἴοσς Ερβδϑυβ, Ὑοσα δα [ἰοἷν 
Ααυΐΐα δπὰ Ῥ.15801114, δα ργοοσθοάθα ἔμθησο ἴο φβαγθα δηἀ «6 γυβαί θη: 
ἔγουλ Ὑ Β]Οἢ Ἰαυίου οἱἵγ Β6 τϑίυσηβα ἴο Απιοοὶ. (18 --- 22.) 

ΙΝ. ,λ.ν. δ4--:ὅ6.{ ΑΥ̓͂ΘΙ Βοζηδ βίαυ αὖ Απίϊοος, δι. Ραμ] νἱβι (θὰ 
186 ΘμΌτοΙ 68 οὗ (ἰαἰαία δπὰ Ῥθγυσία, δηά οϑῖηθ ἰο ΕἸΡἤδβιιβ, ννῇδσβ ἢθ 
ἴουαπα Ααυϊα δηα Ῥυ 8014 (οἱ χυῖ!, 24---28.}, δἀηὰ σοπέογγοα 109 

. 866 ΦΟΙΏ6 ΟὈΒΟΓΥΔΙΙΟΙΒ Οἢ [8 Ὠ᾿βΒοοῦγθο οὗ 8ι. Ῥδα], ἰπ αὶ Ὑ Π|. οὗὨἨ (δῖ5 ΟἸδΡ. ἐπ )ὰ." 
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Ηοΐγ μιοβὲ ου ὑνεῖνθ σμὸ Βαά ῥγενίουθὶυ τϑοοϊνοα 1π6 Βαρέϊβηι οὗ 
“ομη. δι, Ῥδα], δ υϑυδὶ, ργθδοιθά ἔσθ ἴῃ (ηὴ6 βυῃαρσόρῃθθ, δι 
Βοΐηρ ορροβϑᾶ Ὀγ {86 68, Β6 δίνσ σαγαβ ἰδυραΐ ἴῃ [Π6 Βο6[00] οὗὨἨ ὁπ 
Ὑγγδηηὰβ ] ἢ ρτοδῦ βυοοθϑβ, πα πτουρηῦ ὨυτηθΓο 8 ταΐτϑοὶθβ. (χίχ. 
1---20.) λυγίπρ' [818 τϑϑιάθῃοθ, ρσοθδθὶν δθουΐ [π6 θαρίππηρ οὗἨ 16 
γοᾶΥ δὅ6, δι. Ῥαυΐ τϑοοϊνϑα ἃ ἰοιΐον ἔγοτα {86 (ον! ίδηβ, ἴο τ ἤοπὰ ἢ6 
γτοίθ ἢἷ8 ἢγϑὶ Ερίβι1ῖ6. Βαῦ Ὀοϊηρ δββαυ] θα Υ Γοπγοίσί 8, 4 9] νοσ- 
ΒΩ, δηα ΟἾΠΟΥΒ οὗὨ ᾿18 Ῥχοΐθβϑιοι, γπὺ ὍΤΟΥ δι ρ]ογθὰ ᾿ῃ τηδκίησ 
ΒΊΟΥ ΒΏΣΙΠ65 ἴπ ὙΠΙΟῊ Ἱπηαραθ οὗ Π΄ιΔηδ ΟΓΘ ἴο 6 δηῃοϊοβθα, δὴ 
ΘΓ ΔΡργθβθηβῖνο ἐμδύ {πον ἰγϑᾶθ ὑγοῦ]ᾶ βου ἔγομη 18 ῥῬγθδομίηρ, 
δῖ. Ῥδὰὺὶ αὐἱίρα (παῦ οἱ, ΠΘΓΘ ἢ6 δα ραίμογθα 8 πα πηθγοῦβ ομυτοὶ. 
(Δοίϑ χῖχ. 21---4]., χχ. 1.) 

ΑΟ Ὁ. ὅθ. (ἕΠ[ὔἘῷ 8 ἀδραγίασα ἔσοια ΕΡμοϑυθ, δι. Ῥαὰ] πϑηΐ ἢγβέ ἰο 
Ττοδβ, οαρθοίρ ἰο τπηθοὺ ΤΊ[ι8 οα Βΐβ σϑίασῃ ἔτοπὶ Οουϊηῖμ. (2 Οὐον. 
11,12, 13.) Ηδϑγα 6 ῥγθϑδοῆθα ἃ ββογῦ {ϊπη6 πὶ ἢ ρστααῖ βυσοθββ, δηᾶ 
16 ρΡτοοοθᾶάθα ἰο ΜεοἼοβάοῃϊα, σσβοτο μΒ6 γϑοοϊγϑα ἐπ οο]]δοίϊο!β οὗ 1ἢ6 
Μαοοαοηΐϊδη ΟἸ γι βδηβ, ἴὸσ ὑπ 6. ῬΟΟΡ Ὀγοίμγθη ἴῃ « υᾶρθ. 

Α.Ὁ. δ. [Ι͂ῃ 18 ῥγορτοββ ἢ Όὰ Μδοθάοηϊα ἰπῦο αστθθοθ, ἢθ 18 βυρ- 
Ῥοβθά ἰὁὸ μάνα ργϑδομββα {86 (ἀοβροὶ οπ [Π|6 σοῃῆηῃθϑβ οὗ {ΠΙγτί συμ, α8 
πηθΠ]οποά ἴῃ Βοτη. χνυ. 19. δ᾽, Ῥδὺὰϊ σοππυρα {ἰγθθ τλοηίἢβ ἴῃ 
τοθοο, Ὀυ πο Ρ ΠΪν, 10 18 ΒΡΡροΒΘα, αἱ (ὐουϊ ἢ (τ μβθηοθ μ6 πσοία δῖβ 
ἘΣ βι16 ἴο {πὸ Βομηδ 8); δηαὰ δμανὶηρ τϑοοϊνϑα {Π6 πού ψἈοΝ [86 
σμυτοθοδ μδα οΟ]]οοίοα ἔονῦ {π6 ροοῦ ΟἸ ν᾽βϑίϊδῃβ πὶ δυάθα, μα βαϊ]οὰ 
ἔτοη ῬΆΠΙΡΡΙ ̓  ἰο Ττοδθ, δηὰ (μθηοα ἰο Μηδίυβ, τ ΠΥ 1Π6 6] 4618 οὗ 
[η0 ΕΡΒοβίδη ομυγοι μα σοπλθ ἴο τηθοῦ δϊπὶ ΕΥ̓͂ Π'Β Δρροϊηἰπηθηΐ, ἴο 
Ποῖ δύ. Ῥαὺὶ ραν ἃ πιοϑύ δδοίιηρ' ἔΆγαν 6}} οἤαγρα. (Αοίβ χχ.) 

Α.Ὁ. ὅ8. Ετοιῃ ΜιΙ]οίαθ, δ] δῃᾷὰ 8 δου ρ ηΥ βδι]οὰ ἀἰγθοιγ ἴο 
Οοβ, ποχὶ ἰο Βποάββ, δὰ ἔμθποθ ὑο Ῥαΐδσα : πϑῦο, Ππαϊηρ 4 νϑββοὶ 
βουπᾷ ἴο ῬΒαηίοῖα, {Π6 Υ διαθαι κα, δηὰ, Ἰοανίηρ ΟὙΡργαΒ. ου ἐμεῖς 
ἰον, {μὸν Ἰαπάβθα αὖ ΤὙγο. Αἴἶδον νψαϊπρ βανθη ἄδυβ, ἰΠ6ΥῪ βαι]θᾶ ἴο 
Ῥιοϊθιηδῖβ, ἔγοῃ ψἈ]οἢ} ροῦὺ {ΠΟῪ ΜΝ ἈΜΕΣ, ἴο ὕφβαγοα, ψῇθγα {Π 6 Ὺ 
Ἰοάρεά πὰ ῬὮΠῈΡ 086 Εὐνδηροὶβ, υτίηρ (Ποῖγ οἵδ θγθ [ὉΓ 
ΒΟΥΘΓΑΙ ἄδγϑ, (πΠ6 ργορμοῦ ράθυβ ἔογοίοϊὰ {Π6 ᾿τχηρυιϑομππιθηΐ οὔ ῥα], 
0, ρογδιβηρ ἴῃ [ἷ8 ἀοίθστα Δ ΠΟ ἴο ρὸ ἴο «Γογυβαίθηῃ, νγὰθ αὖ 
Ιδηρίμ ραγιηϊοα ἰο ἀδραγί: 6 δοοοσαϊησῖν δυγϊνοὰ μογο, ἕο {Π6 
γρ εἴπι6, 1.80 Ὀοίογο {π6 ἔδαϑί οὗ Ῥϑηίθοοβί, Α. Ὁ, 68, ἀπὰ νγ88 σ᾽ δα] 
τοοαϊνϑα ὈΥ {86 ὑτείδγθῃ. (Χχὶ. 1--- 18.) 

Υ. Α.Ὁ. ὅ8. ΤῈ ἀδν δἴϊον {Π6}Ὶ ἀυγῖναὶ δ «ουπβαίθηι, ῬδῺ] ἀπα 8 
αδϑιϑίδη!β τοϊαίθα ἰο ἀτὴ68 δῃα {π6 δἰ δγβ οὗ {π6 ματος “Κ σμαῦ ὑπ1ηρ8 
αοά με πτουρῇῦ διποηρ {Π6 (ἀθπί1168 ὈΥ̓͂ ΠῚΒ ΤΩΙ ΒΙΓΥ ; πα ΜΏθη 
1Π6Υ οαγὰ 10 ἔμου ρ]οσιβοα {πὸ 1,ογὰ." ΒΟΥ αἴγου {Π18, βοπὴθ 
Αϑιαἴϊο Φ 68, Ῥγοῦθαθ]ν ἴτοω Ερθβιβ, βϑοὶπρ δὰ ἴπ {π6 ὕθιηρ]θ, 
ον μ6 μαά ρσοῃθ ἴο δββὶβὺ βοπιθ οὐ {π6 Ῥγθίῃμγθῃ ἴο ἀϊβοβασρα ἃ 
γΟΥ οὗ ΝαζΖαγ[οϑηρ, σοι {πὸ τυ ἰζαἀθ. ἴο Κὶ]] [86 δροβί!θ, σῇθὸ 
8 ὙΠῸ αἰ ΟΠ Υ τοθουθὰ ἔτγομι {Π6]Σ ὌΣΥ ὈΥ [ωγϑῖαθ, [6 Ποῖ 
οδρίδίη οὐ ἰτῖδυπο οὗἩ [86 ἴδρ]6 σιγά, Οἱ {Ππ6 ΤΟ] ον ηρ' τηογπίησ, 
Ῥδι] τταὰϑ οοπάυοίοα ᾿αοίοτο ἰπ6 οουποῖϊ, ἤθη 6 ἀθοϊαγθα Ὠἰμλβοὶ  ἴο 
Ὅδ6 ἃ ῬΒαγῖδβθθ. Α οοπίδϑὺ ανϊηρ αυίδο Ὀαύνγαθῃ (Π6 ῬΉΔΥΊΒΟ6Β δπὰ 

1 Ὑο δι. Ῥδαὶ νγαβ ἰπ Μαοοάοηΐα, ο πτοίο Ηἰ8 βοοοπὰ ΕΡρίδεο ἰο [80 Οοτημιίδημ. 
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βαάάυοσαοϑθ, πιθιηθογθ οὗ [Π6 βδῃμοατίη, 1 γβῖ48, θθἱηρ' Δρργα θη βῖνα [ῸΣ 
Ῥαδυ ΒΒ βαξδίγ, δοϊησηδη θα [Π6 801 16 γ8 ἴο γϑβοῖθ ἤϊτὰ, δηα ἀϊτοοίοα {6 
οουη6}} ἰο δοοιδα μὰ Ὀοίοτα ΕῸ]χ (6 ῥτοουγαίοσ, αὖ ὕφβασοα. (Αοίβ 
χχὶϊ. χα.) ΕἾνο ἀδΥβ δίνοσ, Απδηϊδθ, [μ6 Πρ ῥγιθδῦ, δοοοιηρδηϊοά 
Ὀγ (86 οἰάθυβ δπὰ ὈΥ ἃ δογίαϊ πα ογαΐοσ παιηβα 1 θυ} } 8, ργοοθοαθα ἴο 
{μα} οἰΥ, δῃηὰ δοουβοα πϊπὶ ἴο ΕΙΣ οὗ βϑαϊτουι, μ ΓΟ ΒΥ, δηθὰ ργοίδηα- 
ἄοῃ οὗ (6 ἰθρῖθ. Τῆθθα οἤμδυροβ ψο γα ἀδηϊοα Ὀγ 8ι. δὰ], ψῆὸ 
ΑΥΘ 8} δοοουῃῦ οὗ 818 [18 ; Ὀυὺ [Π6 ρονθσποσ, ἱπουρἢ σοηνὶπορα οὗ 
τ ̓πποΟΘΠ66, Βοῖπο ὉΠ Ππρ' ἴο ἀἸΒρ] 6886 {Π6 6γγ8, δηα 4130 Βορίπρ 
(μα Ῥαὰὶ ψουϊὰ αν ρίνθῃ ΙΏΟΏΘΥ ἰο δ ]Ιροταίθά, ογάογεὰ [86 
Δροβίΐα ἰο ὈῈ Καρὶ ἱῃἢ ΘδδΥ σοηῆποιηθηΐ, δηα Δ] ογοα ἢΪ8 ἔγθη 8 ἴοὸ 
σν]βὶὲ δ. Α ἔδυ ἀδυβ δον {18 ἰγαηβδοίίοη, ΕΙΣ, αἱ {86 σϑασοϑὲ οὗ 
ἢ18 νι Ὄγυβι]]α, βοηῦ ἔοῦ Ῥδιυϊ, γῇο σάν {Βϑὰ 8 δοοοιπΐ οὗ 18 
ἔδιἢ τὰ ΟἸγιδῦ, δπα γϑαδοηθα 80 ἔΌγΟΌΪΥ ΘΟΠΟοΥης; ΤΡ ἰδουβηθ88, 
οΠαϑυϊγ, δηα ἃ ᾿υἀρτηοπῦ ἴο οοτηθ, ὑΠαῦ {π6 ῥτοῆϊραΐθ ρονθσμοῦ Β σοη- 
Βοίθ 66 τῦᾶϑ δἰαυιηθα. ““ Ε6]1χ ἰγοιῃ]6α, δηπα δηϑογοα, ὅὉ ΤΠΥ ΑΥ̓͂ 
[ῸΣ 1818 πη ; θη 1 Βανο ἃ δοῃυθηϊοπῦ βθαϑοῃ, 1 Ὑ01}} 04}1 ἴοσ {Π66.᾽ 
ΤΗδὺ βθαβοη, ΒΟΎΘΥΘΓ, ὩΘΥΟΣ Οδη6 ; δπα ΕῸΪΙΧ, ἴνγχο ὙΘΆΓΒ Δίου γασάβ, 
ὙΠ 6η ΤΘ081|164 του ἷ8 ρσουθγητηθηΐ, ἰοἷν δὰ] ἴῃ ῬΥΒοη 1π ογάογ ἴοὸ 
στα {π6 968. (Αοίβ χχὶν.) 

Α.Ὁ. 60. ΕῊΠΙχ τγὰϑ δυσοθοαρα ἴπ ἴπ6 σονογεππχθηῦ οὗ Ψυάπα ὈΥ͂ 
Ἐ ϑίιδ, 80 βαΐ ἴῃ υδρηλθηΐ ου δύ, δαὶ, αῃὰ μανὶηρ μβοαγά {π6 δοοὺ- 
βϑύϊοηβ οὗ 186 «678 ἀραϊηβί μἷπὶ, δηὦ 18 ἀθίθηοθ, ργοροβθα ἃ ΠοῪ ἰγῖαὶ 
αὖ “6γύβα οι ἴῃ οὐον ἰο ἱηρταίαίθ Βῖταβο] } τ Π (86 68. Βαΐ {818 
γγ88 ἀθο πο ὈΥ δι, 0 ρρθδὶϑα ἴο [6 διροσοῦ. ὈΒΟΡΟΥ ΔἶΟΓ 
{μῖ8, Αρτῖρρα, Κιηρ οὗ ΟἸα]ο 18, δηα 818 ϑιβίον. Βϑσηϊοθ, μανὶηρ᾽ σοτη6 ἰοὸ 
Οἴδβασοα ἴο σοῃρταίυ]αία Εἰ δβίυϑ, ὑπ6 Ἰαἰΐαυ οοτητηππηϊοαίθ ἃ Ῥϑυ 1 Β 6886 
ἴο ἶτη, δηα Ὀτουρθξ 186 δροβί]θ ἰογίμ ἴο μ]οδὰ [18 ὀδυδα Ὀδίοσο 
Αγστῖρραᾳ. «Ασοογαϊηρ]Υ {π6 Δροβί]ο νἱηαϊοαίθα Ὠἰγγ86}} 1 80 τηδβίου Υ 
ἢ ΤὨΔΏΠΘΙ, 88 ἰο οχίογί δὴ δοκηον]οαρτηρηΐ οὗ 18 ᾿πποόθῆσο ΤΌΣΩ 
Αρτῖρρα δ πη86} 7 (Δοίβ χχν. χχυἹ]); Ὀαΐ, Βανίηρ δρροαϊϑα ἴο {(ῃ6 
ΘΙΏΡΘΙΟΥ, ἰδ Ὀδοδηθ ὨΘΟΘΒΒΑΥῪ (0 ΒΟΠα Ἀἷπὶ (0 Βοιμθ, ΠΟΥ δα αἵ 
Ἰεησον ατὶνϑα ἴῃ {Π6 Βρτγϊηρ οὗἩἨ (Π6 γϑδγῦ 6], δένδσ ἃ ν σῪ ἰοιηροδίμουβ 
ΡΆββαρθ, {Π6 ΡΑΓΓΙΘΌΪΑΥΘ οὗἨ τ ΒΊΟΝ Αγ σοϊδίθα ἴῃ Αοἱβ ΧΧΥἹ! δηα ΧΧνυ]]. 
1--16. Ηργο Πα γγαβ ρουτηϊ θα ἰο τοϑιάθ ἴῃ δὶβ οὐσῃ Βἰγοα ἤοῦβδα, 
ὙΠῸ} ἃ ΒΟΙΟΙΟΣ ἰο ποβθ ουβίοαυ 86 νγϑϑ οοτωημ 64, Οπ 186 {μϊγνά 
ΟΑΥ ΑἰΟΥ ἷ8 δυτῖγαὶ, μ6 βεηῦ Ὁ} {π6 σμἱοῖ οὗἩ {[πΠ6 Ὁ θο αν πρ «678, 
ἴο ποτὰ ἢ6 Θχρίδϊ θα {π6 οδυβα οὗὨ δ18 ἱπιρυϊβοημηθηΐ, ἱβουρ ὙΠ ἢ 
1}0016 ϑυσοα8θ; δηᾶ δέ σαγαβ, ἀυσίηρ 186 ὕνγο γϑαῦϑ οὗ 18 δοπῆπο- 
τηθηΐ (ἔτοσα [Π0 Βρτίπρ οὗ Α.Ὁ. 6], ἴο ἔπ ΘαγΪῪ ρατὶ οὗ 68), Βα τϑοοϊνϑά 
411 ὑπαὶ οϑίημθ ὕο 18 βουβθ, ργϑδοβίηρ ἴ86 (οΒβρ6ὶ ψιπουξ ΔΩΥ͂ ᾿πιροά]- 
τηθπῦ ἡΠαίουοσ. (Ἀοἱβ χχυ. 17---81.) Τυτίπρ (818 ἢγϑι νἱδιὲ ἴο 
Ἄοπιο, δι. Ῥαὺὶ πτοίθ 18 Ερίβι]68 ἰο ἐμ ΕἸ μϑβίδηβ, ῬἘΣΠρρίδηβ, 
(ὐοϊοπβίδῃβ, δηα ἰο ῬὨΣ]οπιοη. 

ΥΙ. Α8 1ᾳΚο6 Μμα8 πο οοπθπυοα 8... Ῥδ0} 8 Πίβίοσυ βαγοπᾶ 18 
βγϑί ἱτωρυ]βοημχθηΐ δὲ Βοπιθ, 16 Βᾶγθ 0 δὐἱδηίΐο τϑοογὰ οἱ [εἷ8 δὰ}- 
βϑδαπθηΐ ὑγαυ6}8 δηα ἸΔθΟῦΣΒ ἔγομα (86 βρτυΐηρ οὗ α.Ὁ. 68, ψΒδΘη 6 γγᾶβ 
γο]οαβοαὶ, ἰο 16 ὑΐπι6 οὗἁ 18 τηαγίγγάοια, Βαίΐ, ἔτοσω {π6 101 πηαῦ! 08 

δ Ὸ ἰδ ποῖ κποσῃ ὈῪ τδαΐ τπιθϑη8 3ϑ'ὲ, Ῥϑὺϊ νγα8 ἀοἰἰνοσοᾶ ἔγοτη ῥσΐίβου, (δὶ πιοὶ Θ0η}66- 
ἴπγοδ, ὙΓΠῚ τοδὶ ῬΣΟΌΔΌΣ Υ, (πδὲὶ [00 ὅονγβ ἀπγδὶ ἢοΐ ῥτοδοοῦίθ ἰπὶ θαῖοσο [86 ΘΙΏΡΘΙῸΣ, 
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οοπίαϊηδα ἴῃ 1Π6 ΕἸ ΡΙ81168 συ βῖοι μ6 τσ τοῖα ἔσοπλ Βομπλα ἀσγίησ Η18 γβε 
οομΠποηγοηΐ, Βοθ ᾿δασηθα το πη Πᾶνα σοη]οοίυγοα (μαὺ 6 841164 ἔτουλ 
Τιαὶγ ἰο υάξα, δοοοπιραπιθαὰ Ὀγ ΤΊ οίπΥ δῃὰ ΤΙ; δηα, ᾿ϑαυησ 
Τιΐὰβ ἴῃ Οτοίθ (ΤΊΣ 1, ὅ.), 86 πρυφδο ον Π0η06 τΠῸ ΤΙ ΟΙΒΥ ἴο 
7 πἀώὰ, δηὰ νἱδιίοα [Π6 ΟΠυγΟΠ68. ἴῃ ἰμαὶ σου ΤΥ, ἴο τ ΒΙοΒ μα δά 
Ιαίοὶγ βεπύ ἔγοτα ΓΙ ν (ροσθδρ8 ἔγοιῃ Βοιμ6) (86 ᾿ρ!8616 τ ΒΊΟΝ 18 ποῦν 
᾿ηΒοοα ἐο ἐλ ἐεδγεισδ. πανιας γἱδιίθα {π0 ομυσοθοΒ ἴῃ ϑυτσία, 
ΟἸ]Ἰοΐα, θὰ Αδϑι6 Μίποσ, δὰ] δῃὰ Τιηοίμν οομ θα δοιλα {ἰπ|6 δἵ 
Οὐοἴοββα ; δῃά, Ἰϑανίηρ ΤΊρλοίῃν δὲ Ερἤθϑυβ, δὰ] ργοσοοαρα ἰο Μδοο- 
ἀομΐδ, νἰβιηρ (ἢ6 ομγομο8, ΕὟοΙ [818 ΘΟ ΕΓ Π6 τσούα 18 ΕρΊ8116 
(ο Τιΐαβ, δηὰᾶ 680 μἷὶβ ἔγϑι ΕἸ ἰϑι]9 ἰο ΤΊ οί γ. Ηνίηρ α͵βο νἹδι θα 
{86 συ τοθο8 οὗ ἄτϑθοο, πα Ῥγόραθὶγ ἰμαΐ οἵ (ὐονϊπτἢ ἴὸσ [Π6 βοοοπά 
ἐϊπι6, δὲ. Ῥδαΐ ραββϑα 186 τ ]ηΐοσ οὗ θά αὖ ΝΊΘΟΡΟΪ:Β, ἃ οἰΐγ οὗ Ερίτιιβ ; 
{πθησ6 μα ῥγοςθοαρα ἴο Οτοίθ, πα βδσμδρθ ὕο (ὑοσίητἢ ἔοσ ἰῃ6 ἐλέγὰ 
πη ὃ; δηᾷ δαυν ἴῃ 6 αὐτὶνοα αἱ Βοηιθ, ΠῈΣ [18 δοῦν Ἔχ Υ Π0Ὲ8 
1η ἐτοκδοης 116 ἀοδροὶ οαυδοα Πῖτῃ ἴο Ὀ6 Ἰπηργιβομθά 4 βϑοοῃὰ ἐϊπιθ. 
Ηον ἰοηρ δὶ σοηηυθδα ἴῃ ῥυΐθοι δὲ [818 ὕτη6, 7ἷῸὸ ΚΠΟῪ ποῖ; Ὀυΐ 
ἴσου [ἢ οἰγουπηθίαποα οὗ ἢϊ8 θεῖπρ Ὀτουρῇὶ ὑνῖοθ Ὀθίογο {Π|6 ΘΓΊΡΘΓΟΣ 
Νάτο οὐ δὲ8 ῥγοίοοι, σ. Μδοκηῖρῃῦ {ΠῚ 8 1Ὁ ργορϑὉ]6 ὑπαὶ ἢ6 γα 
οομβηρα 8. ΥΟΔΓ ΟΥ̓ ΤΟΣ ΒΘΙΌΓΟ Π6 8 ρυὺ ἴο ἀφοαίῃ. Αβ {6 Νοτο- 
Ὠΐδη ρΡογβοουἝοη οὗ {86 ΟἸγδιδηβ ταρθα στ δῦ ἀυτγίηρ (κ18 βεοομά 
νἱϑιῦ ἴο Βοπιο, Ῥϑυὶ, Κποσίηρ {Π6 ὕμπηθ οὗ 88 ἀδραγίατα ἰοὸ Ὀ6 αἵ 
ΠΔηα, νγοῖθ 18 βοοοῃμᾷᾶ Εὐριβϑι]ῖα ο ΤΙμ)οίῃΥ ; ἔγοσῃ τ ΠΙΟὮ τα ἰθᾶγῃ, 
ἰμαύ, (πουρ ὑμ6 Δροβί]θ᾿ Β αβϑιδίδηϊβ, ἰθυτιβθα τ (86 ἀδηροσ, ἔογ- 
800 Πΐτ δηα Η64, γοῖ Π6 νγδϑ8 ποῦ Δ ορϑίμον ἀθϑίαΐα οὗ Θομβο δέοι : 
ἴον {π6 Ὀγοίἤγοη οὗ Βλοτηθ οτθ ἴο ᾿ΐπὶ Ὀγϊνδίο Υ, δα τηϊηϊϑέθγοα ἴο 
δΐπι. (2 ΤΊμλ. ἵν. 12. 21.) Οὐποογηΐηρ ἴΠ6 ῥγθοῖβα ΠΏΣ οὗ 8. 
ῬΑ ΒΒ ἀοαίῃ, τὸ μᾶνθ πὸ οογίδϊῃ ἱἰηξοτιαδίίοη, Ὀὰΐ, δοοοσάϊπρ ἴο 
ρΓΙν 6 {γϑα ]10η, ἢ6 γ88 Ὀομοδαθα οἡ {6 291} οὗ ὅπη6 Α.Ὁ. 66, αἱ 
ἄφια ϑαίυϊα, ἴ᾿γθ6 τω}]68 ἔγοια Ἐομιθ, δηὰ ἱπίοστοα ἴὰ ἴ[πΠ6 Μία 
Οϑίεπϑΐ5, αῦ ἃ. ϑροῦ {νὑο τη 1168 ἔγοταῃ {86 οἷἵυ, 6 γα (ὐοηβίδηϊπα [ἢ6 
ατοαῦῦ δἴονγναγάβ οσοοίθα 8 σμασο ἢ ὕο Πΐ8 σθλοσυ. ““ Βυΐ 18 ποῦ ϊοϑέ 
τοπυταθηΐ βυιδδὶϑίβ ἴῃ 18 ᾿τπητοσίϑὶ ἩΣΙΠΙΠΡΈΒ ; τ ]ΟὮ, [86 τροτο {ΠΟΥ 
Δ6 ϑίυαϊοα, απα {π6 Ῥοίίου {ΠΟῪ ἀγὸ υπάογβίοοα, [Π6 τόσο {Π6Υ ν}}} 
Ὀ6 δαἀγηϊγθα ἴο {π6 Ἰαΐθϑί ροβίθυυ ἔοὸσ [86 τηοβῦ β0]}1πὴ6 πα Ὀδαι Πα], 
{Π6 πιοϑῦ ραϊμοίϊο δηὰ ᾿αργοδβῖνα, ἴπ6 ταοϑὺ ἰδασηθα δηὰ ργοΐουμπά 
ΒρΡΘΟΙτΘηΒ οὗ ΟἸ τ βίδη ῬοΥ, ΟΥϑίΟσΥ, δηα Ρἢ]ΟΒορὮΥ.ἢ" Σ 

ΥΙ1. δυσὴ ψοτο {Π6 18 δηᾶ ἸΔθουγΒ οὗ ““Ῥδὺ] {86 ΑΡροϑβί]ε οἵ «“68119 
ΟἸγῖϑι,᾽ σμιοῦ μανο 86} θ6θ πα ΘΟὨΒΙἀογθα 88 Δὴ ᾿γΥ ΓΆΔ 0]6 Ῥτοοῦ 
οὗ τ7Ὁπ6 γταϊὰ οὗὁἨ {μ6 ΟΠ τιϑίαπ στονοϊδίίοθ. ΗΟῪ ἱπαοίλ Πρ ΌΪν ἤθ 
ἀχογίβα μἸτηβϑὶ ἢ ἴο τδκθ πόσα ἴμο οἰδα (ἰἀϊηρβ οὗ βαϊγδίίοη, {86 
Ργθοθαϊηρ Ὀτιοῦ βκθίοι “111 βυβηοιθΥ ονΐῆοθ. “ Ομ6 οὗἉὨ (Π6 τηοϑὲ 

[8660 186 ποῖο8 δἀδοὰ οη ἴ686 ροϊπίπ πηᾶὰον [86 τοβροοιίνο ἘΡ βι168: ΤΏΔΩΥ δεϊΐονο ἱμαὶ 
(ΠΟΥ͂ γεγο νυ ἴθῃ δ ἃ ΓᾺΓ δαυ] ἰοῦ Ρογίοά.] 

2. 0. 19 1Π6 δι ρροδίιίοη οὗὨἩ Μ|ὶς ἢ 46118, νοὶ]. ἵν. Ρ. 8385.. ᾿ 
5. Ὧγ, Ηδ]ε8᾽8 Απαδὶγβὶβ οὐὁἨ ΟἸτΟΠΟΙΪΟΡΥ, νοὶ. 1ϊ, Ὀοοῖκ ἴϊ, ρῃ. 1155---1954. Ὧγ, Ιαγάπογ, 

ὝγοΥΚ8, ϑνο. νοὶ. νἱ. ὑῃ. 334---801]. ; 4ϊο. τοὶ. 111, Ῥῃ. 2δ1.---284., ψἢοθ6 ἀδῖθβ πανὸ Ἐπ ΗΥ 
Ὀδοη (ΟἸ]οὐγοὰ. ζγ. Βθηβοπβ Ηἰβιουνῦ οἵ ἴ[)6 ΕἾἶτβι ΡΙδηιίηρ οὐ ΟἸγἰδεϊ ΠΥ, νοὶ], 1, ΡΡ. 144 
--290. νοὶ, ἰΐ, ραεεὶπι. ῬυΥἰοΐ, [πιτοά, ἴπ Νον. Το δῖ. ὑρ. 246---268. Ὧτ. Μδοκηρι [66 
οὗ 1.6 Αροβιϊο Ρβυϊ, ἀπποχοὰ ἰοὸ 86 ἐουτ νοϊαπιθ (410.), οΥὁ 116 βἰχτῃ γοϊαπιο (8ν0.), οὗ 
᾿ϊ8 ᾿γϑηβίδιίοη οὔ ἴἰς Ερ 51}ς8, . ἶ 
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δε Κῖηρ ὑγαὶϊίθ 1ὰ 186 οπαγδοίοῦ οὐὗὨ {Π18 Ὄχι γβοσἸ ΠΑΤῪ τηδῃ τγ88, ἢῚ5 
ΓΘ ἀΙμ688 ἰο υπάἀεογβίαπα, δηᾶ ἢ18 Ῥγοιηρίηθθθ [0 δηΐου ᾿πίο, (μ6 στοαῦ 
ἀαδῖρε οὗ Φ6βϑὺ8 Οσιβῦ ἴο γίνε [86 νον ἃ δῷ ὑῃῖνοσβαὶ στο] σίοθ. Η]8 
τὶ, τὴ οηἀο γα] ἔπ  ν, (τον οὔ, [Π6 ρΡγο)υάϊοοβ οὐ [18 «6158 
οἀὐυοεαίίοη, δηα οχραπαάθά ἴο [86 ναϑίμθββθ οὗ {18 δηίογρυῖθο 1 18 
ΤΟΙΩΆΓΚΔΆΡ]6, ἰοο, (Πα, οἴου μα μδᾶ οδϑί οὔ [86 γοκα οὗἉ «} 618}: οατγα- 
ΓΛΟἢΪἾ68, Δπα δρδηδοηθα ἢ18 ἢγϑθί σοὶ σίου Θομπηθοίοηβ, Π6 τηϑηϊξεβίοα 
ΠΟ Ὀϊΐογη 688 οὗ βριγῖῦ ἰονγαγὰβ ἰδ ἔστη Σ ἔτη αθ. Οὐ [Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 
ἢ18 Κιπάηθβθ γγχὰ8 ὉηΥγΘασοΘα, δηα ἢ18 αἰβροϑι!ου ἴοὸ δοοοιητηοάαίθ ἢ18 
Ῥτδοῦϊοα ἰο {π6ῖν ργοϊα!οθβ, 88 Ὧν 88 Βα οου]Ἱὰ ἀο βο σψτπουὺ βδουῆοθ 
οὗ ρῥυϊποῖρ]θ, νγὰβ γθιρδυκαῦϊθ. ῬΟΥΠΔΡΒ ἃ Ὠίρσθοσ Θχϑηρ]6 οὗἁὨ βγτηπ 688 
πιο ΠῈ ΠΟΥ, τγ88 ΠΟΥΟΡ ΘΧὨΙΡΙἰ6α ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΤΩΘ.6 τηδῃ. 18 
ΒΙΒΙΟΣΥ βῆοννθ αἰδὸ ἃ ποῦϊθ ᾿ηϑίδῃοο οὗ ᾿πὲ6]] οι] δπα τηοταὶ ΘουΤΑρ. 
Ηἰ8 ἀδβίρῃ γγα8, 0 βργοδὰ {π6 (ἀοβρϑὶ βγτουρῃουΐ ἐπα ψΒΟΪ6 που ]ά. 
(οι. ;. 86.) Ηδς ποϑηῦ ἴο δὶβ σοῦκ ἴῃ [Ὁ}}] οχρεοίδεοη οὗὨ βιιοοαββ, 
ὙΠ που ΔΩ Ὠυμηδη τηθ8η8 θαΐ (Π6 86 οὗ γΓϑαβοὴ πᾶ ρογβυδβίοῃ. Η]8 
οοηβάθηοθ 'π {86 ροόονγοῦ οὗ γα βθϑὴβ ο ἤᾶνθ Ὀ6θη ἈΠ] ϊ6 4 δηὰ 
ἘΠΑΟΣΙηο." ΘΏο6 “1321 8660 δ1π) ἴῃ {Π6 ργοβθοιίιοη οὗ ἢ18 ρυτ- 
ΡΟΒΘ, ἐταυ θην ἔγοτω ΘΟΌ ΤῪ ἴο ΘΟΙΠΙΣΥ, ΘΠ ΤΙΠρ ΘΥΘΤῪ ΒΡΘΟΙ68 οὗ 
ΠΑΡάΒΠΗ1Ρ0, δηοουπίοσϊπρ' ΟΥΟΥῪ ΟΧΟΓΟΙΏΠΥ οὗὨ ἀδηροσ, δββαυ] θά Ὀγ (86 
ῬοΟρΡυΐδοθ, ρυπιβῃθα Ὀγ (86 τιλρὶβίγαίθβ, βοουτροα, Ὀοϑίθη, βίοπμοα, ἰεῖΐξ 
ἴον ἀοθδᾶ : Ὄχρϑοϊϊηρ, ὙΏΘΥΘΥΘΡ ΒΘ σᾶπη6, ἃ ΤΌΠΟΆΙ οὗἨ {Π6 ΒΑΠῚΘ 
ἰγθαϊπηθηῦ δη [ῃ6 βϑαὴθ ἀδηροῦθ; γαῖ, ΏΘη αἀγίνθη ΌΤΙ Οη6 ΟἸΪΥ, 
Ῥτοδοβῖηρ ἴῃ {86 ποχί, Βρομάϊηρ ἢ18 8016 {ἰπη6 ἴῃ [ἢ6 δ ΡΙΟΥ πιο, 
ΒΟΥ Βοῖηρ ἴο 1 ᾿ΐ8 Ρ]ΘΔΒΊΓΟΒ, 818 6886, Π18 ΒαίαςΥ ; ρδγβι βύϊηρ 1} {18 
οουγδο ἴο οἷα ἀρὸ ([σουρὶι τροσο ὑμδῃ {ΠΙΓΕΥ γ6 88) ; Ὁπα][ογοα ὈΥ {Π6 
ΘΧΡΟΣΊΘΏ66 Οὗ ΡΕΥΥΘΥΒΘΏΘΒΒ, Ἰῃσταίλιυἀθ, ργα)άϊος, ἀδββογοη ; ἀηβυὺ- 
ἀυοαὰ ὈΥ̓͂ δΔῃχιοίυ, σνδηΐ, δου, ῬυΒΘΟ 0Ὲ8Β:; ὑηνγθασθα ὈΥ ἰοηρ, 
οομβηρτηρηΐ, ὑπα]βιηδυ οα ὈΥ {Π6 ῥγοβροοὶ οὗὨ ἀδαίῃ."3 

Βαυΐ {818 στγοαῖ ΤΙ ΠΑΥῪ οὗὨ 1πμ6 ΟὨγιβίϊδη οδαγοῖ ἀϊὰ ποῖ οομῆπα ἢ18 
Ἰαθουτβ ἴο [π6 Ῥγθδοβδηρ οὗ μ6 (οβροὶ. Ηδ νυτοίδ ἔουγίθοη 8168, 
ἴῃ ὙΠΙΟΒ [86 ναγΐουβ ἀοοίσμθθ δμα ἀπίιο8 οὗ ΟΠΥ ΒΔ ΠΥ ἀγα οχ- 
ΡΙαἰπ6α, ἀπά ᾿πουϊ]οαῖοα τ 1 ῬΘΟΌ]ΙΑΓ ΒΌ ΠΥ δηα ἔογοα οὗ ἰδηριᾶσα; 
αὖ {Π6 8ᾶτὴ6 {1π|0ὸ ὑπαῦ [Π6Ὺ ΘΧ ΙΟΙ  [Π6 ΘΠμαγδοΐου οὐ {μοὶν σγθαῦ δα ποτ 
1 8 τηοβῦ δι δῦ δηα δπαθαγίηρ ροϊηΐ οὗ νἱοὸνγ. Ηἱἰ8 Δ}{Π} τγὰϑ ἃ 
Ργδοῦοαὶ ῥυΐμοῖρ]θ, ᾿πῇπδποὶηρ ΑἹ 186 ρονγοῦβ δῃᾷᾶ [δου 168 οἵ {116 
Βοιι] ; Π18 ΤΔΟΓΆ ΠΥ γγϑ οὗ (6 Ριιγθϑῦ δῃα ποδί Ὄχαὶ θα Κὶπά, Ηθ 
“4 ἀργῖνϑβ 411 ἀυδθ ἔγοσα {86 ἴονὸ οὗ (ἀοὰ ἴῃ ΟἸγῖβὺ 848 {ποὶγ Του παα- 
[οη. ΑἹ] {86 τιοῦνϑβ ἴο στρῆῦ δοίϊοῃ, 811 [ῃ6 δυριυμπιθηΐδβ ἔου ΠΟ] 688 
οὗ 11ἴ6, ἅτ ἀσάνσῃ ἔγοτα [818 βουσο ; 411} {Π6 11πη68 οὗἩ ἀν οοηνογρο ἴο 
{π|8 οοηίσο. [Ὁ ῬδὰΪ ὀθβυγοβ, μ6 ροϊπίβ ἴο (818 ΟὨΪΥ βρσγίῃρ οὗ Βορο; 
17 6 Ἰατηθηΐθ, 6 ὕΣΠΒ ἴο [18 ΟὨ]Ὺ σὰ βοῦτγοα οὗ οοῃβοϊδοη ; ̓ἢ ἢα 
Ἰηϑ8ῖ8 {μαι (16 σγασο 9. αοά λαΐΐ αρρεατεά, Ἦδ6 ροϊηίβ ἰο 18 ργβδοίϊοαὶ 
οδ]θοί, ἐεαολίπο μ8 ἰο ἴΐνυο δοδογῖψ, τἱσλέεομεῖν, απα σοαϊν. ὙΒΘη Π6 
ἀδίθυι 68 ἐο ον ποίδιηρ Ὀυΐ 18 ΘΑΥΙΟΌΣ, δηα ουθη δἷτὰ ὑπᾶον {Π6 
ἀερτδαϊηρ οἰσουτηδίδῃσθβ οἵ οσυοϊχίοη, 86 ἱποϊιιάδβ ἰπ ἰ(μαΐ Καον]οάρθ 

1 Μύυτταῦ Βίσγοοῖ Ὠ]βοοῦσϑοβ, Ὁ. 335. (ον Ὑοτκ, 1830.) 
3 ῬΑΙοΥ ΒΒ Ηοτρ Ῥδυϊηδ, Ρ. 879. 8366 680 βοῖθ Ὑδί δ Ὁ]6 ΤΟΙΠΑΣΪ 8. ΟἹ [26 ΟΠΔΣΘΟΙΟΣ οὗ 

ϑαΐπι δὶ ἴῃ τ. ΒΔηΚοη Β [ποιτὰϊε6 οὗ ΤὨΘΟΪΟΩΥ, Ρρ. 8391]---395. 
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411 (6 το] αἴουθ δηα τλοσαὶ ὈΘηΘΗ(Β οὗὨ τῆς 10 18 δυθοορ 016.) Τη- 
τορτῖγ, ἰσμάθγηθϑθ οὗ ᾿ϑασί, ἀϊδιπἰογοβίθ ποθ, Βοδαυ θη] Υ-τὶ ἀθάῃθεβ, 
Ρτοίουπα Κπον]θάρα οὗ πυπίδη παίυγο, δηα (6) ἸΔΟΥ͂ ἴῃ οἰνίηρ δάνοθ 
ΟΥ Ταρσοοῖ, τ {86 ᾿ἰθδαϊηρ ομαγβούοσι βίο οὗ δέ, Ῥδὺ}β τυ Ωρ ; 
ἴῃ τΠΙΟῆ, ΜὮ1]6 6 ΘΟΥΟΤΥ ὙΠΘΓΘ τηδὶ ἰδ (06 αἰπηοδῦ γαβρθοῦ [ῸΓΣ 
οοπδί αὐοα Δα μου ῖθ8, ἢ6 γραθ δῃα ὑη00]48 186 γαγϊουβ βοοὶδὶ δπά 
τοϊδῦνα ἀυ(168 1 {Π6 τηοϑὲ θηραριηρ, 8ηα ᾿ρΥΘΒδῖ ὃ ΤΩΒΏΠΘΡ. 

ΥΠ1|Ι. “ΑΙΙ {πὸ ντϊθπρθ οὗ 85... Ῥϑὺϊ θαβροαῖ ἷπη ἴο ἢανθ Ὀ6 ἢ 
ἃ ΤῊῺΔ Οὗ 8 πιοϑβὺ Θχδ θα ρϑηΐιβ, ἀπαὰ {86 δἰγοηρεδῦ 80}}} 1686. Η8 
ΘΟΙΠΡΟΒΙΠΟΒ 8 ΡΘΟΌΪΙΑΥΙΥ πούνουβ δηα δηϊηδίθα, Ηθ ροβϑοββθὰ ἃ 
ἔοσνια σοῃοορίοη, ἃ ροσίηρ Ὀὰΐ οδαβιϊβοα ΆΠΟΥ, ἃ αυΐοῖκ ἀρρτο- 
Ποηβίοῃ, πα 8ῃ πη ]ΘΠΒΘΙΥ͂ ΔΏ0]6 δπα ᾿)Ό6ΤᾺ] ποασί. ΤΗΠοσϊηρ; ἴγτοτα 
παίαγο ἀἸ5Ε συ ]8ῃ6α ΡΟΥΟΓΒ, Π6 οατγτιθα [Π6 ου]ζυγα δηα ἱτωρτονοπιθηΐ 
οὗ ποῖ ὅο ἴπ6 πηοϑὲ χα] θα μοῖρην ἴο ὙΒΙΟΒ υτάδῃ ᾿θαγπϊηρ οοὐ]Ἱὰ 
ΡῬυβὰ [μθ. Ηδθ νγ88 δὴ δχϑδ]δηῦ βοβοΐασ, 8 δουΐθ γθαΒΟΠΟσ, ἃ στοδῦ 
ΟΓΑίΟΥ, ἃ τηοϑὺ ἱπβίγυοίῖν δηᾶ βρὶ τι θα τΥΥ 6, ἸμΟΏΡΊΠΙΒ, ἃ ῬΘΥΒΟῺ 
οὗ 186 βηρδὺ ἰαϑίθ δηᾶὰ }ιδβίεϑυ αἰβοθσῃσηθηῦ ἴῃ οὐ ἱοῖβη δηα ροὶτῖθ 
᾿Πογαΐυσθ, οἰδββοβ [86 Αροβίῖϊθ Ῥϑὺ] δἴβοηρσ μ6 τηοϑὲ οϑἰοχαιοα ζ 
ΟΥ̓ΑΙΟΙΒ᾽ οὗ Οτθθοθ, Ηἱ8 Βρεθοθθβ 'π {πη6 Αοίβ οὗἩ 116 ΑΡροβί]θθ δγϑ 
ΜΟΤΤΠΥ (Π6 Ἐοιηδη βοηδίθ, ὙΤΠΟΥ͂ Ὀγοδῖῃ8 4 τοδί ρῬΠΘΙΌΙΒ ἢγθ δῃᾶ 
ΥγΟΌΣ, ἅτ δηϊηηίοα ὙΠῊῺ ἃ αἰνίηθ βρίσιῦ οὗ ᾿ΙΡοσίν δα ἰσυτ, 
ΔὈουα ΜΠῈ 1ηβίϑησοθ οὐ 885 ἤπθ μάάγθδθβ 8ἃ8 δὴν οὗ 186 τηοδὲ ο6]6- 
Ὀταιοα ογδίϊοηβ οἵ })επηοδβίμθηοθβ οὐ ΟἼΘΘΓΟ σδῃ Ὀοδδῖ ; Δηα ἢ18 ΔΗΒΎΤΟΓΒ, 
ΜΉΘη δὖ {π6 Ὀδτ, ἴο {πΠ6 αὐμοδίϊομβϑ ὑσοροβθα ἴο δῖτῃ ὈΥ {Π6 οουτί, μαᾶγθ 
8 ΡΟ] ΘΏ 688 δηἀ ἃ ρστγοδίηθθθ, ἡ ϊοῖ ΠΟΙ ΒΙηρ᾽ ἴῃ ΔΗΠΟΌΥ ΠΑΡΑΪΥ ΘΥΟΥ 
δα δ ||64.8 ΑἹ (86 ΒβΒαπλθ ϊτη6, (818 στο ῬγΌΔΟΒΟΥ δαἀαδρίοα 18 ἀ18- 
ΘΟΌΓΒΟΒ ἴ0 {π6 ρϑου]δΥῖ168 οὗ 15 τεβρϑοῖϊνο δι ΐθηοθθ ΠΏ 8 δϑίο- 
ΠΙΒΠΙ ΠΩ; ἄαρτοο οὗ ῬγΟΡΥΙΟΥ δηα Δ }}}γ, 88. 18 ουἹάθηΐ ἔγοπι {π6 α"ἴοτ- 
ΘΩ66 οὗ ἢ]8 τϑαβοῃιὴρς πὶ 086 68 δὲ Απιοοῖι ἐὰ ῬΊ δι 18, τ ἢ [86 
(ὐοπί1 168 δἱ 1 γϑέγα, τ τῇ [Π6,Ρο]18ῃ6ἃ ΑἸΒΘΠΐδη8, δὰ τὰ ἢ ΕῸΙΣ {Π6 
Βοπιδῃ φΟΨΘΓΏΟΣ, 88 880 ἔγοσὰ {86 ΔΡΟΪΟΘΩῪ ὙΔΙΟΝ 6 τηδῖκο8 ἔοσ μϊπι- 
861 Ὀοΐοτο Κιηρ Αρτὶρρα. 

1. Α8. (86 δενβ μβαὰ ἐμ ΟἹά Τϑαίδιηθηΐ ἱπ ἐμοὶ Βδηάθ, ἀπά (1 18 
γγ6}1 Κπον πη) αὐ (8 {πὴ δχρθοϊθα 4 ἀβ  ΎΌ σου, ἔγοπι {πο} βέυαν οὗ 
[Π86 Ῥτορβϑίιο ψυηρθ, 80} ὕδκοβ ὁδοδϑίοη ἰπ ἢ18 ἀἰδοοῦγβα ἴο ἱπθτὶ 
Αοἴϑβ χι!, 18--ξ42.} ἰο 2] υδίχαΐο {πΠ6 αἰγὶ 6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ἴῃ Οροηληρ {π6 
οϑροὶ ρστγϑάι}}γ, δηα ργδρασίηρ [Π6 «6108 ΟΥ̓ ἐδιηρογαὶ ΤΘΓΟΙΘΒ ἴον 

Οἴποιθ οὗ ἃ γαῖ τοσα ᾿τωρογίδηξ παίαγθ Τὴ] αῇοσαάςβα δἷπι ἃ ὙΘΙῪ 
υηδεοιοα ορρογίυ! οὗἨ βῃονηρ Πἷ8Β δοαπαϊηίδποθ ν᾿ 8 ἰΠμοῖν ϑοτρ- 
ἴυγαβ, τ μΙοἢ ΤΠΘῪ δβίθοιηθα {Π6 Βιρμοβὺ ραγί οὗ ᾿Πογαίαγο, δηα οἰ ͵ θοῖ 
ΟΥ̓ βοΐθῃθθ. Η18 αυοίδιοηθ ἀγα δι ρῸΪΥΪΥ ΔρΡροβὶῖβ, δῃἃ [86 ψ80]6 οὗ 
ἢ18 ἀἰβοουσβα 80 ἢ 88 χρη μανθ ὀαιτοα σοοηνιοοη ἴἰο {Ποῦ τ Πα, 
ΤΙ6 σεϑυ]ὲ 18 γγ8}} Κπονῃ: {πουρ ἃ ἔδν δ γαοοα (ἢ6 ἀσδβριεοα 
οδροὶ οὗ Ομ γίδί, {π6 πριδ)ουϊ ἐγ σοὐθοϊθα πΠ6 Ὀοπονοϊθηΐ Θοῦπ86} οὗ 
(ἀὐοά ἰοπταγαβ ὑπθι. 

1 Μιβ. Μογοβ Εβδαὺ οἡ ὅ8ι. Ῥϑαϊΐ, νοὶ. ἱἰ. ῥ. 109., ἴο ψδίοῖ (Π6 τοῖο '5 τοΐεστεὰ (ῸΣ 8ῃ 
ΔΙΏΡΪα πὰ Ὀοδιῖτι] δοοουπὶ οὐἩ {π᾿ σμαγαοίοῦ ἀπ τυιτηρδ οὗἉ τπΠ δι Π]πδιτίουΒ δροβεϊθ. Οπ 
186 δι. δ] 6οὲ οΥ̓ Βἰβ "“ ργαδοβίηρ Ο γίδι ογυς βοά,᾽" {π6 τοδάον ν}}} ὅπὰ δοπμ6 ἐπ γιοίϊνο ΤΟΤΊΑΣΚΒ 
ἴῃ ΡΡ. 44---51. οὗ Μτ. ὙΥ1Κ8᾽ 8 δὺ]ο υἱηἀἰςαείοῃ οὗ πα ββίοπασυ Θχ γί ομυ, ἰπ 16 “ ΟὨγβδη 
Μιίδβδβίοῃβ δὴ Ἐπ σμιοποὰ βϑροςῖο8 οὗὨ ΟΠ τ βιίδη ΟΠαυΣ." 8νο. πάρῃ, 1819. 

2 Τοηκξίπαβ, Ρ. 268. Ῥόδγοο, 8νο. 
8. Ἠαγποοῦ  β [ηἰτοάποιίοη, γο]. ἱ. Ρ. 199, 
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2. ὝΙἸ [86 1ἀοϊδίγουβ Τγοδοπῖδηβ αἱ ΤΠ γβίσα (8 σγοσο [016 θαίίοσ 
1π8ῃ ΑΓ ΑτΊ 8, 1 Κ6 τηοδὺ οὗ (π6 ᾿Ἰπ]δηα παίϊοηβ οὗ Αβια Μίμου), ἰῃ68 
στοαῦ Δροβί]α οὗ {86 (θη ]οβ ρυχϑαρά α ἀἰδγοηΐς οοῦγβθ. (Ομ ραΓθ 
Ἀοίβ χὶν. θ---22.}) βοῇ Ῥδυβομδ 816 αρῦ ἴο Ὀ6 βίσυοκ δὰ δἰεοοα 
ΤΟΥ ΜΠ δι 388 Δη6 ΟΠ ΥΒ ἔμδῃ Σὰ συμ θη 8; Π6, ἱποΓοοσο, δὖ 
ἢϊ8 γβύ ργοδοβίῃρ διροηρ ἔμθῖη, ὙΘΥΥ͂ ΒΘΔΒΟΠΔΌΪΥ δηᾶὰ ΒΕΠΥ οοπῆβτγιηρά 
ἢϊ8 ἀοοίγιμο ὈΥ ἃ βῖρῃδὶ ταῖν 1ὼ Πα] ηρ ἃ τη Ὑπ0Ὸὺ δὰ Ὀθθη ἃ 
ΟΥΡΡΙΘ ἔγοσῃ 18 οἱ. Αμα θη Ῥδὺ] δῃὰ ἷ8 [6] ον -ἰδθοῦυγον Βδγ- 
ΠΒΌΔΒ δα σι] αἸ ΠΟΥ τοβίσαϊμθα {μ6 ρϑορὶα οὗ 1ωγϑίγα ἔγουχ οἵϊεν- 
ἴῃὴρ ΒΟ. 6 ἴο {Π6ηλ 88 ἀϑἱ (168, πο (ΔρΎΘ ΆΌΪΥ ἰο ἴμ6 Δ ͵68 6] ονοά 
διηοηρ [86 δποιθηῦ Ὠρδίμθη), (ΠΥ βαρροδβοᾶ, Ππλὰ ἀρρϑαγοὰ ἐπ ἐλδ 
ἰάεμπεβα 97 τη, (μὲν ἀἰϑοοιγθο 18 ΔάἀμαγΌΪΥ δαδρίθα ἴο (16 ΘΑρδοιΥ 
οὗ (οὶ δυάϊίοσθ. ὙΠΟ ἀστῖνο {μοῖῦ γρυμηομΐβ ἔγοιη 0 ΕἰρσθΟΣ 
ΒοῦΤΟΘ {ἢδη πδίυγαὶ σο]ιρίοῦ, δηα 1πμδῖϑῇ ΟἾΪΥ ρου ἰδ6 ρῥἰδὶῃ δμὰ 
οὐνίουβ ἰορὶοβ οὗ ογοδίοη δα ρσγονιἄθποο Τὰ ψοσκβ οἱ ογθαίοη 
Δ΄Θ ἃ ἀδιηγομδίσαοη οὐ [86 Ὀαΐησ οὗ ἃ ἀοὔ, ἐλε ἰξυίϊπο Οὐ τολο πιαάο 
λοαυεη απ ἐατίδ απά ἐδ δεα, απά αἰΐ ἐμίηφε ἐδαὲ αγὸ ἐμετείπ. 751 ἐἐπιοα 
»αβί ἐς ει) γοά αἰ παέϊοπε, 411 1ῃ 6 ΠρΔΙΠΘΩΏΒ, ἐο τοαϊᾷ ἐπ ἐλιοῖγ" οἱοη τραψϑ5, 
ΜΠ Ποὺ ΒΏΥ Ῥαγίλου αν τουοἰδίίοη οὐ Βιμαβοὶ ἢ 1κὸ {παΐ τ Βοἢ ἢ6 τηβδ 6 
ἴο {πΠ6 Ρθορὶβ οὗ ἴβγδθὶ, Βυΐ γοὺ 8 σζϑηθσαὶ ργονιάθηοο αογάθα 
ΔΙΏΡΪ6 ῥσοοίβ οὗ [ἷθ βονοσ δῃα ροοάῃθβδ: πευεγέλοϊίοδα ὧδ ἰε ποὲ ἀϊΐηι- 
δε ιοϊέδοιμὲ τοϊέπι688, ἴπ ἰλαὲ ἧς αἀϊά σοοά, απὰ σαῦε ιι8 ταΐπ ἤγοπι ἀδαυξη 
απῷ ζρεϊξ[μὶ 5δοαδοιδ, ιἰϊπο οἱ ἀεατίς τοϊέλ 7οοά ἀπά φίαάπες. ΤὮ686 
ΔΥΌ Θἢ 3 ΔΓΘ 8ἃ8 [ΌΤΟΙΌ]6 88 {Π6Ὺ ἅτ ρἰδιπ ἃπά οὐνίοιβ ἴο {π6 τηραπϑϑὲ 
ΘΔΡΔΟΙΥ: Ηθ 18 ἴΠ6 ογδϑδαίῖοσ δῃηἃ Ῥγϑβδσνοσ οὗ τι.ι8 δῃηὰ οὗ 411 {μῖηρβ ; 
ἮὯθ 18 [06 δυΐμου δηα ροῖνον οὗ 411 [86 ροοα ἐμαὶ γγχὸ ΘΏ])ΟΥ ; δπὰ ἢ6 
ἩΠογοίοσο 18 [86 ΟὨΪΥ͂ Ρσοροῦ δηὰ δἀθαυδία οδ]θοὶ οὗ οὖσ ᾿νοσβῃ!ρ. 
ΤΠ6 ΡΘΟρὶΘ "ογθ 80 ἰγϑηβροσίθα, {μαὺ τοὐζὰ ἐλέθε βαψίηρ8 δσαγοῦ γέ- 
βίγαϊπεά ἐμὸν ἐλόηα ἐλαὲ ἐδεν παά ποὲ ἄοπο δαοτὶ ες ὠπίο ἑδεπι. Βαὶ 
ΒΟΙ 18 {(πὴ6 ΠοκΊΘμοδΒ δηα πποοσίδιητυ οὗ {μ6 τυ] υάςθ, (μαὲ Βῖπὶ 
ΥΥΠΟπλ ΤΠΘΥ ΘΓΘ ΠΟ ῸΣ ΟΓΒΕΙΡΡΙΩΡ ἃ8 ἃ ροά, βοοὴ αἴοσ, αἱ {86 
᾿ηϑισαῦοι οὗ οογίβιη «6078, (ΠΟῪ βυβογοα [0 θ6 δέοπεά, απα ἀταιρη οἱέ 
07 ἐδιε οἱέν, διρροείπο ἣλε μα ὅδεπ ἀεαά. ΤῸ6 δροβί!οθβ, βονανοσ, μα 
ΒΟΥ 806 φοΟα β6ραὰ διβοηρ ἔπιθι; [ῸΓ γὸ γοδα, παῖ τ] Δ ἃ [1{|16 
δπλ6 {86 γοέμγποά ἀφαϊΐπ ἰο 7 κγείγα, σοηλγηιίπρ ἐδ ϑδοιμὶς 9 ἐδε αἰδεΐρίε8, 
απά εἐτλογέϊπρ ἐΐεηι ὁ οσοπέϊπμε ἐπ ἐλ ζαϊίῆ. 

8. Ουρ δροβί]οβ οομάποῦ δηὰ θοβανιουῦ διηοηρ ἴπ6 Ιοαγπθα απ 
ΡΟ] 6 Αἰδμοηΐδηβ (Αοἰϑ χυὶ!. 16-- 384.) γα 884}} πα ἴο 06 βοιηϑν δαί 
ΑἸ ἴδγοπὺ ἔγοτλ τυ μδὲ Σὺ γγὰ8 ἰο {86 τυἊδ δῃὰ 1} ογαΐα Τυγοδοῃῖδη8, Ὀυΐ 
θοι οὗὁἩ φαυκὶ βίηρββ δῃὰ ργορτγιθίγ. Ηδ αϊὰ ποῖ ὀρθῇ 18 ὀοπλπββίοῃ 
αἱ Αἰμθηϑ ἱπ {86 Βδ126 ὩΏΔΏΠΟΙ 88 δὖὺ 1,γδίσγα, ὈΥ τσ ΚΙηρ ἃ τα ῖγδο]6. 
Το σογο, ἀου 1688, ΒΟ γα ΟΥΙΡΡΙ6Β δ Αἰθθμβ ([ῸΣ 10 18 γι 6}} Κηονα 
ὑπαῦ βασι σαβθθ δρουῃᾶθα ἴῃ ἰμαὺ ΟἰἸπ)α6); Ὀυῦ 10 ἀο68 ποῦ Δρρϑᾶγ 
{Παὺ δὴγ οἵ ἔδοιω, {|κ 186 ΟΥΡΡ]6 αὖ ωγϑίχα, βαὰ Μαϊέλ ἰο δὲ ᾿δαϊεά. 
Βοβιάββ, (86 ἀὐσϑοῖκβ ἀϊὰ ποὺ 80 τη ποῖ σγεέψμῖγε ἃ δίσπ (1 Οὐοσ. 1, 22.) ἃ8 
866 Κ δἵοσ ψϊϑάοιω. ἊἈδοογαϊηρὶυ, γα πα (86 δροβίϊα αὐθρμίἧέπρ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἐπ ἐδλε ἐγπασοσιιο ιοἱἐὴ ἐλ “ειος απά ἐὴὰε ἀσυοιιξ ρεγϑοπς ( ΟΝ ᾿ἰδὶὶ 
Ρτοβοὶ γίθβ), Ὀυΐ 8180 ἴπ {π6 ἔοσυτῃ οὐ πιαγλεί- ρίασε, ἀαϊΐ τοὐἱὰ ἰλένη 
ἐλαὲ πιοί τοϊξὰ ἐἶηι. Ηδτο ἢ6 δηοουηίοσθα οογέαϊπ ρἠτοεορλετς οΓ ἐδ 
Ἐρίσμγεαῃ απαᾶ ϑοίς Ββθοῖβ; βοῖὴθ οὗ σι οπὶ ἰγοαϊθα ᾿ϊτὰ 88 8 δαδῥίογ, 

Κκϑ 



600 ]ιξγοαμοξϊονὶ ο. ἐδο ἸΝειυ Τ οςίαπιοηί. 

Μ 8116 ΟἴΠΟΥΒ ΤορΆγαἀ θα ὨΪΠ) 88 ἃ 8θέέογ' ξυγίλ, 07 δίταπσο σοάς, ἀπᾷ, σοη50- 
ΔΌΘΗΓΥ, 8 νἱοϊαίοῦ οἵὁἩ {πθ ἴδνγβ οὐ Αὐμθηβ, δόοαμιβδε ἤθ ρῃργεασλοά μηΐο 
ἐλέπι ϑεδιι8 απὰ ἐΐθ Ποσιτγεοίίϊοη. Αἵ Ἰθησίῃ μ6Υ οοπαποίοα Βῖπι ἴο 
{π6 Ατϑοραᾶρσαβ (ον Μίαγβ᾽ -ἢ111]}, {Π6 βϑαΐ οὗὁἨ {μ6 Βισμοδβῦ οουτί οὗ 7π41- 
ὀδίαγο ἴῃ ὑπαΐῇ ΟΥ̓ ΤῸΓ τηδίζουβ ΘΟπΟΘσ  Ὡρ' ΓΟ] ΡΟ, δπα 4180 {π6 ρἷδοθ 
οὗ στοαίοδῦ στϑϑοτῦ : δῃὰ ὙΠ ἢ ὑπαὺ ΟΟΣΊΟΒΙΟΥ δπα (Πϊγϑὶ οὐὗἨ προῦ8 [ῸΓ 
ν Ποἢ (Ἰὐ 18. 1 6}} Κπονγ) {πΠ6 ΑἸΒμοπΐδη8 Το γο αὖ 1πδὲ {1πι6 ποίοτγίουβ, 
ΠΟΥ τοαμυοβίθα ἢϊπὶ ἰο οἷνα ἴῃ 6πὶ δὴ δοοουηΐ οΥὗὨ 18 Ὡ6ῊῪ ἀοοίγπο. 
Ὑ Βαϊ ἃ ρἱοσυίοιιβ Βοθὴθ γγ8 ἤθσθ Ὁγ {86 τηδηϊξαβίδίοη οὗ {π6 ἰγυῖῃ 
Ὀοίογα βδιοῦ ἃ ῬΓΟΣΩΙΒΟΙΟΊΒ ἈΠ ὨΌΣΏΘΓΟΙΙΒ ἈΒΒΟΠΊΌ]Υ οὗὨ οἱ ΖΘ 8 δπὰ 
ΒίγβηροΥΒ, οὗ ῬὨΣΟΒΟρΡ ΠΟ Β ΟΥ̓ 411 βϑοΐβ, δαῃὰ ρϑορὶβ οὔ 411 δσοῃάοῃ8 ; 
Δηἃ ψ|ἢ τ θμδὺ οχαυ δια 81}}} δηὰ δοῃίσινδηος 18 ΘΥΘΤῪ ραᾶτὶ δϑᾶ 
Το Γ᾽ οὗὁὨ ἢῚ8Β ἀἸΙδοοῦΤΕΘ 80 ἔγαϊηθα δηα δοοοιητηοάείοα, 45 ἴο οὐνιδΐο 
ΒΟΙῺΘ ὈΓΙΠΟΙρΡΑΙΪ ΟΥΤῸΣ δηαὰ Ὀγθ) 166 1 ΒΟΙῺΘ ῬΑΓΓΥ͂ ΟΥ Οἶδοσ οὗ 18 
Προαγοσβὶ Μοβί οὗ {86 ἴ͵86 ποίίοῃβ, ὈοΐΒ οὐ ΤΠΟΙΣ συϊραῦ δηα ρἢ}]Ὸ- 
ΒΟΡὨἴο8] το] ρίοη, ἈΓΘ ΠΟΓΘ ἜΧροβοα δηᾶ σοίαϊοα. [17 [Π6γ νγχα8 ποίησ 
686 τϑιηδι ηἷηρ, γοῦ (818 βυ οι  ὑδβι! ἔθ ἤον ρτοαῦ ἃ πηδϑίου ἢ 6 
γγᾺ8 ἴῃ {Π6 ἰδαγηῖηρ οὗ {πΠ6 ἀσθοῖκθ, Μοβί οὗ [π6 ἔππαδιηθηίαὶ {τυ 8, 
Ῥοί οὗ παίυγαὶ δη του ϑα]ϑα το] ρΊοη, γα μ6σα οροπϑᾶ δῃὰ δχρϊἰδϊηϑά :; 
δηα 41} νη ΐη (Π6 δοΙηρα88 οὗ ἃ ὙΘΥῪ 6 νοσβθ8. ΕὟΟΠΣ δῃ 4] (8 Ψ1Ὴ 
Δ ᾿ΠΒΟΓΙρΡΟΪΟΩ ἐο ἐλε μπάποιοσα Οοά (ἀπα ὑμαῦ ἔπδτα ὝΤΕΓΘ δἰΐδτβ αὖ 
ΑἸμθηΒ ΜΒ 8 ᾿Πβουρύοη οὗ {Π18 Κιπά γψχὸ μανθ {π6 αἰἱθϑίαϊοι οὗ 
δηοΙαπῦ Προαῖῃθη δυΐθουθ), μ6 [Δ κ68 οσοαβίοπ ἴο Γαρτόνο ἵπθῖὰ ἴοΥ {ΠΕ6ῚΡ 
στοαῦ ῥ᾽ υτα! ν οὗ ροάβ, δηὰ δέπι τοΐλοπι ἐΐεν ἱσπογαπέϊν τιοογδλίρρεά ἰο 
ἀεοίαγε μπίο ἐΐεπι. Τὺ ταὶρῃΐῦ Ὀ6 ΘΟΠΙΊΓΑΓΥ ἴο {π6 ἰατγβ οὗ Αἰ Πμθη8 ἴῸΓ 
ΔΏΥ͂ ΟἿΘ ἴο ΓΘοΟοΟΙ ΘΠ ἀπ ᾿ηἰγοάυοα ἃ ΠΟῪ ΟΥ δίγδηρο ροᾶ; Ὀαΐ ΒΘ 
οου]ὰ ποῖ νγγ6}} Ὀ6 βιι )]θοὶ ἰο {8 Ῥϑμδὶ εν οὗ {86 ᾿ανγ ΟὨΪῪ ἔοσ ἀθοϊαγὶπρ 
πὶ Ὑ ΒΟ ΠΟΥ ΑἰγοδαΥ τνουβμιρρεὰ πιβοῦΐ Κποπίηρ ἢ. Τἢθ 
ΟὈΡΟΥΓΆΠΙΤΥ ΜγὙὲ8 ἔαὶσ, Πα 6 ᾿ΠΏρΡΤΟΥο8 1 ἴο {86 στααίοδαῦ παἀνδηΐαρα. 
Ἦδ Ὀγάμοδοβ ουΐ μἷ8 ἀἸδοοῦγβα ᾿ηῦο βουοσαὶ ρδυ ]ου 48: --- Τὺ Οαοά 
πιαάε ἐλε τοογίά απά αἷϊ ἐλίπφα ἐλογείπ : σϊο ἢ ῥσοροβίτομι, ὑπουρῇ 
ΔΡΎΊΘΘΔΌ]6 ΘπουρὮ το {Π6 ρἜΠΟΓΑΙ θα] 16 δπα ΟΡ πΊομ, νγ8 γοί αἰ γοοι Υ 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ Ὀοί ἴο 1Π6 ΕΡΙ συ γθαη8 δπᾶ ἴο {86 Ῥογραίθ 68; [86 ἔΌΓΠΊΘΓ 
οὗἩἨ ψΠοπὶ αἰγὶ θα οα [Π6 ἐογτηδίϊοη οὗ 186 που! ἴο {π6 ἐογίυ!οαβ οοη- 
οουγδα οὗ αἴοπιβ ὙΠ Πουῦ ΔΩΥ ἱπίογυθπίοη οὗ [πΠ6 ΤΠ οἰ(γ, δῃὰ (86 Ἰαί το 
τηδϊηἰαϊ ρα {Παὶ (Π6 τοι] νγαβ πο ογοαϊβα δἱ 4]}, δηὰ ἐμαί αἱ} τἈϊηρϑ 
μαὰ σοῃθηυοα 48 {Π6Υ̓ ΠΟῪ ἃγὰ ἵγοτλ 4}1 δὕθγ:γ : ---- 7)αΐ δοεὶπς ἢ ἐπ 
7ονὰ 9 λεαυεη απὰ εαγίδ, ἢδ αιοοϊοίλ πο ἐπ ἐοπιρίες πιαάϊε ιοϊέϊ, παπάϑ, 
πείθεο ἴ8 τοοτϑλίρρεά τοἱξδι πιοπ᾿α λαπάξβ, αΘ ἐλουσὴ ἣἂδ πεεάφά απν ἰλΐηῃῳ, 
δεείνιφ ἣε σίσοίῃ ἰο αἱϊ {ἰῦε, απαὰ ὑγοαίδ, απά αἷΐ ἐλίπσε; ΜὨΙΟ. τ 88 
Ἰονθ θὰ πού βο πιο ἀραῖϊπδὲ ὑπ 6 ΡΒΙΟΒΟρΡΒΘΓΒ 88 δρϑίηβῦ {86 ρορυΐδῦ 
γα] ρσίοπ οὐ ΑἸμοπβ; ἔῸΣ {86 ΡΒΙ]Οβορῆοσβ βοϊἄομα ΟΥὁ ΠΟΥῸῚ βϑοσιῆοοα, 
ὉΠ688 ἴῃ ΘΟΠρ] ἴδποα τ {86 ουδίοτῃ οὗὨ {μοὶγ οουπίτγ, 8ηα δνϑὴ [88 
ἘΡΙΘυγοδηβ {Παπηβοῖνοβ δαπι θα {π6 56 Ἐβυβοίθμου οὗ [λ6 Ὠ 61 ; θυΐ 
{π6 Ρϑορὶθ Ὀοϊϊανθᾶ νϑτῪ δρβυγάϊγ ὑπαὶ ἐμοῦ πσογα Ἰοοαὶ ροᾶβ, {πα 
{π6 Το" γ, ποῦν βέλη αϊηρ 18. τημηθηβιῖυ, προς 6 οοπῆποά αὶ Πϊῃ 

[θη 0168, ἀπά ποὺνν ΠΒββίδπαϊηρ μἷ8 411- δα πο ΏΟΥ τγ88 ἔβα ἢ Π6 [αὶ 
απ [Ὠπη68 οὗὨ βδοῦ ἔοσοβ, 88 1 6 οου]ὰ τϑα! ν βίδηα ἴπ π66α οὗ ΔΗΥ͂ δυ8- 

ἰθϑηςα, ὙΠῸ σίυοίλ ἐο αἰϊ {ϊ{, ἀπά ὀγεαΐδι, απα αἷὶ ἐμπῖπσε : --- ὙΠπαῦ ἂς 
λαΐι πιαάο 9. οπε ὑϊοοά αἷΐ παΐξίοπϑ 9 πιόη ὅτ᾽ ἐο αϊοοῖί ὁπ αἰΐ ἰλε 7ασε οἵ 



 Ασοοιιιὲ Γ᾽ ἐδιε Αροϑέϊε Ραμ, 8601] 

ἐλε εαγίζ, απά λαίὰ αἀοίογηιποα ἐΐο ἐΐηιε5 δοογ αρροϊπέοα, ἀπά ἐΐδ δοιιπας 
4 ἐλεεῖν ᾿ἀαδίἑαξίοπ : ΜὨΪΟΝ τγᾶ8 ποῦ ΟὨΪΥ ορροβοα ἴο {μ6 Ερσυγθβῃβ, 
ὙΠῸ ἀογινθα τὴ6 ὈορΊπηϊηρ; οὗ {π6 Ὠυμηδῃ τασθ ἔγοσα (ἢ 6 ποτα οἴἴδοίβ 
οὗ πηδίϊον δηά πηούϊοῃ, δηα ἴοὸ {Π6 Ῥοτγὶραύθιιοβ οὐ Ασϊβίοίβ  δη8, ἢῸ 
ἀθηϊθα τδηκιπὰ ἰὸ Πᾶνα ΔΠΥ͂ ορὶπηϊηρ δ 411, πανίπρ βυ Ὀδιβίθα ἰῃ 
δἴθυμδὶ βιιοθββϑίοῃΒ; δι ν᾽ 88, ΤΠ Οσθουοῦ, ορροβοᾶ ἴο ἐδ σϑηθγαὶ ργι8 
δηα οοῃοοὶξ οὗἩ (Π6 ρθορὶθ οὗ Αἴπθπβ, πο δοαβίοα ἐμϑιηβαῖνοβ ἴο Ὀ6 
Αδοτίρἷ ποθ, ἰο θ6 ἀδβοθηβα ἔγοπιη ποὴθ οἴμϑὺ βίοοϊκ οὔ στο οὗ τηθῃ, 
μυῦ ἴο 06 {ποιβοῖνοβ οὐἱρίηα 8 δὰ πδῦνοθ οὐ {μοὶγ οὐσῃ οουπέγν :-- 
Τμδῦ ἐλον 9ἠιοιϊα δεεὰ ἐδο 7 ογά, {Ὁ λαρῖὶν ἐδεν πιϊσλὲ ξεοὶ αὔίεν λἴηι, απὰ 
ἡ ῇηά ἀὲπι, ἐλοισὴ ἣδ δὲ ποέ Καγ ἤγοπι δυεγῳ οπὸ ΟΥΓ μι; Κ᾽ ἔμ ἢΐπι τοῦ ἰἶΐυο, 
απαά πιοῦο, απά ἤαὺθ ΟἿΤ δεῖπο: ὙὮΙΟΒ ἔὰπἀδιιθηίδὶ σας, τ 1} ἢ 6 
δτοαίαδί ῥγοργιοῖυ δηα εἱθρδῆοθ, Π6 σομῆγχηβ ὈΥ̓͂ ἃ αυοίδι ἢ ἔγοτη Οἢ 6 
οὗ {πο ῖγ οὐ Ῥοοίθ, Αγδίυβ, {πὸ ΟἹ] ]οΐδη ", ἢ18. οὐτα σοῦ Γγ Δ, ΠΟ 
᾿γοα δῦονθ ἴἴγοθ δυπαγοα ὑθαγβ Ὀδίογα, ἀπ ἴῃ Πο86 βϑίσομοζηΐοδὶ 
Ροθπὴ {118 ΒΘ ΙΒΌ ΟΝ 18 6ι}}} οχίδηϊ : “45 οογίαϊπ αἶδο 07 ψο!Γ οἱῦπ ροοίδ 
λαυε βαϊά, ΕῸΥ τοεὲ αγὸ αἶεο ἠὲδ οἤερτίπο; δὰ ουϊάθηῦ ργοοῦ [μαὺ 6 
Κκηο ΠΟΥ͂ ὅο 11 πβίγαϊο αἰγὶ 1 166 στδςα8 οὗἩὨ οἰαββίοδὶ ἰδαγηΐησ, 
Δ ΜΒ ΠΟ ΒΙΓΔΏΡΟΙ ἴο ἃ ἰδδίβ δῃα μο]θηθθθ ΟΥΓΠΥ οὗ δὴ Α(]ο 
ΘΌΘΊΘΠΟΘ :--- Τμαὶ “ογαδηιμοὴ ἐδοπ αϑ τοῦ αγὸ ἐλο οὔἤδργίπο ὁΓ Οοα, τσὸ 
οιφὴξ ποί ἰο ἐλῖπλ ἐλαέ ἐλα αοαλεαά 5 ἰϊλο τιπέο σοϊα!, ΟΥ̓ δἰ υ67', ΟΥ̓ δέοπο, 
φγαυεη ὃν ατί απά πιαπ᾿β ἀδυΐσο;: τ. τγὰ8 ῬΪΔΙΏΪΥ ροϊηϊθα δὲ {πὸ 
ὅτοεϑ ἸἀοἸδίσυ οὗ {π6 Ἰονσοῦ ρβθορὶβθ, σγβο {βουσμύ {86 γὙΘΓΥ 140]8 {μ6πὰ- 
βαῖνϑβ ἴο Ὀ6 ροάβ, δηὰ ἰδυμαϊπαίθα {Π6ῚΓ ΤΟΣΒΒΙΡ 1π ἤμοιη: --- Ταῦ ἐλό 
ἐΐπιε8 Οὗ ἐλὲδ ἱσπογαποε αοἄα τοϊπκεα αἴ ΟΥ̓ νόου κεῖ; 8Β 6 β814 ὈοΙΌΓΟ 
ἴο {π6 Ῥθορὶβθ οὗ ᾿ωγϑία, 1π΄ ζογηιον {πιο Οαοα δι ἤεγεώ αἰΐ παίίοπϑ ἰο 
τιοαϊᾳ τη ἐλοῖγ οὐσπὶ ἰσαψα; διὲ ποῖο σοπιπιαπαείν αἷΐ πιερ ΘΌΘΥΨ τοιοῦ ἐο 
γερεπὲ: ΜΈΙΟΙ ἀοοίτπα οὗἉ [16 ΠΘΟΟΒΘΙΥ οὗ ταροπύμποα σηυδβῦ μανα ὈΘΘη 
ΨΟΙῪ ΠοΥ γηρ ἰο ἐπα ῥτάθ δηαὰ υδηλν οὔ {π0 ΡΒ] ΟΒΟρΡοσβ, δπᾶ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ οἵ [π6 ίοϊοβ, ἡ ἤοδ6 Ὑ7186 ἤδη ὑγ88 δαυδὶ 1 ποῦ ΒΌΡΟΤΙΟΥ [0 
(ἀοὰ ι:πη86]}. --- Βεοαιιδο ἂς λαέΐ αρροϊπίοα α ἄαν ἵπ ἐΐε τοὐϊολι ἠδ τιοἱϊὶ 
7μάφε ἐδε τοογἰα ἱπ γἱρλίεοιισπεες ὧν ἐμαΐ πιαπ τολοπὶ ἂς δμαϊῃ ογαἀαϊποα, 
τολόγοο ῇ ἠδ λαέδ, σίυεη ἀϑδηταποο μπίο αἰΐ πιέη, ἐπ ἐλαΐ ἂό μαΐξλ, ταϊδεα λιπι 
γοπι ἐδε ἀεαά. ΤᾺ} πον ἔποὺῪ πδαά μραγὰ πϊτ τ ἢ 8.16 66 ἀπά δἰΐθη- 
110, Ὀοοαιι86 πουρῆ ΘΥΟΥῪ Ροτοα οὗ ἢ18 ἀ]βοοῦγβα σ᾽ αηοοα αὖ βοιηα οὗ 
[18 ΠΘΆΓΟΓΒ, γοῦ 1 οΟἸποΙἀ6α τ ἢ ἰμ0 πούοηβ οὗ οἴϊιδσβ, δὰ μ6 μαά 
ποὺ βεΐοσ ἰουομθα δπα οἴἴθηαοα ἰἤθῖα αἰτοροίῃαν; Ὀὰὺ τσήοπ ἐλον 
λεαγὰ 9 ἐδλδ τοβιτγεοίίοπ ὁ ἐδ ἀεαά, δοπιθ πιοολεά (ἴπ8 ΕρΙουγθδηβ, 
Δηα {Π6 τχθη οὗ υἱῦ δπα ρ]θδβιιγο), απά οἐδεγε δξαϊὰά (ἴ[Ππ 6 Ῥ]αἰοηϊβίβ, δηὰᾶ 
[π6 στανοῦ βοτί οὗ δὶβ δά! θηο6), }}76 τοἱἱΐ φαν ἦτο ἀσαϊπ 0 ἐλιὶ5 πιαΐίογ, 
Ῥαϊθηρ Ὁ ΟΣ ἴο ἃ ΤΏΟΓΘ ΘΟΠΥΘΏΙΘηΐ ΒαΆ80η. 489 Ζαμί ἀφρατγίεα ἤγοπι 
απιοπο ἐλεηι, Ἰοανὶῃρ' [Π6Πὶ 88 {πον ἀεβουνοα ἰο ἱμϑιηβοῖνοθ, “οιοδεῖξ 
σογέαϊπ πιδη οἷαυο υπίο ᾿ΐπι, απα δεϊϊευεαά (ἃ αἰραϊυ να ἀχργθεβίοη ἴὸ 
ΒΙΡΠΠΥ ἰδὲ ἢ6 τηδὰθ θυΐ ΥΘΥῪ 6 οΟμνογί8); αἀπιθῆφ τολοπι (86 ρῥχὶη- 
Οἷρδὶ τσεγὸ Ζ7Ζ)ιοπψδίμς ἐδ Αγεοραρίίεο, ἀπά α τουπιαπ παπιοά ])απιατίδ. 

4, ἴῃ δι. Ῥδ} Β ἀϊβοοῦγβο ἰο ΕῸΙσ. (Αοίδβ χχῖν.), 6 δα ἔὸσ 18 

 Βρ. Βαττίησίοη οοπ)δοΐυγοϑ πὲ μ 18 χποίαείοη τγ88 ἐδ ίκθη ἴγοτῃ ἴδ6 οοἰουταϊδὰ Ἡγτηη 
οὗ ΟἸδαπίδοβ, ἴῃ τοι τδ6 ττογὰβ βροίκϑη ὉΥ δ8:. Ρ80] ἀγὸ δ]80 ἴἰο Ὀ6 ἰοαπὰ. 8660 Ὦγ. Τονῇ- 
Βοηἀ 8 Νον. Τοδῖ. διταηροὰ ἴῃ ΟΒγοποϊοσίοδὶ Οτάογ, ὅζτο. γοἱ. ἰϊ. Ρ. 349. 

κΚκ8 



δ02 Τηϊγοαιοσίοι ἕο ἐδ Λῆριο Τοβέαγηοηξ, 

ΠΘΆΓΟΣ 8 ΒοΙηϑη ΡΌΨΕΙΠΟΥ, ὙἘ8Ὸ Ὑγ͵Ὧ8 ΤΟΙ ]6 (Ὁ [18 ἰυδὲ, δηὰ 
ἸΠ] α80106; -ττῷ ΤἸΏ8ὴ ΨὙὴῸ νγὰϑ ΨΕΓΥ ὉΠΠΚΟΙΥ ἴο Ὀθᾶγ, τηποῖ 688 ἴο 
τοίοσαχλ ὈΥ, ἃ ροϊηίρα τορτοοῦ ἔγομιη 18 ΟΠ ὈΓΒΟΠΘυ. ΤΉϊβ, {Π θη, 
Ὑγ88 ἃ ο886 Ποῖ τοαιτοα ρτοδῦ 811] 88 γγχ8}} δἃ8 ρτοδαΐ σουγαρα; δηᾶ 
ΒΟΟΟΓΙ ΠΟΥ ὁ ἢπα ΟἿ ἈΡΟΒΙΪΘ ταληρ θα ἐδε τοϊδάοτη Γ᾽ ἐδε ξεγρεπΐ 
ὙΠ} ἐλ ἱπποοόῆσο οὗ ἐδο ἄουε. Ἠδ μιαᾶ πομϑδίυ δῃπουρῇ ἴο γοῦυκα 
186 8[η8:; δηα γοΐ ργυάθηοθ δῃουρῃ ῃοΐ ἰοὸ οἴδηα ἔΠ6 βίημεσ. ΗδἊ 
Δα (Π6 οουγᾶρα ἴο ραῦ δυθῃ [ὶβ πάρα ἴῃ ταϊπα οὐ Π18 οὐηθ8;:; γοῖ 
ὙΠ 80 τοῦ ϑἀάσοδβ 88 πού (0 οἴδηα [δ Ῥϑυβου, ---- Δ Ὄχϑρ]6 [86 
τηοϑὺ ὙΟΓΓΩΥ οὗὨ οὐ ἱπιίδοη: 88 [ὁ τοῦὰ το οοπίγιθυία ἰο 
τᾶκα {π6 ΒΕ ΟΥ Ῥογήοη οὗ τϑρτοοῖῦ, 1 ποῦ ρα]δῖα]6, δ Ἰθαδὺ βα] αἴδσν 
δηα βιοοοββῆι. 

Ηον γί ]]γ, (θη, ἄοο8 δι. Ῥααὶ ᾿πβιηυδῦο Ἠἰτη8Β6] ᾿πύο [86 βοὰ] 
ΟΥ̓ {18 στοδί β' ΠΡ, δηα βῃδῖζο 818 Θομβοῖθηοα αὖ ἴπ6 Σουλοιγαποα οὗ 
᾿γ18 νὶοϑβ 1 ---- ποῦ ὈγΥ ἀεπουποίηρ νσϑῆσδδποα ἀραϊηδί ᾿ΐτη, ἔοΥ [18 Ἰυβὲ 
αηα ᾿π]αδβίῖοα, ας ΟΥ̓ ῥἰδοίπρ ἴῃ (ἢ6 δίσοηροδῦ Ῥοΐῃηΐ οὗ Ἰισῃξ 1τῃ6 
οΡρροβιίβ νἱγίιι68, --- Βῃονίησ Ὁμοῦ ΤΟΑΒΟΩΔΌΪΘΙΠΘΒ5 ἱπ {δοιηβοῖνθβ, δπα 
1Ποῖν σοναγαβ αὖ {Π6 ἀαγ οὗ Ἰυάρτηρηῖ, ἘΕῸΣ ἀ6 γεαβϑοπθά, ---- ποῖ οὗὨ υἢ- 
Τρ ὐΘΟΌΒΠ6ΒΒ, --- πού Οὗ ἸΠΟΟΠΈΠΘΩΟΕ, .----αΐ οὗἉ τέσλέοθειδηεδε δθα οἦαε- 
ἐϊΐψ ; ---ὐα Ὀγ Βοϊάϊπηρ ἔτ 4 Ὀοδα θα] ρῥἱοΐατα οὗὨ {Π686 ὩθοθεβασῪ 
νἰγίθοβ, μα ἰοῦ 1ὖ τὸ Εοῖχ ἰο ἔοστῃ {6 σοηῃΐγαβδί, διὰ ἴο Ἰπΐοσ [ῃ6 
ΒΙΔΟΚη 688 οὗ ἢ18 οὐγτὰ νἱθθθ. Α στιδβίοι]ν Βα ΌΚΟΙ δηὰ 10 οἰοούυα ἢν 
Βυ οΘ6α64 ; ἔοτ, 88 ἐλε Ὀγίβομπεν βραᾷζε, --- ἐλε γειάσε ἐγεπιδίεά. 

ὅ. Τηα ᾿αϑὺ Ἰϑβύδποα ὙὩ]Οἢ γα β4}} Ὡοίϊοθ οὐ 1818 Δροβι᾽β πα 
Δἀάτοββ δπα ρο  ὔθηθββ, 18 ἴο Ὀ6 ἰουηα τὶ ἷ8 οοἰθυγαϊθα τ ρὶν ἴο Κιηρ 
Αρτῖρρδ, στο ΡΌΌΠ ΟΙΥ ἀοοϊαγϑᾶ ἴο πῖπι ἰμδύ ἢ6 δα αἰπχοβί ρογδβυδαθα 
δῖα ἰο θ6 ἃ ΟἸ γι βίη.  οκία ἐο Οοα ἐλαέ ποὲ οπῖψ ΤΗῊΟῦ δειέ αἶφο ΑἹ, 
ἐλαὲ ἦξαν πιὸ ἐιὲβ αν, τοῦτὲ δοίζ ΑἸΙΜΟΒΤ, ἀπά ΑἹΙΤΟΘΟΕΤΉΣΞΕ, δμοὴ ας 1 
πὶ, --- ἘΧΟΕΡῚ ΤΉΕΒῈ ΒΟΧΌΒ. (Δοίδ χχνυῖ. 29.) ὙΥμδΐ ἃ ρτοαϊσίουϑ 
εἴοοῦ τπιυβὲ {πὶ8 δα Κίηρ ΘΟΠΟ] δῖοι, δῃᾶ {ἶ8 δισῃῦ οὐἩἨ [86 Ἰτοῦβ μο]ὰ 
ὮὋΡ ἴο δηΐοτοα ἱΐ, τῶ Ὡροὴ δ6 τηϊπήθ οὗ {86 δυάϊθῃοο ΤῸ ἢὶ8 
ΒΙΠΟΊΪΑΥ αὐξαὶηπαθηΐθ ἴῃ ᾿δασηῖηρ ὑπ6 Ἐοτηδηι ΡΟΥΘΙΓΏΟΥ ΡΌΌ]1ΟΪγ ΠΟΤῈ 
δὴ δΒοῃουγαίο ἰαβ πον, ἱτηδρίπτηρ [μδὺ 1.6 Ἰῃξοτιθομοδο οὐ ἢ18 δρρ]1- 
οδίίοη ἰο 8 βύμαϊθβ, απᾶὰ ἢἷβ ρτοϊουπα εσυδπίοῃ, μα ἀϊϑοσάθσθα ἢ]8 
ππάἀογϑίδμίηρ, δηα οοσαβιοηθα ᾿ἰ8Β Βα ρΡροθϑα ἱπβδηγ. 

ΤῊΘ στιάηρϑ οὗ Ῥδὺ] βίιονγ ἷπὶ ἴο μανθ Ὀθϑῆ ΘπῃΘ ΕΥ̓ δοαυδιηἰοα 
τ Οσϑοῖκ Ἰοθαγαίηρ ἀπά Ηθῦγον ᾿ἰογαίαγο “δ στοδῦν Ὅχοοὶ θα 
ἴῃ (16 ῥγοίουπα βηὰ δοουγαία Κπον]οᾶρα οἵ (86 ΟἹὰ Ταδβίδσαθηΐ, νι ἢ 
[6 ρογρούυδ!!ν οἱΐθβ δηὰ δχαρίαϊπβ τι στοαῦ 5Κ1}}} δπὰ Ἰυαρτησηΐ, δα 
ῬΟΥ ΘΠ Ε ̓ ν ἀοοοτητηοάαξοϑ ἴο {86 Βυ]6οΐ νυ Βὶ ἢ μα 18 ἀἸθουββιησ. ΒΟΌΣ 
αἱ ΓΑΓΒυ8, οη6 οὗ {86 τηοβί 1] υδίσ]ουβ βοαίβ οὗ ἴπ|6 πιῦβ68 πη ἴποβο ἄδυβ, 
Ἰηϊα θα ἴῃ (μα. ΟἸΕΥ Ἰηΐο {Π6 ᾿οαγηΐηρ' δρᾶ ῬΒ]ΟΘΟρὴΥ οὗ ἴΠ6 τϑθαῖβ, 
σον ογβίηρ, ἴῃ οατὶν 1186, 1} (Π ῖν ποσί οἰθρϑηΐ δῃα οοἰθυγαῖϑα τυγιῦοσβ, 
σοὶ θγ͵γὲὸ Βπὰ δἷπὶ αυοίηρ', δηὰ αὐἴλουσαγάβ ΠπΙδδῖπρ Δ18 οουγθα οὗἅ 

1 ΤῈ ἀ8 υπίνουβα] δοκηον]οάροα {παῖ ῬδαΪ μαὰ τοδὰ πὸ ατοοκ ροεῖβ, δηὰ 888 ασαοίοὰ 
Ατδίαβ, Ερίτηθπίὰθβ, πὰ Μοπδπάεσ; ἱἹπουρὴ ἰδ 8 ΒοδτΟΟΙΥ δαδροοίοα ὈΥ ΔΗΥ͂ ὁη6, ἔπϑι ἢΘ 
4υοίοβ ΟΥ̓ Τοίοσβ ἴο ΖΕ ΘΟ γΪα5, ϑορθοςΐοβ, πὰ Ἐπὶ ρίθ8, ὙΤΏοτο ἴδ, Βουγενοῦ, (Ὠσ. Α. ΟἸασῖο 
Οὔβοῦνο8,) δπο ἢ ἃ βίη Ἰασῖγ Ὀαΐινεθη ἔμ ΤΟ] ονίηρς αποδμξίουβ θὰ [Π6 δροβῦ θ᾽ 5 γογάβ, πως 
6 ὯΓΘ Αἰσηοδὶ ροτβυθθα ἐμαὶ ἸΠΕΥ ἬΟΓΟ Ῥγοϑθηΐ ἴ0 [ἷβ σουαργομοῃβίνο ταϊηὰ ; δηὰ ἐξ ΠΟΥ͂ 
ῬΈΤΟ, ἢ6 Οχίθπάβ της τἸπούρὴὶ ἰηβηίτοῖγ πἰσθοῦ, ΌΥ Ἰαησυδρθ Ἰποοιορασα ὶν τροτθ ὀχαϊιθὰ. 

1 Τίπι. νἱ. 15. Ὁ μακάριος καὶ μόνος Δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος 



“εοοιιπ Γ᾽ δε “ροείϊο ΤΖακιῖ, 603 

οαὐυοδίέϊοι δὲ {π6 ἔροὶ οὗ διδοῖ, (86 Ἰοδγηθα «6188 ΣΑΡΌΙ, 6 σδπιο 
ἔου τ Ἰηΐο ΡυὉ]1Ο πα δοΐϊνα 116 τιν ἃ. τηϊμα βίοσθα τὴ ὑΠ6 πιοϑὶ 
Δ.0]6 δηα γαγίουβ ὑγθαδαγθβ οὗ βοίθηῃοα πὰ Κπον]θᾶρο. Ηδ Π]π166]} 
{6118 υ8, [ῃαῦ (86 αἰδι Πρ 864 Ργορτα88 ἡ ϊοῖ μ6 μδα πηδθ ννγὰβ Κπόοννῃ 
ἴο 4}} {π6 “7 6νῦϑ, δῃα {παῦ τὰ {818 ΠΠ ΘΓΑΓΣΎ ΟΑΓΘΟΙ Β6 Ἰ6 Ὁ 41} μ18 οο- θα 88 
ΔΠα ΘΟ ΘΙΔΡΟΙΆΓΙΘΒ ἔτ ὈΘῃϊπα πω. 7 ργοἤϊίεα ἴπ ἰὰλε ϑειοἑδῆ γεϊσίοπ 
αὗουο πινν ζεἰΐοιοδ. Α Ῥδύβοῃ ροββϑββϑα οὗ παίαγαὶ 8 01}}1168 80 βῖρῃαὶ, οὗ 
ΠΠΡΘΓΆΣΥ δοαυ Β᾽ 008 80 οχίθηβινα, οὗ δὴ δον Δα Βρ γι 80 δῃΐοῦ- 
Ῥυϊδιηρ, δα οὗ δῷ ἱπίθρυυ δηα ΡγΟΌΙΥ 80 Ἰμνιοαίθ, ἰδ6 νβάομι οὗ 
(οά Ἰυάροά 4 δὲ ᾿πβίσυμηθηῦ [0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἰῃ αἰβρίαγιησ 1Π6 ὕὈδΏΠΘΥΒ 
ΔΒ δργοδάϊηρ {86 ἰγιρῃβ οὗἠἨ (ΙΒ. ΙΔΏΠῪ δμιοηρ τρϑη κά, Α 
πορ] ροηῦ σγοδίῃθϑβ, 1 Ὑ76 ΤΏΔῪ 80 ΘΧΡΓΘΒΒ 10, ΒΡΡΘΑΓΒ 'ῃ 8 ὙΓΙΠΙΏΡΒ, 
ΕἘῺῸ]] οὗ [πὸ αἰσΥ οὗ [18 δ 0)]6οῖ, 4 ἰογγθηῦ οὐ βδογϑα οἰοᾳυθησθ 
Ὀυγϑίβ [οσίῃ, δπα Ῥθασ ἀονῃ ΘΥΟΤῪ {μπὶπρ Ὀοΐογα 1 10} ΙΓΓΘΒΙΒΌ]6 
ΤΆΡΙαΙγ. Ηδ βίδγϑ πού ἰὸ δισϑῆσθ δηὰ δδγποηἶβα Ηἷὶδ σγογάβ δηὰ 
Ροσιοάβ, Ὀπξ Τβη68. ΟἹ, 88 [18 γαϑδὺ 1688 ἰγδηδροτῦ μὶπΊ, ὈΟΓΠΘ ΑὙΑΥ 
ὈΥ [886 δ] τυ οὗ ἴδ ἐμβοπθ. Ηθηοο δὶβ ἔγοαυθηῦ δμα ὑτοὶχ 
αιστοββίομβ, ὑἱβουρῃ αὖ {Π6 βϑπὶθ {Ππ6 .ἷ8 8}]-οοσ ργθμθηβῖνο τηϊηᾶ 
ΠΘΨΘΥ [0868 ΒΙσὨῦ οὗ δὶβ βυδ]εοῦ ; θαὺ ἢ6 τοί ΓΒ ἔγοιῃ {{|686 ΘΧΟΌΣΒΙΟΉΒ, 
ΤΟΘΌΠη68 8ηἀ Ρυγβυθθ 10 Ὑ7ΠΓῚ 8 ΔΙΘΟΟῸΣ δηὰ βίσθηρίῃ οὐὁὨἨ γϑϑβϑοῃϊηρ; 

τῶν κυριευόντων. Τμο Ὀ]οθ8οἃ δῃᾶ ΟἿΪΥ Ῥοίοπίδια, 6 Κίηρ οὐ Κίηχθ, δηὰ 1ωοσγὰ οἵ 
Ἰογάβ. 

ΤῈο ϑαργοσηο Βοΐηρ ἷ8 4180 δι γ]εὰ 1Π0 Κίηρ οὗ Κίηρβ, δηὰ {16 ΒΙοδδοὰ, ΌὉῪ δου] ἰπ 
ἷ8 ἵγαρ αν οἵ [6 ϑιυρρδοαπο : Ε 

"Αναξ ἀνάκτων, μακάρων 
Μακάρτατε, καὶ τελέων 
Τελειότατον κράτοϑ. ψες. δ20. ἘΔ. Ῥοιφοη. 

“0 Κιῖπρ οὗ Κίηρβ, τηοϑδὶ ΒΙ εδδοὰ οὐ [80 ὈΪ]685θᾶ, τοοδὲ Ῥεσίεοί οὔ [86 ροσίδοι, 

1 Τίμα. νἱ, 16. Ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον. --- ὙΠΟ ΟἾΥ Βαιἃ ἱπιηοῦ- 
1Δ}}}, ἀπο ἑὴν ἰῃ [86 Πρ ὙΠ ΟΒ πῸ Τδη οδῃ σοϊηο τπηῖο. 
᾿ἿΪᾺ ἴδε Απθρουθ οὗ βορμοοῖοθβ, [ΠΟΣῸ 18 8 8.0] πλὸ δά ἀγοβϑ ἰο “ουὸ, οὗἩ σι ἱοδ 186 70] τίη 
8 Δὴ οχίγδοϊ : 

᾿Αγήρω: χρόνῳ Δυνάστας 
Κατέχεις ᾽Ολύμπου : 
Μαρμαροέσσαν αἴγλαν. Ψ εΣ, 608. Ἑάϊι, Βγυηςκ, 

“Βαϊ μοῦ, δὴ οὐδ -ἀυσίηρ Ροϊθηΐδίο, ἀοδὶ ἱπη Δ 1 [μ6 τε ]σο πὶ Βρ]οπἀουν οὗ ΟἸγταρυ 1 

“19 ραβδαρσθ," 8805 χτ. ΟἸδσκο, “15 σταηὰ δηὰ Π00]6; Ὁπὲ ΠΟΥ ἱπδὶηἤσδης ἀο68 ἱὲ 
ΔΡΡΘΑΥ, θη οοηϊγαδίοθα ὙΠ} [6 ΒΌΡΟΤΙΟΣ ΒΌ ΠΥ οὗὨ [Π6 ἰηϑρίγοὰ τεῦ ἢ ΤῊΘ ἀεί οἵ 
ΒΟΡΠΟΟἾ65 ἀνν6 }}9 ἴῃ πὸ ΑΖ: ἢ ρ ΒΡ] που οὗ μοαγϑῃ ; δυΐ (πὸ οὐ οὗἩ δῃ] ἱπμαθϊδ ᾿ἰρῆε, 
80 ἀδ::]ηρ᾽ δ ἃ δ0 τοβρ]οηοηΐξ, {Πδὶ 10 8 ῬΕΣίοσΟΥ ππαρρτοδο δὺο 17 

Οηςα ΠΟΓΘ, ἴῃ 2 ΤΊπι. ἱν. 7. νΥο Τοδά, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα. 
---ἰ Βάνο ἰρυε 8 σοοὰ ἤρδιξ, 1 πανο πἸβμθα τῖν σΟΟΌΓΒΘ. 

ΤΏΘΓΟ ἰ8 ἃ Ῥαββαρὸ ἰῇ ἴ86 «Ἰἰοεείϊδ οἵ Ἐπτίριάεε, ἴῃ Μ ὨϊοΝ [Π6 γΟΥῪ οχρεοβδίοπα Ὡδοὰ ἤοσῸ 
ὈΥ [Π6 ΒΡΟΔΙ]0 ἃγὸ οπηὰ, δῃἃ δβροίκθῃ οὐ [πο οοςδϑβίοῃ οὗ ἃ Ἡὶέθ Ἰαγίης ἀν ΠῈΣ 118 ἴοσ 
ΠΟΥ Βαβθϑη, τ θη ὈΟΙῈ 5 ῬΑΓΘΩΪΒ δὰ τοϊιδοά ἴο ἀο 11, 

Οὐκ ἠθέλησας οὐδ᾽ ὁτόλμησας ϑανεῖν 
Τοῦ σοῦ πρὸ παιδός" ἀλλὰ τὴν δ᾽ εἰάσατε 
Γυναῖκ ὀθνείαν, ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα 
Πατέρα τε γὙ᾽ ἐνδίκως ἂν ἡγοίμην μόνην" 
Καί τοι καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω, 
Τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς κατθανών. ΑΑἰοοεί, ν. 644. 

“ἼΠου πνουϊἀοδὲ ποῖ, ποῖ ΒοΣ ἀδγοδὲ ἑθοὰ ἰο ἀΐθ Ὁ ΤὮΥ Βοὴ ; Ὀυΐ Ὦδδὲ βυθεσχοὰ ἐπ 
δΊΓΔΗΡΘ ΜΟΙΏΔΗ ἴο (0 ἰΐ, βοτη 1 050} οβύθοτῃ ἰοὺ Ὅ6 ΔΙΟῺΘ ΤΩΥ̓ ἔδίβοσ δηὰ τοῖο Γ : δοιὰ 
που] οβὲ λασε 7οισλέ α σοοὰ ἤσλέ παάκὶ ἴδοι ἀϊδὰ ἴον (Ὦγ βοη.Ἶ 

ΤΩο καλὸς ἀγῶν, σοοά ἤσλί, γτὰ8 υδοὰ διποης [86 ΟΥθθκϑ ἴο Ἔχργοβδ ἃ οοῃίαβὲ οὗ [86 πιοδί 
ἀϊπά : διὰ ἴῃ τ 18 5086 [860 ΔρΟΒΙΪΘ 868,11. (ΤΣ. Α, ΟἸασῖκο, ου 1 Τίμα. υἱ, 16., 

δι ἃ οἡ 2 Τί. ἰν. 8.) 
ΚΚ 4 



δρ04 7ιγοσπμοζίοπ ἴο ἐλο Λῆριο Τοςίαπιοπί. 

τπδὲ αβίοηβῃθθ δπα οοηνηοθ8.}} ὙΥΠμαὺ ἃ ἰγοάβυγο οὐἁ ἀἰνιἸ Υ δπᾶ 
Ἰ]ΟΓΑΙΥ ἰ8β σοηἰδι ρα ἴῃ δὶβ ΕἸΡΙ8.168 1 το, “’ 88 δχϑρ 68 οὗ ἃ 
ΠΘΓΛΟΙΒ, ΠΥ ΡΌΓΑ Πρ, ΘΟΠΙΔ ΠΑ πο Β[γ]6, ἤδᾶνο Β6] οτὰ Ῥ6θῃ 6α14]]64, 
ΠΟΥΘΥ ΘΧΟῸ]]6 4. Τα ᾿πβίσυοίοηβ ὙΠΟΥ σοπίδϊη γα ἀο]νογθὰ σι} 
8. ΒΙΠΔ016 σΥΑΥΠΥ δηα ΘΟΠΟΙ ΠΗ Υ ὑπαῦ ΘΟΙΏΤΏ8η418 [Π6 αὐἰοπίϊοη, δηᾷ 18 
88 ΤΌΠΟΝ ΒΌΡΘΓΙΙΟΣ ἴο Πρ -τουρῦ ογπδιηθηΐβ οὗ ὑγοίθββοα γῃϑίοιἸοϊδηβ 
88 {6 παῖνο αποαΐ αἰδπλοηά, ἰο [86 ΨΥ 864, ρ᾽  ἰοτπρ ραϑίθ. Ὑ οἱ 
δγ6 {παν ποὺ ἀοῇοϊοηῦ ἴῃ {πο86 Ὀθαυῦ68 σοῦ οαρναίϊ {μ6 τοῆποάᾶ 
ἰδ816.0 ΑἸΒοΟΡὮ ρῥγοΐθβϑβοαϊυ ἀϊάδοίιο, {ποτα ἃγα ἔδυ ρίθοθ οὗ σοπ- 
Ροβιίου {πα αῇοτα 4 ἰσθμοῦ νυ οὗ δρργορτιαίθ ἤσυσο. ὙΠΟΓα ἰ8 
ΒΟΔΥΘΟΪΥ 8 Βρθοΐθβ οὗ ἔσγορα (παὺ μδ8 θθθῃ ποίϊοθα Ὀγ τβϑίοσϊ οἰδηβ {παΐ 
ἸΩΔΥ͂ ποὺ Ρ6 ἰουπά 1π ὁπ6 Ῥαγῦ οὗ οἶϊιον οὗὨ [686 ὈοΟΐ8, δπα αἰ νγαγϑ ἴῃ 
8 ΔΡΡοϑῖίδ βι πδίϊοῃ. 

“ΝΟΡΓ 8316 ἵπγὰ δηϊηρ ἰηϑίαῃοθ8 οὗ ἃ δίσθηρτῃ οὗ ἔργο ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 
6αυδ) ]6α Ὀγ {Π6 πηροτίδηοα οὗ [6 βοῃεϊπχθηΐ Ἐχργθβϑοα, Α8 βυοῖ, {Π6 
ἀοϑογιρίϊοη οὗ {π6 ΡΟ ΟΥ Ὰ] οΒΟΔΟΥ οὗ {Π6 ῬΓΟμ 1868 δηα ἰῃΠγοαίβ οὗ αοά 
ἸΏΔΥ ΡῈ Ῥγοάυοοα. “ὙΤμδ ποτὰ οἵ ἀσοα 18 ᾿ἰνίηρ δῃα οπογρείϊο, δηᾶ 
ΤΌΤ ουὐληρ᾽ [ΠΔῃ ΔῃΥ ὑνχο-οαροα βυοτά, ἀν! ἀϊησ' αν θὴ ἰο (86 Βαρδγδίοι 
οὔ δοιὰ] δῃά βριγιῦ, οὗ 701 η18 8Πη6 ΤΩΔΥΓΟΥ͂,, δη4 ἃ ἀἸβοοσποΣ οὗ {86 ἐπουρἢ 8 
ἃηὰ ᾿ηὐοηΐβ οὗ ὑπὸ δραγί. ΠΕΜΗ ὙΠ6η (ἢ6 ΔρΡΟΒΙΪῈ ΘΟΧΡΓΘΒ568 ἢ18 
ἄρβῖσα ἴο ΡῈ υδβϑίμ] ονθη ἰοὸ {π6 ἀρδίῃ, ἴο ἷβ οοηνογίϑ; ον ποῦϊα δὰ 
ΒΡΡΓΙΟΡΙΙΘ ἴο τηθῃ ϑδοουβίοιμοα ἴο {86 ββουῆοὶαὶ γἱΐθθ 18 8 οχ- 
Ῥταβϑίοη ἱ “ρα, διὰ 15 1 μὲ ρουγοᾶ ουξ ἃ8 ἃ ᾿ἰραῦοη (σπένδομαιν) 
ὌΡΟΣ {86 Βρουϊῆος ἀπ Βουυῖοθ οὗ γοῦν [δι 1Π, 1 ἸΟΥ 8η4 το)οῖςε ἢ 
γουῦ 8}1. Απά μον }}} οἵ αἰδοίου δηα Ὄχυ δύο 18 ἢἷ8 ραυγαίϊνο 
ΔΡΡοΙ]αἰΐου οὗ {π6 ῬὨΠρΡΡίαμΒ:; “ ΜΥ Ὀτγοίῆγοη, Ὀο]ονοα δηὰ Ἰοηροιὶ 
ῸΥ, ΤΑΥ͂ ογ, δῃὰ Ὧν οὔόνῃ ἡ [8 {6 γ6 δΔηὴῪ {πίηρ ἰῇ 8ΔΩῪ οὗ {πο 
ἘΘΑΙΒΘ ἢ ποτα 1818 οι ραγϑῦϊα ἴο ἰμαὺ ὅπ6 ἀδβουι ρου οὗ ομαγΥ ἴῃ [86 
τι ϊγίθθ τ Ομαρίοσ οὗ ὑμ6 Εσϑί ΕΡ 8116 ἰο 186 (ὐου θη ϑρεαλὶπο 
τοἰἐλ ἐλ ἰοπφιεβ οΥΓ πιόη απᾶ 0} ἀπφεὶς 18 ποι ηρ 1η ΘΟ ρΑτΊβοη οὗ 
ΟΠΑΙΙΥ ; δηα ἐλ ἐοησιιες οὗ πιέη απὰ 9} απρεῖς ΘΔ ἌΘΥΘΓ ἐχοοοα {Π]|5 
ἀεβοσιρύίοη. Α11 {86 ροῦγοσβ οὗ Ἰἰορῖὶο δὰ τβθίουϊο ἀγ ἴο Ὀ6 βθϑὴ δηᾶ 
610 ἴῃ (86 Βέμδοητἢ οδαρίος οὗ {16 βαπια ΕΡ 8116; δπὰ τ πδὲ δοίης 
Βοϊθιηπϊίν ἀο68 1 δαα ἴο ἰμαΐ τηοβῖ βοϊδθιμῃ βουύνοθ οὗ οἵἷιν ΠΠαΓρῪ, ἐλο 
διυγίαὶ ο ἐλε ἀεαὰ ἡ Βαὶ ᾿ξ ᾿8 ποῖ ἢ {86 τ186 οὗἉ βριγοβ ΟὨ]Υ {πα ἐΠ6 
Ἔχ ]θηςα οὗ [π6 Δροβυ θ᾽ Β βύυ]6 οοῃβιβίβι ΕὟΌΣ δρρτγοργίδίβ ἀϊοίίοῃ ᾿6 
8 Ὁτῖν 1164, ἀπά Τὁοοββίο ΠΥ Ὧ6 ΤΊ868 ἰηἴο ἃ ΒΕ] ΑΙ Υ οὗὨ ΘΧΡΓ βεῖοα 
{πα οαΥτῖθ8 δὶΒ Τοδάοσβ ἀῦονο ὑπριηβοῖνοδβ, ἀμ, τ 8116 10 ἀβύοῃ 5Π 68, 
ΠΟΙ Ϊ 668 ΟΥ̓ Ροτϑυδοθ τὶ ἃ ἀ6!  σ 1] νἱο]θπμοθ. ὙΒθα πα ἀπᾶοτ- 
ἴα κΚ68 ἰο ἀδβοῦῖθα [π6 σοοάῃθββ οὗ οὐῦ Μαῖϑὺ ἴῃ ῥγουϊἀϊηρ [ῸΓ ἃ8 (ἢ 6 
ΤΔΘ8ΔΠ8 οὗἩὨ βαϊναίϊοη, [06 τοῖον 8 {τδῃβροσίθα τὴ σταίτὰἋ6, ἀπὰ 
ονογν Πα] 6 α 1} 86 -ἀραβοιηθπῦ. ΥὙ μδη δ6 Ἔχυ  ἰησὶν ἀδριοῖβ {16 
6 χοο θη ῖοβ οὗ [η6 (ἀοβροὶ ἀϊβρθηβαίου, 6 οοτωπιδπαβ {πΠ6 Θηγαρίατγοα 
τηϊη, δῃα νγα 8Γ6 “ ἰοϑῦ ἴθ ΤΟ αογ, ἰονθ, δηα ῥγαῖϊβο ἡ θη Βα οοη- 
οἶβϑὶγ ἀθβουῖθαθ [18 β θυ πρθ, [Π6 Θοηδίβδηου, (86 Ἰογοῦβ {γυπρῃησ 
ἴῃ {Ππ6 τηϊάβύ οὐἁἩ ἰογίυτοδβ, οὗ (86 ρτλγταιτῖνα ρσορασδίοτβ οὗ ΟΠ τἸ δ δ η11γ, 
6 ποαυΐϊτο ἃ ΠΟῪ άθῷ οὗ {Π6 Βυγίδηῃ τηϊπὰ; ΜὍῸῸὰὰ 8.6 ἰδαπιρίοα ἴο 
ἡπλασῖῃα [86 ῬΘΙΒΟΩΒ Ἀ6 ΒΡΘΘΚΒ οὗ ἰο Ὀ6 ΒΆΡΘΣΙΟΣ ὈΘΊΏσΒ, δῃὰ ἴο σθμ 6 

1 Ἡλγιποοά 8 [ηἰτοδεςοίίοη, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 200. 209. 



Αεοοιπὲ 077 ἐλο 4ΡοΞείἶε ακμί. δ08ὅ 

[Ππϑὴλ οὐν Ὠυπ}0]6 δαἀοτγαίοη, {11 γθοβ] θα Ὀγ {Π|6 ἀϑβγαποα [μα 1( 15 ὈῪ 
{μ6 πισῃύ οὗὨἩ 1π6 ΕΔΙΠοΥ οὗ οὐῦ Ἰμοτὰ “6808 Ομ γιβέ, ΌῪ 1Ππ αἰά οὗὨἉ {ῃ6 
Ἠοὶν ϑριγῖῦ, (μαῦ {π686 ΠΟΙῪ πιθρ 80 ΠΟΥ͂ γοὰ {Π6ῚΣ ΠΘΑΥΘΗΪΥ͂ 
ογονη. Θη ψγ6 τοδα [18 θαυ τ ηρ' ἀπά ἔδγνυθηῦ ΘΧΡΓΘΒβι ἢ οὗἉ ἀ δ! σῃὶ 
ἴῃ {86 (ἀοθροὶ, δὰ {πη κί] π688 ἴῸὸσ πα ρ]οτγίουβ οβος οὗἩ δὴ δροβίϊο, 
ΠΟΥ͂ ἀο τὰ ἔδοϊ οὔὐγ μααγίβ θυγη τὶ μΐπ ἃ8 αἱ θοϊηρ ρογη 6 Ὁγ {6 
Βοοά ρτγονϊάβθηοα οὗ αοα ἰο ρμαγθϊοϊραῦθ ἴῃ {86 ὈΥΊΥ] 6 ρσ 68 80 πα μλσ Ὁ] Υ 
δχίο!]ϑα Ὀγ {86 σταδῦ δροβί]θ οὗ [86 (ἀθῃί!]6β. 

“ς ΟΟΘΟΔΒΙΟΏΔΙΥ, ἴοο, {π6 βειοηῖ οὗ (86 ΕἸ 5|168 18. δ ὁπδα δϑίοῃϊβῃρα 
Δηά ἀεὶ ρηΐοὰ ὈΥ ἃ ἔδγνθμου οὗ ἰδηραδρα πο χαηρ] ἃ ἴῃ ΔΩΥ ΟἴΒΟΣ 
ὙΓΙΐΟΓ. ὕγοχὰο ΟΥ̓ 1π6 πχοϑὲ ᾿πίθηβο βίη ΠΟΔΙΊΟΙ Δ16 δοουπι]αίοα, δηᾷ, 
Ἀν {Π6}]Σ ΨΘΓῪ βίχθηρί, Δ.6 τ846 ἰὼ Θχργύθϑβθ {πον θα 88 ἤθη 
σοραγοα πὰ {16 ἸΠΟΧΡτγθβϑιθὶθ ργθδίηθθβ οὗ {π6ὶΓ οδ]οού. Ουτγ 
Ἰδλησυασα οδηηοῦ οχρύθβθ (86 ἔοτοα οὗ καθ᾽ ὑπερδολὴν εἰς ὑπερθολὴν 
αἰώνιον βάρος δόξης (2 Οοτ. ἵν. 17.), μον 18. Ὀπὺ ΑΙ ΠΟΥ βμδάονοά 
Του ἴῃ [86 ὑχαπβίδοη οὗ δῇ δηλ ηθηΐ οΥἸ[10, “Δ ΘΧΟΘΒΒι ΟῚ Υ Θχοθθάϊηνσ 
δηα οἴογηδ] πεῖρα οὗἁἨ σ]οΥγ.᾽ Ναυμπηθγουβ, δΔηα Βομηθ, ᾿ζ ῬΟΒΒΙ016, 81}}} 
ἸΏΟΓΘ ΒΕΥΙΚΙΠρ; ΘΧΘΙΏΡ]68 οσουγ, θυ οδπηοί Ὀ6 δΔἀδαυδίοὶυ ἀϊβρίαγοά ἴῃ 
ΔΏΥ, 6υϑὴ ἴ86 Ὀεδβὲ ἰγδῃβαίοθ. Εὔυθῃ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ρΥδιαπγαίοαὶ σοιὰ- 
Ρουπαβ ἀγα πού βυβηοϊθηῦ ἴοσ {π6 ρ]ονῖηρ; Ἰ46848 οὗὨ (86 ἀροβϑί]ϊ8β. ὍΤλιι8, 
ΙΒ ρ᾽ [0 ΘΧΡΓΟΒ8 18 οὐσῃ αὐΐου του] 88} 688 ΘΟΠΒΙἀογθα ἴῃ Εἰτηβο] ἢ, 
ἢ6 τρᾶκοϑ τ136 οὗ 8 σοχηραγαῖϊνα, ἔουπαὰ ΟὨΪΥ ἰῃ ἴμ6 τηοϑὲ βχαϊ θα 
Βθηΐθῃςθβ οὗ {Ππ6 οἰαβϑϑῖο διυῦμουθ: ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ, ποῦ ἀπαρί]ν 
ΤΟΠΔογοα ὈΥ ΟἿΥ {γϑηβ]αίοτθ ἦ 1688 ἴμδῃ {Π|6 ἰθϑαβί." 1 

Αποῖδμον θχϑοι]θησα ἰῃ δί. Ραυ} 8 τυ] ηρ8 18 ργΓοβοηςθα ἴο ον ποίϊοα 
η {Π6 Δαπιῖγαῦ]α αγῦ σι τ βῖοἷ μ6 Ἰηἰογαβίβ [Π6 ραβδί οἢ8 ἀπ δησασοβ 
1π6 αἰδοίίοπβ οἵ μὶ8 ἤθαγοσβι [0πᾶγὺ 186 ρῥγδβθηῦ ἀθργαυ τυ οἵ μυϊηδῃ 
πδίαγθ, ΟΟΥ Γϑαϑοὴ Ὀοίηρ Θη 66 0]64, ΔπΠ ἃ ΟἿΣ Ῥϑββίοηϑ ΘΟΩΒΘαΌΘΏΠΥ 
στον ρονογία!, 1 τλυϑῦ Ὀ6 οὗ ργοδῦ βδϑύνιοθ ἴο δῆραρο [686 1π {Π6 
οδι86 Μὰ του] βοῦν; δηα, {μογοίοσθ, δ18 οοηϑίδηϊΐ θηἀθαύουῦ τγ88,--- 
ποῦ ΟὨΪΥ ἴο σοηνίηοο {Ππ6 Τοϑβϑοη ΟΥὮὨ [18 ᾿θαγοσϑ, Ὀυῦ ἴο δἰαῦπὶ δη 
1ηἰογαϑί {Π6ῚΡ ραββϑίοηθ. Αμπά, 88 ορ6 δπὰ ἔδαγ ἃγὰ (ἢ {6 ὈῺ}}κ οὗ 
ΤῊ} Κη) ὉΠ6 τηδὶη-ϑρυϊηρδ οὗ Βυπιδῃ δοίίοπ, ἴο ἴπ686 ἢ6 δαάγβββεα 
᾿86 18 τόδ οἴδοιι!]γ, --- ποῖ ὈΥ οο]α βρθουϊδίΐοα ροη αὐϑίγαος 
βίποββοβ, θα ὈΥ {86 ΔΓ] Δδβαγαηο68 οὗ ἃ ταβυγγθοίίοη οὗ {Π6 ἀρδὰ τὸ 
8 ΘἰθγηΥ οὗἨὁ ΠΑΡΡΙΏ688 ΟΥ τηΐϑεσυ. ὮΙ σαβρθοῦ ἴο ἔμπα ἰαλθυ, στο 
σα ΘΑ ψ] βου ὑγϑα] ηρ,, {Πδὲ, ---ἰλο 7,ογαὰ ὡεδιι5 δλαϊϊ δὲ τευεαϊεά 
οπι μεατόπ, εοἱξίι ᾿ϊβ πιϊσὴέν ἀαπφοῖδ, πὰ Παπιΐπο γε, ἰαλίπο υεπσεαποα 
οπ ἔλε μηφοάϊν ; τοῖο «μαίΐ δὲ ρμπίδἠεα τοί ευογἰαδίϊηρ ἀοείγιοίϊοπ ὕγουὶ 
ἐλε ρνεϑόησς οΥΓ ἐλ 7,ογὰ, απᾶά ἥοπι ἐδθ σίοτῃ 97 ἀὲξ γοισοῦ Ὁ Απὰ {Π6 
᾿παρΡίμ 688 οὐ βϑᾶνθῃ ἢ6 ἀθβοσιθθ8 ὈΥ νου 8 80 βίγορ', 88 ἰ0 ὈαΒ6 {Π6 
οχργαββίοη οὗ 41} ἰδηῆσιασο θυῦ 18 ΟΥΤΏ, --- Ὁ. α τοεῖσλέ οἢ σίογν ἱηῆηὶξο 
«πα εἰεγπαὶ δεψοπαά αἰΐ ἀψρογδοῖδ οΥὁ ΘΟΠΟΘΡΙΟΗ. 

ΤἼυβ {Π6 ἀροβίϊα βοουγεᾶ (86 ραβϑβίοῃβ οὗ (8οβϑ6 ἴο σβοηλ 6 ἀϊγθοίϑα 
1.18 ΕΣΡΙ81168 : δῃά 6 δαῦδ!]}γ οηραρθοά {πεῖν ΔδοΙ ἢ 8 ΟΥ̓ Ὠ18 Θῃἀθατηρ 
ΤΊΔΠΠΘΓ οὗ δἀάγεββ. Ηδ8 6 οσοδβίοῃ [ο ἱπίσχοδυσα ΔΠΥ͂ βυδ]θοοῖ, τ Βῖοὶ 
Πὸ 18 δἰἴγαϊ ἃ ν}}} ργο)υάϊοθ δπα ἀϊδβραδὲ 18 Ὀϊροίθα οοπῃίγγημθη [86 
ονθῦ Ηδ δῃπουύποοϑθ Σὖῦ 1 ἃ Βυμα } δηα τη αοβυ ὑπαῦ ΒΘΟΌΓΘΒ 

' (οβροὶ Αἀνοοαίο, νοὶ, ἱν. Ρ. 364. (Βοβίοῃ, Μαβδδομβυβοῖίβ, 1824.) 



δ06 Τιἐγοσμοΐζοπ ἰο ἐμ ζει Τεςίαηιοηξ. 

1Π6 αἰδοηίΐοη, δπᾶ νὴ δὴ ᾿μβιηπαίϊηρ ἔογπχ οὗἩ δἀάγοβθβα ἰοὸ σῇ ἢ 
ποίησ οΔῃ 6 ἀοηϊθά, “7 Ὦ18Β ἈΡΡΘΑΥΒ ρδγΟΌ ]ΑΓΪΥ ἴῃ 818 ΕΡΙβΕ]6 ἴο 
της Βοιηδηβ, ψΏΘΤΟ 16 866 σὴ τ Πδὺ τα] υσίαπος δηα Ὠραγίο] στοῦ 
Π6 πιθητοηβ {π6 ἀπρταύθ αι] γα οὗ {Π6 “ὁ ονγδ᾽ τοὐθοίίοη οὗ [η6 Μδββίδῃ, 
δά {πον ἀετοὶ οΐου ὈΥ̓ αοα ΤῸΓ {ΠΟΙ͂ ᾿πβιρ γα οὐβμπαογ. ον 
βιυαῖουβ 18 6 ἴο ργογόΐζα {πηι ἴο 16] ουδΥ δηα δυυ]δίοη ὈΥ ἴδ 6χ- 
ΔΙᾺ} ]6 οὗ {μ6 6 μΈ 1168, απ ΠΟῪ ΤΊΔΩΥ ρογϑυδβῖνα δηα οορϑηΐ ατίβ δπᾶ 
ΔΓρΡΌΠηΙΘηΐΒ 4068 ἢ6 ΘΠΙΡΙΟΥ͂ (0 ψ1Ὲ δ 6 πὶ ον ον ἴο 186 το] ]ρΊΟΙ οὗ “6518 ] 
1π {π686 ἀο]1]οαία ἰουοῦθ68, ἴῃ ἰμ 686 πο ατίβ οὗ τηοσαὶ βιιβδίοῃ, δί. ὕϑυ] 
σΥοδΪ οχοοἶΐβ ἴὔροιμ οσοδβίοη, αἷ8δο, γα δηα Ὠϊπὶ δι ρ] ον ησ (ἢ 
πιοβὲ Κθϑὴ δηά ουξηρ ΤΑΙ ΠΟΓΥ ἴῃ Βα γιϑηρ 1ῃ6 αι} 8 δηα ζ010]68 οὗ 
ἰποβα ἰο ψβο) μὲ πγοίΐθ. Ὑ ἩΜΠαΐ βαγοδδίο ᾿]Θαβαπίσυ ἄοθϑ ἢ 
Δηπηδάνογι ἀροη {π6 ΟΟΥ ΠΕ Δ η8 ἔοσ {86 ῖγ 1π] 0 ἀ]οΙουΒ ΓῸΠΥ ἴῃ βυβῖοτ- 
ἵηρ {ποιηβοῖνοϑ ἴο Ὀ6 ἀυροα ὈΥ ἃ ἔμ]86 ἡ ἀΑ]ϑῖπρ ἰθδοῦου ἢ Α τηογοὸ 
ἀοἰϊοαία ἀπά ροϊσηδηῦ ᾿ἰπδύδηοα οὗ Ἰσοῆν, ἴδῃ ἴΠ6 ὉΠ] ΟΥΙΠρ' ραββασο, 18 
ῬΟΥμαρ5 πὸ ΨΏΘγΟ (οὸ Ρ6 τοὺ ὙΠ: --- λα ἐξ ἰδ, Θαγ8 ἮὯθ ἴο {11 
ΟοΥ ἰδ η8Β, τολογεῖπ ψοῖς ἰο6γ6 ἐπ ζογῖοῦ ἐο οὐδεν οἰπγοΐεδ, ἐσοερὲ ἐλαί 7 
γιγδεἰ  τοας ποὲ διιγίλεπϑοπιε ἰο ψοῖ (ΌΥ τκῖηρ ΔΩΥ δοκπουῖϊοασιηοηΐ 
ῸΓ ΤΥ ἰαθουγΒ)} ἀο 9υγσίυε πιὸ ἰλὶς τογοπφ. (2 ΟὐοΥ. χϊ. 13.) --- Τὸ 18 
οἰοάυθηοθ, 88 ἃ ῬΌ]1Ο ΒΡΘΆΚΟΥ, ψ͵ὸ πα {6 ὑδϑιϊ μον οὐ [86 
1, γοδοηΐδη8, ΠῸ (48 ΜῈ ἴᾶνθ Δἰγοδ αν σουδυκοα) ΤΟ] ἸΒΗΪΥ ἸπλαρΊ πη 
1Π6 ρσοάβ ἴο αν ἀθβοοηάθα ἔγομλ ἤοᾶνθῃ διλοηρ Τποτὰ ἴῃ ἐπ 6 ΡΘγβΟἢΒ 
ΟΥ̓ βασηαθαβ απα Ῥδα], οδ] θὰ τῃ6 ΤΌΣΟΥ «ρίζογ, δπα {π6 ἰδίου 
Μργουσυ, Ὀδοδυβα δ6 νγὰϑ {π6 οἤϊοῦ βρθαῖζοσ. Απά {πουρῆ 1ὲ 18 δα! ἃ 
18 δοαὶίῳ ργέβδεποο ισαϑ πιεαη, απά ἢϊΐβ βρεεοῆ, οοπέεπιρεϊδίο, γοῖ 11 οπρῆς 
ἴο 6 τοιμοιῃθοτγοά, {παῦ {Π186 τῦδϑ [86 αϑρογβίοη οὗ [ὶ8 βπθπθβ, {ῃ6 
οἴδιιδίοῃμ οὐἁ τρα] σι γ, ἰο ἀοίδιμθ δπα δἰπὶς Ὠἷπι, ἀπά συ ἢ]5 0.86 }}}- 
688. 3 

ΟΗΑΡ. ΙΧ, 
6 

ΟὨΒΕΕΝΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΗΞ ΑΡΟΒΤΟΙΙ͂ΟΑΙ, ἘΡΙΒΤΤΙῈΒ ΙΝ ΟΕΝΕΈΒΑΙ,, ΑΝῸ ΤΗΟΒῈΕ ΟΥ̓ 

ΒΤ. ΡΑΌΣ, ἹΝ ῬΑΒΤΙΟΌΓΑΞΒ. 

Ι. ΤῊΕΞ ΕἸΡΙΒΤΙ,ΕΒ, οὐ ἰοϊίοσβ δἀαάγοβθοα ἰὸ γαγίουβ (τι δίϊδη οομλ- 
ΤῊ Π10168, Δα 4180 [0 ἱπάϊ ν  ἄυα]8, ΕΥ 1η6 δροβί]ο9 Ῥδὺ], “δῃιεβ, Ραίογ, 
οΠη, δηα Ψπᾶ6, ἔοττα {π6 Βοοοπά ρῥσχὶποῖραὶ αἰνἰβίοη οὗ τπ6 Νὸνν Τοϑίδ- 
τηθηῦ, Ὑμοβ ὙΣΙΠΡΒ ΔὈΘΠἀΑΠΕΥ οοηῆστη 411 (86 τηδίογίαὶ ἔδοίβ 
ΓοΪδίβα ἴῃ 1Π6 (ΔοΒρ6]8β δπᾶ Αοίβ οὗ [86 Αροβίῖοβ, ΤΒδ ραγουϊαγβ οὗ 
ΟἿΣ δανιουσ [16 δηα ἀθαίῃ ἃγο οὔθ σοξεσσϑα ἴο ἰῃπ {μθπὰ, 88 στουπάοα 
ὍΡΟΣ ἴπ6 πῃαἀουρίοα ἰθβϑίμηοηυ οὐὨ Θγε-Υ 6 8868, δπὰ 885 Ὀδὶηρ (86 
ἔουηῃάδίίοη οὗἉ ἴῃς ΟἸτΙβιῖδη σοι ρίοη, ΤΟ βροοᾶν ῥτοραραίίου οὗ {π6 
Οτιβύδη ἔβ τ, τοοοσαθα 'π {86 Αοσίθ, 8 ο0 οα Ρεγομά 4}] οοπα- 
ἀϊοϊοη ὈΥ̓͂ ἸὨΠΌΣΠΔΘΓΆΒΙΘ μαββαροβθ ἴῃ [86 Ερίβιϊθβ, πυϊτίθῃ ἴο {86 

Δ 8366 8ῃ ᾿ῃβίδποο ἰῃ Ηἷ8 Ερίβι16 ἴο ῬΉΪ] τη Ώ. 
5. γχ. Ἡαλγνυοοάβ [πιγοὰ. ἴο (πῆ Νον Τοδῖ. νο]. 1. Ῥ. 302. θα αἷϑὸ ἈΠ. 8ο} δ᾽ 8 Τηΐϊτο- 

ἀποιίοη, γο]. 1. ΡΡ. 149---1ὅ9. Βρ. Νονίοι᾽ Β ̓)ἱδϑοσίδιίου οἡ ϑ(. Ῥϑῃ} 8 ΕἸοχπθηςα. ( ογία, 
νΟ]. γ. ῬΡ. 2348--271.) Ὧγ, Ἐοηηίϊοοίτ᾽ 5 Το ΑσῖκΒ οἡ ἴπἢ6 ΟἹ Τοδίδιηθης δηὰ ββοιπηοηα, 
ῬΡ. 369-879. Ὧγ, Α. Οἴασκο οὐ 1 Τί. Υἱ, 15. δηὰ 2 ΤΊίη), ἰν. 8. 

ΠῚ , θθΒΒΝΙΒΟΟΝΝΝ 



Οὐεογυαξίοηβ ὁπ ἔδιο “ροείοἰϊοαὶ Ἐξ έξδίίο8. δ07 

ΟυΓΟ 68 ΔΙ ΓΟΘαῪ ῥ]δηύρα; δηᾷ {π6 τοϊγαουϊουδβ ρ δ, ἢ πο 186 
Ὡροβίϊθ8 γα θαυ 6α, ΓΘ οὐἴθη ἀρρβϑαὶ θα ἰο 1 {6 βαπ6 τὶ ρ 8, 88 
Δ πα 6180 16 ουάσθηοο οὗ {Π6 ΑἸΥΣΠΘ Ραϊβδῖοιν οὗἩ (6 Δροβί]θβ. 

ΤΒουρὮ 411 ἐμ δϑϑοηίαὶ ἀοοίγιημθδθ δπαὰ ρσγθοορίβ οὐ {86 ΟἸ γιϑυϊαη 
Το σου Το 6 Ὁπαυθδ Δ 0]Υ ἰδυρἢῦ ὈΥ ΟΟΥ ΘανιοὺΣ Βἰτηβ6]ζ, δῃὰ δγ6 
οοῃίαϊποα ἴῃ (86 (ὑὐοβροὶβ, γϑὺ 10 18 δυαθηῦ [ο ΔΩΥ Ῥϑύϑοῃ Ὑγ0 αἰΐδη- 
ΕἸΥΟΙΥ δἰ οβ ἐμ ΕἸΡΙ80168, {παῦ {Π6 7 αὔ ἴο Ὀ6 οοῃπβίἀθγοὰ 88 οοῃ)ς- 
ΤΑΘΠἐΑΥ68. Οἡ {π6 ἀσοίσϊπεβ οὗ {86 Οὐοδροὶ δάάγοββοα ἴο ρδγυϊου αν 
ΟἈυϊδίίδῃ ϑοοϊθάθθ Οὐ ῬΘΥΒΟΏΒ, ἴῃ ΟΥΘΡ (0 δχρ δίῃ δῃὰ ἈΡΡΙῪ {ῃο86 
ἀοοίγπο8 τόσ [ὉΠ]Υ, (ο δομῆιία βοὴθ ὑ ΤΟΥ ΠΡ ΘΥΤΟΥΒ, ἴ0 ΘΟΠΊΡΟΒ6 
ΑἸ σθπσθθ μα ΘΟὨΙβγη8, ἰο σϑίοστη δῦυβθϑ δηα οογγαρίίοηβ, ἴο δχοῖΐθ 
ΟΒειβδηβ ἴο ΒΟ πθβ8, δηα ἴο Θῃοουσαρθ μ6πὶ ἀρδὶηδί ρδυβθοι 008. 
Αμά εβἰποθ {π686 ΕΣ Ι81168 γοσα τγει 6 ἢ (88 6 ἤδΥΘ ΔἸΓΟΔΑῪ Βῃον ῃ) 
ὉΠΑῖΘΡ αἰνῖπο ᾿ΠΒΡΙΓΆΟΩ, δηα πᾶνα ὉΠΙΌΤΤΩΪΥ θα τοοοϊνοα Ὀν 16 
ΟἸγιβίαῃ ομυσο 88 (86 ργοἀυοομβ οὗἨ ᾿πβριγοὰ τυίζουβ, Ὁ σοηβο- 
4ΙΘΏΠΥ ἔΟ]]ονΒ (μοῦ ὈΠβίδπαϊηρ, ϑοπλθ τ 6.8 μαναὰ ᾿μδιπυδίοα ἰπαὶ 
{Π6Υ ἃγα ποί οὗ δαυλὶ δὐὐὐπογιίγ τὺ [86 (ἀοεροὶβ, 8116 οἰμοσβ τουϊά 
Τα)θοῦ {θὰ δ] ορσοίμοῦ) αὶ τυ μαῦ 0Π6 ἀροβί]68 βαᾶνο ἀδ]νογϑὰ ἴῃ {Π 686 
Ἰριϑύ]68, ἃ8 πΘΟΘΒΘΑΥΎ (0 6 θα ονθα οὐ ἀομα ΟΥ̓ ΟἸ γβίϊδηβ, τηυβὲ Ὀ6 
8 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ὑὸ 6 Ὀ6Πονοα ἀπὰ ργβοῖ θα 88 {π6 ἀοοίγ!η68 ἀπά ργθοαρίβ 
(οἰ νογθὰ ΌΥ «6808 ΟἸτϑί ᾿ϊπ86]ἢ, δα σγϑοογαθα ἴῃ 1Π6 (ο8ρ6}8: ὃ6- 
ολ 1186, ἰῃ Γι πρ' {(Π686 ΕΡΙ8.168, (6 ββογθά βθῃχηθα τυ γὰ [86 ΒΕΓ ϑηΐβ, 
Δροβίίθβ, δια θαββδάουβ, δπα τηϊηϊβίοσ οὗ Οτίδι, δῃὰ βίθνυγαγάβ οὗ 186 
ΤΥ ΒΙΟΥΙΘΒ οὗ (οὐ, δηα {π6ὶν ἀοοῖγιπ68 δὴ Ῥγθοορίβ δῦ {π6 ψ|}}, {16 
ταϊηά, 1Π6 ἰσαΐλ, πα {86 Θοτημηδηαιμοηίδ οὗ (ἀὐοα Πιτη86 1.3 Οη δοσουηΐ 
οὗ {π6 (Ἄ]]ΟΥ ἀἸβρίαγβ οὗ δνυδῃρο τοδὶ {στα τ οοπίαϊποα ἴῃ {818 ροτγοη οὗ 
16 βαογρὰ σγοϊυσηθ, {Π6 Εὐριβίϊθα αν ΟΥ̓ Βοῖμθ αἰνῖπθθ Ὀ66ῃ ἰογπιοὶ 
116 ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΒΟΟΚΒ οὗ [86 Νοῖν Τοδίδιμθηϊ. 

Τμδῦ (Π6 ργϑοθάϊηρ νἹ 6 οὗ {μ6 ΕἸ ΡΙΒ.168 18 οΘοστϑοῖ, ν71}} ἀρ Θδὺ ἔγοπλ 
{Π|6 ΠΟ]]ονπρ᾽ ΘΟΠΒΙΘΓΔΙΙΟΏΒ. 

1π| δὲ ἘΙΈΒΤ ρ»ίαοσε, ἐδεν ἀπποῖίτισε απα ἐχρίαϊε ὉΟΟΤΕΙΝΕΒ, οΥΓ τολέολι 
οὔν ϑαυΐοιν μαά ποί γμίίψ ἐγοαίοα ὧι ἀὲβ αἀἰδοοιγδβεδ, ἀπά τολὶοΐ, σοπ56- 
γμεπέϊν αγὸ ποέ οἰεαγίὶψ αοἰϊοενγεα ἴπ ἐλ Οαοπρεΐϑ8. 

ΤὨυΒ {πο γΘ ἼΟΥΘ δοῖὴθ {πηρθ τ ΒΙΟἢ οὐν ϑδαυϊοῦσ αἰά ποῖ ΠΥ ἀπ 
ΟἸοαυὶν χρη ἴο ἢ18 ἀἸ8οῖ 0168 (ἢ χυϊ. 12.}, 0 88 γοὺ οου]Ἱᾶ ποί 
Ῥθαγ (Πθιη. 
ΤΠ ἀϊδβοῖρ]68 μα ταϊϑυπαογβιοοα {πΠ6 τηθδηϊηρ οὗὈ ουν 1 μογἀ  σϑγίουβ 

Οἶδα δῃᾶ δχρ]ϊοῖς ἀἰβοοῦγβοθ οοῃοθσγηϊηρ ἢ18 δυο ηρβ, ἀθαί, δπά 
Τοβυγγθοίίοη. (ὅθ66 Μαικ ἴἰχ. 10.; 10Κ6 1χ. 4δ., χνἹ, 84.) ΤΠΟΥ 
ΨΆΪΏΪΥ οχροοίοα ἐμαὶ (Ποἷν τηλβύου σου ὰ σαὶ ΘΑΥΓ ΒΥ Θοπμαποβίβ δπὰ 
{ὙΠ ΡΗ8, δηθὰ {Π6Υ οοὐἹὰ ποῦ Δρργοβθηαὰ ΠΟ 6 βῃουϊὰ Ὀδοοιηθ 
δ]ογίουβ {πγουρῇ βυβοσιηρθ. [ἢ Θομβθαῦθηοθ οὗ [Π686 τηϊδία ΚΘ 1688, 
1ῃ6 ἀοοίγιηο οὗ {Π6 ΟΥΟβΒ8 8πα 118 βαυϊηρ οἰὔϑοίβ σογο ποῦ Ὡπαογβίοοα ὈΥ 
{Π6 Δροβϑί]οβ (Μαῦξ. χνὶ. 22.}, ὑπ] οὐγ βδανίουν ἤλα οραοηρα {πον 
ἩΠΟΥβίΑ Παρ ὈΥ δὶ8 ἀἸβοουγθθϑ οτν (Π18 δι 076 οἱ ΔΗ͂Θ᾽ Ὦ18 Γθβυγγθοίοη ; 
απ {ποσοίοσο τὰ οδηποῖ οχρθοῖ 8ὸ ροσγίδοϊ δῃ δχροβιοη οὗ δύ στοαὶ 

Δ βεθ Ῥαγ ου ΪΑΣΪΥ 1 ΟοΥ. χὶϊ. δηὰ χὶν. : , 
3 Ὧγ. ΤΣ Ὅδθησγαὶ Ῥγεΐδοο ἰο τὴ Ἐρίδίδοβ, ὃ 1. Οπ {δὲ βιιδ]οοὶ οὗ 186 Ῥγοοθάϊπρ' 

ῬΑΓΑΟΤΔΡΉ, 860 αἷδο Ασὐοῖν. Μαβοθβ Πἰβοοῦγβοθ, το. ἷ, ΡΡ. 47].---474. δῃὰ γο]. 11. Ρ. 817. 
εἰ δε. 



δ08 ]ηἰγοαμοείίοπ ἰο ἐδο Νειο Τοεέαπιοηξ. 

δηα ζυπἀδιηθηίαὶ αγίϊοὶθ οὔ ΟΊ ϑ Δ ἴῃ {πὸ (ἀοδρθὶθ 88 ἴῃ {Π6 
ἘΡ δι168, ἰπὰ σοι Οὐγίοβ ἀγίπο ΚῸΥ ΟἿ βίης, απὰ τἱδίπα αφαὶπ 707 οὐτ' 
)ιφε πεαξίοπ, 18 ΘΥΘΥΥ Βοτα ᾿πδιβύθα ρΟη 88 {π6 ἐοππῃαδίίοη οἵ 4}1] οὔτ 
ΠΟΡΘΒ; δῃὰ {πὸ ἀοοίτγϊπο οὐὗὨἨ (86 ΟΓΌΒ8 18 {86 γ6 Βρόίκθϑῃ οὗ 88 ἃ συ οἱΓἤ 
ΒΘἢ ἱπηρογίδῃσο, ἱμαΐ δι. Ῥδὰ] (1 Οὐν. 11. 2.), ἴῃ ΘΟ ΡΑΣΊΒοη οὗ 1, 
ἀββρίβθβ ουΥ̓θσῪ οὐμοῦ Κα οὗ πον θᾶρα, μοί ἀἰγὶπθ ΟΥὁ Ὠυτηδη. 
Ηδποα 10 18 {μαὺ {86 ἀροβίϊοβ ἀράυιοθ ποθ ρου ἢ} τηοΐγοβ ἴο 
οδδάϊθηοα, Μ᾽ Β1Οἢ ἅΓ6 ἰδίζοῃ ἔγτομι [16 ἰουθ, πα πλ}]}1γ, ἀπ οοπάθβοθη- 
βίοῃ οὗ οὔῦ Ἰμογτὰ, δηὰ {86 τρῃῦ ψ μϊοῆ μ6 Πη8 ὑ0 ΟἿΣ Βουυοθ, μανίην 
Ῥυτοβαβοα τ τι (Π6 ῥτῖσα οἵ [18 Ὀ]οοά, (ὅδε 1 Οὐοσ. νυἱ. 20., 2 ογ. 
νυ. 1ὅ., (1. 11. 20,, ΤΙῶ 11. 14.,1 Ῥοῖῦ, 1. 18,19.) Ηρδηοβ {πον ἀοτῖνα 
{Π086 ρστοδύ οὈ] σαίίοηβ, σπϊοῖ 116 ἀροὰ ΟἸΓΙβθδηβ ἴο δχϑγοῖβα {Π6 
ἀυῖ168 οὗἉ τον οδοη δηα 861{-46}14] ; οὗἉ ογμοϊγίπο {6 οὶ, ιοἱέΐ ἐπε 
αὔ[͵οοίίοπα απὰ {δίς (( αἱ. ν. 24,, νἱ. 14. ; Βοτ,. νἱ. 6.; 1 Ῥοί. ἱν.1, 2.); 
οἵ ραῦϊθμοο ὑπᾶογ ΠΟ ΟΏΒ, δηα Γο)]οϊοἴηρ ἴῃ ὑἸἹυ]αίἸοη8 (ῬὮ]]. 111. 10.; 
2 Τί. 11. 11, 12.; 1 Ῥοῖ, 1... 19. ὅτο., ἴν. 18.); οΥἩὨἁ Ὀοϊπρ ἀοαα ἰο [Π]8 
γον], δηα δεολέπο ἐλοδ ἐλίπφε τοἠὲσϊ αΥὸ αἀδουο, τολόγο ΟἸιτὶβέ οἰζεί α 
ἐδ τὶσἠλέ μαπά 9} αοά, (Οο]. 11,1. δ5.) ΤαΒ, 88 οὐγ βανυίοιγ ςροϊϊοα 
»γϊποεϊραζξοα ἀπά ροιοεγβ, ἀπά ἐγίμπιρἠθα ΟΥΘΥ ἮΒ ΘΏΘΠ.168 ΟΥ̓ (86 σΥΟΒβ8 
(ΟοἹ. 1.. 1δ.}, 80 16 6] ΙΘΥΟΥ Ουὐθγοοσηθβ {π6 σου] ΡΥ Ὀοϊηρ οτγιοϊβοά 
ἴο 10, απλίοα ὈΥ ἔδιἢ ἰο ἃ ογυοῆοα Τωοτὰ ; δῃα δεοοηιθβ πιοτὲ ἑΐαπ 
σΟΉΦΊΦΤΟΥ ἰπτοισὴ Ολγιδέ ἰλαὲ ἰουοα ᾿ΐηι. 

Οπο6 ΠΊΟΓΘ, 10 18 ἴῃ ἴΠ6 ΕἸΡΙΒΙ168 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΪΥ, ἰμαῦ τνγα ἀγα οἰθαυν 
ἰαυ σις ὑΠ6 οΑ] Πρ οὗὁ (6 η61168 ἴο τηαῖζο ὁπ ουσοι ἢ 968. Οὐ 
1, οτὰ, Ἰπα 664, Παὰ ᾿ποτιαίοα {118 σ]οτουβ ουθηΐ 1 ΒΟλ6 φθῃθγα] 6Χ- 
ἊΣ νερὸν Δα 480 ἴῃ Βουῃδ οὐ 18 Ῥαγβ}]68 (Β66 Μαίί. υἱ1}. 11., χχ. 1. ; 
Κα χν. 1]. ὅἃς.): δηὰ (π6 Ὠυτϊηθγοῦβ Ὀγορηθοῖθθ οὗ {π6 ΟΙα Τοβία- 

τηθηΐ, πῃ ϊοῖ ἰοσοίθ}} (Π6 σοΔ]]Ππρ οὗὨἨ 116 (6 61168, όσα βυθβιοϊοηῦ ἴο 
οοηνῖηοα {π6 96 0}08 ἰμαΐ, ἴῃ 16 {π)6ὸ9 οὗἨ 1Π6 Μεββίδῃ, ἀοἂ πουϊὰ 
Ταυθδὶ ὑπ Κηον]θᾶρα οὗὨ Ὠἰμη861 δηα μ18 ψ1}} το {86 ψοΥ]α τηοτὰ Γ]}Υ 
1Ππᾶῃ ονοῦ ἢ δά ἄοπμα μεοΐογθ. Βυΐ {π6 οχίγλογαϊ μα ναϊὰθ ππϊοὶ 
{παν δα ἴον ἐποιηβθῖνββ, δηὰ (Π6 Ῥσίν] ορα8 Ὑ ΙοὮ (μ6Ὺ ἔλποϊοα το γα 
ῬΘου ΑΓ 0 {Π61Ὁ ΟὟ ΠΔΙΊΟΙ, τηΔ6 ἔμ θυ πη }ΠἸηρ; ἴο θα] ϊανα {μαΐ 1Π6 
(θη 1168 βου α ονοσ 6 ὕοϊοιο- εἶγ8 πὶ [6 678, 977 ἐλδ βαπιὸ δοάν 
ΟΥ̓ οὔτοι τ ἢ (θη, πα ραγίαλεγβ 977 ἐδ βΆτωβ ργοηιέβος ἐπ Ολιγίβί ὃν 
ἐλε Οοερεῖ. (ΕΡἢ. 1}, 6.) ΤὨ8. δ, Ῥοίοσ Εϊτηβοὶ ὶ οου]ὰ μαγαϊγ Ὁ 
Ρογβυδαρα ἴο Ὀ6]16να, {11 π6 στᾶϑ ΘΟΑΥἹΠΟΘα ὈΥ 8. ῬΑγΘαΪΑΓ νἱβῖοι 
νου οἰ βαίδα ἴο ἰιΐτπὰ ἔοσῦ ὑπαῦ ρυγροβο. (Αοἰβ χ, 28.) Αμπά ὅ8ι. Ραι] 
[6118 υ8 {πα΄ {Π18 γγᾶβ ἃ τη βίου ὙΒΙΟἢ 88 θυ ὩΘΎΪΥ γευεαϊρα ἰο {δὲ 
αροϑέΐο5 ὃψ ἐλε δρίγὶί (ἘΡΡΆ. 11], 6.); δπὰ ὑμδγϑίοσα ποῖ ΠΥ ἀἸβοονοσοᾶ 
"γ ΟἸγἰδὺ θϑίοσο. 

1, ἈΒ1]Υ, 10 18 ἴῃ {π6 ΕἸ ρίδι1]68 ο" Εν ἐμαῦ {π6 ἸΠΟΡΘΔΟΥ οὗὨ {π6 αν ἴὸ 
ῬτΟΟΌΓΘ ΟἿΥ 7 λβοδίϊοι 1 {Π6 βρη οὗ αοἄ, {π6 οαββαίϊζοῃ οὐ {π6 1ανν, 
δηα {π6 οαἴθσῃαὶ δῃα Ὁποῦδηροιῦ}]6 ἡδίυτο οὗ ΟἸσίθ Β ΡγΙοϑίμοοά, ΓΘ 
βού ἔογίῃ. Οοιραγο όσα. 13}. 20. 25.; (ΑἹ. 11. 21., 1, 16., ν. 2. ὅ.; ΗΘ. 
1χ. 10.,. Υἱ]. 18., ν. ὅ, 6., νἱ]. 24, 28. 

ΘΕΟΟΝΘΌΧΙΥ, ἐπ ἐλε Ἐρίβέϊο5 οπῖψ τρε λαυο ἱπείγιοίϊοτς οοποογπῖηρ πιαπν 
στγοαΐ απαά προοϑϑαῦῳ ὈΤΙΕΒ. 

ΘΌΘΝ ἀγὸ ἐμ6 [Ὁ] οσῆρ, νἱΖ. ἐμδύ 4}} ουῦ ἐμαπκβρίγϊπρβ ἀγα ἴο Β6 
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οἴεγθα ὑρ ἰο αοἄ ἰπ [μ6 παι οὗ Οσῖϑί.: Ὑ0μο ἀυ{168 τ ῖοἢ 6 ΟΥΘ 
ἴο ΟἿἿΓ οἱυϊΐ φΟυΕΥΉΟΥΒ ΔΥῸ ΟΠΪΥ δἰηϊοα ἴῃ {8686 ψογάβ οὗ ΟΠ γδ.---- 
“« βοπάονῦ μρμΐο Οβαῦ ἐδο ἐλῤΐπσε ἐλαέ αγὸ (ἴαςαγ᾽ 5," Ὀυΐ ἃγ6 δηϊαγρεβά 
Ὄρος ἴῃ δὲ, Ῥ40} Β ΕΡΙ80168 ἴο {πΠ6 Βοπηδη8 (ΧἸ.), ἀπ ἰο ΤΊζαΒβ (111. 1.) 
Δηα α͵8ο ἰπ {μ6 ἤγχϑβι ΕἸ 8116 οὗ δι. Ῥεύοσ. (1]. 10. 17.) [ἢ 116 Δ ΠΟΥ 
186 ἀυί168, ψ ΒΟ. γα οὐγα ἴο {ἢ 6 Τα]! βίθσθ οὐ [86 (ἀοΒροὶ (οἱ 8ρἐγιἐμαῖϊ 
ΘΟΥΌΦΥΠΟΥΒ), ΓΘ ΤΟΤΕ ΘΟΧΌΓΘΒΒΙΥ ἰδυρῃξ ἴὼ δ, Ῥδ0} 8 ΕΡ δι] 6 ἴο 186 
(ὐαἰαιίδη8 (ν]. 6.}), {π6 ὙοΒβα]οπίδηβ (1 ὙΠ 688. νυ. 12, 13.), δῃά ἰὸ 186 
Ἡδεῦτονβ (Χχ, 17, 18.) 1μΔΒΌΥ, 411 [πΠ6 ἀυὔίο8 Ὀοϊοηρσίηρ τὸ (86 
ΤοἸαίϊοηθ οὗ Βυβρϑηαβ δηὰ τῖνθβ, ραγθηῖβ δηα Ομ] σθη, τηδϑύοσβ δηπᾶ 
ΒΟΥνΔηϊβ, δῦ ρμαγέϊομίαγίν ἰγοαϊθα ἴῃ {π6 ΕΣΡΙΒΈ168 το 1πΠ6 ΕἸ ΡΒδβίδῃβ 
(ν. 28---38., ν]. 1---9.), ἀπὰ {π6 (ὐο]οβδβίδηβ (11. 1]1----25.}; θαΐ 8.6 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ αὐ Υ τηθης]οηθα ἴῃ (Π6 (τοΒροῖθβ. ΤῊ]Β 18 ἃ ΘΟ ποΙηρ ἀΥρὰ- 
τηδηῦ (δαὶ ἴἪπΠ6 Ηοὶγ Ομοδί, ψῇο ᾿πθαθησοα {[π6 Ρ6π8 οὗ [Π6 Δροβί]6β, 
ποῦ ΟἿΪΥ τορᾶγαάθα {Π6 ραγύϊου αν οχίρϑηοῖθβ οὗ ὑπ ΟὨγΙβδηΒ τψῃῸ 
Ἰνοα ἴῃ ὑμοβθ {π|68, θαΐ αἰδοὸ αἰγοοίβα [6 βαογβὰ Ὑυιΐογβ [0 ΘηΪΑΓρῈ ΟΣ 
Βυοἢ ροϊηΐβ οὗ ἀοοίχ δ δῃηα Ῥγδοίϊοθ 88 6.6 οὗ ὩΠΙν Ογβαὶ ΘΟ ΘΓ, δηα 
σου]α Ὀ6 ἴον {π6 Ὀαποβέ οὗ [86 (ΠῚ 1 41} βυοσ α!ηρ ρα ποσγαοηβ. 2 
10 ἰδ ἔγιθ {παῦ {Π6 ἐπιπιοαϊαίο οεσαβίοη οὗ βανθταὶ οὗ {Π6 ᾿ρ᾽81168 νγγ88 
1Π6 οογγϑοίϊοη ΟὗὨ δυγοσβ δηα ᾿σγορι Δ Υ1 0168. 1 ΡΑΓΓΙΘΌΪΑΥ ΟΠΌΓΟΙ6Β ὃ : 
θυῦ [16 δχρουίθησα οἵ 411] βυοοθθάϊπο αρϑϑ, ἴο ΟἿΥ ΟὟ {Πτ6, 88 
Βῃονῃ {π6 Προ βϑυ οὗ δβυοῦ δας 0η8, μα ἴΠ6 ΠΟ 1688 πθοθδβιυ οὗ 
αὐϊομαϊης ἰο {π6 ἀυλο8 τ ΒΙΟἢ ἄγ αἸΓΘΟΙΥ ΤΟρροβὶΐα ἴἤο (ἢο86 81η8 δῃηᾶ 
ἸΓΓΘΡΌΪΑΥΙ 168, Δα ψ Ιοἢ (Π6 ΔρΟΒΌ168 ἴα κ6 οσσαϑίοη ΤῸΠπλ ἴΠ6η66 ἴο ἰαΥ 
ἀονη δηά θηΐοσοθ, Απὰ δυϑὴ {μ6ὶν ἀ 60! 810}8 οὗἁ ο8868 ΘΟποοΓ Ϊηρ' τηθδίβ 
δηα ἀγα, δηα ἰμ6 ορβοσνδίίου οὐ {μ6 σουθῃλ η18] αν, Δα δἰ μα Γ 
ἀουδίθ ψΒΙΟΝ ΤΟΥ͂Θ Ρδου αν ἴο {π6 «6 18} οομγογίβ, ἴῃ {Π6 ,γεΐ 
οσσαδίοπ οἵ ἱΠ61Ὼ ; ---- ου ἢ {Π686 Γι] 68 4180 ἃσΘ, δῃηα ν7}}} αἰ σαν 6, ΟἿΣ 
δβιιγαϑὺ ρ 468 1ῃ 411} ροϊηΐβ σοϊαιϊηρ ἴο σγοῖ ΠΙΌΘΥΟΥ δηα 16 τ186 οὗ 
τπῖηρ8 παι ἔδγοηῦ; τ μθὰ (Π6 ρτοιηαβ οὐ ὕδοβα ἀθοιβίοῃβ, δηά ἰῃ6 
αἀϊγθοίίοηβ οομβοαυθηῦ Ὡροη (ἤθη), ἄγ ἀυγ αἰἰοπαθα ἴο, θᾶ δρρὶ!οά 
ἴο 64868 οὗἩ {π6 {16 παίαγα ὈΥ {π6 σα ]68 οἱ Ὀἰοῖν δα ργυάθποσ, 6βρ6- 
ΟἾΔ}}γΥ ἴῃ οὨ6 ρΡοϊπῦ, τ᾽ ἢ] 6 ἢ} 18 Οὗἁ ἘΠΊ ΘΓΒΑΙ] ΘΟΠΟΘΓῺ ἴῃ [1ἴ6, ν1Ζ. {π6 ἀυ 
οὗἨ αὐϑίδιηϊηρ ΠῸΠλ ΠΙΔΗΥ͂ {Π]Ὡρ8 ὙΠ] Οἢ ἀγα ἴῃ Ὁποηηβοῖνοβ ἱῃποοθηί, 1 
Ὑγ6 ἔογεθθα ἱμαὺ ὑπῸῪ 01} σῖνο οἴδμῃοα ἴο τοαῖκ Ομ γβδηδβ, οὐ Ὀ6 {86 
οὐοββίοη οὗ ἰβδαϊηρ οὔματβ ᾿ῃἴο β1η. 

1, Το Εριβι]εβ οοῃίδιηθα ἴῃ {μ6 Νουν Τοϑίδτηθμῦ Ἀγ ὑνγθη Ὑ-ὍΠ0 
1. πυτηθοῦ, Δ δ΄Γ6 σθΏΘΙΆ]]Ὺ αἰν! 6 ᾿ηΐο ἔνγο οἰδββθθ, {π6 ΕἸ ρ 8168 οἵ 
δι, Ῥδὺ] δηὰ {ῃ6 Ὀριμοῖο Ἐρ 81.658. Οὐ (μ686 δροβίο]οαὶ Ἰθέξθγβ, 
[ουγίθοῃ σα ει ἴθ ὈΥ [86 ρτοδί Αροβί]ο οὔ [86 (ἀθῃι}168; [Π6 7 ἃγθ 
ποὺ μ]δοθα ἴῃ οἂν Β10]68 δοοοσάϊηρ' ἰο {86 ογάοσ οὗ ἔπη θη (ΠΟΥ 
ὝΟΓΘ ΘοΟΙηροβοα, Ὀαὺ δοοογαϊηρ [0 ἰῃ6 βυρροβοα ργϑοθάθῃος οὐ {ῃ6 
ΒΟΟΙΘΙ68 ΟΥ̓ ὈΘΙΒΟΙΒ [0 ὙΒΟΙΩ {Π6Υ ΘΓ δἀάγοθθοά, Τδυβ, {μ6 ΕΡ 81168 

} Οοραγο ΕΡἢ. νυ. 8. 20.; 1 ΤΏ 688. νυ. 18.; ΗδθὉ. χὶϊΐ, 14, 15. 
2 ὙΨΏΠΌΥ, γο]. 1}. Ρ. 1. Ιοστῖδ8 Ὀ᾿γθοίίοηβ ίου ἴ86 Ῥγοβίδθ]. Εοδάϊηρ οἵ 86 δεγρίιγοβ, 

ΡΡ. 199---211]. 
3. δύο ἢ ποῦ ἴ86 ΟΟΙΤΌΡρΕ Ωρ ΟΥἩἨ ΟἸΥΙ ΒΕ ΔΏΪΥ τι} ταϊχίαγοβ οὗ Ψυάδίειη δὰ ῬὨΙΪΟΒΟΡΉΥ, 

δροβίδου τοπη ἴΠ6 ἰδἰτπ τ Βίοἢ ΠΟΥ Πδα τοοοὶνοᾶ, οομ θη 8 δηὰ ἀἰν᾽δίομΒ ἀπιοηρ 1Π|6Π|- 
δοῖνθδ, πορθεῖ οὗ [Ὧ6 δβϑθι} Ὁ]}168 ἴοΓ ΡῈ]. ὑυοσδαΐρ, δῃὰ ταϊθθοὶιανίουγ ἱπ ποτ, [86 ἀἰ8- 
Βοπουτίης οὗ τηδιτίαρο, ὅς. δο. 



᾿ 

δ10 ]Ἰηἰγοάμοέξίοῃ ἐο ἔλο ει Τεξέαηιοηέ, 

ἰο ομυγοθ 68 ἀγὸ αἀἸθροθϑα δοοογάϊηρ' ἰο 186 γδῃῖκ οὗἁἨ [86 οἰ(168 ΟΥ ΡΪ]δθθβ 
ἘΠ ΠΟΥ ΤΠ6Υ ΟΥΘ βού, Τἢ6 Ἔριδβειο ἴο 186 Βοιηδη8 βίδηᾶβ ἢγϑβί, 
Ῥεοδυβ Βοπλθ τγὰ8 {86 οἰϊοῦ ΟἿ οὗὁὨ {6 Βοιμδπ θιηριγο: (818 18. [0]- 
Ἰονοὰ Ὀγ 86 ἔνψο Εριβίϊοβ (ο {μ6 Οοσιπίμίδηβ, θθοδυδο (ὐουηιἢ νγ88 8 
Ἰαγρα, ΡΟ 6, δηά τοῃοπν θα οἵγ. Τὸ {ππὶ βυοοθθάβ {μ6 ΕἸ Ρί 8.16 ἴο 
1πΠ6 Οδἰαδῃβ, 0 “6 γα 86 ἐπμαθιίδηίβ οὗ (ἰαἰαίϊα, ἃ τορίοη οὗ Αϑι8 
ΜίηοΥυ, ἴῃ το ἢ. 6.6 βονθγαὶ ομσοῃοβ. Ναοχὺ Ὁ] τὰς ΕἸ βί]6 ἰο 
16 ΕΡΒαοβίδηϑ, θθοδιβα Ερθθϑυβ νγὰ8 {π6 οἰϊοῦ οἷἵγ οὗ Αβὶα Μίμοσ, 
ΒΕΓΙΟΌΥ 80 8116. ΑἸουγαγὰβ οοσαθ ἰπ6 ΕἸΡΙ81168 ἴο {16 ῬΒΣΙρρίαπβ, 
(ὐο]οξβίδηβ, δῃηὰ ΤΠ ΘΒΒΑΙ ΟΠ Δη8:; [ἴῸΓ ψΏΙΟΣ οτος Ὦγ. 1, αγάπου οδὴ 
ἈΒΒΙΡῚ ΠΟ ΟἾΒΟΥ ΡΓΟΌΔΌΪΘ τϑΆβοη ἰμδη [818, Υ]Ζ., μηδὲ ῬὮΠΙΡΡΙ νγγ88 ἃ 
Βουηδῃ ΟΟΪΟΠΥ, πη, ὑπογοΐοσο, ὑμ6 ΕἸ βδι]6 ἴο {6 ῬὮ]ΠρΡρδη8 νγὰ8 
ΡΙδοβθά Ὀβέογο [ποβα ἰο {μ6 (ὐο]οββίδῃβ δὰ Τἢ ββαϊ πη, ἡ ἤοβο οἱτ168 
Μ6Γ6 ποὺ ἀἰβαησιθηοα ὈΥ̓͂ ΒΥ ραΓ συ οἰγουτηδίληοθ. Ηδ αἶβὸ 
{ΠῚ Κ8 10 ποῦ πη] Κοὶν ὑπαὶ ([Π6 Βῃογίῃθβθθ οὗ {Π6 ὑτχο Ερ βϑέ]68 ἕο {ἢ 8 
ΤΠ Β8Α] ΟἾΔ η8, ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ οἵ ἰμ6 δϑθοοηά, οδυδβοά {ποτὰ ἰο 06 ρἰδορὰ ]αϑὶ 
διηοηρ; [86 ἰούζοτβ δἀ ἀγθββαα ἰο οἰνυγο68, [μουρἢ τη ρΡοὶπὺ οὗ ἔτηο ΤΠ 6 Ὺ 
8Γ6 {86 ΘΑγ] οβί οὗ δι. Ῥδὺ]β Εἰ ρΙ8{168. 

Απηοηρ {86 ΕἸ ρΙΒ|168 διἰάγεββθα ἴο ραγ( οἶα ρουβοηβ, ἰμο86 (ο ΤΊ- 
ΤΠΟΪΌΥ πᾶν {Π6 ΡΓΘΟΘάθΏΟΒ, 88 μ6 τγἋ88 ἃ ἕανουσὶ[ο ἀἸβοῖρὶο οὗ ὅϑι. Ρδαὶ, 
856 αἰδὸ Ὀδϑοδιβα ἴμοβο ΕἸ 8168 δῦ [6 Ἰοηρσοδβί δῃὰ ἔὉ}]οϑὲ. Τὸ ἰμθτὰ 
ΒσΟΘΘαΒ {π6 Ερί8ι16 (ο ΤιαΒ, ὙΠῸ ψ͵1δ8 ἃἢ ουδηροιβί; δηᾶ (μα ἴο 
ῬὨΜΠΘπΟη 18 Ρ]ΔΟΘα ἰαβύ, 386 ἢ6 ψγ͵Ὃϑ Βιρροβϑά ἰο αν Ὀθθ ΟΠΪΥ͂ ἃ 
Ρτῖναίθ Ομγιβίδη. 1,δδ οἵ 411] οοπχθβ [116 Εὔρῖβι]6 ἰο {86 Ηρτγονβ, 
Ὀδοδυδβο 18 Δα ΒΟ ΠΟΙ τγ88 ἀουθδίοα [ῸΓΣ 4 βμογί πιο ((ουσἢ πιπουΐ 
ΔΎ Τουπάκίίοῃ, 48 ΜΥ}}}} θ6 ββονγῃ ἴῃ ἃ Βι δβεαυθηΐ ραρ6); Πζγ. [ΓΟ Σ 
αἶδβο 81} κ8 ἐπαῦ 1ἃ 88 {π6 ἰαβῦ πτιτίθα οὗ 4}} δῖ. Ῥαυ} 8 ΕἸ Ι8|168. 

ΘΟΙΏΘ Ἰοατηθα τηθη, τ 80 μᾶνο οχϑδιοϊηθα {Π6 ΘΠ ΣΟΠποΪορῪ οὗ 50. 40} 
ἘΡΙ8.168, βαᾶνα ργοροββθᾶ ἰο ύζδῆρα ἤθη τη οὔτ ΒΙΌΪ68, δοοοτάϊησ ἴο 
1Π6 οτάοθγ οὗ ὥπηδ: διι ἴο 1818 οἰαββιβοαλίΐοῃ {πο γα ἀγα ὕνγο βϑυῖοιϑ οὈ- 
7οοἴίομΒβ, νἱΖ. 1. ΤΠ6 ογάϑν οὗ {ποὶγ ἀαύθβ 888 ποῦ γϑὺ Ὀθθῃ βαἰ!ϑίλο- 
ΤΟΥ͂ ΟΥ ὉΠΘΗΪΤΊΟΤΒΙΥ βοίι]16α ἢ δηᾶ, 2. ΨΟΤΥ ΟΟΠΒΙἀοσϑ Ὁ] ΠΟΙ Υ͂ 
11} αἰίοπά ἐῃ6 δἱίθγσδοῃ οὗ {παῦ ἍἽσάθσ συ] οἢ 48 Ὀθθη δαορίθα ἴῃ 
γποαί φαϊίίοης απαὰ υεγδίοπς οὗ (Βα Νὸν Τοβίαπιθηί. ΤὨΒ νγῶ8 {116 
Γοροϊνοα ἀγγαηροιηθηῦ ἴῃ {μ6 πιο οὗ πβεδίαθ, πὸ Πουγβηθα 1π {116 
Βερὶπηΐησ οὗἨ (86 {πι|τὰ οδμέαγυ, δῃα ΡγΟΌΘΟΪΥ 4180 οὗ ἰσϑῆβουϑ, γῆ 0 
᾿ϊνοά ἴπ {μ6 βθοοπά οϑηΐξασγι (ΟΠΒΘα ΘΠΝΥ [Ὁ 18 [86 πηοϑί δῃοιθπί 
ογάδυ ; ἴῃ Ὦζ, ἀγάπα Ἰυαρτηδηῦ 1 18 [6 ᾿αδβῦ ὑπαῦ οδῃ θ6 δαορίεα 3; 
δηὰ {πογοίοσο γα μᾶγα γοϊδϊ πὰ ἐΠ6 γϑοθιυ θα οὐοσ ἴῃ {86 δυθοαποηῦ 
Ραγὶ οὗ {818 σοῦ. ΑΚ18, βονϑυοσ, ἃ Κπον]θᾶρα οὗ (μ6 οσαϑὺ ἴῃ ψὨΙΟ ἢ 
δ, ῬΑ] 8 Ἐρίβϑι]6ε9 σοῦ Ὑσιτίθῃ οδῃηοῦ [41] 10 Ὧ6. Ὀοΐδ ἱπδίγυοίινο 
δηἀ Ὡβο] ἰο {π6 Ὀ10]1οα] διυάθηΐξ, γα αν ἀθοιηθὰ 1ὕ ῬτΟΡΟΥ ἴο ϑβιιὺ- 
)οῖη 4 ΤΆΒΙΕ οὔ {ποεῖν ΟΠΕΟΝΟΠΟΘΙΟΑΙ, ΟΕΡΕΒ (88 Θβίϑ Ὁ] 156 α ἴῃ (Π 6 
Βιι βεαπθηῦ ρᾳρ68), ἡ ΠΙΟἢ Ἔχ Ι 119 {Π|6 ρἴδοθθ ΠΘΓα, μα {Π6 {1168 
ΜΠ Θη, (ΠΟΥ ὙΓΟΓΘ ἸῺ 411 ργορδὈ}1ὺν ταβρθούνου τι ΐθη. ΤΒ6 ἀδίαδ, ὅτα. 

1 [ΤΒδτὸ σσαβ, βοπδνοσ, 8ἢ ΘΑΣΪΥ νϑσί δι οη 88 ἴὸ {86 υἷδοθ ἴῃ πίοι (86 Ἐρίδεϊα τὸ [86 
Ἠεῦγοννβ δδου]ὰ βἰδπὰ ; ϑοτθ ρί δοίης ἰδ θαύνοοη τΠ6 ΟΔ]διίαπβ απ ὰ ἘΡἢοδβίβηβ, απὰ οἴμοῦς 
ἀἴγθοῦγ Ὀδίοτο 1 Τίμ., νβοσο, ἰμάθοά, ἰὲ 18 ἰοαπὰ ἰῃ τἴ06 Ῥεδὲ ΜΆ88. ; δὰ {πὶ5 ογάοσ ἢα 8 
Ὀθοη [Ὁ]]ονγδὰ ὈΥ 1,Δο ἢ πιδπη. 

Ὁ Ὅτ, Ἰλτάπου5 οσΚ5, ϑνο. νοὶ]. υἱ. ρρ. 640---649. ; 41ο. γο]. 1], ῬΡΡ. 407, 408. 



δ΄ 

Οὐδεεγυαΐζίοπς οἡ ἐδο Αροεδίοἰϊεαὶ Ἐ᾽ ρἐβέἐἴε5. δι] 

αϑϑῖσιοα Ὀγ Ὅτ. 1μαγάπον δηᾶ οἴμον Ἰθαγπθᾶ τηθῃ, ἃγὸ ἀὍΪΥ ποίϊοθὰ ἴῃ 
86 ΤΟ] οι ΡΑΡΘ8. 

ἘΡΙΒΤΙΕΒ. ῬΙΛΟΒΒ. Α.Ὁ. 
1 ΤΠοββα] ΟΠ Δ}8 - - - Οοτδ - - - - 52 
2 ΤἘΠΟΒΒΔΙΟΙἾΒῺΒ - - . Οοσῖδ “- - ἈΞ : - : 52 

: : Αἱ ἐδ εοἷοξο οὔὐ δῶ 
(ἰαϊαῦίδηϑ - - - Οογϊπιδ - ΟΣ ΘΔΙΙΥ ἴῃ 53 

1 ΟοΥ πε ίδη - - - Ἐρδοϑδ “- τ - - 57 
: Ὀοπὲ 16 πὰ οὐ 57 

Ἐοπιδῃβ ᾿ - - Οὐπη(δ - οἵ ἴ86 Ῥορίπηίης οὔ 58 

2 ΟοΥὐμειίδηθ - “ [ Μαροάοηία . - δ8 
(ρεῖμδρε ἥτοτα ῬΆΣΠΡΡΙ) 

ἘΡΒοβίδη5 - - - ἘοΣΘ - ΤΗ͂Σ ᾿ ἘΝ ἦ 3} 6Ὶ 
ἐτνυ τοῖς ΟΘ δηᾶ Ο 6 

ΕἸΜΠρΡίαπς ᾿ “ - ΒΒοπιθ ΟΥ̓ 1860 Βεκχίπηίης οὗ 68 
ΟὐΟ]οπβίδῃ8β - - - Βοτθ - - ΕΣ - ἢ, ᾿ 62 

: πἰ ἐῆο σα οἱ 62 
ῬΒΠοτηοη - - - Ἐοτηθ - ΟΣ ΘΑΙΪ ἴῃ - 63 

ΓΔ} Αβοιυῖῦ 'δὸ οηὰ οὐ 62 
ἘΈΡΕΟΜΕ ᾿ ᾿ { ῬΟΙΒΔΡ5 ἴτοται πον ἢ ΟΥ ΘΑΙΪΥ ἰπ 68 
11 ὙΠΔΟΙΔΥ - - - Μεαοοάοηϊα - - - β4 
ΤΙ 59 - - - - Μαδοοάοηϊδ - - - 64 
2 ΤΙΠΙΟΙὮΥ - - - Βοπιθ - - - - 6ὅ 

111. Το Οαἰλοῖϊο Ἐξ εβέϊοξ ΔΥῸ βου ἴῃ ὨΌΤΩΌΘΓ, δπα οοηίδίπ (ἢ 
Ἰείίοσβ οὗ {88 δροβίϊθβϑ «4π|68, Ῥοΐθσ, όομη, δῃὰ Ψυὰ6. ὙΠΟΥ 876 
ἰαγηθὰ (αίλοῖϊς 3, ὑπαὺ 18, ρζ,ΘΏΘΓΑΙ ΟΥ Ά ππΐνοτβαὶ, θθοδυβα {π6Ὺ 8Γ6 
ποῖ Δ ἀγοββθα ἴο [86 Ὀ6]ΙΘυοῦβ οὗ βο!θ ρδγουϊαῦ ΟἰΓΥ͂ ΟΥ ΘΟὨΠΙΓΥ͂. ΟΥ 
ἴο ἱπάινϊάμαϊ8α, 48 δι. Ῥδὺ} ΒΒ ΕἸ β|168 σσογθ, ρυΐ ἰὸ (γι βίδηβ ἴθ ρ6- 
ὭΘΓΑΙ, ΟΥ 1ο ΟἸ τἰδίϊδηβ οὐ βϑνϑγαὰὶ οουηΐσίθαβ Τηδ δυθ)οϊηθα (406 
Ἔχ 118 [Π6 ἀδίοβ οὗ (6 Οὐδίμο]ς ΕἸ 18.168, δῃὰ αἷϑὸ (Π6 ρίασθβ ΠΟ ΓΘ 
{πὸ ν τ τὸ γι θη, ΔρΎΘΘΘΡΪΥ ἴο ἐπ6 οΥοΣ οβίδ 8 ῃ6α ἱὰ {16 [Ὁ] 
ΡᾶΡ68. 

ἘΡΙΒΤΙΕΒ. ῬΊΛΟΙΒ, Α.Ὁ. 
Ψ4πι08 - - . - συ «“- . - - 6Ὶ1Ι 
1 Ῥεῖογ - «- - - ΒοτῚΘ - - - - 64 
2 Ῥεῖογ - - - - Βοπιο - ΑΡουὶ (δο Ῥορὶπηΐηρ οἵ 65 
1 Ζοβη - 5 ᾿ [ ὕμκηονῃ ᾿ 68 

(Ρεσδδρα Ερμιοβυ8) ΟΥ̓ ΘΑΣΙΥ πῃ 69 
". ᾿ δὲ - , 68 2 δηὰ 8 Φοδπ ἘΡΒεϑαδ ΟΣ ΘΑΙΙΥ ἱπ 69 

ΨΦυάς - - - - Ὀμκηοόνῃ - - - θ4 οΥ 65 

ΙΝ. Τῇ σϑηογαὶ ρἴδη οα ΒΟ ἢ [Π6 ΕἸ ΡΙ 8.168 ἀγὸ τυ θη, 18. 3γϑί, ἴο 
ἀϊβουββ απὰ ἀβοϊᾷθ ἐπε ΘΟὨ ΓΟΥΘΓΒΥ, ΟΥ ἴο Γαΐα6 {86 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ΠΟΙΟΉΒ, 
ὙΒΙοἢ Πδα ἀγίβθηῃ ἴῃ [86 Ομ γΟἾ, ΟΥ διηοηρ' (ἢ 6 ῬΘΥΒΟΙΒ, ἴο τ βοτὰ {ΠΥ 
ΔΙῸ Δἀαγοββοα, δῃα τ μοῦ γα (Π6 οσοδβίοῃ οὗ {ποῦ Ὀοΐηρ τὺυϊζίθῃ : 
Δα, δεοοπαϊΐν, ἰο ἰοῦ ἴΠ6 ΟὈβογνδηςα οὐὗἩ ἰοβο ἀιυ 68 τ ἢ οἢ που]ά 
6 ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ δΔηα οὗἩὨ Δ βοϊαΐθ ᾿πηρογίδποθ ἴο {86 ΟἸ βία μα σοῖὶ ἴῃ 
ΘΥ̓́ΘΓΥ͂ 86.6, οοπβίἀδγαύϊομ θϑῖηρ' ΟΠ ΘΗν ρσίνθη ἴο (Βο86 ρδγίζου αν ρυδοαβ 
ΟΥ σἱγίιιοβ οὗ [86 ΟἸγιβύϊδῃ ομδγδοίοσ πο 1Π6 ἀϊβρυΐθθ {παὺ οοολ- 
βιοπϑᾶ {μ6 ΕἸΡΙ81168 τηϊσαὺ ἰοιαρὺ ἐμθτὰ ἴο πορίθοί, ἴῃ ρυγϑυΐπρ [818 
Ἰηο Βοά, τορασγὰ 18 μβδὰ ο [Π6 ορογαίϊϊοῃ οὗ (ὴ6 σσαδβ οὔ ἀἀοά ὑροῃ 
[Π6 80}, ἐπγουῦρσ τ θοἢ δίομθ {π6 {ππρθ οὗ αοα οαπ θ6 τῖρμγ 
ΒΡΡΓΘΠοηαθα, δηὰ ὈῪ σοῖς δοσορίδηοα οα {π6 στουπά οὗὨ ΕΟ γβιβ 

1 [ΤῈ ἀδίεβ οἵ ἴ:686 ΕΡ 5:16 8 τ 1] Ὀ6 σοπείἀοχγοὰ ἱῃ ηοίο8 ου {86 σμδρίογϑ τὶ ἢ Ἰγοδὶ οὗ 
61]. 
2. ὁχ ἰδὸ ογ βίη δπὰ γεάβοῃ οὗ ἐπὶ Δρροϊϊδιίοη, 866 [86 σβδρίοσ ψίοὰ ἰπἰτοάποοϑ (μου. 



δ12 7]ηἰγοαμεξίοη ἕο ἐδο Λῆειο 7 φείαπιοπί. 

τοδοπιρίοι, ἰΔ1ὰ μοϊά οὗἩ ὈΥ͂ (1, ἀπά 6 }168 411 ΟἸ σϊββη βογνίοα, 
Αἰἰεποῃ 15 ἔθη ρα]4, ἤγεβὶ, ἴο (6 πδίισγα δπα βου 168 οὗ [Ππ6 δου] οὗ 
τηδη, ἴῃ ὙΔΙΟἢ (Π6 ὑπαάογβίδηαιηρ 18 ἰο Ἰοδὰ 186 νγχᾶῦ, δπὰ {πα ψ1]}, 
ἉΒΘΟΟΏ8, 8πα δοῦνα ΡῬΟΎΤΘΓΒ ἃγα ἴο {ΌΪ]ΟῪ ; δηά, βοοοῃάϊυ, ἰο {86 
ῃδίαγα οὗ γϑ!σίοη 1ῃ σοηοσγαὶ, τ ΒΙΟἢ 18 ἃ ΓΕΆΒΟΠΔΌ]6 βογνίοθ, ἰθαομίησ 
118 {πῶὺ γα ᾶγα πού 0 Ὀ6 ἀοίθστηϊηθα ΟΥ̓ δι ρογβ 1] Οὰ 8 ἐδποῖθθ, ποῦ ὉΥῪ 
Ὀ]Π1ηα ραββίοῃβ, Ὀυΐ ὈΥ ἃ Ζομπά 7μάσπιεπέ διὰ α σοοά πάετγείαπαϊησ οὗ 
{π6 τη ἀπα {}} οὗ ἀοα ; δηα αἶβο βμονίηρ τι8 (6 ὩὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ὉΠΊΟῊ 
οὗ (δ! ἀπά ρῥγβδοίῖοθ, οὗ γαῖ δηα ΒΟ ηθ88. Τα ρίουθ, αἰδεοιοπαῖο, 
δηα [Δ1Π{0] τη ποῦ ἴῃ Ἡ ΒΙΟἢ {Π6 ἀροβι]θβ δαἀπηοηϊβῆ, γορτγονο, οχμοσί, 
ΟΥ ΟΠῈΓ οοπβοίδοη, οϑὴ ΟὨΪΥ Ὀ6 δαἀδαυλίοὶυ δρργοοϊδίοθα ὃν Εἷπὶ πο, 
Ὀγ ρμεαθδῃϊΐ δπὰ Αἰ]σοηΐ βίυαγ, 18 ΘηΔὈΪΘα ἴο δηΐοσ ΠΥ ἱπίο 186 βρὶτι 
οὗ {86 ᾿πβρίγοά δυίβογα. 

Υ. Ἐχρ]τοῖξ 48 186 ΕρΙ 6168 Ὡπαυ δι! Δ Ό]Υ ἀγὰ ἰπ 41} διπἀδιηδηίαὶ 
Ροϊηίβ, 1 18 ποῖ ἰο Ὀ6 ἀδη16α (Παΐ βοπλα ραγίϑ οὗ {μ6πὶ ἃγὰ ποσὰ ἰῇ ου] 
ἴο Ὀ6 υπάετγϑίοοα ἔδπδη (6 (ἀοΒβροῖ8.} ὙΠ686 ἃγῖβθ, οὐ δοῦγβα, ἴῃ ραγί, 
ἔγοιω {π6 πδίαυσγα οὗ Π6 βιι })θοῖβ, ἕου {π6 παίυγαὶ τῆδη ὑπάἀογβίδπάοι 
ποῦ {π6 {πϊηρβ οἵ ἰῃ6 ϑρίγιὶ οὐ ἀοά. Βαΐ, Ὀοειάθβ {π6 ῥγο πα πᾶσ 
5ριγίίμαί οὈδίδοϊο, (μθτα ἃγα αι [168 γι δίηρ ἔγοτα {π6 οἰμβαγδοίδγ οὗ 
(6 τυϊησ. 1ἢ 8)ὴ ΕΡΙβ[16 την (Ὠϊηρβ ἃγὰ οὐ 6 α, ΟΥ̓ ΟΔΪΥ 6 σΒΕΠῪ 
τηδῃίϊοποά, Ὀοσδυβθ {μι 6 Ὺ δῦ βυρροβεά ἰο θ6 Κπονῃ ΗΥ {π6 ρεγβϑοη ἴο 
ψθοῖὰ 1 18 Δἀἀγοβθθα; Ὀαΐ, ἴο ἃ ρογβοῃ υπβοαπαϊηϊοα ἡ] ἢ βυο ρᾶτ- 
(ἰοῦ ]αγβ, (ΒΥ οαπποῦ θὰ ργαβαηΐξ ΘΟΠΒΙάΘΓΆθ]6 ἀβΒηου] γ. ὙὉΤΠα αἰαὶγβ 
ἀϊβουββοα Ὦγ δῖ. Ῥδὺὰὶ  γ σογίδι ]Υ 7 6}} Κποσγῃ ἰο {86 ρϑγβϑοῃβ ἴο 
ὙΠΟ ἢ6 τοῖο; ὙΠῸ ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΠΥ που ΘΆ5]Υ ἀρρσγομαπαὰ [18 
ΤηΘΔηϊηρ;,, Δηα 566 ἴπ6 ἴογοθ δηὰ ἰθηάθπου οἵ ἢ18 ἀϊδοουσϑθ. 4.8, μον- 
ΕΥ̓́ΘΓ, γα γγἰπο ᾿ἴνα δ {818 ἀϊϑδίδημοα οὗ {1π|6, ὁϑῃ οὈϊΐδιϊῃ ΠΟ Ἰηἴοσιηδίϊ ἢ 
ΘΟΠΟΘΓΠηρ {16 ΟΟΟΑΒΙΟ Οὗ 818 τι ηρ, ΟΥἨ ΤΏ ἌΘπδγδοῖον δα οἰγουτα- 
Βίδῃσεαβ οὗ {Π6 ΡΟΥΒΟΩΒ [ὉΓ στ θοπὶ Β18 ΕΡρΙ 5.168 τοῦ Ἰμιοπα θά, ὁχοορὶ 
τ δὶ οδη μα οΟἸ]οοἰοα ἔγοτα ἰπ6 Εὐρ 8.168 ὑποιηβοῖνεβ, ἰΌ 18 ποῖ βίγδηρθ 
1Ππδὖ βονϑσαὶ {πη σβ ἴῃ {ποιὰ βου ἃ ρροαΣ οὔϑουγα ἴο α8. ἘΠ ΓΙΠΟΥ, τἱ 
18 δυἹ ἀθηΐ ἔχοι ΤΏΔΠΥ ρᾶ888 68, ἰῃαὶ ἰξ ΔΩΒΎΓΘΓΒ ἰδ ΐογβ βθηΐ, Δπὰ ατι69- 
[]0η8 ργοροβϑα [0 ἢϊπη, ὈΥ̓͂ ᾿18 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαάΘΗΪΒ; ἡ Βι οὶ 11 ἐμον Ὠλά θθθη 
Ργϑβογυεά, σουἹὰ μανὸ 1] δ γαϊβα αἰ δγθηῦ ραββασ δ ταυοῖ θοίίον {8 η 
4}1 1π6 ποίεϑ8 οὗὁὨ σομηπηδηίδύοσβ Πα οὐ! 168, 

Τὸ {686 οδιιβοβ οὗ ορβουσιίν, τ ΠΙΟΝ ΔΓΘ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἰο 41] {86 τυιο 8 
οὔ μ6 ΕΡΊβι168, νγγ6 σωδυ δή βοιηδ (παΐ ἄγ ρϑου αν ἴο δὲ, Ῥϑυϊ, οστηρ 
ἴο [᾽8 βίγία δηᾶ ἰθῆρογ. ]Ροββαββίῃηρ ἃῃ δγάθηΐ, δουΐθ, ἀπαὰ ἔδγ]ο 
πη (48 τ πάνθ βθθὴ ἴῃ ἰμ6 ργθοθαϊηρ' οΠδρίογ), 6 8668 [0 αν 
τ 6 πὶ τ ἢ στοαῦ τϑρ! ΠΥ, ἀπὰ πιπουΐ ο]ΟΒΕῚΥ δἰϊθπαϊησ ἴο πιο μοά. 
Ἡδποδ αγῖβα ἢοβα γοαυθηῦ ραγοη Π6868 πο Οσσὰσ ἴῃ ἢ18 ΕΣ ρ 5.168. 
Τὴ 1Ἀ86 οουγβα οὗ πὶβ ἀγσυμμθηΐ ἢ βογαθίϊπηθ8 Ὀγθδ 8 ΟἹ ΔΟΤυρΥ, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΡ ἴο ρυγβθ ἃ πο ἱμουσῃῦ {παὺ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [Ὁ [86 Βυρροτί οὗ 

1 ΤΊ (ΟἸ]Ἱοτίηρ, τοπηασὶς οὐ ἃ ἰδῖϊθ ὀχοο]Ἰοηὺ ΤΊ ΟΣ, οἡ (Π6 Θγ ρίαΓΟΒ ἴπ ΚΌΠΟΓΑΙ, ἰδ Ρρ8τ- 
εἰσα ]ΑΥῪ ΔΡΡΙ 8016 ἴο 8ι. Ῥδὰ}Β Ἐρί διε: --- “ ὨΗΠςσα] 168 ἰπάἀθοὰ τπεγα ἀτγε, Ὀὰὶ ἴῃς ἐϊε- 
αἰγεοίίησ ρτοσορὶβ ἴΠογ σοπίδίη ἀγα βι οἰ ΟΕ ΘΆΒΥ ; δηὰ Β6 ΜῈΟ τοδάβ ἴ86 ϑοτιρίαγεβ ῈῈ 
δῇ πηρτγο)ιαϊςοά ταϊπά, τασδὲ νῈ σοηνίηςοά, [πὲ 16 το ]9 ἐπ [ΠΟΥ αν ἰπ υἱὸν 15 ἴο ἰοβδὰ 
τηδηκιηᾶ ἴο Ἐμεῖς ἵστιοϑὲ δὰ Ὀεβὲὶ μαρρίποβθ. ὈΟΪῚ ΠογΘ δὰ πογοαῆοσ. ΤΏΘΥ ἰηίοττη ΟἹΓ 
τοδϑοη, ἴποῪ συϊὰθ Οὐγ σΟΠΒΟΙΘΠΟΟΒ ; ἰῃ δῃοτγί, {ΠῸ} δυὸ 1ῃ6 ᾿γογὰβ Ὀοϊῃ οὗ ει ρογαὶ! δπὰ 
οἴογηαὶ 11. ΟἿ ΡΙΩ 5 βΟΙΤΏΟΠΒ, γ0], ἱν. Ρ. 3356, ὅ66 δἷδο Μγβ, Μοτο᾿β Εϑεδὺ οὐ 8ι, Ῥφῃ!], 
νοΐ, ἱ. ΡΡ. 59 -- 72. 



Οἡ ἐδ Ἐριβεϊε ἰο ἐλ. Ποπιατιϑ. δὅ18 

ΒΟτ16 Ῥοιῃΐ δγβίησ ἔγοπι {μ6 5] εοῦ, ([Πουρ ποῦ ἱπηπρθ᾽αίο!Υ Ἰοδάϊηρ; 
ἴο 10; απ σἤθη ἢ6 ἢΔ8 Θχπιααδιθα δυοἷ ποῖν ἰά6α, ἢ τοί υγηβ ἔσοῖὼ ἮΪβ 
αἀιστϑββίου νι μοσ δ ΔῊΥ ἐπεϊπχαϊοη οὗἩ [π6 σἤδησα οὗ ἰορῖο, 8ο {παῖ σοη- 
ΒΙ ἀΘγ Ὁ ]6 αὐ θηίϊοι 18 γθαυ βία ἴῃ ογάδν ἰο γοίαϊπ 1[Π6 οοηποοϊϊΐοη. Ηἰ8 
[τεαυθαῦ οἤδῃρ68 Οὗ ρουβοὴβ δῃηα ργοροβϑι οη8 οὗ οδ)βοϊίοηβ, τυ βιοῖ ἢ 6 
ΔΏΒΥΟΓΒ ὙΠ Πουῦ ρίνιησ ΔΩΥ ὈΥδὶ ᾿ἸηΕτηδίοη, ἀγὸ 480 οδιβθθ οὗ 
δι ρα γ. Τὸ {Π|686 νγα τηδύ δά, 1. 6 πιοάθγῃ ἀϊνἰβίοηβ οὐ ομβδρ- 
6.8 δη νϑῦβθβ, ὙγΒ]οἢ} ἀϊδϑοῖν (Π6 σοηπεοίίοῃ οὗ ραγίβ, πῃᾶ Ὀγθακ 
{πθπὶ 1πἴο ἔγαστωθηίβ ; δπα, 2. ΟἿνῦΣ ἀποογίδι ΠΥ δοποθγηΐηρ {Π|6 Ῥουβοῃ8Β 
Δααγοϑθθά, 88 νγὲ}} δἃ8. 186 ΟΡ᾿ ποπΒ δηὰ ργβδοιῖσθβ ἴο νυ βῖ ἢ (Π6 στοιῦ 
ΑΡοβεὶβ οὔ ἐπ (θη }]6ϑ 8]}υ 68, βδουπηθίϊπιθ8. ΟὨΪΥ ἴῃ δχπογίαϊομβ δπὰ 
γϑργοοῖβιὶ ΟἿΟΣ σαυδ68 οὗ ΟὈβου τ Υ ταϊρηῦ 6 αβϑῖρπϑα, ᾿νὰΐ {Π6 ρτο- 
ΟΘαηρ ἀγα ὑπ πιοδῦ τηδίουα! ; απὰ {π6 Κηαον]θάσα οὐὨ {π6πὶ, ἢ τ 
βίυαν νι] ἃ σέσλέ Βριγῖῦ, γ}}} Θπα 0] 6. 8 ἴο αϑοθγίδιη ἴῃ σαϑὲ πψὶτμουῖ 
ἀβου!γ. [πη βιυάνιησ [Π6 ΕρΊβι168. οὗ {π6 Νονυν Τοβίαπιθηϊ 10 τητϑὲ 
Αἰνναυ8 06 ΓΟΠΙΘΙΏΡΘΓοα {Ππΐ, Ὀ681165 ΠΙὕδταγυ, οὐ [10], ἀμ σταπηπιαί 4] 
αἰ.8, 10 18 δβϑοη αὶ ἰο (Π6 ΟΠ γβίίδη βιυάθπς ἐμαὶ 18 ταϊηὰ 6 ἴῃ - 
βίγυοίοα ὈΥ ἐξ ὦ ϑρίγέξ ὯῸ οαπ δἰομα θῆϑθ]6 τῇδ ἰγατη8 ψ ο ΗΘ 
[458 οϑυβθα 0 θ6 τυχϊζίθη το Ὀ6 στρ γ πονση. 

ΟΗΑΡ. ΣΧ, 

ΟΝ ΤῊΞ ἘΡΙΒΊΙΞΒ ΤΟ ΤῊΞ ΒΟΜΑΝΒ. 

Ι. ΤῊΣ Ἐρ΄ 8116 ἴο {ἢ Βοιηδηϑ, (πουσὰ ΒΓ ἴῃ Ἤτον οὗ {ἴπηο, 6 ρῬ]δοϑά 
ἢγβὶ οὗ 411} 106 δροβίο!!οαὶ Ἰοίίογβθ, οἰτθοτ ἔγοπι {πΠ6 ργθ-θιωϊηθποθ οὗ 
Βοπιθ, 85 Ὀδίηρ [ἢ6 τηϊϑῖγθϑϑ οὐ 1π6 τυ ου]ά, οὐ Ὀθόδδιβ6 10 18 188 Ἰοησαδβί 
ΔΑ τηοϑῦ οι Ὠργ μϑηβῖνο οὗ 4}} δῖ. Ῥαυ] ΕΡ 51.858. ψαγιουβ νυ ϑδᾶγϑ 
ἢανα Ὀ6θὴ δϑϑισῃρα ἴον 118 ἀαίθβ.1 δίῃ ἘΠῚ γοίδϑυβ 1 ἴο {Π6 γϑαγ δ5 ; 
Τιδησὶυδ, Βίδηορ Ῥδάγβοη, Ὦγϑ. ΜῈ} δπὰ ὙΥ ΒΌΥ, Εδοσιοῖυϑ, Βοῖπθο- 
οἰ, Ῥτοΐδεβου. δίυδγι, δα οἰδθσβ, ἰο {πΠ6 γϑαγ 67; Ὦγ, ᾿ανίἀϑοη ἴο 
δ7 οὐ ὅ8; Βαγοπῖιβ, ΜΊΟΠΔ6]18, οσγα Βαστιηρσίου, γα. Βθηδοῦ δπα 
ΤΑΥάΠΟΣ, δηὰ βῆορ Τοιμ]ϊηθ, ἴο {π6 γϑὰν 58; Με. ΑἸξογὰ ἴο {86 
Ὀερϊπηΐϊηρ οὗ 68 ; Ατομθῖβμορ [Π8Π6Γ δηᾶ οὐγ ΒΙ0]6 οῃγομοίοσυ, ἴο 
{π6 γοαῦ 60; Ὦγ. Ηδ]68 ἰο {Π6 δηὰ οὗ ὅ8, οΥ {Π6 Ῥερίπηϊηρ οὗ δ9; 
δηα Βοβοητη ἑὸν ἰο {Π6 6πα οὗ [π6 γϑαῦ δὅ8. Τηδ τηοβῖῦ ῥοῦ] ἀδίθ 
18 1Παὖ τ! ἢ αβϑῖρτιβ (18 ΕἸ ΡΙ8116 1ο {π6 δπά οἱἉ δ7, οὐ 1π6 Ὀαρ᾽ηπληρ 
οὗ δ8 ; αὖ ὙἘΊΟἢ ἔπη δι. Ῥδὺϊ νὰ8 αἱ Οοῦηίῃ, νἤθποα ἢ6 ψγὰϑ ργθ- 
Ρδυΐῃσ ἴο ρῸ ἴο “6γαδβαϊθπι τι {π6 ΘΟ] ]Θοἰοἢ 8 νυ οἷ μαὰ θ6 θη πιά 
Ὀγ τ86 ΟἸγΙβιδη8 οὐ Μίδοθαοηϊα δηα Αομαῖα ἔὸσ {μον ρόοοῦ Ὀγοίῃγαη 
πῃ ὅυάφα. (Ἰζοτα. χν. 26 --- 27.) ΤῈ Ερίβι16 νγὰβ ἀϊοϊαϊθα ὈῪῚ {86 

δ ἸΟΚο᾿Β ἘϑΒΑΥ͂ ἴογ (ἢ6 ὑπάετδίδπαϊηρ' οὗ δὲ. ῬΔῸ} 5 ἘΡί511ε8 (Ὑ οσῖκβ, υο]. 11}., Ρ. 275. 
εἰ δεῳ. Ὧϑο8 4]80 1)τ. αἀτανοθβ ΕβΒΑΥ ου ἴ86 ΟΠΑγβοῖογ οὗ [Π6 Αροβίίεβ δπὰ Ενδηρε ἰδίβ, ΡΌ. 
146----168., ἴοτ δοίη υϑοία! τοιλσ 8 οὐ [Π|6 ΟὐΒΟΌΓΠΥ οὗἉ 8. 1᾽ Δ} 8 ΕΡί5ι168. ᾿ 

3 ΤῊΐϑβ ορίπΐοη ἰ8 βαιβίδοιου!ν νἱπαϊσαιοὰ δὲ σοπϑι θσϑθ]θ Ἰθηρίμ, ΟΥ̓ τ. ὅ. Ῥ. ΕἼδεῖ, ἴῃ 
ἃ ἀἰδεοτιδιίοη, 126 ἐεπιροτε, φιο Ῥαμὶϊ εριδίοἰα αὐ Ποπιαποα δογὶρία εξ (Τ αδίομα, 1189); 
τοστίηϊθὰ ἰηῃ Ῥοιὴβ δηὰ ΕπροτῖΒ 5.ΠΟΣο Οὐοπιπιοηϊαιἰίοηαμι ὙΤΒοοϊορίοδγαπι, γο]. 1, 
ῬΡ. 541-74. 

ΥΟΙ,. ΙΥ. 1, 



δ]14 Ϊπέγοσμοίτοπ ἐο ἐΐδε ειο Τοείαηιοηΐ. 

Δροϑίΐα ἴῃ {πὸ ατϑοῖκ ἰαηρύασα' ἰο Τοτία8 Ὠἷδ διμαπιθηβ18 (χυΐ. 92.}, 
δηα νγᾶ8 βοηΐ ἴο {π6 σμυσοῖ αὖ Βοιῃο, ΡΥ Ῥἤοῦο, ἃ ἀδδοοηηθββ οὐ {86 
σπυγο ἢ αὐ Οδηοῆγοα (χυ!. 1.), ᾿ο86 ἸΟΌΥΠΟΥ ἴο Εοπιο αῇἴοτάοα ϑ8έ. 
Ῥδι] δὴ ὁρρουγίαπιν οἵ πυιθησ ἰο {π6 ΟἾ ΓΙ βυϊδη5 ἴῃ {πα οἱὐγ. Ὑδαΐ 
Πα στοία ἔσοτα Οουῖπί}} 18 (τίΠοῦ νἀ θηΐ ἔἴγομῃ Εομλη8 χνὶ. 23. Ὑ ΠΟΓΟ 
ἢ βοηἀβ βα] υἰδίοπβ ἔγοπι Εγιβίυϑ ἢ 6 σμϑι τ] δίῃ οὐὗὨ Οογί ἢ (τσ Ὡς ἢ 
οἷν, να ᾿βδσῃ ἔγομι 2 Τίντα. ἱν. 20. τγαϑ {π6 ρμίδοθ οὐ [ἷβ γϑβϑίθποθ), 
Δηα ἔγοια (ἀδίαβ, τῆο ᾿ϊνεα δὲ Οοσυι πίῃ (1 ΟΟΥ. 1. 14.), τ βοπι 8. Ρδὺ] 
ἰαγτηβ λὶς ἢοβέ, απὰ (Πα Ποβί οὗἉ 4}1} {πΠ6 Ο τϊβῦδη ομυγοῖ {ἢ 6 Γα. 

11. Ταῦ {818 Ερίδι] 6 [88 αἰνναυβ ὕθθῃ δοκπον)οάροα (ο ΡῈ ἃ 
σΘηυΪΠ6 8π4 δι ῃποηῖο ργοάποίοη οὗ δι. Ῥδυ], 18 αἰϊοϑίθα Ὀγ {6 
ΟΧΡΓΟΒ8. ἀδοϊαγα!Οη8 δηα ατοίδίοπβ οἵ ἰγοπριβ3, ὙΒΘΟρΡὮΣΪ 5 οὗὨ 
Απιοοῖ 3, ΟἸοπτοπὶ οἵ ΑἸδχαπαγὶα ὁ, Του] δὴ ὅ, Οτίσοη δ, δά ὉΥ 4} 
ΕἸ Βα 6 ης ΘΟΟ] Θϑ δῦσα! ὙυιίοτθΊ [Ὁ νγ)8 4180 οἱἱθα οὐ αἰ ἴο ὃν 
[6 ἀροδίο!!ς ΕΠ 6γβ7, ΟἸοτηθηῦ οὗ Βοος", ῬοΙγ ΣΡ", αθὰ Ὀγ 186 
σἤυτοί68 οὗ ΊΘΠηΘ πα ΤΠ, γοηβ.}9 
Τα σοπυΐϊηθηθ88 οὐὗἁὨ σμηρίουβ χυ. δηά χυϊ. π88 Ὀθθὴ οὗ ἰαΐθ Ὑϑᾶγβ 

ἱτηρυρσηοα ὈΥ Ηδυπιδηη (πη ρᾶγ), ϑϑιλίον, ϑοδοιί, ἘΠΟΏΒοτ, δηά 
Θβρϑαοία!γ Βαυσ. ΤΠΟΙΓ ἀσσυμηοηΐίβ να ΘΟ Θδχϑιϊῃθα ἴῃ ἀείϑι}, 
Δα πνοϑὺ 8} 8 8 ίοσ]Υ τοξαϊοα Ὁ Ῥτοίδββοσ ϑίυαγί, ᾿η ἢϊ8 Τηἰτοάυο- 
τἰοη ἴο {π6 ᾿ρίϑι16 ἴο {π6 Βοιηδηβ ᾽; (866, ἴοο, ᾿ϑανιἀβομβ ἰἰτοάυο- 
τἴοη, 11. 188---196. Δηα 1)6 ΥΥ̓͂ οἰἴϑ᾽8 (οτησηθηίασυ), [Π6 τϑ}ῦ οὗὁἩ ῆοξο 
ΓΟΒΘΆΓΟΠ65. ῥτονοβ "γε, {παῤ {Π6Υ6 18 Ὧ0 Ἰηΐθσμαὶ ουϊάθησα ἴο ῥσγονθ 
ὑπαὶ {Ππ086 οΠαρίθυβ ἃΓ6 ἘΡΌΓΣΙΟΣΒ; δηὰ δεοοπαϊῳ, ἰπαὺ πὸ δχίθγῃδὶ 
ον άθμοθ οὗ ΔΠΥ͂ ΘΟὨΒΙΔΘΥΔΌΪΕῈ γεῖσῃῦ οδπ Ὀ6 δἀἀυςθα ἴῃ ἑνοῦ οὗ {18 
ΒΡ Ροϑ τοη. Α} (6 πιδμυβοῦιρίβ τ 1ΟἿ ἀγα οὗὁἨ δὴν δυίβοσιν (ὙΠ 
ΒΟΙΠΘ ΨΆΑΓΙΘΙΥ 48 10 {116 ροδϊοπ οὗ χνὶ. 28 ---27., πα τι [8.6 ΟἸ]ΒΒΙΟῚ 
οὗ {Πππδξ6 σόῦβθβ ἰῇ 8 ἔδθυνν οΔ668,}) ἃγὰ Οἢ {Π6 5146 οὗὨ (6 σϑῃυϊηθΏ 685 οὗ 
1Π686 σΠδ 6 Γ8. ἐΓΘΓΟΠΊ6 ΓΔΘΠΠΟῺΒ ᾽3, {παῦ Π6 ΚΙΗΘΥ οὗ ΒοπλΘ τωϑιυβοτιρίβ 
τ ἢ οὐ οι] χνὶ, 25---27.: απὰ ΥΥ οἰβίριη οἱΐθβ ἃ (ὐσάθχ 1,μδἴ1η08 
νι ἰοἷν α15ὸ οὔλ 8 (086 γθῦβοβ.Ό Βαΐ ἴῃ γαραγα ἰὸ 411 (6 σϑοΐ οὔ {86 
δύιθοηἢ 8δηα βἰχίθοη ἢ ομαρίθυθ, πὸ δυϊμου νυ ἔγομλ σαδυ βου ρίϑ, 
ἔΠογθ, οὐὁἨ νϑγβίομθ, Ἰναγγαηΐδ 18 ἴῃ Βι Βρθοίηρ [ΠΘΙῺ. 

ΠΠ|. Τα ϑδογιρίαγοβ ἄἀο ποῦ ἱπέοστη ὃ8 δἱ τ μαὺ {1π|6 οὐ ὈΥ̓Ψ ΠΟΙ 
6 οβρβὶ νγαὰβ ἔἥγαϊ ργϑδομβοα αὖ Βοῆθ. ἹὩδοβθ ὙΠῸ δββοσὶ ὑμαΐ [Π6 
σμυγοῖ ἴῃ {πὲ ΟἿ 88 ἰουμαοα ὈΥ δὲ. Ῥοίοσ, βῆ ργοάμοθ ὯῸ ϑοϊ ἃ 
ἔουπάδιοη ἔῸΣ {μ6ῖῦ ορὶπίοι : ἔογ, ᾿ξ 6 μαὰ ρῥγθδοβοᾶ {6 Αοϑροὶ 

1 Βο]]αττηΐης δηᾶ ϑδ᾽πλθσου ἱπιαρίποᾶ ἐμαί {1} }9 αρίδ]9 τῦδϑ τυυι θη ἰη 1,δεΐη, Ὀπὶ τΐ8 Ὧο- 
τἴίοη 8 οοπιγϑα!ςιοὰ ὈΥ [6 τ 016 συγτοης οὐἩ ΟΠ τ ϑιΐδη δπη αυ ν ; δηάὰ Φοῦπη Αἀγίδη Βοϊτοπ, 
ἃ Οεγπιὰη οτὶς, ἐδηοϊοὰ {Πδὺ ᾿ξ ττὰβ υυγί το ἴῃ Ατδιηδῖς, Ὀπὶ ἮΘ νγ88 ΔΙΏΡΥ τείιτοθά ὉῪ 
ατίοκθαοῃ. ΨΜίβεσ, Ηθγιη, ὅδε. Νον. Τοδῖ. βασβ 11. ῃ. 864. Ἐοδοηνηῦ]]εσ, βοδο]δ, υὙο]. 11}, 
Ῥ. 859. ὶ 

5 Τιατάποτ᾽β  ΟΤΚΒ, 8γνο. νοΐ, 1Ϊ. ῬΡ. 168---Ἰ 65. ; 4ἴ0. νοϊ], 1. ΡΡ. 868, 869. 
5 1υ1ἀ. ϑνο. νο]. 1. ΡΡ. 195---199. ; 4ϊο. γο]. ἱ. ὑ». 885---388. 
4 Τοϊὰ. ϑνο. νο]. ἰΐ. ρΡ. 222---9224. ; 4ϊο. νοΐ, ἱ. ΡΡ. 400---402. 
5 ἸΡιὰ. 8νο. νοΐ. ἱϊ. Ρῃ. 266---272. ; 4ϊο. νο], 1, ΡΡ. 424---428. 
4 Τυϊά. ϑνο. το]. ᾿ϊ. Ρ᾽. 8375---377.; 4ἴ0. νοὶ. 1. Ρ᾿. 482---484. 
Ἶ Ἰρυϊὰ, ϑνο, γο]. ἰΐ. ρρ. 471, 472. ; 4ϊο. νοὶ. ἱ, Ρ. 585, 
3 Τοϊά. 8νο. νοὶ. 1ἷ. ὑ, 835.; 410. νο]. ἱ, Ρ. 296. 
9. Τοϊὰ, ϑγο. νοἱ. ἰϊ. Ρ. 94. ; 410. νοΐ. ;. Ρ. 329. 
6 Τρϊὰ. ϑὃνο. νοϊ, ἰϊ. Ρ.1 5]. ; 4ϊο. νοϊ, 1. Ρ. 861]. 
" Θεθατί᾿ 5 ΟΟΤΩΤΩΘὨΔΙΥΥ οὐ το Ἐρί 5116 ἴο ἴπΠ6 ΠΟΙ ΔηΒ, ΡΡ. 48 ---δ0. 
12 Ἡϊογοηγτηΐὶ Οοϊητ. ἴῃ ΕΡἢ. 11}. 5. 



Οη ἐλε Ἐρίϑεϊο ἰο ἐδ Ποπιαπ5." δ1ὅ 

ἔἤοτα, 1ξ 18 ποῖ ᾿ἸΚοὶγ ἐπαῦ βοῇ δὴ δνϑηΐῦ νου]Ἱᾶ αν θθϑη Ἰθς ἀπηο- 
Εἰοοα ἴῃ {πὸ Αοἰβ οὗ (86 Αροβίϊθβ, ψῇοσα {π6 Ἰαῦουγβ οὗ Ῥϑίθν ἃγθ 
ΡῬΑΓΠΟΟ]ΑΥΪΥ τοϊαίθα τυ ὑπο86 οὗ Ῥαδὺ], ναι ἢ ἔοττῃ 1π6 οἰοῦ 8β- 
76οὐ οὗ (ῃαῷ ὈοοΚ. Νοῦ σδὴ 1Ὁ 6 τη846 ργόρδῦ]6 {πῶ (π6 δυίμοῦ οὗ 
{118 Ερ᾿ 8116 δου] πᾶνε τηϑάβ πῸ σείθγθησθ παΐθυοσ ἰὸ {818 οἰγοὰπ,- 
βίδῃοοθ, 1. 10 δὰ Ὀδθὴ ἴτὰθ. ΤΟΙ 8 81}}} 1688 μ᾽ διβϑι 1} ἴῃ [86 
ορ!ηΐοῃ, {παῦ {6 σπυτοῖ νγαβ ρ]δηΐθα δ Βοιμο ὈΥ {δα 7οἱπῦ ἸαθουγΒ οὗ 
Ῥδίον δηὰ αϑυὶ, ἴοσ 1 18 δυϊἀδηῦ ἴγοπι Εοιβῃβ 1. 8. τπαῇ 4] παά 
ΠΟνΘΥ 6θη ἴῃ ἰδαῦ ΟἿ ΡΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἴο ἢ]8 τυ ηρ 1818 Ερια]6. ΑΒ, 
πον ανογ, (86 ἴδιηθ οὗ {8186 ουγοῦ δα γοδοπθα ἢϊτα ἰοηρ Ὀοΐοτα ἢθ 
ψτοίθ {π6 ργοϑοηὺ ἰοιΐον (χν. 23.), [π6 τηοϑῦ Ῥγοῦαῦ]α ορὶ πῖοῃ 18 {παῖ 
οὔ Ὧν. Βϑῆβοῃ, Μιοῆβ6}18, διδοῖ, Βοβθηνα 1] 6 Υ, δα ΟἵΠΟΥ ΟΥΙ 168, 
νἱ2. (αὶ (ΓΠ6 (ὐοϑρ6ὶ νγὰβ ἢγδ ργθδοιθαὰ ἰθθσα ΟΥ̓ βοῖὴθ οὗ ἴποβθ 
ΡῬΟιβοῦβ πὸ ᾿ιοατὰ Ῥδίθσς Ῥγϑδοῖ, δῃὰ νγοῦθ οοῃνυθεῖθα δἱ “6 γαββί θη 
ου {6 ἀαγΥ οὗ Ῥοηϊθοοδβί : [ῸΓ Μὰ ἰθᾶγῃ ἔσο Δοίβ 11. 10. {πδι 16 Γ6 
ΘΓ ὑπο αὖ « ΥΆβαθη, δίγαηφεγβ οὗ ἤδοηπιο, ὡειοβ, ανά ργυδεϊψέοξ. 
ΤΉ686 Βοιθδῃ «678, οἢ {πον γοΐυση ἤοπγθ, ἀν 1688 ργοδοῃθα ΟὨτὶβὲ 
ἴο {Π61Ὁ οοιηΐγυτηθη (ῃογθἷ, ἀπ α ῬγΟΌΔΌΪΥ οοηνογίθα βοπια οὗ ἱμϑηι: 
80 (παῦὺ [16 στο αὖ Βόοπλα, Κ τηοϑύ οὗ 186 ομυχοθθθ ἢ (ἀπ 
οου Γ168, νγ88 δὖὺ ἢγϑῦ ΘΟΙΩρΡΟΒΘα οὗ 68. Βυΐ 11 γγᾶϑ Βοοὴ δῃϊαγροα 
ὈΥ Θοηνοσίβ ἔγοιῃ ἃιηοηρ {Π6 τοὶ σίου ῥγοβοὶγύθβ ἴο « υἀαΐδη), δηα ἴῃ 
Ῥιοσθεβ οἵ {π|ὸ 88 Ἰποτθαβοά ΟΥ̓ {1πΠ6ὸ ἤονίησ ἴὰ οὗ {ῃ8 ἸαΔου]αΐτουβ 
(ἀθμ. 1168 το ράνα ᾿ποιηβοῖνθα ἴο (ἢ γῖϑὺ ἴῃ δι πυσήθογὰ, (παῖ, αὖ 1Π6 
ἰὴ δ, δὰ] σγοῖθ ἢἷ8 ΕἸρΊ816 ἴο {86 Βοτηδηβ, {ποῦ σΟΠ νου ν᾽ 88 
ταῦοῖ βροκοη οὗ {πγουρδουῦ {πΠ6 νοῦ]. (1. 8.) Αἰηοτρ {μ6 θαυ] ϑϑῖ 
ΤῊ ΘΒεΘΏρΟΥΒ οὗ {ΠῸ δὶ ἢ ΟΣ Ῥσοτηοίοτβ οὗ 108 ἀοοίγπθ8, Απαγοῃϊουϑ δηὰ 
πη ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 δηυτηογαίοα (Βοπ. χν]. 7.), δῃα αἷδο Βυΐωβ, τῇ. βαπιθ, 
ΡοϑθΌΪγ, ψμοβ6 ἔδίμοσ δϑοϊδίθα εἶθδὰ (γιϑῦ ἴῃ Ὀραγιηρ ἴΠ86 ΟΓΟΕΒ. 
(χνι. 18.; Μαικ χν. 21.) 

ΙΝ. ΤὨα οοοαβίοη οὗ συιηρ [118 ΕΡΙ8Β116 ΤΥ θα β}]γ Ὀ6 οοΟἸ]Θοίοα 
ἤοὰ (86 ΕΡΙβι16 ἰίβε]!, [Ὁ ἀρρϑαᾶσγβ ἰμαὺῦ δι. ὕδυὶ, γῆο πδᾶ ἤββθη 
τηπάθ δοαυδίηϊοα ἢ 411} (Π6 οἰτουμηθίαποσβ οὗ 186 ΟἸ τ β0 188 αἱ ΒΟσΩΘ 
ν Δᾳυῖα δπὰ Ῥυίβο]]α (οτλ. χνὶ. 3), δα ὈΥ οἰποῦ Ψ6ν8νν ῇο πὰ 
Ῥδϑη Ἂχρβὶ]ϑᾶ ἔγοια Εοσμθ ὈΥ {π6 ἄθοτγθα οὗ ΟἸδυάϊι8 (οὐδ αν. 2.) 
Ὑγ89 ὙΘΓῪ ἀσδίσουβ οὗ βϑοῖηρ' ἔμθ, (μα Π6 τοϊρῦ Ἰπηραχέ ὕο {861} βοιλβ 
βρὶγιαδὶ σις (Εροια. 1. 8---18., χν. 14., χνὶ. 1.); θαΐ, θεϊηρ ῥγανθηῖθα 
ἔγοπι ν᾽βιθηρ ὉΠ 6 πὶ, 88 6 δα ρῥγοροβϑί, ἴῃ ἢ18 7ΟΌΓΠΘΥ ἰηΐο ϑρδῖη, ἢ6 
Δι] οα Πἰτη86}} οὗἨ Π6 ορρογίυπιν (μαΐ ρῥγθβθηῖθα 1ἰθοὶ ἢ ὑο δὲπὶ ὈΥ (89 
ἀεραγίασο ΟἹ ΡΒαδο ἴἰο ομηθ, ἴἰο βαῃά ἰβοῖὰ δὴ ΕΡ 8116. (Εοπι. χνἹ. 1,2.) 
ΕἸηάϊηρ, μοτουογ, ἐπα (π6 ΟΒΌΣΟΝ, νγ88 σοι ροϑθα ῬΑΓΌΥ οὗἨ Βοδίμθηβ 
γΠῸ δά δια γδοθα {μ6 ὐοβρεὶ, ἀπά ραγΥ οὗ “678, σγο, ψ ἢ ΤΩΔΠΥ͂ 
ΤΘΠΙΔΙ ἰπρ' ΡΓΘ] Δα 1668, θα] ἸΘνοα πὶ «6818 848 ἴῃς Μεββιδῇῃ ; δηὰ ἤπαϊηρ 
8,150 ὑπαῦ ΛΔ ΘΟὨ ΘὨΓΠ]0Ὼ8. ἄσοβα ἔσο (μ6 (ἀθ} 1116 Θοηνοσίβ οἰ ΠΉ]ηρ᾽ 
Θαυ] ρῥτίν!] θυ ο8 τὴ (86 Ηοῦτον ΟΒγιβυδηβ (ΒΟ οἰαῖμηβ {86 ἰαὐΐον 
ΔΟΒΟΙ αὔθ] γ σοίυβοα ἴο δαπηϊῦ υ}]688 {86 (ἀθηί1]6 οοηνοσίβ 6 Γ6 οἰγουσα- 
οἰ504.), Β πσσοίβ {π18 ἘΡ 516 ἴο οοπῦροβα (686 ἀ:βἔδγθηῃοθβ, ὈὉῪ ρίνίηρ 

1 Αἱ τμῖ8 τἴπιθ ἔΠοτῸ ποτ ατοαὶ πυτηθεῖβ οὐ ον δὲ Βοῖαθ. Φόβορῇμβ τοϊϑίοδ ἐμὲ {πο ὶσ 
ΠΌΤΩΒΟΓ διποπηϊαὰ ἰο οἰχῃξ τπουβαηὰ (Απιίᾳ. δὰ, 110. χυὶϊ. ο. 12.) ; δηὰ Του Ολδβαῖυβ 
(0. χχχυίί, ς. 17.) Ἰοίοσηλθ ὰ8 ἔμδὶ [ΠΟῪ πδά οδιαἰποα [86 ῥγίνι]ερο οὗ ᾿ἰνίηρ δοοοσάϊηρ ἰο 
τΠοῖτ οὐσῃ ἰανγδ. , 

μι, 3 



δ16 Ἰαποαμοέίοη ἔο ἐλο οι ΤοΕΞςία)ποηπέ. 

{π6 (116 8ὺ ἀοοίτγιηαὶ ᾿πϑιγασίίοη ἴῃ {Π6 ἀοοίγι 685 οὗ {86 (ὐοβρεὶ οἵ {16 
σγασε οἵ (ἀοά, κ8 ΑἸΠ|Κ6 πχοοίίησ (π6 Ὀο]ονίησ ὅδνν ἀπ {Π6 Ῥα] νης 
Οὐδῃτ1168 1η {Ποῖὶγ εἰδίο οὐ παίαγαὶ αἱθπδίιοη ἴγσοα (ἀοὰ. δ {ἢυ8 
ΒίγηρΠΘῃΘα {86 ἔλἢ οὗἉ ἰπ6 Βοιηδη (ἢ Ἰβῦδηβ ἀσαϊηϑὺ [Π6 δ᾽ ΠΑ ΟῚ 8 
οὗ ἔδ᾽86 τϑδοθογ; Ὀδίησ ἈΡΡυΘμθηβιῖνο ᾿οϑῦ ἢ18. ᾿πνο] ίασΎ ὔξβΘησοΘ 
ἔγουυ Βοταα βου Ὀ6 ἐπγπθαὰ Ὀγ [86 δια ὅο [86 ργοὐιάϊοθ οὗ ἐπ 
αοβρϑεὶ. 

, ἴῃ οὐδ (]]Υ ἰο πηάογβίδηα (18 ΕΣ ρ᾿ 8.16, Ὁ ἰδ πδοαββατυ τῃδὲ τα 
βῃοιυ]α Ὀ6 δοαυδιηΐοα τι [Π6 ἐδηοίθ Ὀ6]Ιονθα Ὀγ {Πο86 τυ οθα ΘγσΌΟσΒ 
186 ἀροβίϊα ἤδθγθ ὄὅὄχροβϑ8β δῃὰ οοηζιΐθβ. [10 18 οἷθδγ ὑπαὶ πα νγοίβ ἴο 
ΡΘΓΒΟῺΒ νγῆο διὰ Ὀδθῃ οἰΐ μοῦ (ἀθῃ.} 168 οΥὁἩ «6γ78, απὰ (μαΐ 18 σταπά 
ἀοϑίση τγᾶ8 ἴ0 Γϑίιονα ἴδ6 ῥγο)υϊοθθ δπίοτσίαϊμθα ΟΥ̓ ὈοΓΒ {π686 46- 
ΒΟΓΙΡ 0.8 οΟὗὁἨ ῬΘΥΒΟΙΒ. 
ΤΠ στοδίογ ρασγύ οὗ [ηὴ6 ΟΕΝΤΙΙΕΒ, νῦο ᾿ἰνϑὰ 1π στοββ ἸσΏΟΓΔΏΟΘΘ, 

αἸά ποῖ ἰγοιὉ]6 {Ππθτ86}ν 68 τοιοῖ Θομοοσδηρ ἴπ6 ραγάίοη οἵ {πρὶν βίη8, 
οΥἹ ἴπ6 καἰναίοη οὗ ἘΠ 6. βοι}]8» απὰ {6 τοϑὶ δοἰϊονοά ἰῃδὺ {Π 61} νἱγίιοϑ8 
ἀοβογνϑα ἐπα ἔδνουσ οὗ {π6ὶῦ ροάβ, θυ ὺ ἰὴ {}}18 χοῦ] οὐ ἱῃ ἴΠ6 ποχί, 
1 ὙΠ γα σα τα δηυτησ 10 οχροοὶ αἴζον ἀθαῖῃ. ὙΠΟΥ αἶβο ὑπουρσῆις ἐμὲ 
{Π6ῚΓ ν]οθ8. ΟΥ̓ 81η8 ΕΓ6 δχριαϊθα Ὀγ {πεῖν νἱγίαθβ, Ἔβρϑο] γ 16 ὙΠ6Ὺ 
ὝΟΓΘ (ΥΌΪΥ ΒΟΓΓΥ͂ ἔοτ (ἢ6 ΟΥΙΓ.68 ΓΏΘΥ Δα σοϊηταϊ θα ; (0Υ {Π6Υ ἀφοϊατρα 
ἃ τη 10 Ὀ6 Ἰηηοδηῦ Ἧ 80 Τορθηΐθα οὗ 18 ἔδι]. [Ι͂ἢ οτᾶδυ ἰο δχρίδίθ 
{Π6 πηυδβῦ Δίγοςιοιθ Οὐ ΠΊ68, ΠΥ δα τοοοῦυσβα ἰὸ ρυγ βολίϊοηβ δηά 
ΒΆΟΓΙἤ θα, δηα βοιηϑίϊηθϑ οἴογθα πυτηδῃ ν]οῖ! 8; Ὀαΐ {Π|6 νγβθϑὺ διηοηρ; 
1Πὸηὰ πα] δ η6α (Ππαῖ ποίμιηρ νγα8 στρογ δύ ἴο ἀρρθαβ88 {86 ΠῚ ν Υ 
{δ ἃ οἰἰαησα οὗ 116, 

ΤῈὴ6 εν, οὐ ἴἢ6 οἴοῦ δαπά, ἀν 6 41] πβδη κα ᾿Ἰηἴο (ἤγ6 6 ο͵455 68, 
ΤΊ,  γδέ ννὰ8 σοπηρυβαα οὗ γσἢ Θουϑ 6 τυ 088 τσ δουβηθε8 Ἔχοθθάθα 
{Π6ῚΣ εἰη8; [6 δεοοπά σοι με βθα ἢο886 Μ]1086 τσ ὐοουβηθβ8θ γὰ8 δαυδὶ 
ἴο {Π6}Υ Β1η8; δηαὰ ἋΠ6 ἐῤίγά σοπίαϊηραὰ νὶοίοα τῆθῃ, ἡ ἤΟΒα δ᾽ 8 ὝΟΓΘ 
ΠΊΟΤΘ 1 Ὠυταῦδν ὕπδη {6} ροοά ἀδθάβ, ΤὭδγΥ ἐπουρδῖ, Βονονοσ, ἰμδὶ 
{ποῦ ταῦ ΠῸ ΡΘΓβΟἢ 80 ΣἹρῃϊθουϑ ἃ8 ποὺ ἴο δίδπα ἴῃ πθϑθὰ οὗ ρᾶτγαοῃ : 
Ρμυΐ τῆϑν Ὀε]ανοᾶ ἰμαΐ Ὁ Ὺ βιουϊὰ ορίδϊη 1Ὁ ὈΥ σοροῃπΐίδῃοθ, ὈΥ δου- 
[δόδίυη οὗ [861 δἴηϑ, ὈΥ͂ αἰπηκρίνιηρ, ΟΥ̓ ᾿γάυ δ, ὈΥ {6 Δ]! οἴο 8 τυ ποῖ 
(ὐυά βοις ἤθη, ὈΥ͂ {Π6ῖγ ρα γΙ Ποδ 08, ΒΔ υ Π 068, πὰ οἤδηρα οὗ ]Π6, 
84 αὔονο 4}1 ΟΥ̓ [86 Βο]θ πῃ βδουῆσα πο 188 ΔΏΠΙΆΠΥ Οἴἴδγθα οα 
1ὉΠ6 στοαῦ (ΑΥ̓͂ οὗ δἱοῃδπιδηῦ ; --- πα 16 {ποῦ γοὺ τϑπιδιηφὶ δηυτπηρ; 
ἴο Ὀ6 ρμαγάοῃοά, ονογγτπηρ (ΤΠ6Υ 881) ννουἹα Ὀ6 οχριαΐθα ὈΥ ἀδδίδι. 
Ἐαγίοι, (16 τηοϑὺ Ζοαίουϑ δηλοηρσ {Π6 «6ν)ν8 δηξοσίαϊ 6 α νἈΓΙΟῸΒ ΕΥΤΟ- 
ὭΘΟΙ8 ΟΡ ΪΟΠΒ ταἰδιϊνα ἴο ὑποὶν 7α5υΠολίϊοι, ἴο {πΠ6 οἰθοίίΐοη οἵ [δεῖς 
Ὡἠδίοη, πα ἴο ἰῃ6 Βοιπαη συνογηπχοηΐ, Ν᾽ οὗ 10 18 ἱπερογίδηῦ ἴο Θ0Π- 
β'46γ, ἃ8 δῖ. δὰ! 888 γϑίαϊθα {δηλ αὖ σοῃβι θυ Ὁ]6 ἰθησίμ ἴπ {818 
ἘΣ ΡΙ8Ε16, 

1, Τὴδ 96 γ)γ718 δβϑιριηιβδα ἴπγοα ρτουηάθ οὗ } 8} 8οαίίοη, ὈΥ ν ῖοι (6 Ὺ 
ΟΓΘ ἀοΙν ΓΘα ἔγομι ὕῃ6 σι} ἀπα ρυπἰϑτηθηΐ οὗ βἷῃ ; ΥἹΖ. 

(1.) 711λε οτίγαογαϊπαγν ρὶοίν απ πιογὶ ὁ ἰλοὶν' αποοδίον 85 Α ὈΥΔΒατη, 185880,  ΒΟΟΌ, 
δηὰ τἘ86 ἔν εἶνα ραισίάτο δ, δηα 186 οσονοηδηῦ αοἀ πιδὰς νὴ ἰἤδηι; ἴῸς [86 88Κ6 οὗ 
ὙΠΟ ῥἱοῖγ, 48 Ηθ μδὰ ῥγοιηῖβοα ἴο Ὁ]658. ὑπ] ροβίογιγ, μον ᾿Βουσαῦ ὑπαὶ {1118 
οονοπδηῦ οδἰξχ οὐ Ηϊηι ἴο ἰὈγρῖνα τμοῖν β'πθ. ΤῊ ΘΥΓῸΓ ἰ5 οοηζαϊοὰ Ὀγ 51. Ραὺϊ ἴῃ 
1η6 πίηιδ οἰναρίθσ, τθογα ἢ6 βῆοννβ ὑδαῖ (οι 8 Ῥγοῦλῖβθ8 Ὑ6ΓῈ τηδ8 ΟὨΪΥ ἴο 186 
Τα Ὁ} ἀδδοση δι 58 οὗ ΑΌΤαδδσ ; ἀπὰ 1 ὕἤδ6 ἰαίίογ ραγί οὔ 86 ΑΓΒ σμδρίοσ, τὶς ἢ 
ΘΟΠΗ͂ΣΤΩΒ 88 δϑβογίίοῃ ἰὼ οἰ δρίον 111. 29, 80. (Βαῖὶ αοα νὰβ αἰἰϊκα [86 οἀ οὗ τς 

΄ 
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7675 δηα (θη 11168: πὰ ἐμαὶ ἃ8 δ'η δπᾶ ἄδαι ἢ Παὰ σοτηα 'π {πγου ἢ {δ 6} οσονθηδηὶ 
πολ δῃὰ οοιμπλοη [ΠΥ Αἀλπ), 80 5ῃοιὰ 5 θ6 ρίνθη ὕἴο θο] ΘΟ ν ὸΓβ ἔγοσα διμοηρ, 
Βοίἢ ΠΥ 186 σοπηπιοη Ηο δά οὗ [Π6 πον οονοπαηῖ, 6:5 ΟἿ δῦ. 

(3.) Τλεὶν ἀποιοίοασο οΓ Θά ἱλγοισ ἃ ἰδ ἰαιο 97 Οὐά, απὰ ἱλεῖν αἰϊέροποθ ἐπ ἰδλδ 
αἰμάψ 977 ἰλαὶ ἰαιθ: ὑπ λ1ο}λ {Π|6 Ὶ Θϑεππαῖθαὰ 8ὸ. ἢ σι Υ ἃ8 το πιρκα ἰΐ ἃ Ρ]6ὰ [ὉΓ {116 τὸ- 
τη βϑίοι ΟὗἁἨ Π6 }Ὁ δίη8. [Ι͂ῃ ορροϑοη ἴοὸ 1{}ι|8 ποιίοη, 80. Ῥ8ὺ] ργονθβ, 'π {6 βοοοπά 
ΤΠ ΑΡΕΣ ὑμαῦ τρϑῃ ἰ5 υϑ δοιὰ, ποῦ ὈΥ ἴ86 Κποπίθαρα, θυΐ Ὁ ἔδ6 οὐβθγνδιοα οὗ 
1η6 ἰδῖν. 

(3.) ΤῇὴεΨ οογῖϑ8 97 ἐλε ἴαισ, στ ιϊοῖ σόα ἴο οχρὶδίο βίη ; ψῇθποθ ἴπ6 68 ἰηἰουτοά 
{πὰῦ 16 φη1}168. τπιιδῦ τθοεῖνα {Π|6 ψ οἷα ἰὰτν οὗἨ Μόοβθβ, δβρβοία! !ν οεἰτουπιοϊδίοη, 
ἴῃ ογάὰδν ἰὼ ἢ6 }υϑι θα δπιὶ βανοί, --- ἰῇ ΟΥ̓ΒΟΡ υνοτιϊϑ, ὑμδῦὺ ΤΏΘΓΘ 88 ΠῸ βδ νϑι 0 
ουῦ οὗἩἍ {πὸ νίκῃ Ὀοᾶγ. [π ορροβίτη ἴο {1}|83 ΘΥτΤοηθοιβ ἰδποῖ, δῖ. Ῥαι] ἴοπ 685 
ὑπαῦ (86 1 ον!τσαϊ ᾿ανν ἀ068 ποὺ αχρίαῖο, δῦ ΟὨἿΥῪ ΓΟνθα 8 βίη : δὰ {Ππϑι 1 Χορ 1.8 
ου ἴδι6 ββογβοθὰ ὑθαβὶβ {86 ρυινπιϑχποηῦ ἀπθ ἴο 186 δίπηθγ, ("}. 20. γ. 90.) 

2, ΤΠ ἀοοίτϊ πα οὗ [Π6 «δν)7΄0]8 σοπμοδγηϊησ δοίη, τ 88, παῖ 68 αοα 
Πδα ρῥγοιηῖβοα Αὔτγα δηλ {πὶ Ηδ νου ]α Ὀΐαεβ 18 βθϑα, {π4ὲ Ης νου]ὰ 
σῖνα 10 ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 (τὰ βρὶγίζαδὶ Ὀ]6βαῖησ, θυ 130 {86 ἰδηᾷ οὗὨ (κ- 
πδηῃ, δηα {παι Ηδ "νου ]α βυβἕου 1 το αν 6}} ὑπογα ἴῃ ῬγΟΒροΥΥ, ἀπά 
σΟηϑιογ 10 ἃ8 Η18 ομαγοῦ προῦ δαγῃ ; {πο γα ίοσα 1185 Ὁ] ββίησ αχίθηαρά 
1ῦ το {πεῖν ψ}|016 παίΐοη. ὙΠΟΥ͂ αϑϑογιϑα (παὶ (ἀοα νγᾶ8 δομπά ἴο ἢ118] 
1686 Ρτο 1888 [0 ΘΥΘΥΥ͂ «6νὺ, Ὀδσαυ86 ἢ6 τῦλ8 ἃ ἀδεοδπάδηΐ οὐ ΑΙ γα πη, 
ΠΟ ΊΠ ον ἢ6 ποτ τρῃίθουϑ ΟΥ̓ ]ΟΪςΘα, {1 {ΠΠ{Ὸ] ΟΥ̓ ἀπ ὈΟ]ἸΘνηρ. ὙΠΘΥ 
αϑϑη θεμανοα ἐπδῦ ἃ ργορμοῖ οὐρῇ ποὺ ἴο ργοηοιποθ ἀσαϊηϑὺ {Π|6ῚὉ 
πδίϊοη {Π6 ῥΤΟΡἤΘΟΙ65 Ὑ 1 ἢ ὙὨΙοἢ ἢ6 τγὰ8ϑ ᾿πϑριγοά, θυ νγὰ8 Ῥοιιπά ἴο 
ΤΓοϑῖϑ (ῃ6. Μ}}} οὗ Οαοά, ὈΥ̓͂ ργαγίπς, ἅκΚ Μοβθα, {παὶ 18 παπια τηϊρΐ 
6 ὀχρυπροά ἥτοπι {Π6 Ῥοοϊκς οὗ 68. Τίιθβ8 «“6ν18} ούτόυβ Π]βγαΐθ 
16 ἀὐσαπηθηΐβ οὗ 85.. Ῥδὺ] τοϊαῦνα Ὀοὺὰ ἴο παίλυμδὶ οἱθοϊίοη δηᾷ ἴο 
16 σαἰῤ οἵ Αοἄ ἴῃ 4]] 118 τηϑδηιησϑ. 

3. [115 ψ6ΡΟῚ] Κατ {παὶ τ 6 ῬΠΑΓΙ86685, δὲ ᾿ἰοαϑὺ (ποθ τ ῆο τ οτα οὗ 
{π6 ΡΑΤΥ οὗ Φυάδθ [Π6 (ἀδυ]οπῖία οὐ (δ) Ἰδη, ΟΠ θγιβμθα (Π6 τηοϑῖ 
τοοίθα ἀνϑυύβίοη [0 ἔοσεῖρῃ τηασ᾽βίγαῦοβ ; δηα ἔγοιῃ ἃ ἤα86 ᾿πίου γί 00 
οἵ δου, χνὶὶ. 16., Ἐπουσπῦ 10 ἀπ] ἔα} ἴο ρϑν ἰσιθαΐα ἴο, ΟΥ̓ ἴ0 δοϊζπον- 
Ἰεάσο, {Π6 Ῥθοπηϑη θη ρόγοῦ. Εὐχρθοίηρ ἃ Μοβϑίαθι ὑπο πνου]ὰ 6ϑἴα- 
Ὀ]18}} ἃ ἐδυρογαὶ Κιησάομι, ἀπά ᾿ ατγαῖθ τ θτὰ ἔγοτο ἴΠ 6 ἀομηΐοι οὗ [Π16 
Ἐυπλλη83, ΓΠΕΥ 6 γ6 σῖρα ἔοσ γϑρ]οη, απ αἵ 8}] ὑϊπλ68 γεδυ ἰο γον 
ΟἹ 1Π6 γοῖθ. Εγϑη {Π6 76 })78 δ Βθυὴθ [δα δ] δ αΥ Ὀδριη ἴο ογθδαίθ 
ἀιδέυγθδηοθϑ τῆ ΐϊο οσοδβίοηρα πα οαϊοῖ οὗ Οἰαυάϊυβ, {Πῆΐ 41} “ὃνν8 
ββουὰ ἀερατγί ἔγοπι Ἐοιηθῆ; δπᾶ 48, 1π {πο86 ϑαῦὶν {ἰτη68, [Π6 ΟἾγί8- 
[ἸΔ 8 σγθγθ σΘΠΘΓΆΪΥ οοπουπαρα πὶ {πΠ6 { 6νγ8, 10 18 ἢοῦ ἈΠΙΙ ΚΟΥ {παῦ 
Ὀοιὰ ἡγόγα ἱποϊυάρά ἴῃ {Π8 ἄθοσθθ Αὖὐ {189 Ὁπ|6 αἶβο, {Π6 οῪ οὗ Βοιῃθ 
οοπίαϊ ποα ψἹ πὶ ΠΘ τβοὶ ἢ [6 5668 οὗ ᾿ῃΒΌσγθοῖοη ἀπ οἷν} ψγὰγ. ΤΙ 6 
δθηδίθ 8 ΒΘΟΓΘΕΥ 76 ]ουβ οὗ [86 διαρϑγοῦ, υγἢ0 ἴῃ Π18 [τη δυβροοοα 
{π6 βοῃαῖθβ. Τῇ "ἴθ αν οὔ [Π6 δ ροΓΟΓ ὑγὴ8 δβ6] ἄοπλ ἔγθθ ΠἸΌσὰ 
ἀλησαῦ ; ἀπά ἰῃ6 Βυοααοβϑίοη ἴο {ἰπ6 ΤΠ γοη6, ἴον {π6 ἀθαίῃ οὗ ΟἸδι 18, 
ὙγᾺ3 Ρυγομαβοα ὈΥ Ἰαγραβ8868 (0 {6 προτὶ συλτα, Ὑ ἢ {116 λυ] 16] 
ΠΟΙΙΟἢ8 Ομ υβῃθα ὈῪ {Π6 «6νγ8, [Ὁ 19 πὸ νοπάσδγ ἐμαῦ {Π6Υ, 1ῃ βϑυθγαὶ 1π- 
βίδῃςοθ, ρᾷνϑ οᾶ86 Οὗ Βιιβρϊοίοη ἴοὸ [Π6 Βογηᾶῃ σονογῃτηθηῦ, ὙΠῸ πουϊὰ 

1 (οπίραγο δίαιξ, χχίϊ. 15--.22. πὶ Φοβορῆπβ, Απὶ “6ἀ. 110. χνῖϊ. 6. 2. Ιὲ νγὰϑ 8 
τολχῖηι Ὑγ} [86 90 νγ78 τμδι ἐλδ τοοτία τα σίυεη ἰο δε 78γαείϊίο6 ; υ᾿ϊ8ῖ ᾿ΠΕΥ δου ἃ μανο 186 
ΒΌΡΤΟΤΊΘ ΓΟ] ΘΥΟΓΥ͂ ὙΠΟΤΟ, δὰ τηδῦ τη6 6 11165 5Βῃου]ά δ6 1ΠοῖΓ νὰ 558}5. ᾿ 

2. 7Ζοβθρῆμδβ ἀβ 6], Φαά. 110. τἱῖ, ς. 81. ϑαειομίαβ ἰη Υὶ εϑραβίδῃο, ς. 4. Ὑδοίϊυβ, Ηΐϊδῖ. 
110. 11, ς. δ. 

8 Αοἰϑ χυ δ. 2, ϑυοίοηΐυϑ ἴῃ ΟἸδαάίληο, ο. 35. 
τι, 8 



δ18 Τηγοιμοίίογὶ ἔο ἐλο Δῆειο Τοκίαηιο,ιξ. 

Ῥα σἷαᾶ οὗἩἨ Δ Ορρουτα ΠΥ ἰο Ἔχροὶ ἔγοτα ὑπ ΟἿ ῬΘΓΒΟΠΒ γγὯῸ ὝΟΓΘ 
οοπϑβιάοτοα ἀδησθδγοιβ ἴο 18 ροδοα ἀπά ΒΘΟΌΓΙΥ : ΠΟΓΡ 15 1ἴ Προ 80]6, 
οἡ ἐπῖ8 δοσοιηῦ, ὑπαὶ {π6 ΟΠ τιβιϊληβ, Ἀπάογ δὴ Ἰἄθα οὗ δεϊηρ [Ππ6 »εει- 
αν ρεοορίε 9 Οὐοά, ἀπὰ τΠ6 δυ]6οίβ οἵ 15 Κιησάομμ δἴοπο, ταϊσῆῖ Ὀδ ἴῃ 
ἄδησον οὐ Ὀεϊηρ ᾿πέδοϊθα τι {Ππο86 ὉηΓΌΪΥ δηα τοῦθ] ]Π1οῖ8 ΒΘ ΕἸπιθ 8. 
ὕπαον 1Πμ656 οἰγοιπηδίδησοθ, ἱμογθίογα, δὲ, αὶ] Ἰυᾶάσρα 10 ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ἴο 
δχδυσί (πΠ6 Βιαη ΟΠ γιβ δηβ ἴο βιιθταῖῦ ΡΘΘΟΘΔΌΪΥ ἴο 116 ρονογῃιηθηῖ 
ππθτ τ Βιοἢ {Πρ γ ̓ινοα. Ηδ {618 (ἴα, (παῦ [6 ροισεγα ἐμαξ ὃό ( λοτι. 
ΧΙ. 1.}, οΥ {π6 σοηϑειαὐθα δα οΥ 168, αγὸ ογάἀαϊποά ὁ. αοαά, ἀπᾷ ἔογρΙ 8 
1Π6ηχ ἴο πῃθ α16 τυλτἢ τ 0886 Ὑπ0Ὸ ὁπάθανουγοα ἰο οἴδού ἃ οδησα ἢ {ἢ 6 
δονογηηθηϊ δ ΤΠ Γοιρσῃϊηρ; ΘΙΏΡΘΓΟΡ ἂὖ {118 {1π|6 τῦὰϑ {Ππαῦ τηοηϑίου οἷ 
ἸπΙαΌ Υ, Νοτο. 
ΥΙ. Τὴ ργεςβάϊησ νον οὔ μα ἰοποίβ ἢ6]α Ὁγ (Π6 Ἡ ρα 6 ῃ8 δηὰ «6:08 

οὔ Βόοπηβ ν}}}} Θηδθ]6 8 [0 δϑοοσίαϊη [86 Θ'ΟΟΡΕ ΟΥ ἀεδβίσῃ οὗ 50, Ῥδμὶ] 
πη τ τιτπσ᾿ [Π|8 ρι- 016, ν᾿ Β1Θἢ πγαβ ἴο βοὺ ἔογι ἢ τ[Πμ6 ρΐδοο οὗ Καί 8 οοι- 
ποοίρα νἢ 7υ80Βοδίίοη ; ἴο οοηαῖα [ἢ6 ππὈ6]ἸΘνιησ ; ἴο ᾿πβίγαςξ [ἢ 6 
Βα] ανίηρ 96 ; ἴο οοπῆτηι {ἰ6 (γιβίαη, δηα ἴο ἐμονν (86 βίαία οὗ {16 
1Δο]αίτουβ (θητ]6; δηά (0 ρίασα τῃ6 (ἀθηί!]α σοηνογῦ ὑροη 8 64 Ἀγ 
ΜΠ} τη6 615} ἴῃ σοϑρθοῦ οὗ ἢ18 το σιουβ σοπά! οι, 8η4 ἢΠ18 σπηΐ ἰῃ 
16 ἀϊνίηα ἔανουσ. Τ]λθ86 βανϑγαὰὶ ἀδβισῃϑ 6 γβάυοοϑ ἴο ὁΠ6 Βοἤθιῃθ, 
ὈΥ ορροϑίηρ' ΟΥ̓ ἀγρυΐησ ἢ {Π6 ᾿ηΠ 46] ΟΣ Ἀπ 6] ανίησ 6 νν, ἴῃ ἴΆνΟῸΓ 
οὗ τὴ6. ΟΠ ειϑιίϊδη οὐ Ὀο6]ονίηρ (ἀΘη 116, δηα 48 βποσίησ ἔογ) ἴΠπ6 ρτὰσα 
οὗ (ἀοὰ ἴῃ [Π6 ογοββ οἵ Ογ]οῦ ἃ5 Δρρ] 64 0]6 ἴο {ἰἸο88 “ αν οὔ, ψβοσνοῦ 
{Β6Υ πιῖσ Ρ6. ὙΘΕΥ 80] 6 πη 18 ἴπΠ6 ῬγΓορἤθίῖο νηὶ ησ ρίνσθη 0 [16 
(ἀθηθ!]α ὈΟΑΥ (οἰαρ. χὶ.) σταῖδα ᾿ηἴο {Π6 «6 18} οἰ ἐν -ΐ γα: ““ Βοδεῖ 
ποῦ {Πγ86] ἀραιπϑὺ [16 Ὀγαποθ θα." “ὙΤΒου δίαημάθοῦ ὈγῪ ἔμ}. «4 
δοιι σοπίϊπιια ἴῃ ΗΪ8 ροοίπθεβ, οἰμοσύνῖβα {Ποὺ 8130 βδ]ῦὺ Ὀ6. οαἱ οΠ᾿᾽ 
ΥΙ1. Ταῖβ Εριδι16 ουῃ5ϊδβίϑ οὗ ἔσαν ραγίβ; νυἹΖ. 

ῬΑΒῚΙ. 7}λε ΠΖιϊγοάμεοίίοπ. (οὮ. 1. 1---1δ.) 
ῬΑΕΤ []. ουὐηπέαϊΐπ ἐλε Π)οοίγιπαὶ ατὲ οὕ 6 Ε)ὶφἰϊε σοποεγηπῖπο ὥζμδίζῆει- 

ἐἴοπ. (ἰ. 16---82., 11.---Χ1,.})}; ἴπ το γὰ ἢᾶνθ, 

ΞΕΟΤ.Ὶ. Ὑὴ6 ργοροβίζοη σοποθγηῖηρ [Π6 οχίθη οὔ μ6 ἀοΒροϊ(.. 16.) 

1 ΜιΟΠΔ6] 18, νοὶ]. ἱν. ὉΡ 89 ---102. 
3. ΜιΙεςἢ δε} 8 μὰ σίνοη ἴπ6 οἰ ον Πρ πιοτὸ Ἰορίοδὶ νἱονν οὗὁἨ [86 ἀγζαπιοηπίαιϊνα μαζὶ οὗ ἴῃς 

Ερρίϑε]!ς ἴὸ τὴ6 Βοιηδηϑ, ΜΒ Ισἢ ἸΠΔῪ Ὅ6 ποῦ ἀΠΔΟΓΟΡΙ8Ό]6 ἴο [86 τοδάθγ, ΤΠ6 ρῥγὶπείρα! ροΐητ, 
Ὲ οὔβεγνθβ, ψῃϊοἢ δι. Ῥμὰ] ἱητοη 6 το ῃγονο, νγὰδ, τῃδῇ ἴῃ (σο8ρο] γα σθαι] ἃ τἰ του 6:5 
ὈΠ κόπον Ὀοίογο, δινὰ τὸ σῃϊοἢ ΒΟ 678 πὰ (ὁ πΌΪ 68 ἤν δὴ οαπὰα] οἰαὶπ). (οπι. ἱ. 15, 
16.) [πη ογάεγ ἴο ῥγουθ {8 ροϊπὶ Β6 βῆουγβ (ἰ. 18---ἰ, 920.) τῇδ δοιὴ δ ννϑ δὰ (δπεῖΐος 
ΓΘ “ ὉΠ6ΘΓ βίη," [Πδ80 15, {πὸ (ἀοά νν}}} ᾿πιραϊθ ὉΠΟῚΓ δ'η8 ἴο 76 }}8 85 μψὸ]ϊ 85 ἰο (θη }}68. 

Ηἰΐδ ὑτγοοῦ οὗἨ (18 ροδι(ἰο πᾶν Ὅ6 τοάἀιςοὰ ἴο τΠ6 ΤΟ] οννίηρ ΒΥ] ορίβ8. (. 17---24.} 
“ΠΟ νταῖῃ οὗἩ οὐ 5 γενόδ οὶ ἀραϊπβὶ [Π080 ψγῃο ΠοΙὰ {Π6 ἵγαιὰ πὶ τ τ ὨΘΟΌΒη 658 ; ἰδὲ 
18, ννο δοκηονιοάρσο τ86 ἴγπῖῃ, δῆ γοῖ βίη διπμίπδὺ ἐς. (Ἰ. 18.) 

“Τῆς (ἀοπεῖ 68 βοκπονοά οι γι ἢ8; ὈὰΣ ΡΑΓΥ ὈγῪ τΠοἷγ ἸἀοἰδίτΥ, δηἃ Ῥαγὶγ ὈΥ τμοῖς 
ΟἴδοΣ ἀδιιβίδθϊο νίοθδ, [ΠΟῪ βἰηπηοα 8ιαἰπδῖ ἴπὸ ἵγαῖην γῃϊο ἢ ΠΟΥ δοκηον]οάρεοά. 

“ΤΠεγοίοτο τἴ86 πγάῖὴ οὐ Οαοά ἰδ γεανϑδὶ δα δρϑίῃβι [πὸ θη ]68, δηά ρθη δ μ68 Ἰθπι, ([. 
19---82. 

᾿ ΤΟ 68 ἢαΥ δοκπονϊοάροα τηογὸ {τυ 88 τἤδη [86 ἐπ 0}168, πὰ γαῖ [Π6Ὺ δἰη, (ἰϊ. 1. 
17 -- 24.) 

“ (Ομ ΒΘαΠΘΉΥ 1Π6 7618} ΒΙΠΏΘΥΒ ΓΟ γοί ἸΊΟΤΘ ἀχροβοά ἴο {16 ττηῖὶ οὗἩ αοἂ," (1 
--2.ὺ " 

Ἡδνίης ἴπ05 ὈῬγοΥθα ἰδ Ροΐϊηϊ, ἢ6 δηβνγογβ [86 [0] νης οὈὐδοϊοης τυ ]οἢ ταϊρἢςξ Ὀ6 τηδὰ 6 
ἴο ἰΐ, 

ΟΡ)οοιίοη 1. “ὙΠῸ 96 νγ8 ὑγογα νγ6}1] στουηαά ἴῃ τποἷν Ἐποιυ]οᾶρο, δηὰ διυαϊεὰ τ 6 ἰανν.᾿ 
80. 'Ῥδυϊ δηθεσβ, {{ ἃ Κπον]εᾶξε οὗὨ ἴ86 ἰανν, υυϊσμους τ[Π0 Ῥοσίοστηδῃςθ οἵ ἴδ, οου]ὰ }αϑιὶν 



θη ἐϊιο Ἐρίδεϊο ἰο ἐἶιε ἸέοπιαΉ 8. 619 

δηᾷᾶ {πὰ ἀοιηοπβίσαϊοη οὗ ἰδὲ ρτγοροϑιύοη (1. 17.), ἴθ τί ἢ 1 18 
Βῃονη 1παὶ 150 Πολ οη 18 ἕο ΡῈ δὐϊδι θα, 

8 1. Νοῖ ὃν Ἡγυγὰδ. (ἰ. 18.) 
Ἐὸν {μὲ Οδπι}}ο8 (.. 19---82.) ᾿ 

ἴἢ6πι, αΟοα που] ποὺ αν σοηἀοϊμηραᾶ ἴΠ6 Οὐδης 168, το Κηονν [ἢ0 ΔῊ ὉΥ πδίαγο (1 
18---Ἰ6.) 

Οὐ]οςτίοη 2. “ Τῆο 7 ενγϑ ἡγοῦο οἰΓοπτηοβοᾷ,." ΑἼδογ. ΤΣ 18, ΠΠΟΥ τογο δα πκλοα ὉΥ͂ 
Δ Ουϊννδγὰ δβίρῃ ἴο 8 σονεπδοΐ νεῖ Οοὰ ; Ὀπὶ ([ἰ8 βῖστι ψ1}} ποῖ ἀνδιῖΐ [8086 τ μο υἱοἱδὶθ 
186 ουνοπαηῖ, (ἢ. 95---29.) 

Οὐοειοη ὃ. “ Δοοοτάϊηρ ἰο (8 ἀοοίτίπο οὗ ὅι. αὶ, το ὅθ τε παν ἼῸ0 δάνδηϊαρθ 
δῦονε ἴΠ6 Οδηι 168, βίο ἢ 15 Ταϑη ΒΕ Ὺ [Α186." ΑΠΕΤΟΣ. ΤΟΥ 511}} αν δἀναπίαροβ; (ὋΣ 
ἴο τπδτὰ τὸ σοτητηἰοὰ [86 οΥ̓Δ0168 οὗ αοἄ. Βαϊ τοῖν ὈΥΎ]ορο8 ἀο ποὶ ὀχύθηά 80 ἴδ τἢδὲ 
Αοἀά βμουϊὰ ονοσίοοκ {ποὶγ 5ἰη5, ΜΙ ΟὮ ΟΣ ΡΙΌΓΘ ΕΓ ΘΒΟΥ σου ἀθιμηβ οὐθῃ ἴῃ ὅενν8. (ἰ]. 
1---19.) 

Οὐ)θοειίοη 4. “ ΤΒΟΥ δὰ ἴπ6 1μονιοδὶ αν δη ἃ βδογῆοοβ." Αποοσ, Ηθησθ ἰδ ΩὨΟ τὸ- 
χη ἰβαίοη, δὰ ΟἾΪΥ ἴπὸ Κηον]εᾶχαο οὗἉ 5ἴη. (ἰϊ, 20.) 

Ετοπὶ ἴΠ6 φῬγοοδάϊηρ δγραπιθηῖβ δῖ. ῬΔῺΪ ἱπίουβ [Πδὲ ὅθ 8 δηᾶ (6 Π11165 πητιϑὶ 6 }ι5:18ἔἐιἐ ἃ 
ὉῪ 6 ϑαῖς πηόϑηβ, ΠΑΤΊΟΪΥ, τσὶ ποῦϊ τ1π6 Ἔν ἰς 8] αν, ΓΠγοῦρ ἢ ΚἈΠῚ ἴῃ ΟἸγίδῖ ; δηὰ ἴῃ ορ- 
Ῥοβίεςη ἴο 1π6 ππδρΊ ΠΑΓΥ δἀνδηΐϊασοδβ οὗἨ τΠ6 «6 νν8, 6 βίαϊοβ ἴπὸ ἀδοϊαγαϊίοη οἵ Ζεομδιϊδῃ, 
1Π4΄ αοἀ 15 ποῖ ἴ6 αοά οὗ ἐμς “6 ν78 ΟἾΪγ, Ὀπΐ 4180 οὗ ἴ6. ἀ6η11168. (Εἰ. 21 -- 81.) 

ΑΚ ἴὴ6 ψδοΐο ὑϊοδϑίηρ, 'γϑϑ ργοπιἰθοα ἴὸ [056 νγυῦο ψογὸ {Π6 Δ ἢ (11 ἀοϑοοη ἀδη18 οὗ ΑΌτα- 
Ἀδη, νοὶ Ὀοτ δοτὶρίατο δηὰ [Π6 {6νν8 6Ὰ]} ἢἷβ οὨ] ἄτοη, ΒΘ ῬΓΟΥΘΒ. ΠΝ ΓΟΥΠΊΘΥ ΘΒ βου τ οα 
ἔγοιῃ [86 ὀχϑηιρὶο οὗ Αὐγδδμηπι ; ὙΠῸ νῶϑ δὴ ἰάο δῖον Ὀοίογ ᾿ἷ8 ς4]}. πὶ νγὰ8 ἀδοϊαγοᾶ }ι8ῖ 
Ὀγ Οοά, οη δοοουηΐῖ οὗὨ ἢἷ8 (11, Ἰοηρ ὈοΐΌΤο ἢΪ8 εἰγουπηοϊδίοη. Ηδσηποθ 51. Ρδὺ] ἴδ Κοὸβ οσςδ- 
βῖἷοιι ἴὸ δχριΐη 186 παῖθγο δηὰ ἔγπι}18 οὗ δίτἣ. (ἰν, 1-ολσ΄. 1- 11.) Ηαδ τδόη Ῥγοςβθῆβ ἴο 
Ῥτονὸ ἤτοπι ἴ86 Θαυ Υ οὗὁἨ Οοὐ ἴδαὲὶ ἴΠ6 Φ6νγ8 δὰ πο δὐνδηΐαρθβ ἀὔουθ ἴη6 θη .168, τ ἢ 
ΤΈΒΡΘΟς τὸ ᾿πετΠςαδιίοη. ΒοΙδ ΨΦὸ 5 ἀπὰ Οοπί]οβ δὰ [οτίοιϊο "' 16 δπὰ ἱτπηπηογί8 ΠΥ, 
ΚὨγοισὶὰ τη0 οοτηπιοη δέον οὗὨἨ [ΘΓ γᾶοο, ἤοπλ ΤΠΟΥῪ ΓΠΟΠΊΒεῖνε8 δὰ ποῖ σἤοβθη 88 18 εῖγ 
Γορτεβοηϊδίῖνο. [Ὁ {Ππογοίοτο 2. ν 88 ἴἢ6 νν}}} οὔὗὁἨ αοἀ ἴο τοβίογε ἱπιπηουία "ΠΥ ΟΥ̓ ἃ ΠΕ βρίἱτὰ8] 
δεδὰ οἵ ἃ οονθηδηΐξ, υυῃϊο ἢ νγὰβ ΟἸ γὶδι, Σῦ γδϑ 81 τπαὲ Ὀοτι {ον} δηὰ Οὐ πη 1198 ΒΒου]ὰ ἢδνο 
8 64118] ΒῆΑΓΟ ἱπ 118 ΠΟῪ ταργοβοηϊδιῖνα οὗ ἴμ6 διιπηδη ταοθ. (Υ. 112-21.) 

Ἡς βονβ (δὲ 116 ἀοοσιγίηο οὗ υδιϊβοβιίοη, 48 Β6 Πεὰ δβίδιοα ἰΐ, [Δ Υ8 1185 ἀπᾶογ [ἢ6 βίγοηροεὶ 
ΟὈ] χαιτῖοπβ ἴο ΒΟ] π688 (νἱ, 1--.23.}; δηὰ [δι βίποο ἴπΠ6 ἀοϑῃ οὗ ΟΠ γβὲ γ δγΓΘ πο ἰοηροῦ 
σοπςυγηθὰ ἢ τη αν οὐὗὁἨὨ Μοβ6β ; ἴῸΓ οὔγ 1υϑιβοδίίοη δγὶ865 ἴγοπι ΟἿἹΓ Δρροδγίησ ἰπ [6 
δ'σηι οὗἩ ἀοά 85 Γ δοῖ!}Ἐ}} ἀθδὰ τυ ΟἾγιδῖ, ὁπ δεσοιης οὗὨ ΟἿΓ 5ἴπ8 ; δῖ 1ῃ6 ἴὰνν οὐ ΜοξοΒ 
88 ἢοΐ ρίνοη ἴο ἴπ6 ἀοδά. Οὐὁὑη τἢϊ8 οσοδβίοῃ δα ουΐπο68 δὶ Ἰαγρο, ἴπαΐ [Π6 ργοσαάϊηρ οοη- 
δἰ ογ δ΄ ἴθ ἀοεβ ποῖ δος {Π|ὸ δἴοση δ) ρόννοῦ οὗ (οα ΟΥ̓ΟΥ 118, 8ηἃ τηδῦ ν}}16 να ἀγα ὑπο Γ 
[ἢ6 αν οὔ Μοβο8 νγὸ ρογροίι δι Υ ὈΘοοπι δι ὐοος ἴὸ ἄραι ἢ, ουθη ὉΥ δ᾽ π8 οὐ ἱπϑιϊ νου ΠΟΥ͂. 
(Υῖ. 1--τοπὰ.) Ηδποο πα σοποϊποβ, Ὁπᾶῖ 4}} ἴμοδβο, δηα 1Π 086 ΟΠΙΎ. νῆΟῸ ἅτ αὐτο τνῖτἢ 
ΟΒηεῖ, διὰ ἴον ἴλ6 βαίκο οὗ τ815 υπίοη ᾿ἶνο ποῖ βδοοογάϊΐης ἴο ἴῃς ἤδβἢ, ἅγὸ ἴγθα ἤΌὍτα 8}} οοῃ- 
ἀσπιηδιίίου οὐ ἴπ6 ἰανν, ἀπά ἤᾶνθ δὴ υηἀουθίδα δῆδγα ἰη δἴογπδὶ "ἴδ, (ν}}}, 1--- 17. 

Ἡανίηρ ἀοβογ θεὰ [πὸ ΠΑΡΡίΠ668 οὗ 411} βι οὗ ῬΟΓΒΟΉ8, ἢ 158 αυγατ ἴΠδῖ [6 ὅ}ονν8, τῆ 6Χ- 
Ῥεςϊδα τοπιροταὶ δ᾽ οββίηρβ, τοι ]ὰ οὈ)οςὶ ἴο Πίπι, {π8ὲ ΟΕ ΒΕΔ η8, ποῦν 1 ΠΒεα πα πρ᾽ τ μαῖ μα 
ἰδὲ βαϊά, οπάυτοὰ ΤΏΔΗΥ δβυβογίηρβ ἰῃ (18 τοῦ], ὙΠὶδβ οὈ]οούίοη Π6 οὈνίαϊοβ (ν}}} 18--- 
39.) ; ἀπά εἴοννβ ἰδὲ (ἀοὰ ἰ8 ποὶ ἴμιυ 1658 ἴγῃ δπὰ ζαι τ} Ὀσσδυβα 6 ἀο68 ηοῦ 88: Πγ. ὑπ 
ΤΑΙΠΟΥ Τοὐοοῖβ πὰ ρα ηἶβηθβ [Π6 δον 80 του] ποὶ θα] εν ἰπ τἢ.: Μοαβίδῃ, (ἸΧχ. χ. χὶ.) [πὸ 
ἀϊδοιιπδῖηρ 1189 ἀπ Πολῖα τορὶς πὸ ἀΐβρίαΥβ [1ΠηΠ6 πἰπιοβὲ οσλπτοη οἡ ποοοαηὶ οὗ [πΠ6 ᾿Γο)ιάἰςα8 
οἵ δβ οοιιηίτζγηηθη ἴπ6 δον. Ης βῃονγβ {πα [6 Ῥτοπιῖδεβ οὔ ἀοὰ γγογθ πούοῦ ταδὶ ἴο 4} 
(86 Ῥοβιογ οὐὗὨἩὨ ΑὈγδῦδπι ; δηα ἴπδὲ ΘΟ Αἰννγ8 τοβοσνοά ἴὸ ΠΙ Π156}} [Π6 μόνον οὗ σῃοοβίηρ 
[Ποδθο 80Π5 οὗ Αγϑἤδγω. Ἰνῆοπι ΤῸΓ ΑὈΓΑΒΑΠῚΒ Β6Κ6 ᾿δ ἱπίοπαρα ἴο Ὁ]688, δηὰ οἱ ριιηϊβμὶπρ; 
1Π6 υνἱεϊκοὰ βδοη8 οὔ ΑΡγαῆϑιῃ ; δηὰ {π8ῖ, νυ ΤΟβροοῖς ἴ0 Το ΡΟΓΑΙ ΠΔρΡίπΟΒ8 ΟΥ ΤΩΙ ΒΟΓΥ͂, 
6 η ἐμοῖς σοοὰ οἵ 1}}] σοπάυςϊξ ἀἰὰ ποὺ ἀεϊογταΐὶπθ ἣἷ8 Ἑἐμοΐςθ. Τῆμυ8 1Βπηδοὶ, ἔβας, τμ6 
Ἰβγαθ! τι 5 ἱπ ἴη6 Ποεοτῖ πὶ (86 τἰπιο οἵ Μοκοβ, απὰ 1πΠῸ ρυθαῖοῦ Ῥαᾶχὶ οὐὗἁ εἰναῖ τπιδῖίονν 'π [6 
[πιὸ οὗ Ιβαΐϊδῃ, ψοσὸ σο)οοϊοὰ δηά τηδάδ ἃ βδογ ἶσα οὗ Πἰ8 πιο. (ἰχ. 1---29) Ἧς τἰϑη 
βίιονβ ἴπαὶ Οοὐ πιὰ τοϑβοη τὸ γο͵θοῖ πηοϑῖ οὐ {Π16 9 νν8 16 εἰνίηρσ, Ὀοοαῦκα ΠΟΥ τνοῦ]] ποῖ 
Ῥοϊίον. ἴῃ τὲ Μαοβοίδῃ, τπου σῇ ἴπ6 Οοβραὶ ῃδα Ὀδοη ῥγοδομδα ἴο {πο πὶ ρ] αἰ ΠΥ δπουρῇ (ἰχ. 
80---χ.) :- γεῖ, ἰδ ἀοἂ πα ποὶ τοὐεοοῖθιὶ 41} ὶβ ῬΡθορ]θ, θὰ ννὰ5 61}}} [Ὁ18}} Πρ’ ἢ 8. ῬΓΟΠ. 568 
ΟἿ ΠΊΒΠΥ ἰπουϑαηα παίαγαὶ ἀοβοοπάδηϊβ οὐὁἨ ΛΌγαθδπ),, ν ἢ ὈΟ]Ιονοα ἴῃ 16 ἐμοιδίδης πὰ 
νοῦ] ἱπ ἃ ἔπίυτα ρογΐοά {016] ΛΠ πὰ ΡΟ ΠΊΟΓΘ ; Ζ0ῈΓ τμαῇ 41} 1β5γϑὲ] ψνουἹὰ Ὀ6 εοηνοσγῖοά. 
(χὶ. 1---32.) Απᾶ δα σοποϊυάοβ τυῖτἢ οχργοϑϑὶπρ ἢἷ8 δἀπιϊχαιίίοη οὗὅἁἨὨ [86 νυ 80 σο11186]5 οὗ 
Α(οά, (38---86.) Μ|ςοΠΔΕ6]18, γο]. ἱν. ὑρῃ. 102---106. 

᾿ς Φ ΜΙςΟἢ Δ 88 οχργεβείοη, 88 ἐγαηβιδίοα ὉΥ Βίβῃορ Μασρὴ, ἰϑ “ ζΤοσείοϊὰ," θαϊ [86 56 π8ὸ 
ΟΥΔΟΠΟΥ τοαυΐγοϑ “ ἐογζοϊοά,᾽ 
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δ20 7Ιηγοημοίίοη ἕο ἐλ εις Τεςξίαπιοηπί. 

ΤῊ ον8. (ἰ. 111..1---]8.} 
δηὰ ὈοΙ᾿ ἰοσοῦμον (]. 19, 20.). Δγα ὑπ ᾶογ βίῃ. 

δ 11. Βειΐ ὃν 7αϊϊλ, ἴῃ τι ἰοὮ ἰδ 18 ϑΒῆονσ 
Τοδι νγὸ 5. )υδι1βῃ6ὰ Ὀγ δι} αἰοπο (ἸἸ. 2]---81.) 
ΑΒ ΔρΡρθαγΒ ὈΥ̓͂ {16 ΕΧδηρ]6 οὗ ΑΌσαμαιι πὰ ἴΠ6 ἰα δι οΩγ οὗἩ Ὠανια (ᾷν.); 

Απὰ {π6 ὈΥΙν] ]οσο8 δηα Ὀ]θαβὶ ΡΒ οὗ ΑὈΣΑΒ απ ϑοοὰ ὈΥῪ ἴδ} ἀγα βωνυσηι ἴο 
Ὀὲ χγ ψγϑαΐθγ 1Πὴῃ [8086 τ ἢ! οἢ Ὀοοηροά ἴο ἢἰ8 βοϑθὰ ὃγ πδίυγαὶ ἀθβουπέ 
88 ἀοβογι δε ἴῃ Εοπι. ἰ!. 17---20.). ᾿ΓΒ6β6 ργίνι]οροβ οὗ ἴσὰα ὑθ] ον οῦπ ἴα 
Ὠγίϑε ἀγο, 1. Ῥϑασε ισϊϊὰ Οοά (ν. 1.); 2. ον ἵπ δορ6 97 ἰλε ρσίογν οΥἹ Θοὰ 

(2Ώ.), νοῦ εὐ θυ] θοπ σλπποῖ ργονοπῦ, δαῦ ταῖβοῦ ρῥγοιμοίοβ (8 --- 10.}; 
8. Πεγοϊσίησ ἵπ Ουα ἈϊτπεοΙ 88 σθοοηο!]θὰ (9 5 ἰπγουσὴ ΟἸγῖβε, τυ μι ἢ 
Βόπονοῦ δον 8 ΠῸ συὰχηίθπαποθ [0 δβη, Ὀμΐ ΤΟ] ΓΟ5 οναπροὶςα! οὔδ- 
ἀΐδποο ἴω αυιϊ (1]---21.), ψθῆοα ἥονα, 4. Μονεβοαΐοπ οὗ εἴπ ἀπο πειο- 
688 ΟΥἩἨὨ ἰδ, ἃ8. Δ οί ΠοΓ ονϊάθποθ πὰ οῇξοι οὗ 50 οβιίοη (ν].): δ. 726ὲ 
7) εοάυπι οἵ }μδέῖ 64] ρογποπδ ἴτοτα {116 τη] δ! οὐΐοη οὗἁἉ {86 ἰανσ, δηὰ ᾿18 ἐγ τα- 
τοι 0 απ (Υἱ1.): 6. γοθάοπι ζγονι σοπάεπιπαίίοη, διιὰ Ἱπμδῖα σ]οσίῆ- 
σϑίϊυη (ν}}}.). 

ΞΕΟΤ. 2. Οοποοιπῖηρ; [π6 δαμαὶ ρσϊνίϊοροβ οὗ 76 δὴ ἀπα ΟἩ γι βεῖδη 
ὈΟ]ΙΟν γΒ (1Χ.--χὶ.}, ἴῃ ἢ τῆ6 ΔροΒ[]6, ΔΙΟΥ οχργοβδίησ Ἦ]18 
αἰ δου οηαίθ θϑύθοιῃ ον (.6 “ ον δὴ πδίοι (ἸΧ. ]--- ὅ)}, ργοοβϑάϑ ἴο 
ΒΟΥ: 

8 ἱ. Τμαῦ οὐδ τγοϊδοϊΐοη οἱἁὨ στοαὶ ρατὶ οὗ 86 βεοα οὗἩ ΑὈγδΒαπι, δηὰ αἷβο οὗ 158δς, 
Ὑ88 4) πη οηέροίο ἵδοῦ. (Ἰχ. 6---}3.) 

δ ἰι. “μι οα ᾿ιαὰ ποῖ “πόβθη {θη (ἴΠ6 6:78) ἴο δυο ρϑου αν ργί νι! ορσθβ, (Ὁ σα 
δὴν Κιπὰ οὔ σοοάπε88 οἰ τον ἴῃ ὉΠπΘιβαῖνθ8 οὐ {Π|6 1 ΤαΐΠ6γ9. (14---24.) 

δ τ], ΤΏμο ἢ8 ἀσοορίδησα οὗ {πὸ θη 1168, πὰ το)θοιοη ΟΥ̓ ἸΏΔΗΥ͂ ΟΥ̓ 186 εν, δὰ 
Ὀδθη μγοήιολοὰ Ὀ018} Ὁγν Ηοβοα πηι] 18ϑεῖδῃ. (26---3.) 

δ ἱν, ΤΊναῦ ἀοά εοὺ (το Βα  νδτίοη ἔον ὈΟο1]} [6 νγ85 δηὰ (θη 1165 ΟΒ Ὅ86 δάτ)6 ἰϑυσηϑ, 
του ἢ 6 96 π͵π τυ͵οοιοα ἴ᾿. (χ. 1--.2}.) 

ὃ ν. Τμαῖ, τπουσὰ 46 Ι5γαο 165 σγσογα σοὐθοϊρα ΤὉΣ ἐμοῖγ οὐϑέϊπδου, γοΐ δαί τὸ- 
ἡδοιίοη τγᾶδ ποῖ ΦΟΙΔ] ; {ποτὰ 511}} θϑῖησ 8 γθιδηδηΐ διηοης ὕμοια Ὑ80Ὸ ἀἰὰ τα Ὀτγασα 
δηὰ Ὀε]ονα {16 (οϑροῖϊ. (ΧΙ. 1---10. 

ὃ νὶ. Τιδῦ ἴ[86 ταὐδοιίοη οὗὨἍ 186 τοβῦ τϑ5 ποῖ ἅπα], θαΐ 'π {86 οηά “ 411} ̓ δσγδοὶ βῃουϊὰ 
6 δανοὰ. " (11--- 81.) ! 

8 υἱὶ. Απά παῖ, 'π ἐἰ6 πιθϑη ἔπππθ, ὄνθὴ (μοῖν ΟὈΒΊΏΔΟΥ δηα ταὐθοϊίίΐοῃ βογυοᾶ (ὸ 
αἰθρίαν [86 ἀπβθαγο Ὁ ]6 τ ϊἰβάοιι δπὰ ἴον οὗ ἀοἂ, (82---86.) 

ῬΑπτ [11]. σοπιρτίδοβ ἐμ6 Ἡογίαίογτψ οΥ Υαείϊεαἱ ΤῬαγέ ὁ ἐδε Ἐξ Ξἐἴο 
(χὶϊ. ταν. 1---14.}, ἴῃ μον [Π6 ἀροβίϊθ ὑτροθ Ομ γβδη Ὀ6] αν θοῦ 
ἴο ποῦ ἴῃ ἃ ΠΙΒΏΠΟΥ δ. 1]}140]6 ἴο {Π6 1 ΒΡ 884 ΠΟΙΥ οΔ]]πσ: ἩΠῺῈ 
1η18 νιον Πα δχῃογίβ θαι, 

ΞΕΟΤ Ι. Τὸ ἀοάιϊοείοα {Ππηλβοῖνοβ ἴἰο (ἀοά, δηᾶ ἰο ἀδῃχθδῃ {που βοῖγθ8 
843 [ον -τ θα 618 οὐὔἁ ΟἸγϑι 8 μοάγν. (χὶϊ. 1.----8,) 

ΞΈΟΤ. 2. Τὸ (ἰιγιβιίδη ἰονα δηά ομαγιγ. (χι!. 9--21.) 
ΘΕΟΤ. 8. Τὸ οὈθάϊθησα ἴο {Π6 οοῃδεϊταθα Δα ΒΟΥ 168 (Χ11]. 1---7.), 

δηα {π6 Θχϑγοῖβα οὐ πηυΐμαὶ ἰονο. (8---Ἰ 4.) 
ΞΈΕΟΤ. 4. Ηον [Πολ6 ΜΜ}Θ ἀγΘ βίγοῃσ ἱη ἔα! Βμου α οοπα ποῖ ἱμοπὰ- 

δϑῖνϑὸ ἰονγαγὶβ ὑμοῖνγ γα Κ Ὀγείμγθη. (χῖν. χυ. 1---18.) 

ῬΑΞῚ ΙΝ. 716 (οποϊμδίοη, ἐπ ιολῖοι Θέ, Ραμ ὁζοιιδο5 ἠϊπιβοῖς, 

ῬαγΕΪγ ἴον ἷ8 θΟ] ἀπ 688 τη ἐπ8 τυσϊϊηρσ το 186 Ἐοιηδῃ8 (συν. 14---21.), 
8Πἃ ΡΑΓΟΥ ἔοσ ποῦ μανίησ Εἰ Πογίο ουτηο ἴο {6 πὶ (22.), θυΐ ῬτΟΙΊ1868 

1 ΤῊ ροηπίπϑηθεβ απ ἃ Ῥτόροῦ ἰηϊογργοίατίοη οὗ Ἐοιῃ. ἰχ. δ. (Ἰνδίοἢ οοηίδῖηβ ομ6 οὗὨ 1ἢ6 
τηοβὶ ἀσςοὶδῖνα τορεϊπιοηΐοβ ἴο τἢ6 αἰνΊ  Υ οὗ 6885 Οιγῖβὲ ἰὴ της Νον Τοῦ πη 6 Π0) ΓΘ βα1}8- 
ἔαοιογὶ"γ οι 8}}} 80 ἃ ΕΥ̓͂ λίγ, Ηοϊάθη ἴῃ ἷ8. ϑογιμίαγο ΤΟΙ ΠΠΟΩΥ ἴ0 τπ6 ΤΠ νπῖΥ οὗ Φεδυβ 
ΟἩτίβε, ΡΡ. 51---56. 866 αἶβ8ὸ ΄. . αυγηον Β “" ΒΙΌ] 108] Νοῖςβ δηὰ Π)155οσγίδι θη 8." (δά. ἱ, 
1880, Ρ». 423---456.; οἀ, ἰὶ, 1838, ΡΡ. 437---471.) 

Ἰβϑρνώς, τς δ 



ΟἈἡ ἐδὸ ΕἸγϑὶ Ἐξ ρέδεϊο ἰο ἐ)ιε Οογίπέλῤῥαπϑ. δ2] 

ἰο νἱδιῦ {πότη, Γθοοσητι θη! πρ Εἰ πλ86]}6 ἴο {Ποῖ ργαγυοῦβ (28--- 833.); 
Δηα Β6ῃ 8 νἈ ΓΟ 8 βα] αἰ. 10}8 0 [ἢ 6 Ὀτείῃγθη αἱ Βουια. (χυἱ.)" 

ΥΠ7|1. ΤΙη ρογυβίηρ (Π18 ἘΡΙ8(16 10 νν}}} Ὀ6 ἀ6β:γβῦ]6 ἰο γϑαᾷ, αἱ Ἰϑαβίέ, 
{Π6 οἰδνθὴ γβὲ οπαρίθγθ, αὐ οποθ, ἀῚΠ ΘΥΓΌΡΙΘΑΪΥ ; 88 ΘΨΘΓῪ ΒΘη ΘΏΟΘ, 
ΘΒρθοῖΆ }Π}ν ἴῃ {Π6 ἀγρυτηθηίαςινα ραγί, ὈθαγΒ 8ὴ Ἰητιτηδῖθ γο ΠΟ ἴο, 
δηὰ 18 ἀδαραπάδηϊ προη (Π6 σψ ΒοΪα ἀϊεοοιταθ, αἀπα οδῃποὶ θα υηδογβίοοά 
Ὁ0]|688 γγ7͵ὸ σΟΙΡΓΘΠΘηα (Π6 δοῦρα οὗ {π6 ψοΪ]ῖ6. ΤΠθη ἴῃ ἃ]] ἰῦ 18 
ἈΘΘΟΡΙ] ο 866 ΠΟΥ ἢ6 ΔΡΡ]168 {πΠ6 ἀοοίτιπο {παῦ ““{Π6 }υδῖ ὈΥ ἙΑΙΤΗ 
8841} ᾿ϊν8 ἢ ὅο 41} (ηὴ6 ναγιθα ροϊπίβ οὗ [86 ἀγρυπιϑηῖ; βῃονίησ (ἢ8 
γεαϊέν οἵ ἴῃ6 Ῥγοριαιοη οΥ ΟἸγῖβί, ἀπὰ {Π6 τοβυ 8. οὗ ἢ18 ἔσθ εὰδ- 
βύτυἱοη. ΕὭΓΙΠΟΥ, ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο δηΐοῦ ΔΠῪ ἰπίο 118 βρὶτὶϊ, γα τωτιβξ 
ΘηΐοΥ ἰηΐο {Π6 Βρὶ τιῦ οὗὨ ἃ 67 1ὴ [ἢο86 {1π168, Δα ΘΠ ἀθανυ ον ἴο Τ68}186 
ἴῃ ΟἿ ΟΥ̓ ΠᾺΠα8 ἢ18 αὐἱέου δνθυβίοη ἔγοτῃ [6 (ἀ δ} 01168, Π18 νϑ]ϊηρ 
δηα ΧΆ Ιηρ μἰπη86 1 ἀροη 8 τγοϊαιίοη ἴο (ἀρὰ ἀπά ἴο ΑὈτγαμαπι, πὰ 
αἶδο ὉΡΟῚ ἢ18 ἰανῦ, ΡΟΠΊΠΟΙΒ ὙγΟΥἘἢΡ, ΟἸΓΟῸ ΠΟἰ βίο, ὅζα. 88 1 1πΠ6 6 νν8 
Ὑγ6Γ6 {Π6 ΟὨΪΥ ΡΘΟρΡΪΘ ἴῃ ἴΠ6 ψοσὶα ν᾽ ῆο ἢδα δΔὴγ τὶρῃῦ ἰο {Π6 ἔλνουν οὗ 
(ἀοά. Αἰὐἰοηίοα ἰο [18 οἰχουτηθίαμοθ ν}}}} αἰὰ ἰοὸ 1] υξίγαΐθ (ῃ6 
ΔΡΟΒ(16 8. βίυ]α δηα δγρῃαπιοπῖ, Βμονπρ Βοπα οὗ {μ6 ροϊηΐβ ἴο το ἢ 
1818 ΕἸ ΡΙΊ8116 ἀρρ]168. Βιυῦ 1Ὁ 18. ΟὨΪΥ {του πιϊπμίο δέμαάψ {αῦ 1ῃ6 
ἀερί οὗἉ ᾿πβίγυοιοι ἤαγο οοηνογϑα ὈΥ {πΠ6 ϑρ᾽γῦ οἵ ἀοἀ ο8η Ὀ6 ΔΙΠΥ 
ΔΡΡΓΘΠΘηα6α; οαοῖ βαπίθποα 18 γϑρ]εῖα τι τηθϑηϊηρ,, δηα ρυϊποῖρ 68 
οὗ νά οϑὲ Δρρ]Ἰοαῦοα. ἀγα βοϊθ γ δημυποϊδίοα δηα οηξυτορα, 

Οπη (π6 μπαδεισποα οοἰπείάεησες Ὀδῖνθθη {Π18 ΕΠ ΡΙ 8016 δπὰ {Π6 Αοίθ 
οὗ 106 Αροβι]οβ, 8β66 Ὦσ. ῬαϊογΒ Ηογῷ. Ῥαυ]ης, Ομπαρ. 11. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΒ ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

1. ΟἨΕΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ γγὰ8 ἢγεύ ρἰαηίοα δἱ (ὐοσιί Ὀγ δύ. Ῥδὺ] ἈἸτηβοϊΕ, 
ὙΠῸ τοβι δα Π6ΓΘ ἃ ὙΘᾺΓ 8δηα 8β1Χ πῃ ἢ8 Ὀθύν θη ὕΠ6 Υ6ΆΓ8 6] 8Δηα δὅ8. 
ΤῊΘ ομυτο οοπῃβιβίθα ραγιϊν οὗ 7607 δηὰ ὈῬαγν οὗ (θη 168, θυΐ 
ΟΠ ΟΥ̓ οὗ 1Π6 Ἰαϊύου ἢ βθποθ {16 ἀροβϑῦ]β δα ἴο οοπιραΐ, βοσῃθιπηθϑ 
ψι} 618 βυρογει θη, δηθὰ βοτηθίϊηθϑ τι Ἡρφαΐποη ]Ἰοθηίοιιδ- 
Ὧδθ8, Αἴδν δι. Ῥδὺ] ΒΒ ἀδραγίατα ἔγομη (ὐοσι τ, {ΠΕΓ6 αὐτῖνοα {Πο γα 
ΑΡροΪ]οθ, “δὴ οἰοαπομῖ στηδη, δηαἃ τ ἴῃ 1πΠ6 ϑουιρίυγαβ," τ]ὸ 
ἰλυσῃῦ αηὰ ῥγοδομοα (ῃἢ6 ΟοΒρ6ὶ σι ρταοαῦ βύοςοθδββ, (οΐβ χυἹ], 
24--- 28.) Ααμυ!ΐα δῃᾶ δοβίμθηθθ ὑγχθσο αἰβὸ διηϊηθηΐ ἰθδοῆθυβ ἴῃ [18 
οἰυσοῖ. (χνὶὶ. 2.; 1 Οον. 1. 1.) Βαϊ, μοῦ αἴΐοσ δῦ. δὰ! αὐἱἰοα 
118 σῆγοι,, 118 ῬΡθῆς6 νγα8 ἀϊβίασθοα ὈΥ [ἢ 6 ἰῃηἰγαδίοη οὗἩ ἔι]86 ἰθι 6 Γ8, 
Ὑ0 τηλδ ρστοδὶ ργοθηβίοηϑ ἴο δἰοάαθθηςα, τβάομα, ἀπα Κπονθάρα οὗ 
{πεῖν ΟὨ τι βεδη θοσγίυ, δῃὰ ἐπ Ὁπαοιτηϊηθὰ δἷ8 ᾿πῆυθηῃςσθ, δα ἰῃ6 
ογοαϊς ΟΥ̓ Πῖ8 ταϊηϊβίσυ. Ηρποθ ἴνῦᾷΌ ραΓίΐ68 ὝΘΓΘ [ΟΥΤΏ6α ; οὴ6 οὗ 

1 Ἰιαγάπογ᾽ 8  οσκβ, ϑνο. το]. νἱ. ὑῃ. 825--- - 8327. ; 410. νοὶ, 1}. Ρ. 297. ; Μ|ς 66} 1ε, νοὶ]. 
1ν. ΡΡ. 89---92. ; Βοκδοπση  ]οσ, ϑ.ἢ]16, ἴοπι. ᾿ἰϊ. ρΡ. 352---866. ; ΥΥΒΙΟΡγΒ ἀπὰ Μεαοκηρ ἢ 8 
Ῥγοίδςοβ ἴὸ ἴδ Ερίδϑιϊα ἴο 186 Εοπιδπβ: Βοος, ΟἩγοποίαχὶβ ϑδογμίογυτῃ 1)νὶ Ῥαι], 
ῬΡ. 304---215. ; Βδιιθδοῖ, [ηϊτοά. ἱπ ΕΡἰβίοϊαπι Ῥδι}} αὰ Ποπιαποϑ, ρΡρΡ. 1---118. ; Ηυρ 8 
'Ταιτοά, το ἴλ6 Νενν Τοβέ. το]. 1ὶ. Ῥῃ. 408---425. Οαϊηηοι, Ῥτείμβοο βὰν ᾿'᾿Ερίισε ἀ6 δὲ, Ῥδαὰὶ 
ΔΌΧ Βοτηδίῃ8. 



592 ]ηἐγο(μοξίορ ἐο ἐδ Λήοιο Τοκίαηιονέ. 

ὙΥΙΟ σοηῃίοπμαοα βἰγοημπουβὶν ἔὸγ (ἢ6 οὈβοσυνδηοθ οὗ Φ6 νυν βῃ οογο- 
Τη 168, γ 8116 {Π6 οἴου, ταἰβιπίογργοίηρ [86 για παίαγο οὗ Ὁ χϊβϑιίδη 
ΠΡ σύν, μα υ]σοα 1 Ὁ χοθββ88 ὙΥΠ]ΟὮ ΓΘ ΘΟΒΙΓΑΓΥ (0 {π6 ἀδβῖρῃ δπά 
Βρ᾽ εἰς οὗ τ6 (ἀοβρθὶ. Ομπδ ραγίυ Ὀοδϑίβα {παΐ ΠΟΥ πσοσγα [Π6 ΤΌ] ον ο 8 
οὗ Ῥδὺ]; πὰ δῃοίπον, ὑμπαῦ ΠῸῪ σατο {Π6 [ὉΠ] Ονγοσβ οὐ Αρο]]οβ. 
ΤΠ Οδη 6 οοπνογίβ ραγίοοκ οὗ {μὶηρ8 οἴεγθα ἰο 140]5, τ ἢἷοἢ 186 
96» 18} ΟἸ γι βύδηβ δσιηθα ἰο θ6 ὑη]αννα]. ὙῈδ παίνα (ὑοσϊ πι ίδη 
σομνψογίβ μα ἢοΐ 80 θη γον ογδαϊοδαίθα {ππὶ Ἰαβοϊ νἹουβηθβα ἴο ψ ΟΝ 
ἔπον μαὰ Ὀδθθῃ δαάαϊοίεα πὶ {π6ῖγ μοαίμθηῃ βίαϊα, θὰ {παῦ {ΠΟῪ βοιμθ- 
ἰπη68. οουλτηϊ (6 {Π6 γ]]δδὺ οὐ Πγ168:; δηα οῃα οὗ [μθτὰ μαά ὄνβὴ ρὑτο- 
σΘΘα6α 8ὸ [ἌΣ 88 [0 ΣΩΔΥΓῪ 18 βίδρ- Οὔ γ. ὅϑοιμθ οὗ ἤθη), 480, 
ΒΌΡΡοΥγίηρ, ὑΠϑηηβαῖνο8 ὃν ΡΠ] ΟΒορμΐοαὶ ἀγρατηθηῖβ ἀπα βρθου]αίϊοπα, 
ἀοηιθα {Π6 στοβυσγγθοοη οἵ {πΠ6 ἀδαα, Τῇδ σἰσθοῦ τρθηλῦοτϑ οὗ {Π8 
οἤαγοῖ τωϊβοοηιοίοα ἐπθηγξοῖνοβ αὖ {Π6 οο]θγαίίοπ οὗ {ἴθ 1,οτὰ δ 
ΘΌΡΡΟΓ; ΜΏ116 ΟΥΠΘΥβ, ὙΠῸ ΡοΞβαβεθα βρί ταὶ ρἹ 5, ὈΘμανϑα {πθι- 
Β6Ιν6 8 ̓ πβοϊ θη ΕΠ], οα δοοουηΐ οὗ {πρὶν δοαυϊγοιηθηΐβ. Ὑγοιηθη αἶβ0, 
ὙΓΒ πηγοι]θα ᾿θαᾶβ, Βροκα ἴπ ἐΠ6ῖγ Δββθιη Ὁ]168 [Ὁ ἀἰνῖπο τυουβῃὶρ. 
10 Γαυῖπον ἀρρθδγβ {πᾶ ταδην ΟΥ̓ [Π6 ΟοΥγ ἢ δὴ ΟἾγ]ϑλη8 ργοβθουϊθὰ 
{μ6ῖν Ὀγοίγοη Ὀθίοτα ἴῃ [1616 (τ Πα ]8, Ἰμβίοδα οἱὐἁἉ Ὀγϊπρίησ {πεῖς 
σοιηρἰαἱηΐβ Ὀοίογο Ο σι ϑύδηῃ ὑυ θυ ΠΑ}8:; δηά (ῃδΐ νυἱοϊθηξ σοη γον σε 68 
ΕΓ ἀρὶίαϊοα Δηηοηρ' {86 πὶ ΘΟΠΟΟΥΠΙηρ᾽ ΘΟ] ΔΟΥ͂ δηα Ἰηδυτα σα. 

ΑἸ Βουρ᾿ {Π|686 ον} }8 οὐ  παίθα (48 ἄρον ποίο64) Ομ ΘΗ πα 186 
ἔΆ186 ἰϑϑδοίοσβ, γοῖ ἸΘῪ ἃγὰ ἴῃ ραγί δ ἰϑαβδύ ἴο Ὀ6 δϑουι θὰ ἴο {88 ὙΟΥῪ 
ΘΟΥΓαρΡύ δβίαϊθ οὗὨ τΌΟσ]8 αὖ (ὐοσιηῦδ. [Ὁ 18 ψ6}} Κποσσῃ {παΐ δ {π6 
ἐθπλρ]α οὗ εαμαβ, ογθοίθα ἴῃ {π6 σοηίγα οὗὁὨ {παΐ αἰέν, ὁπ ἐβουβαπά 
Ῥτοβι υῦθϑ γΟΓΘ τηδ᾽ ἰδ "θα ἴῃ ΠΟΩΟῸΓ οὗὨ μεσ. Πρθποο 1Ὁ μαρρθηθα 
ὑπαᾶῦ βοῖμθ, 0 ῥγοίδββθα ὑμϑύλβοῖνθϑ ΟἿ ΙΒ 88, γοσαγάθα {π6 1ΠΠ|οἷέ 
Ἰπίθγοοισβα οὗἩ 1ῃ6 βαχθθ 88 ἃ {ῆιηρ δῇδιγ: δηὰ 48 [Π6 οαϊϊησ οὗ 
{πησβ οἴἴεγοα ἴο 14.018 γγδβ8, ἴῃ 1ἰβοὶ ἔ, δὴ ᾿παϊβδγοης τϊησ, ἴπΠ6Ὺ ἴτο- 
φαρηῖίγ ἡψοηΐ ἴο {πΠ6 [6πλρ0}68 οὗ [86 Ὠοαίμθη ἀ61{168 ἴο ραγίδκο οὗ 16 
τοδὶ ὑπαῦ δα Ὀδοὴ ἴδοτα βασι ῇοθα, ὈΥ̓͂ ΒΊΟΝ. ταθᾶῃβ [ΠΥ τοπαογο 
ὉΠοτΏΒο  ν 68 ΔΟΟΘΒΒΆΣΥ ἴοὸ ἸΔο]αίτγ." ' 

Π. Τμο ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ οἡ ψ ] οι 1Π18 1 18.186 τγδ8 γι 6, ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγοια 
}18 τ ῃοΪ6 ἰθροῦ ἴο αν Ὀδοη ὑνοίο]α, ν]Ζ. 
Εν, τ[6. Ἰηοτιηδίιοη τυ σῇ (Π6 Δροβι]6 Ὠδα χεσοοϊνοα ἔγοπὶ βοπ8 

ΤαΘΙΉ 6 ΓΒ οὗ 186 ἔλπΉΥ οὗ ΟἼ]οα, 8116 Β6 νψγα8 αὖ Ερῇδϑιβ, σοποογῃ- 
ἴὴρ ἴΠ6 ἀἰβογάδθγβ {παῤ ῥγθνα θα ἴθ {86 ομυγοῖ αὐ Οουϊ πίῃ ; βο ἢ ἃ 8 
]. δολίσηιβ ἀπά αϊυϊΐβίοα (1 Οὐοτ. 1. 11. δέ 469φ.};} 2. Μαπψ ποίογίοι 8 
δοαπααΐς, 88 ἰπ6 Ῥγθνδίθποα οὗ ᾿ρΡΌΓΙΟΥ, ᾿μοοδβία, οουθίοιβηθϑϑ, ἰανν- 
Β1 15 οἵὗὁἨ ΟἸὨγβιδηβ Ὀοΐίοτο Ῥαρδὴ τηαρὶδίγαϊθβ (ν. υ].}; 3. Ζ7ηοἰαίτοιις 
συπιπιμπίοπ ἢ 1Π6 Η δαί μοηβ δ {ποὶγ 1Δο]-ἔδαβίβ (ν1}}. χ.); 4. ἢ απ 
9Γ ἀφοογπι ἀηαὰ ΟΥάδΓ ἴῃ {μοῦ ῬυΌΠΟ πουβρ (ΧΙ. 2---16. χὶῖν); 
ὅδ. Οτοβς ργοζαπαίίοπ οὗ ἰπ6 1,οτα 8. ϑαρρον (ΧΙ. 17---894.}; δῃά, 6. 7)}λιε 
ἀεπίωΐ 27 ἐλ γοειγγοοίΐζοπ (χν. 12. οἰ 46ῃ.). Ἵ 

Τηα δεοσοπά οαὰβ6 οὗ δι. Ῥαὺ]Β ψγιηρ {Π1|8 ΕἸ ρΙδὲ] 6 τσὰϑ Π19. τὸ- 
οοινίηρ 8 Ἰοίίογ ἴτοῖλ {π6 οἰ γοῖ αὖ Οὐ, ὈγῪ 86 παηὰ 8 οἵ 8ι16- 
Ῥ δη88, Εοτιυπαΐα8β, πὰ Αοἰιδίουβ (χυϊ. 17., νι}. 1.) ἴὼ ὙΔΙΟᾺ [ἢ 6 

1 Το σοηᾶογ τ }} πᾶ δ8π ἰπδίσγυςσίίνο ποοουπίὶ οὗἩἉ δα βἰδίο οὗ ἐπ σμυγοῖ δὲ (οτγίπιῃ ἴα 
ῬΡγοῦ, διογι᾿β δΝιοία Ἡ:βίοτῖσα, οριδίοἰίασαπι Ἐι ὶ αὐ Οογιπίλῖοβ ἱπίεγρτείαϊοπὶ ἱπδετγυϊεπίεε, 
ἐη τς βοσοηά γνοϊυπηα οὗἁ δΪ8 Οριιδοειῖα Αςααοχηΐοδ, ΡΡ. 242 -- 266. 



Οηἡ ἐλιε ΕἸγοὲ Εἰ ρίδέΐο ἐο ἐδμὲ (κὲμελιϊαλι8. δ28 

Οὐοτὶ πἰπίαθ ΟἸγβιϊδηβ τραιβίθα ᾿ΐ8 δᾶἄνίοθ δοποογηΐηρ βοῖλθ ρᾶγ- 
ΕἰοΌΪΑΣ οα868; 88, ἰ. ΟΟποοσηηρ πιαγγίασε (Υἱὶ. 1. δὲ δεῳ.}; 2. Τ᾽ ἵπρε 
ϑαογίπεοαά ἐο Ἰάοῖς (γ1}}.}; 8. δριγίέμαϊ οἱβίε (χὶϊ.); 4. γορΠιεεψίπσ, οὐ 
(Θϑοίηρ απ ἱπδίγυοίίησ οἴδοτβ (χιν.); δηά, ὅ. Οοποθγηιησ [86 
τηλκίησ οὗ οελαγίξαδίε οοἰϊθοίϊοης ἴοΥ 1ῃ6 Ῥόοὸῦ Ὀγοίβγοη ἴῃ υάκδα 
(χν!. 1. ἐἐ 86ᾳ.)} 

Ἡδποθ τ ἰθαγῃ ἐπα δέ. Ῥδὺ] τηδϊηἰδι θα ἃ σοηβίδηϊ ᾿π θΥΟΟΌΓΑΘ 
σὴ [86 ουγοθθθ Ἡ ΒΟἢ μα Βα ρῥ]δηΐεα, δηα νγα8 δοᾳυδϊηΐθα τυ 4}} 
1ποῖγ οἰτουτηβίδηοοθ. ΤἬΘΥ βϑοῖλ 0 ἢᾶνα ΔρρΙΙδα ἴο ᾿ΐτῃ ἴῸγ δἄν!οθ ἴπὰ 
τῃο86 ἀΠου] οα868 ν ιοῦ {Πεὶγ οὐ ῃἀογυβϑίδηαϊηρ ουυ]ὰ ποῖ βοῖϊνο :; 
Δῃα ἢ6 γΥὙἃ8 ΓΘΔΑΥ͂, ΟἹ 8] ΟΟΟΔΑΙΟΏ8, [0 σογτϑοῦ {61 τηϊϑίαϊτ 6δ, 

1Π. Τὴ6 ΟΟΡΕ οὗἅὨ {8186 Εριβι16, ᾿μογϑίοσγθ, 185 δοῃξοστηδ θα ἰοὸ {Π6 
οἰγοιπηϑίδησοβ παῇ οαιιβοα {Π6 ἀροβί]6 ἰὸ πυσῖΐθ 1, Δα ἴῃ ᾿ἰΚ6 Δ Π ΟΣ 
18 ὑποίο!α, νἱΖ. 1. Τὸ ΔΡΡΙΥ βυϊ Δ Ὁ]6 τοιηθαϊθθ ἴο {86 ἀἰδβογάοτβ δηά 
ΔΌυΒο8Β ν Ὠ1οἢ μαὰ οταρὶ ἱπίο [86 οἰ υχοῖῦ αὖ ΟΣ ; απά, 2. Τὸ σῖνο 
{6 ΟὐοΥ μι δ ἢ8 βα ϑίβοιοΥΥ ΘΏΒΘΓΒ ΟἹ 811 {0886 ροϊηΐβ σΟΠΟΘΓΠΙἢρ' 
ὙΠ1ΘὮ {πο Ὺ Πα τοαπδβίθα ᾿18 δάν!οθ δηὰ ἱπέοσιηδίίοη.: Τῇ Εἰ ρ18116 
ΔΟσογαϊηρὶ]γ αἰνια68 1186] ᾿πῦο ἢγ66 ραγῖϑ. 

ῬΑΕΤΙ. Τῆλε Ζιἰγοαιοίίοπ (1. 1---9.}, ἐκ τιολίοῦ Ραμιῖ ὀχργοββεβ ἢίβ 
ϑαζεγαοίίζοη αὐ αἷΐ ἐδ αοοά ὧδ ἔπει 91 ἑΐδηι, ρατεϊομίατίὶν αἱ ἐλοῖγ 
λαυΐπφ τεοεϊυοαά ἐΐδ6 Οὐξίε οΓ᾽ ἐλ Ἡοῖν δρίγιὶί, ζοὸγ ἐλε (οπλγηιαίζίονι 
οΥ ἐλο αο-ρεί. 

ῬΑΕΤ 11. ἀἰδοιδδο8 υατίοιι8 αγίοσμῖαγ 5 αὐἀαρίεα ἐο ἐδιε ϑίαίε οΥ ἐλο 
Οογίπίλμέαπ Οἰιτοῖ ; τολοὶ πιαν δὲ σοπιπιυαϊομδίψ αγγαπφοα ἵπίο ἔϊοο 
ϑοοίίοπδ. 

Ἢ ΒΕΟΥ, 1. οοῃίδηθ 8 σορσοοῦ οὐ [Π6 ΘΟΥΤΌΡΓΟΩ9 δηα δθιιβο8 Ἡ 1 ἢ 
ἀϊθσταοοα {86 οἰαγοι. (1. 10., νἱ. 1---.20.) 

8 1. ΤῊ ἀροβι]α τοῦυϊκοβ ὑπὸ βοοίαγθϑ διηοηρς ἴμοπι, δηα ἀοίθυ ἀ8. Ἡϊ το Γ᾽ ἀραϊπδὲ 
ΟΠ6 ΟΥ̓ τογα Οογι ηἰ ϊδῃ ἰοδοῦοτθ, ἢο Παὰ δ] οηαϊθα τηοβὶ οὗὨ (ἰπ ΟοΥὶ π ΒΔΠ9 
ἤγοιῃ δἷπα; δηὰ 80 8 πη ῊΥ ὙγΟΙ ΒΥ ἈΓρΡ πιο ἷδ ἴ0 ΓΘ - ὉΠ ἰ6 ΤΠ 6πὶ ἰπ αθθοϊίο 0 

᾿ ΒΙπιβ6 1 ἢ, 88 βανίησ ἤγβί ρἰδηϊοα [Π6 ἀοδροὶ διιοηρ ἴδοι. (ἰ. 10--8].. 11.τ-τ-οῖν. 
δ '1, Αἰ τϑργοοῦ ἴογ ποῦ δχοοϊησηυ πὶ οαϊίησ ἂμ ἰποοδίῃμουϑ ΡΌγβοη, Ἧ8Ὸ0 δὰ πιαγτιθᾶ 

Ειἷ8 ΟὮ βίβρ- τοίου. (νυν. 
δ 111. Αἰ τοργοοῦ οὗ ὑμοὶσ οονοίουϑ δηὰ 1ἰἸἰσίουϑ ὑθτοροσ, τ ΒΙΟἷ οααβοα ἴποῖὴ ἴο Ῥτο- 

βοουϊο {ποῖν ΟΠ γι ϑυίδῃ Ὀσεΐδσθη Ὀοίοσα μοαίμθη οουγῦϑ οὗἉ ̓ υαϊοκίυγα. (νἱ. ]---θ.) 
ὃ ἵν. Α ἀϊβϑυαδβῖνα ἔγοπι ζοση] οΔ[ΊΟΉ, --τ-ἃ β'} ἴο πϊο (6 8 Ὀῤδη οχίσοιηο Υ 

δἀάϊειοα Ὀδίογτα ὕδον σατο οοηνογίθα, πὰ ᾿ς βοτηθ οὗ {π6 Οον ι΄ Δη8 Δρ- 
Ῥθαγϑὰ ἴο βάν σοπβι γα ἂἃπ ᾿πά δγθηῦ ταδιοσ, ὍΠ6 ΘΏΟΓΙΔΙΥ ΟΥ̓ (818 βίῃ 18 
ΥΘΓΥ ΒίΓΣΟΠΡΙΥ τοργοβοηίθα, (νἱ. 10---20.} 

ΒΕΟΤ. 2. ΘΟ ἐδ 8 8 ΒΏΒΥΓΟΣ (0 186 απο Β. 05 Ἡ Β1Οἢ ἴπ6 ΟΟΥ ΙΒ Δη 
σἤαγοῆ δα ρῥγοροβοα ἴο {Π6 δροβϑίϊθ. (υ1).---χν.) 

δ 1. Τγθοιϊοηβ σοποογηΐηρ ΤῊΔΙΓΙ ΟΠ (ΥἹ]. 1---16.), [86 ΘΟ ΌΔΟΥ ΟΥ̓ νἱγρῖπϑ 
(26ὅ--88) δηὰ πνὶιᾶον8 (39--40.); ἴῃ ὙΒΙΟΝ 580. ῬδᾺ} ἴδ ῖκο8 ὁσοδϑίοῃ ἕο 8Π0Ο 
ἴπδι ΟΒΥΙΒΕ ΠῚ ΕΥ πρϑῖκοβ πὸ αἰ ογδίίοη ἴῃ {δ οἶν!] σοπα ΠἾ0π8 ΟἹ πιθη, Ὀαΐ Ἰόδν68 
ἼΣΑ νὰ 16 886 ΟὈΪ σδίϊομβ (μ8ὺ {867 σοῦ Ὀαίογ {μοὶ οοηνογδίοηῃ. 
17--.24. 

ἢ ἰϊ. Οοποογηίηρ {π6 ἰδ ἔ] 688 οὗ οαϊπρ (πηρβ βδουϊ βοθὰ ἴο Ἰἀοἷβ, βῃονίηρ θα 
{πΠ 6 γ ἀκ ὰ δῃὰ στ θθῃ ΤΟΥ ΠΙΔΥ ποῖ, Ὀ6 Δ ΤᾺ} οαΐθη. (νυ }1ῖ.---χὶ. 1.) 

8 1]. δι. ΔῸΣ ΒΏΒΝΘΓΒ 8. {Π|τὰ ΑΌΘΓΥ͂ σΟΠΟΟΓηΐῺς 16 ἸΏΔΠΠΟΡ π᾿ Ὑ ἰ οἶδ ἸΤΟΠΊΘῺ 
Βῃου]ὰ “' ῬΓΔΥ ΟΥ̓ ῬΓΟΡἢ63γ." Ηδ μαγιϊς ΓΥ Θοηϑασοβ ἴ[Δ6 ὑπυβυαὶ ἀγοβ8 οὗ 

1 Βοδου5᾽ 5 ΟἸδνὶ ΒΙ ] οσασι, Ρ. 748. 
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Ὀοιδ 86Χ65 ἰἢ ῬὈΓΑΥΪΏΡ ΟΥ Ὀγορδμοβυίπσ, τ ῖο}} αχροβθᾶ (μοὶ ἰο {π6 οοπίετηρὲ 
οὗὨἨ 186 ατραῖκβ, διποησ τβοῖὶ {Π|6 ἴθ 808 }}γ ποηῦ ἀποονοσγθ, σι ἱ]6 τὴ6 
ποθ ἸἡγοΓα γοὶϊοα. (χὶ. 2---]7.) 

ὃ ἵν. Α τϑρτοοῦ οὗ {δεῖν ᾿γγαρυ τ 168, 6 η σοἸ ΘὈγαϊζίησ {μ6 1, οΥ 8 ΘΌρρογ, τὴ ἢ 
αἰγοοῖοη8 ΤῸΓ σϑοοϊνησ ἰῦ νγΟΓΓΒΪγ. (χὶ. 17--94.) 

ὃ ν. Ιηϑιγυοίίοπθ οοποογηΐηρ ἴΠ6 ἀοδισίην δῃηὰ δχογοϊδίῃσ οὐὗἨ βρι γι] αἱδβ. 
(Χ!".---χῖν.) 

ὃ ν]. ΤΊ σογίδιὐν οὐὗὨἨ ὑπ σϑβαγγθοϊίίοῃ οὐ [Ὡς ἀοδαὰ ἀοίοπἀοα ἃσαϊηβὺ (ἢ ζ8186 
(ΘΔ ΟἾΘΡ ΟΥἩ ͵Τοδοίοσϑ. (χν.) 

ΤῸ ἀρρθαγβ ἤγοπι ἴδ τιν θ ἢ νοῦβα οὐἁ [8 σμαρίον (μαῦ [π6 ἀοοιγίπθ οὐὗὨ [86 τϑβυγ- 
ΣΘΟΙΟΩ ἴγοπι ὑπ6 ἀρδαὰ τυᾶ8 ἀθηϊεὰ ὌγΥ οογίδϊη [8156 ὑθϑοῦοῦβ; ἴῃ σοηβοαιθιοα οὗ 
Ἡῖο ἢ 5... Ῥδὺ] ἀἰβουιββο ἴ86 ἴΠγθ6 [0] οτνὶπρ αι 5010}8 : 

1. ὙΥΒοίμον {πο Γα τ 1}} Ὀ6 4 τοδυγγθοίοη ἔγομι (ἢ6 ἀσια ὃ 
11. γμπαὶ ν᾿} Ὀ6 ἐδ παίΐυγα οὗ [Π6 Γοβυγτοοιοη- Ὀοα 65 ἢ 

7Π|. ὙΥμαῦ ψ}}1 Ὀαοοπια οὔ ἴμοβα τγιο π}}} Ὀ6 ἑουηὰ αἰϊνα αἵ [86 οοπίησ οὔ ΟΒγῖϑι ἢ 

Ι. Ης ῥγονεβ {86 ἀοοίτὶπα οὗὨ (88 Σοβαγγθοιοη. 
]. τγοπι ϑεγίρίωγο. (1 ---4.) 
2. γοπι οψε-ισϊίγι65865 ΟΥΓ Ολγίδἴς γοειγτοοίίοπ. (ὅ---12.) 
8, Βν δλοισϊπρ ἔλο αὐδιγαϊίν ὁ 1λ6 σοπίγατῳ ἀοοίτίπ : --- ΤΉ, 

;:. {186 ἀδδι} γα ποῖ, ΟἸ γιὰ 15. ποῦ σίβθη. (18.) 
1. [0 ψου]Ἱὰ Ὀ6 δοβατγι! ἴὸ Βανα [αἰ{|} ᾿ῃ Βλ1), δοςογάϊηρ ἴο 186 ργοδοβίηρ οὔ (ἢ 6 

(ο8ρο6ὶ, Γ Ηδς Ὀδ ποῖ τίβθι. (14.) 
νϊ:. ΤΏΘ ἀροβέ]6β, το αἰϊοβὺ ἢ8 ΓΟΒΌΓΣΤΘΟΙΊΟΙ, πιυϑύ Ὀ6 [3156 τ Π658868. (15.) 
ἷν. Το δι} ΟΥ̓ (Π6 ΟΟτΙ απ, τ μὸ Ὀθ] ον 1, πχαϑῦ Ὀ6 ναϊη. (16, 17.) 
ν. ΑΙ τὉι6 Ὀο]ονοῦβ, γἢ0 πᾶνε αἰθὰ ἴῃ (Π6 (κ1} οὗ ΟἈγῖβὲ, αν ρογιβδῃβα, ἱ 

ΟἸὨγίϑι Ὀ6 ποῖ τίβθη. (18. 
νὶ. Β.Π αν Υβ ἴῃ ΟΠ γΙϑῦ ἀΓΘ 1Π ἃ ΠΟΤῈ ΠΛ Βα Δ Ὁ]6 βίαϊα {Π|8ῃ ΔΩΥ Οἴδι6Γ8, ᾿Γ {ΠΟΓΟ 
6 πὸ γοκυγγοοϊίοη. (19.) 

νἱ!. ΤΠοβα, νν 0 ψγ γα ὈηρηΖαὰ ἴῃ {86 ἔμ, ἐμαὺ ΟὨγῖβὺ ἀϊοα [ῸΓ ἐΒ6τ), δῃμα σοϑ6 
ἀριΐη, Γὰ ἀδοοῖνο. (29.) 

ψ1}. 6 ἀροβῖϊ68. απὰ ΟΝ βυδη8 ἴῃ ρσαηογαὶ, τ80 βυ ογ ρογβθουζίοη, οα (86 
στουμπαὰ τἰαῖ, αἰἴοσ πον μαά βυβοτγοι δὰ 6 μότα, {ΠΥ 818}} 'ανα ἃ σ]ουίοιιβ 
ΓΟΒΟΓΓΘΟΙΟΏ, ἃΓ6 δοίὶπρ ἃ [ὉὉ011838} δὰ ἀπργοπιδοϊα ραγὶ. (80 ---8ϑ6.) 

11. Ηκπ βέονγβϑ ψιδαῦ ν}}}} Ὀ6 ὑπ6 πδίαγα οὗἨ 186 γοϑυγγθοι οι -Ὀοάϊ68, δηὰ ἰὼ τ δαὶ 
ΤΩΔΠΠΟΡ ἴΠ|8 στοδῦ πνοῦῖς ψν1}} θ6 ρογίογηημθα. (98 ---49.) 

111. ως βίον ψβαῦ ψ|}} Ὀδοοπια οὗἩ (ο886 τῶῆο ν}}} Ὀ6 ἤοιιηᾶ αἷϊνα δὲ ἴμαὺ ἀδΥ. 
δ0---ὁ7.) Τϊ5 ἱπιρογίδηῦ ἀπᾶ δηϊπηαύίησ ἀἰβουββίοη 8 [0] ον ὈΥ͂ 
(6 '86 πο 76 ἐβουὰ Ὠλαίζα οὗ 1}}18 ἀοοίγιμο. (68) 

ῬΑΕΤ 111]. οοπίαϊπα ἐλο (ὐποϊμϑβίοη, σοπιργίδπφ Τλιγοοίζοπα γείαξίυε ἴο 
ἐλ Οοπίγιϑιίϊοης ἔογ ἐλ ϑαϊπίβ αὐ “εγιιδαίοπι3, ργοπιῖδες ἐμαὲ δε 
«Αροϑβέϊο τοομϊα εὐοτέϊν υἱδὶέ ἐδιοπι, απα ϑαϊμέαίἑοπδ ἰο υατγίοιια λήσπιδεγϑ 
9 τἰὸ Οἠευτοὴὶ αὐ Οογίηξλ. (Χν1.) 

ΙΥ. ΑἸΙΠουρἢ {Π6 δυδβογιρίίοῃ ἴο {π18 ΕἸ 8116 ρυτρογίβ {πῇ 10 νγ88 
πγι6η αὖ ΡὮΠΠΡΙΣ, γοῖ, 88. {818 ἀἰγθοΌ Υ οοπίγαάιοίβ 50. Ῥαα] 8. οὐῃ 
ἀοοϊαγατοι ἴῃ χνὶ. 8., Χ6 τηυβὲ Ἰοοῖς ἰο {π6 ΕἸ ρ᾿8116 1561} ἔον ποίβϑ οὗ 
{ἰπη6 {μαὉ ΠλΔΥ ΘῃΔὉΪ6 ἃ8 ἴο δϑοογίδίῃ 18 ἀδίθ. Υὔἦα μᾶνο βεϑη ὃ [[ιδΐ 

1 Ὧγ. Α. Οἴαγκα οὴ 1 ὅοσ. χν. 
3 ΤῊ Φονβ ψῆο ᾿ἰνοὰ οὧὖ οἵ Ῥαϊοβίϊῃηα σόγα οἢἰΘΠῪ οηραροὰ ἴῃ ἰγϑᾶθ, δηα τσότα ροῃα- 

ΤΆΪῚΥ ἴῃ πλογο ΔΗ] θη εἰγουπηκίδηοοϑ (ἢὰπ τἤοδ6 νι πὸ τοδι ἀς ἴῃ Φπάεδα, ἴο ννΒοιη ΤΠ}. ἀκΌ ΠΥ 
Β6Πὶ δΠ ΒΠηιδὶ τοὶ ϊοῦ, (ΥΝ  γίπσα ἀ6 Βγη. ψ ει. 110. 1. 0». 1. 6.18.) Νονν, 88. τὴ6 διε 
ΟἸὨ γβιιδηϑ Ὀδοδῖιο Ὀγοίθσοη τὸ ὅπ δ ν8, αη ἃ ραγίοοκ οὗἩ τη ἷγ βρίγίτι] τίς εβ, δὲ ῥβὰ] 
τοῦ ὴῦ ἐς δαιΑὉ]6 παν τμ6 Οτοοκ ΟΠ δείαηβ. βῃοι ὶ σοπιγίθαϊο τὸ [86 δαρροτι οὗ τἰιοῖγ 
Ῥούτοῦ Ὀτοίηγοη ἴθ Δαιί α. (Εοτι. χν. 26,27) ὌΒοη Ὲ νναϑβ δὲ ψΦογαβαδίθιῃ, ἢ δὰ ργο- 
τιϊβοὰ ῬΘΙΟΥ απὰ Φηπηιοβ ἐμαὶ δα οι] σΟἸ]οοῦ 81π|5 ἴον [18 ράγροβς (Ὁ. ἐἰ. 10.) δῃὰ 
δοοογά εἶν ψγὸ πᾶ (1 Οον. χνΐ. 1---ῳ.)} (Ὧι Βα πιδάθ ἃ οοἰ]οσιίοη δηλοηρ τ[μ86 ΟἸγβιῖδῃ» δὲ 
(ὐοτίηι ἢ, Μιοδλο118, νο], ἷν. Ρ. 6]. 

5. δι0 ᾿. 493. σεργὰ. Μίομιο] δα [8 ΟΥ̓ ορ᾽ πίοη παι ἴῃ 6 πιϊϑίδκα ἱπ {Π|ὁ Ξα ΌΒΟΓΙΡΙΓΟΠ ΒΓΟΒΘ 
ἤγοτῃ τηϊβιιη ἀδυβιδηάϊηρ διέρχομαι (χνΐ. 5.} τὸ πιοᾶπ 1 δὰ ποῖ ἔσαν ην ᾿Ὠγουρὶ, ἰηδιοδὰ οὗ 
ΓΤᾺΥ τοῦθ 158 τηγουρῃ Μαρδαοηΐα,᾽ νι ἰςὶ ἰδ ν᾿ ἀθη} Υ τλθ8η8. ΥὟΟΙ. ἷν. ὑ. 48. 
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δι. Ῥααϊ, οα. ἢ18 ἀδραγίῃσγθ ἔγοτῃ (ὐουϊ πί, πτοηΐ ᾿ηἴο Α58ϊ14, διὰ νυἱϑιίοᾶ 
ἘΡΒ βυβ, ἐΘγαβαθπ), ἀπ ΑπτοςὮ, δῖον τ Βῖ ἢ, ραββίηρ τὨσουρῃ (ὁ- 
Ἰαῖϊα αηὰ ῬὨτγυρία, ἢ6 τοϊαγηθα ἴο ρῃοϑαβ, γἤοσο Πα γοπηδϊ θα [ΓΘ 6 
γοαγα. (Αοἵβ χν]. 18---28., χῖχ. 1., χχ. 31.) Αἱ {πὰ οἷοβα οἱ δηῖ8 
Το ἄθησο δὖ Ερἤδϑυβ, δῖ. δὰ! σ- τοῦθ (818 Ερ15116, 88. ἀρρθᾶγβ ἴτγοιμ 
1 Ουν. χνὶ. 8., ἡ ΏΘΓΘ Πα ΒαΥ8, 7] εοἱἱ ἐαγΥῳ αὐ Ἐξρήιεδιι8 ἀπε εηίεοσοςέ; 
δηἃ {μὰ 10 νγγχα8 νει ἴθ δ ἴΠ6 ργθοθσιηρ' ῬΆΒΒΟΥΘΥ 18 ΒΌρΡροβθα [ΠΌΤ 
1 ον. νυ. 7. σἤοσα [ῃ6 Δροβδί]ὶβ ὑϑ68 {818 δχαργββϑίοῃ, γ6 αγὲ τπ- 
ἰεατνοπεά, ---- ἃ ̓ξ δυρσοβίοα Ὀγ (6 ἔδαϑί οὗ υῃ]θαυθηθα Ὀγοδά. Νοῦν, 
48 δῖ. ΔῈ} ἀδραγίαγο πὰ ΠΡ 6διιβ, αὔζον γθϑι ἀὴρ ΤΠ6 γα ΤΠ γῈ 6 Ὑ 6878, 
ἰοοῖς ρἷασα δρουΐ {Π86 γϑὰγ οἵ Ομ γιβῦ ὅ6, 10 [0]]ονγ8 ΠῚ [86 Βτγβῦ Ερ 8:16 
ἰο [π6 (ὑὐογ!ἰίδηϑ γ88 τυγι6ῃ ἀρουύ {μαὶ {Ἰπλ6}, ΟΥ̓ ῬΘΥΏΔΡΒ ΘΕΆΥΙΥ ἴῃ 
106 γοαῦ 57. 
16 σοπυΐηοηθ88 οὗ δι, Ῥδυ} 8 ἤσβε ΕΡΊ8116 ἰο {π6 (ον 88 νγα8 

παν Ὶ ἀουθιοα., [τ νγὰβ οἱϊϑα οὐ δ υἀδα ἴο τορϑδίθα!γΥ Ὀγ ΟἸδπιθηΐ οἴ 
Βομμο ἦ, αἰδο ὈΥ Ῥοϊγοαγρϑ, ἴῃ [86 ἤγδί οϑηΐασυ δηα {π6 Ὀορίπηϊησ οὗ 
1Π6 βοοοῃά. [Ι͂ἢ {Π6 βθοοπὰ σθῃηζυγΥ ᾽ἢ 88 οἰἴθα Ὁγ Ταιΐδη ὁ, [σϑηφιιβὅ, 
ΑἸΒβοπαρσογαβδ, απα ΟἸοπιοηΐ οὗ ΑἸοχαπαγια [Ι͂ὼ τπ6 {ῃϊγτά σαπίατν, 
1ῃ18 ᾿ρΙΒῈ] 6 νγᾶ8 δοκπον]εαροα ἰὸ Ὀ6Ὲ δῦ. Ῥα}}] 8 ὈΥ Τοτγίυ] ἕδη", 
ΟαἸυ583, δορὰ Οτσθη.θ ὍΤῆη6 ἰοβθμπλοηϊθβ οἵ Ἰαΐοῦ ὙΓΙΘΙΒ γα ἴοο 
ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ δηα Θχρ]οἱῦ [0 ΓΘΏΘΘΓ ΔΩΥ͂ ἀεί: οὗὁἩ [ΘΓ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

Υ. Αἱ ᾿προγίδηϊ αιυδϑίϊοι ὅ88 Ὀδ66ῃ ταυοῖ δοϊαίοα, ἩΒΟΙΒΟΥ δὲ, 
Ῥδὺ] τοῖο ΔΩΥ͂ Οἱπον Εἰ ρίβί]6β ἴο 1π6 (ΟὐονΠδὴ8 Ὀαβιθ8 {8056 νν8 
ΠΟΥ αν. [ΠῚ] Οὐν. ν. 9. [Π6 [Ὁ] ον πρὶ οΓ 8 οοουτ ---- γραψα ὑμῖν 
ἐν τῇ ἐπιστολῇ, ΜὨ1ΟΝ 1 ΟἿΓ ΟΥ̓ ὙΘΥΒΙΟΙ 18 ΓΘ Πα 6Υγθα --- 7 λαῦε τογι{ίθη ἴο 
ψοι ἵπ απ ορὶβέϊο. ἘΎΟτΩ [18 ταχύ 10 μα8 Ὀδ6ῃ ἰηξογτθα, {πα 81, Ῥδὺ] 
᾿μλά δἰγθβαῦ τυ θη το {π6 (ΟΣ ΠΕ ϊ8η8 δὴ Ερ 8116 ἡ ΒΟ 18 πὸ ἸΟΏΡῈΣ 
οχίδηΐ, δηὰ ἴο ψὨῖοῖ Ὧ6 ΔἸ] υἀ68; μι ἢ116 οἴμοσθ οοηϊοηά, {παῦ ὈΥ τῇ 
ἐπιστολῇ ἴδ τηθδῃ8 ΟὨΪΥ [Π6 [Δ ΡΊΒ|16 τυ Π] ἢ Πα 18 τυτιτὴρ. ΤΠ6 ΟΥΤΩΣ 
ΟΡ πο 8 δἀνοολίθα Ὀγ (ἰαἰνιη, Βοζα, ἀτοίϊυβ, Ολρροὶ, ΤΥ τἴδιι8, 1.6 
ΟἸετο, Ηδμβῖυβ, ΜΙ], ὟΝ οἰβίειη, Βοδυβοῦτσο, ΒΊβῃορ ἴϑαγοθ, Ὠγ. 1)οά- 
ἀτγιάσε, τ. βοοῖϊ, Μ|10Π.46]18, ϑίοστ, Βοβθημ]]6γ, Ηρ, ΘΟ] ΌΒηου, 
1)ανιάβου, δπὰ Αἰίοτα, δπὰ {π6ὸ ον. Τὶ. Η. Ἠοσῃμο ποιὸ; δπᾶ (Π6 
Ἰαϊϊου ορϊπΐοη, αἴογ ΟΠ γγβοβίοηι, Τποοάογοῖ, δμᾶ οἴποσ ΕΔΊΠΟΥβ, 18 
ἀοίεπαἀφρα Ὀγ ΕἈΌτΙοῖα5, (Ἰαβϑῖαβ, (ὐαϊπποῖ, Ὁγ. με ῖ Υ, ϑίοβοι, “7 6γ. 
72οη68, Ὦγβ. Εάπαγάα, ΤΠ γάηοσ, ἀπὰ Μδοκηιρμῦ, ΡΌσνο, Αστοῖθῃορ 
Ναννοοῖηθ, Βίβμορ Του] ηθ (τ ἤοβ ογὰ8 ἃγὸ δαἀορίθα Ὀγ Βρ. Μδηΐ 
διὰ Ὦγ. Ὀ ὌΥ]γ). απὰ Β'βϑῆορ Μιαδάϊδίοῃ. Α {μισὰ ορὶπίοῃ 18 {μαῦ 
οὗ Ὦγ. Βϑηβοῃ, ψὨϊοἢ 18 δοοοαρα ἰὸ ὈὉγΥ Ὦγ. Α. ΟἸαγκο, νἱΖ. {μαι δὲ, 
ῬδῸ] τοΐοτβ ἰο 82ὴ ΕἸ ρ 8116 βοὴ π6 Παα τυ θη, οΥ Ὀορσὰπ ἰο τσῖΐα, 
Βυΐ παά ποῖ βοῃΐ; ἔὉΓ, οἡ σϑοθι γησ ἔαΣΊΠΟΣ ἸΠ οστηδίιοη ἔγοτα ϑίθρἢδ- 

1. ΜΊΟΒ 6115, νοὶ. ἰν. Ρ. 42. Ῥδ]εγ ΒΒ Ηογα Ῥδυϊπα, Ρ. 96. ΜΊ], ΜΙ ΌΥ, ΜΊΟΒΔΟΙΙ8, 
ΒΟΠΒΟΗ, δηὰ αἰπιοβὶ 4]} πηοάθγῃ σοτη πη) Πίδίοτβ πὰ στ ἰς8, αστοα ἱπ 1π6 ΔῦοΥΘ ἀδίο. 

5 Ἰαγάπογ᾽Β  οτΚΒ, δνο. νοὶ]. 1. Ρ. 86. ; 4ϊο. νοἱ. ἱ. Ρ. 297. 
8 Τρὐῖὰ. ϑὅγο. νοὶ. ἰϊ. ΡΌ. 91. 94.; 4ϊἴο. νο]. 1. ΡΡ. 327. 8329. 
4 Τυἱὰ. ϑνο. νοὶ. ἱϊ. Ρ. 340. ; 4ἴο. γο]. ἱ. Ρ. 855. 
δ Ἰυϊά. ὅνο νοὶ. 1ϊ. ῥ. 168. ; 4ϊο. γοϊ. ἱ. Ρ. 868. 
4 Τυϊ4. ϑὅνο. νοὶ]. ἰΐ, Ρ. 185. ; 4ἴ0. νοὶ. ἱ. Ὁ. 380.᾿ 
1 101, ϑνο. νοὶ, ἰϊ. ρ. 2322, ; 410 νοἱἹ. ἱ. Ρ. 40]. 
8 Τὐυϊὰ. ὅγο. νοὶ. ἰϊ. ν. 268. ; 410. το]. ἱ. Ρ. 228. 
9. Τϑϊὰ. ϑγτο. νο]. ἰϊ. Ρρ. 374, 8375. ; 4ἴο. νο]. ἱ. ΡΡ. 482, 488, 
Φ ἸυΪὰ, ϑὃνο. νοΐ. 1}. Ρ. 471. ; 4ϊο. νοὶ. 1. Ρ. 538. 



δ26 7]ωϊτοσμοίϊοῃ ἰο ἐλο Λῆειο Τοξίαγιοπέ. 

π88, Εοτίμηδίυδ, Δα Αομδίουβ, ἢ6 Βυρργοθβδοα ἐπα, δαπᾶ ψτοία ἰπξα, 
ἴῃ ψΒΙοἢ π6 ΘΟΠπβιἀογβ 186 Βι]θοΐ τλοσα δὖ Ἰασρο. [Ι͂π {818 οα86, πον - 
ουοῦ, ἰἤογο ποι] Ὀ6 πὸ οσσϑϑίοῃ ἴο γοίοὺ ἴο 1 αὖ 8]]. 
[ΤῈ ορϊπίοη {παῦ βοῇ δὴ 1 1816 Βα ὑθθη τε θη δηα νγ88 ]οδέ 18 

ΨΕΙΥ͂ {0}}Υ τηδι πίδι θα Ὁγ Ὦγτ. ᾿θανιάβοι, ([ηἰσοαυοίοη, 11, 189---143.)} 
Με. ΑἸ [υγὰ, βΆγ8 (ἐπ ἔος.), “1 τογοίε μπίο ψοῖ ἐπ ἐδλε Ἐρίδίίο, ποῖ ἐλὲς 
»τεδεπὲ Ἐρίξδίϊε, νυ ἰοἢ τῇ ἐπιστολῇ πιὶσξ ταθδῃ ; 566 τεΐδγθηοθθ [Ἐοτ. 
χνυΐ, 22., (ΟἹ. ἱν, 16., Ἱ ΤΠ 688. νυ. 27,, 2 ΤΠ β8. ϊ. 14.7; ἔὸσ ἴῃθγα ἰδ 
ποίησ ἴῃ [86 ργβοθάϊηρ ρμαγῦ οὗ {18 ΕἸΡΊ8116 σοι σᾶ ΟΥ̓ ΔΩ ροδ- 
Β10}}}7 6 80 ᾿ῃἰοσργείθα, οογδΙ ΠΥ ποῖ ΠΟΥ νοῦθθ 2. ΟΥ̓ ψ6γβ6 θ6., 
γ ΒΙΟὮ ΓΘ ΘΟΙΏΙΏΟΙΪΥ Δ]]ορ 64] ὈΥ ἴπ086 0 ἴπ8 Θχρίαϊη 1ἴ, ἀπα ἐν τῇ 
ἐπιστολῇ σπου]ὰ Ὀ6 ἃ Βυρογῆμουβ δηά ᾿γγοϊθνδης δα οη, 1 ἢ πχοδης 
της Ἰοίίο οα Ἡ ΒΙΟἢ ἢ νγα8ϑ ΒΟῪ δηρσαροα; --- θα ἃ ἥόγπιεν Ἐρίξίϊο π λοι 
Ὧδ8 ποῦ οοίῃθ ἀονῃ ἴο ἃ; οὗὨ {{Π|| 801}. Θχργαϑβίοη (2 (ον. νἱὶ. 8.) 
υϑοά ψἰἢ τοίεγθησα ἰοὸ ἐλὲς Ἐρίβέϊε.) ἸΤτοᾶγ, πονϑνοσ, 6 βαϊὰ ἔγϑί, 
{μπαξ ἔγραψα ἰΑἸκ68 1.8 ποίδοπ οΟὗἩἨ τη ἔγοσῃ ἐπ μοῦ οὰ δὲ ψ βῖοἢ (86 
Ἰοϊίοσ του]ὰ Ὀ6 τοδα δηά τι866, )υ8ί 48 ραβῦ ὕβῃβθθ ἃγθ ἢ ὈΣ4}}}7 δαν- 
Ὀἰογϑά ἴῃ ἔοσμμαὶ ἀοουπηθηίβ, ΤΒ6 τ|86 οὗ 8} δουὶβῦ 88 ἰηἰγοαυοίησ π᾿ Βδὲ 
18 αὐομὲ ἰο δ τογϊ(έση, 8 ἈΠ] ϑίγαῦθα ὈΥ 16 86 οἵ ξυνόγραψε ὉΥ ΤἬυοΥ- 
ἀϊάθβ ἴῃ ιἷθ ᾿πιγοαυοίοσΥ δϑῃΐθποθ, “ ΤὨυσγάϊθ8 (πΠ6 Αὐδμαπίδῃ 
ιογοίο,, 8α1ἃ ἴῃ ταϊδίϊοη ἴο συμαῦ βου] (011. Τῆυδ, Βογο ἔγραψα 
ΠΊΔΥ͂ ΤΟΙΡ ἴο ἰδ6 ὑθαομίησ τ ΔΟΙΒ {86 ἈρΟΒΙΪῈ 18 δθουΐ ἴο υπίο]ά. 
ϑθοοῃᾷ, πὲ {818 ὑοδοβίηρ 18 ΘΟ νΘΥ Θὰ ἴῃ δυο ραββασοϑ 88 ἐλδ δοριέεηιοσ 
ἐξϑοί, ἀπ ἴῃ τι μαὺ ἔΌ]]ον8 ; (τα, ἰΠαὶ ἐν τῇ ἐπιστολῇ 16 ποῖ πῃ {μα 
ΥἹΟῚ Βαρογῆήυουθ, θυ ταῖθοῦ δρἤηδί!ο, “ΠΟῪ ἴῃ (μ19 Ερί 8:16 1 
ἱπδίγυοῦ γου (ΥΒΔίουοσ ΤΑΥ͂ θ6 5814 ὈΥ ΔΎ, πὲ {Π16 νγᾶϑ πού {Ἅ]]Υ 
ἄοπα Ὀροίοτθ, 96.) ποῖ ἴο Κααρ δοιρϑηΥ τἱὰ ἔογπιοδίοσβ." [{, μΒον- 
δυο, [6 τοίγθῃοθ θ6 ἴο βοπια Ερ: 3116 μοί δχίδηϊΐ, 1 παρα Ὀ6 Ὡ0 οδιλδθ 
[ῸΓ ΒΌΓΡΥΪΕ; ἴογ ΨΈΥ βΒμοι ὰ ψγ πού σοῃβιθν ἰμδὺ (ἀοὰ ταὶρῖθς Ὠᾶνθ 
οδιιβοα δυϊδογι δίϊνα Αροβίοϊς ΕΡΊβ6168 ἴο Ὀ6 ψυγιτῖθῃ [ὉΓ ῥγθβθηύ δηά 
ἰθΠΠΡΟΥΘΙΓῪ Ρυγροβοῦὴ 8 προϑᾶ ποὺ {ππκ {παΡ {Ππ6Υ6 18 ΠΥ ἵστονθ- 
τοησα ᾿μνοϊνϑα τη {Π6 δυρροδιίίοη ; {16 βϑὴθ ῥχον: ἀπ δ] οᾶγο ἩΔΙΟΣ 
Πα8 ργεβεσνϑα ἰο 186 Ομυσγοῖ ἴΠο86 τσὶ ηρβ τ ΒΙοἢ ΜΜ6ΓΘ ᾿πβριγοα ὈΥ͂ 
{[π6 Ηο]γ (ἀδποβῖ ἴον 18 συ ϊάδῃοθ ἴῃ 4}} αθ68, ζῶ ἤδνυθ Ὀθθὴ δαυλ]]ν ἀΪ8- 
Ἰαγοα ἴῃ 186 πη πάγαναὶ οὗ δὴν ἀοουμπηρηΐβ {Π6 ορ]οοῦ οὗ ποῦ πδά 
ὭΡΑ ΟΠΪΥ͂ ΘΙ ΡΟΤΆΤΥ δηα Ἰοοδί, δῃα Ὑ ΒΙΟἢ ᾿8α Δοοοιαρ] 1864 {16 οὈ)οοὶ 
ἴον ν ἰοῖ [Π6Ὶ τ τὸ σίνθη ἔουί.] 

Οπ {86 μπάεεϊσποαά οοἰποϊάσποος Ὀδύπθθῃ {Π|18 ΕἸρ18.16 δηὰ (6 Αοίβ 
οὗ 186 Αροβίϊββ, βε6α Πγ. Ῥαϊογβ Ηογῳ Ῥδιυϊηθ, Ομαρ. 11].} 

 Τιαγάηογβ  οτκβ, θνο. νοὶ]. νἱ. Ρρ. 8314, 815. ; 410. νο], 11]. Ρ. 291.; Μ|ΊςΒΔο]18, νοὶ. ἷν, 
ὈΡ. 42---62. 65, 69.;: Ηυρ᾿Β [πιγοἀιιςοῃ, νοὶ. ἰϊ. ξκ' 10]---104. ; Βοβοησῃ ]ογ, 5. ΒΟ] 8, 
ἴοιῃ, ἰν, ΡΡ. 1-,, ὙΥΒΙιΌΥ Β δηὰ ΜδοκηΐμηῖΒ Ῥτγείβοο ; Βοος, ΟὨτγοποίαχίβ, ϑοσριοσγασι 
Ῥμα]!, ΡΡ. 160-172. Οδϊπχοῖ, Ρτοίδοθ βὺσ 18 Ῥσοιηίεσο Ἐρὶϊγο ἀθ ϑαίης δὰ δὺχ Οο- 
ΤἰΏ ἘΠ 68. 
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ΟΗΑΡ. ΧΙἧ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤῊΒ ΟΟΕΙΝΤΗΠΙΑΝΆ. 

1. ΤῊΕ ρτοοοάϊης ΕἸ ΡΊ8616, νγθ βαᾶνθ βεθῃ, νγ0ϑ γϊτὑθη. ἔσομαι ΕἸΡἤ 688 
δρουΐ (Π6 γϑαγ δὅ6, Ὀοίοτο δι. Ῥαὺυ]Β ἀδραγίαγθ ἔγοτα {πὲ οἱἵγ. Οἱ 
αυμπύηρ Ερμδβαβ ἢ6 πϑηΐ ἴο Ττοαϑ, νν ΒΙΟὮ ρ͵δοθ νγα8 βιυδθα οἡ {16 
Βῆογα οἵ {πΠ6 δύσοδῃ 8βθᾶ, ἴῃ Ἔχρθοίδιοη οὗ τηθοΐϊησ ΤΊΐιΒ, ἀπά τθοϑῖν- 
Ἴη5 80 δοοοιηΐ οὗἩἨ 1Ππ6 βυοσοββ Ὑιὐὰ ᾿ν πιο (Π6΄ Ποραα) 18. ἤΌτταοΣ 
Εριβϑέ]α δά Ὀδθθὴ αἰϊεπάβά, δπά οὗ {86 ργϑβϑηΐ βίαΐβ οὔ [ῃ6 Οουϊη δα 
σἤαγοῖ. (2 Οὐον. 1.. 12.) Βαΐ ποῖ τηροίϊηρσ' πῖπὶ ἰμοτο (13.), δὰ] ρτο- 
σοραρὰ ἰο Μαοράομϊα, νγῆοσγα π6 οδίαϊηρα ἰῃ6 ἀοδβιγοά ᾿ηἰογνίον, δπὰ 
ΤΘοοΙ να βα βίο ιοσΎ ἰηἰοστηδίϊου Θοποογηϊηρ {ἢ6 Ρῥγουλιϑίπρ βία οἱ 
ααὶτ αὖ Οογίπίῃ. (ν11, ὅ, 6.)ὺ Ἐτοια [18 ΘΟΌ ΤΥ, δα ΡγΓΟΌΔΟΪΥ ἔγοηι 
ῬΒΠΙρΡρΡὶ (48 186 βυ ϑογι ρθοι ἱπιρογίβ), [Π6 Ἀροβϑ6]6 ψτοίθ {Π6 βϑοοπὰ 
Ἰοιίογν (2 ον. ν]}}, 1 ---14., 1χ. 1---ὃὁ.)}; πῃϊο Πα ϑοπῦ ὈΥ Τιΐυ8 δηᾶ 
ἢ18 αϑϑοοίδίϑϑ, νυ ῇο ὙΟΓΘ ΟΟΠΊΙ]5810η64 ἴο παβίθη δηᾶ Πηϊεῆ {Π6 σοη!Ὑ1- 
θυ οι) ἁαοὴρ ἰμ6 ΟἸ γϑύδηβ ἂὖ Οουιηίῃ, ἔοὸγ (86 τι οὗ 1Π6}Γ ῬΟΟΥ 
Ὀγοίῃγθη ἴῃ υᾶτα. (ἰχ. 2---4.) τοι [686 ὨΙΒίοσῖ αὶ οἰγουμηβίδηοαθ, 
10 18 σΘΠΟΓΆΪΙΥ͂ ἀσταοα {μδὲ (Π18 ΕΡΊΒ116 τγα8 τυ θη 1 Π]Ὲ ἃ ὙΘΑΥ ΔΙΟΥ 
{Π6 ἔοσπλου, {πα 18, ΘΑΥ]Υ 1 Α. Ὁ. ὅ8.(Ὀ. Τὴ σοϑηυϊῃθηθδβ οὐ 18 Ε 8116 
ΔΒ ΠΟΥ͂ΘΣ ἀοιδίιοα; δΔηα 88 10 18 οἰ οὗ Γοίαισοα ἴο ΟΥ̓ ὨΘαΥΪΥ 186 
{Π6 βαῃγθ δῃοϊθηΐ ὑσιοσβ, νόθα ἐδϑιϊπηοηΐθδ ἴο ἴπ6 ἤγθί ΕΡ 8016 ψν6 
παν ρίνθη ἴῃ {86 ρῥγθοθαϊηρ ομαρίοσ, 1Ὁ 18 ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 τορϑδῦ 
[Ποῖα τη (ἢ 8 ρμ͵ποα. 

1. Τα ἤτοι ΕρΙ8116 ἴο ὑπ6 Οὐ μίδηϑ ρῬγοάυσοα νογῪ ἀϊβογοπί 
οἴοίβ. διλοηρ ἴθ. ΜΙίδηΥ διμθηαρα {Π6ῖ]γ οοπάμποί, τιοβί οὗ ποθ 
Ββονν δα βίγοησ' τρλγ8 οὗ γτορθηΐδποο, δηα δυϊηοθα βοῇ σαϑρθοί (Ὁ {Π6 
ἈΡΟΒΕ16, {πῶ| (Π6Υ Ἔχοομηπγαηϊοαίοα {π6 ᾿Ἰησθβίμουβ ροσδο (2 ΟΥΟΣ. 1, 
ὅ---1 1., νὰ, 11.}; τϑαυδδβίρα [86 δροβϑι]ο᾿ Β γσοίυσῃ τ τ ἔθαγβ (1, 7.); 
δηα Ὀεοοδῃβ Ζθϑαΐοιβ ἴῸγ Ὠ τὰ, ---- ταῦ 15, ὑπο ν ν᾽ παϊοαίθα [Π6 ἀροβί]8 δῃά 
ἢ18 ΟΥἾσΘ ἀραϊηδῦ {86 [4186 ἔθβδοποσ πα ἢ18 δαμογεηίβ. (υ]1. 7--- 1].) 
Οἰδμοσβ, Βοννονοσ, οὗ {6 Οονηΐαηβ, δἀμποσγοᾶ ἰο ἰη6 ἔα]δα ἰθϑοῆθσ, 
ΘΧΡΥΘΒΒΙγ ἰδηϊοα 0, Ῥδμ] ΒΒ δροβίο]οδὶ τ] ηϊβίγυ, δπα Ἔνθ ἔμγηϊβῃοα 
{βοιλβαῖγ8 1} ἀγριτηθηῖβ ὑγῃϊοῖ ὙΠῈῪ ρῥτγαίθπαθα ἰοὸ ἀγὰνγ ἔγοπι ἢ18 
ἤγοι Ερ 8116. Ηδ διδα ξοσιπμουὶν ἱπεϊπηαϊθα μἷ8 ᾿ηἰθηοη οὗ ἰαἰκίηρ 8 
ἸΟΌΓΠΘΥ ἴτοῦ ΕἸΡβθβὰβ ἕο Οοσϊηῖμ, {πθποθ ἰοὸ νἱϑιὲ [86 Δίασεαοπιλῃ 
ΟΠ υγοῆ 68, πα ἔγοτα {μοπὶ ἴο τϑίιγη ἴο Οοσίπί (2 Ὅος. 1. 1ὅ, 16.}); 
Βυΐ {86 ὈΏΒΔΡΟΥ͂ βίαϊβ οὗ {π6 Οοὐητμίδῃ ομυγοῦ 16α ἴσα [0 Δ] [6 Ὠ18 
Ἰηϊοηἴίοῃ, βίηοθ Π6 ἴουπά ἢ6 τηυσδὲ αν ἰγοαίϊθα ἴμοτὰ ΣΟ θαυ Υ ἐγ, 
Πα Ὲ νἱδι δ ἐμθηι. (23.)ὺ Ηδησο ἢΐ8 δανθγβασῖθθ οπαγρϑά ἢϊη,, 1]. 
ὙΠ ἰευΐέν ἀπα Ἰγγοβοϊυἴϊοη οὐ οοπάποῦ (2 ΟὐοΥ, ἱ. 18.), δηα, [Πα ΓοΌ γα, 
Ἦδ οου]ὰ ποί Ὀ6 ἃ ργυορμεῖ; 2. ΜΠ ργίάε απὰ ἐψγαππίεαὶί εευετίξψ οαι 
δοσοιηΐ οὗὨ 18 ἐγθαϊπηθηῦ οὗ {π6 Ἰῃησαβίιοιβ ρϑύβοῃ; 8. ὙΠ ἀγγόσαπος 
απά ναϊπ-σίογγ τὰκ Ἦ18 ταἹηἰβίσυ ; δηᾶ, 4. Ὑ ἢ Ὀαϊηρσ ρεγβοπαϊίῳ εοπ- 
ἐεπιρέϊδίο, τυ ταδύϊηρ, ἰμαὶ Πονγουοσ νοι ρὨΥ Πα ταῖσι 6 1ῃ ἢ18 Ἰο ί6 ΓΒ, 
γαῖ ἴῃ Ρ6γΒοη ἢ6 τγᾶϑ θα86 δηα ἀβθβρίοδθὶθ (2 Οογ. χ. 10.) ὅθ Ὑγ ΓΘ 
(86 ῥγϊποῖραὶ οἰγουπιβίδηοοϑ ἐπαῦ ρανθ οσοδβίοῃ ἴο [ῃ18 Βθοοῃά ΕἸ ΡΙθ8116 
ἰο π6 ΟοΥ πε ίαπβ, ἰο τ μον τγθ τὰν δαά {πεῖς ἔουιγαγάμθδβ μὰ {80 



δ28 Ζιγοαποίίοη ἰο ἐλ νειο οείαπιοπί. 

οομ ἐγ υςοη [ῸΣ {π6 ῬΟΟΥ βαιηίθϑ ἴῃ υἀδ88, δΔηα {π6ῖγ Κἰὶπα θεν οϊοπέ 
τοσορίίοη οὗἩ ΤΊ 8. 

111. ΑργϑθδθὶΥ ἴο ἴπ686 ΟἰΓΟυΤΩΒίΆ πο 68 ἴΠ6 ΘΟΟΡῈΕ οὗ (Π8 ἘΣ 5116 18 
οὨϊεῆν, 1. 700 αἀοοοιπὲ Κ07 ἢϊδ ποΐ λαυΐπο σοηιθ ἐο ἐᾷόηι 80 βδοοπ αα ὧς λαά 
»τοπιΐϑοά., νἱζ. ποῦ ουαὖ οἵ Ἰοντγ, Ὀὰὺ ῬΑΓΠῪ 1π σοηβοαιθηοα οὗ ἢϊ8 δι θσ- 
Ἰηρ8 ἴῃ Αβῖα, γ᾽ Βιοἢ ργονθηϊθα δϊπὶ (2 Οον. 1. 8---1].)., δῃά ραγὶν ἐμαὶ 
6 πῖσιῦ ρσῖνο ἴπθηι ποτα ἔϊπ6 ἴο βού {π6}Γ σμαγ οὶ ἴῃ Ὀοίϊοτ ογάασ, βὸ 
ταῦ 6 ταῖρι οοταθ (0 ὑποπὶ 11} στααΐθν οοταξοσι. (11. 8,4.) 2. Τὸ 
ἄδοϊαγα τμαῖ 1.18 βθηΐθηοα ἀραϊηβὺ (ἢ 1ποθϑίμοιβ ρουβοὴ 88 ΠΟΙῸΣ 
τσ ΠΟΥ ὑγγαπηῖοαὶ (11. ὅ---]Ἰ].)., Ὀὰΐ ΠΘΟΟΘΒΒΑσΥ πὰ ῥἱοῦβ; πᾶ ἤονν, 
848 δχοομῃηιηϊοδίίζοη Π8Δα ργοἀμοαα 80 σοοῦ δὴ δἰδβοῦ ἅροη ("αὐ οὔδιηοσ, 
{Π6 Δροβίϊθ, σοι μαϊηρ, ἔπ6 ΟὈδάϊοποα οὗἉ [6 ΟοΥ ἢ ίδηβ, οχ μοσγέϑ 
1 πὶ ἴο δΌϑβοϊνα δὶπὶ ἔγοτη ὑπαῦ βεηΐθησα δηὰ ἴο σοϑίοσα ϊπ ἴο σου πλὰ- 
πο ἢ {π6 ομυγοῃ. 8, 700 ἱπέϊπιαΐε ᾿ἀΐδ στοαί διισοο88 ἐπ ῥγεαοσήιέης 
ἔλιο Οορεῖ, ««Ἀϊοῖ ἢ6 ἀο68, ποῦ ἴον 818 οὐσῃ βρίοσυ, Ὀυὺ ον {Π6 ρίοτν οὗ 
1τῃ6 οβρεὶ, Βιοῖ μα ρϑου δῦ οἰἤσθοΥ ἀροη {Π6 ΟΟΥ πε δη8 αθονα 
οἰποῦβ (2 Οὐον. 111.) δηὰ ἔᾺΓ Βυγραββαα [86 ταϊηϊβίτυ οὐ Μοβββ (ϊν.), απὰ 
ΑΘ ὉΠΟΘΥ ἃ ν6}} ΟὨΪΥ ἴο ἴποβα ῈῸ σγαγα ρϑυϑῃησ. [ἢ ργοδοιίηρ 
ὙΠ ΙΟἢ (ἀο8ρ6] μ6 υβρα 4}} ἀΠ]Προησα ἀπὰ ἔδΙ Π ] 658, ποῦν ΠΕ βιδη πες 
ΑἸ] 18 βου οηβ ἔου {π6 (ἀοβρ6ὶ; ὑῃ]οἢ ΠΟΙ ἸΟῊ 8, ἔᾺΓ ἔγοσα τϑῆθοϊϊ πες 
ἀϊβρταᾶσα ὑροὰ [86 (ἀοβραὶ, ΟΥ 108. πι1ηἰδύοσβ, ργοραγοα ον ἢϊπὶ ἃ ἴἃ 
σταδίου βἸΟΣΥ ἴῃ μϑανθι (ν.), ὕο νυ βῖ ἢ Π6 δβρὶγθά, Ἰπυ ηρ' οἰποτβ ἴο ἀο 
1Π6 8ιη)6, ὈΥ̓͂ δοοαρίϊηρ {π6 στο οὗ σϑοοποι Ἰαίδου ἑθηἀογοᾶ ἴῃ (δ 
οδρ6ὶ. 4. 70 ε(7 ήδη Ὡρ ἰο ἰεαά α λοῖψ {ἰξ, αινιὰ Ῥατγε συ ]αυὶ ἰὸ 
διυοὶὰ Θομηγ 10 1 ἸΔοἰαΐογβΊ ὅ, 70 οχοϊέο ἐλέη ἰο ηίδὴ ἐλεῖγ σοπ- 
ἐγίδιιίίοηα 07 ἐλεὶγ Ῥοον ὑγοίλγεπ ἵπ μκάκα. (Υ11. 1χ.) 6. 1, Α5}}γ, ἴο 
αροίοσῖίδε ζ0γ ̓ ϊηιβοῖ ἢ ἀσαϊηδί {Π1Δ Ῥαγβοπαὶ σοη θπιρύ Ὀ]Θ ἢ 688 Πηρι 64 ἐο 
Ὦη ὈΥ ἴΠ6 ἔλ86 ὑθδοθοῦ δηᾶ ἢ18 δα πογϑηΐίβ, (Χ.---- σῇ.) [Ι͂ἢ 1Π6 σοιγβο 
οὗ 1818 ΔροΪοοΥ, 16 γαρύονϑϑ {86} νϑὶη- ΟἼΟΥ, ἃπα Θηὔδτβ προ ἃ Ὠἰϊσῇ 
Ὀομλτηθηιἰαίοη οὗ 18 ἀροβίοϊο οβοα ἀπα ρονσθῦ, πα ἢϊ8 Ἵχ  γοσ ἸΠΆΤΥ 
ταν ἰϑίομβ, ΠΙΟἢ ἐᾺΣ οὐΐϑῆομα {π6 σουπίογ οι οἸΟΥΥ οὐ {π6 ἔμ ]56 
τοδοθλοῦ; δυΐ αὖ {86 βαπλθ {ἰπ|6 ἀθοίαγοθ ὑπαῦ 6 δὰ σαί 86 τηροϊς- 
685 ἴπ8ῃ ΟΧχασὶ Π18 ΡΟΥΘ, ὉΠ|688 ἢ6 Βββου]ὰ ΡῈ ἔογχοθὰ ἰο ἀὁ 1Ὁὺ ΒῪ 
{Π6}Γ σοητΏΔΟΥ δηα ᾿ροηϊΐθηςο. 

ΙΝ. ΤῊηῖ8 ἘΡΙΒΌ16 σοῃβιβίβ οὗ [ἤγθθ ραγίβ; ΥἹ]Ζ. 

ῬΑΚΤΙ. 716 7ιἰγοαμοίίοη. (1. 1, 2.) 
ῬΆΑΒΤ 1. 77} Αροϊοφεξϊο Ζέδοοιγ8ε 9} δέ. Ρακῖ, τὰ Μ ὨΙΘΉ, 

ΘΕΟΤ. 1. Ηδ Ἰυ8|16.68. ΠΙπι861 6 ἔσο ἐπ ᾿πηρυϊαϊίοηβ οὗ (π6 [4186 
ἰθδοῦοῦ δηᾶ [18 Δα πουθηΐβ, ὈῪ βῃονηρ 18 ΒΙΠΟΘΥΙΥ δηα ᾿πίθοτ 

ΟΔη {Π6 ἀἰβοπαγρα οἵ ἢ18 ΓΙ ΠΙΒΙΣΥ ς δα {παῦ ἢ6 δοίθβὰ πο ἴγομι 
γοναὶ Ἰηίογοβί, Ὀθαΐ ἔσομαι ἔσθ ἰονα ἔῸΣ {Π|6π|, 8Δηα 8. ἰθ μοῦ οοη- 
ΟΘΓΏ ὸγ {Π6}ν βριγιῦιαὶ τυ ] Άσγο. (1. 8---24.., 11.---ν}}.} 

ΘΈΟΤ. 2. δ οσχβογίβ {μὴ ἰὸ ἃ ᾿ἰρθγαὶ σομ γι θυῦοι ἔοτ ἐμ 6 ῬΟῸΣ 
Ὀγϑίμσθη ἴῃ Ψυάδα. (ν}}}. 1Χ.) 

1 Ἠοδοτῖβ᾽ 5 Ο]ανὶς ΒΙ δ] οσαπ, Ρ. 754. ὙΠδ ναγίουβ οτηοίΐοῃβ, ἡ οι ον ΔΘ ΠΠΥ͂ αρὶδιοά 
ἔπο τιλα οἵ 81. 1 Δ], νυιίοτι νυστἰηρς (818 Ερ 5616, ἀπὰ 4180 ἢΐβ8 οἰορδῆςο οἵ ἀἰοιίοη, ρονγεῦβ οὗ 
Ῥεγβαδείομ, απ ἴογοθ οὔ δγριπιεηῦ, ἄγ 411 δάτα ΓΔΌΪΥ ἀϊδοιιββοα πὰ 1]]υι5ιγαῖεὰ ΒΥ Ῥτοΐ. 
Ἐογαδτάβ. ἴῃ μἷβ Ὠἰβραίδιίο παῦρα} 8 ἀο αἰνογὰ ῥδα]}} δὰ Οογίμιμίοθ ΕΡ᾽ϑ[ο]ᾶ, οἵ οὔδοῦν 
γναηὰ ἐπ "Πᾶ ΔΡοδῖο]! ἱπάο]6 εἴ οΓατίοπο. ὅνο. τα) οι δὰ οηστη, 1818. 
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ΞΈΟΥ. 8. Ηδ ταβυσηθθ 818 ΔΡΟΪΟΡῪ ; υϑα γίηρ δ᾽ πλ56}} ἔγοτη ἐῃ6 
ΟΒαγραΒ ἃ πα ᾿πβιμυδί!οηβ οὗ {Π6 ἔμ]δα ἰθδοθοσ δηά 18 0]]ΟὝΤΘΥΒ ; 
ἸΏ ΟΥ̓ οΣ ἴο ἀοίδος {π6 (ὐοΥ!π 88 ἔγοτῃ {Π 6}, ἃπὰ ἰο Γ6-οβίδ Ὀ]Π18ἢ 
Βιγαθ 6} πα 18 Δ ΠΟΥ Υ. (Χ.---χὶ!]. 10.) 

Ῥλετ ΠῚ. 7. Οοποἰμδίοη. (ΧΙ. 1] --- 14.) 

Ὗ. “Π6 τιροβῦ σοιραυκαῦ]θ οἸγουτηβίδησα ἴῃ {18 ΕἸ 8616 18, {π6 
σομβάσδποα οὗ {86 δροβίΐα ἴῃ 86 σοοάῃθββ οὗ ἢὶ8Β οϑυβθ, δπᾶά πὶ {Π6 
Ρονον οὗ αοἂ ἰο θεϑδᾶῦ κἰπὶ ουὐ ἴπ ᾿. Ορροβοᾶ 848 ἢ ἰῆθῃ τγαβϑ ὈΥ΄ ἃ 
ΡΟΥΘ] δηὰ βαρδοίουβ ραγίυ, ἤοβο δ ποτ υ, τορυϊαίίοι, πᾶ 1πίο- 
Τοϑὺ 6.6 ἀΘΘΡΙΥ ΘΟΠΟΟΙΠΘα, δηἃ ὙΠῸ ΜΘΓΘ ΓΟΔΑῪ ἴο 861Ζ6 οἡ ΘΥΘΓῪ 
Τῃϊηρ [πὲ οου]ά αἰδογθαῦ ᾿ἴπη, 1ῦ 18 ὙΟΠΟΘΥΗ͂ΙΙ (ο Πρασ Ἠμὰ 80 στ ΪΥ 
1πβιϑῦ ὌΡΟΙ [ΐ8Β Δροβίο!οδὶ δι ΠΥ, Δηαἃ 80 ὉΠΓΘΒΟΤΎΘΑΪΥ ἀρρθαὶ ἴὸ 
(Π6 ταϊγδου]ουβ ΡΟ σΒ μοῦ μ6 μα οχογοίβεα δηᾷᾶ οομίοσγοα δἱ 
ΟοΥηίῃ. 8.0 ΤᾺΣ ἔσομπι βῃσΙ ΠἸκῖηρ ἔγοτα ᾿6 οοηὐοβί, 848 αἰγαϊὰ οὐ βοιῃὴθ 
ΑἸΒοΟΥΟΥΥ Ὀοΐηρ τπλδα6, ὈΠέΔΥΟΙΓΑ]6 ἴο ΠΙμλβ6] ἢ οὐ ἕο {116 Θοσαπηοῃ 
σϑι86, Π6, ἢ ρτοδῦ το οϑν δηα τηθοῖζηθϑθ ᾿παθοά, θα 1 Θαυδὶ] 
Ῥοϊάπθθβ αμὰ Ἂἀἀἰθοιβιοη, δχργθθβὶν ἀθοϊασοβ ὑπαὶ 18 Τρροβϑῖβ δηᾶ 
ἀδβρίβουβ γ σα [86 ΤΠ] Ιδύοτβ οὐ ϑαίδῃ, 8η4 τρθῆδοθβ ἐπθτλ τ] [ἢ τηΐγα- 
ουΐουδ ἡυαρτηθηΐβ, ΠΏ η 88 την οὐ {πεῖν ἀ6] ἀοα ΘΆΓΘΓΒ δα Ὀδθη 
Ὀτουρῃῦ ἴο στϑραπίδποθ, δηα γο- βίῃ 6α ἴῃ {π6 ἔα, 88 ῬΧΌΟΡΟΓ 
Ἰη6 85 σου ]α ἴῃ ἃ ΓΟΘΒΟΏΔ0Ϊ6 ἔτη6 εἴἴδοῖ. [10 1ἰ8 Ἰῃοοποοῖνϑθὶο ἐπαΐ ἃ 
ΒίΓΟΠΡΟΙ ᾿ηΐΘΓΏΔΙ (ΘΒΟΩΟΩΥ͂, ποὺ ΟὨΪΥ οὗ ᾿πύθρτν, Ὀαῦ οὗὁὨ αἰνὶπα 
ἸηΒρΙ γα, οἂη οχὶδίέ. δα {πῦρ Ὀ6Θὴ ΔΩΥ͂ {πηρ Οὗ ᾿τηροβίῃγα 
διῃοηρ (ῃ6 ΟἸγΙβϑμθ, 1 γὰ8 παχύ ἴο προ οβϑι͵6, θαΐ βυοἢ ἃ οοηάποί 
τη ΓΝ ΟΟΟΑΒΙΟΠΘ4 8 ἀϊδοίοβυχα οὗ 1|.ἢ} 

ΟΥ̓ {πΠ6 οἰδοίβ ργοάιορα ὈΥ (μ18 βαοοπα ΕἸΡΙ8116, χα αν πὸ οἰγοιτα- 
βίῃ 14] δοσουηΐ; ἴον δύ. 10Κ6 πᾶ8 ΟὨ]Ὺ Ὀγιοῆγ ποιορα (ἢ Αοἰβ χχ. 
2, 8.) δι. Ῥδα] Β βθοοῃα ᾿ΟΌΓΩΘΥ ἰο Οὐοσηϊῃ, αἴζοσ 6 μδα πυϊτίθη (ἢ18 
ἘΡΙ8116, Υε Κηονν, δοσθυοσ, (μαῦ π6 8 ἴμοσο, δπὰ {πὰς {6 σοη- 
ὑιθυ θη όσα Ὀσουρῃύ ἴο πἰπὶ ἴῃ πᾶῦ ΟΥ̓ Ὸγ [16 ΡΟΟΥ Ὀγοίγθη δ 
“ὁ ἀγυβαίοιῃ (οι χνυ. 26.); δηὰ ἐμαΐ, βίαγιηρ [ἢ δ γα βθνογαὶ τηοηΐῃβ, 6 
βϑηΐ βϑ] αὐβίιοηϑ ἕγοσῃ βοιμα οὗ {Π6 ρυΐ ποῖραὶ ταθιη 68 οὗ ἰμαΐ οπυγοἢ ἴο 
{Π6 Εοιμδηϑ. (χυ!. 22, 23.) ““ΕΎΟΙΩ {118 {ϊπ|6 ἷῸ ΠΟᾺΓ ὯῸ ΠΊΟΙ Οὗ 
1ῃ6 8186 ὑθδοῦοσ δῃα Πὶβ ῬαΣΥ ; δῃὰ ἤθη ΟἸοιλθηΐ οἵ Βοιλθ τγοΐθ 
[18 ΕΡΙ5116 ἴο (86 (ὐοΥίμίδηβ, δὲ, ῬδῺ] νγὰβ σοῃβιἀογθα Ὀγν {ῃ θη ΔΒ 8 
αἰνπα ἀροβέΐθ, ἰο βοβα δυο! 6 τϊρῦ ἀρροαὶ σῇ πουῦ ἔδασ οὗ 
οσοηἰγαάιοίΐοη. Τα ἔαϊβα ἰθδοῦοσ, ὑπογοίοσο, τηιιδὺ οἵου αν Ὀ66 ἢ 
Β]Θησοα Ὀγ δι. Ῥαϑυ], ἴθ νιγίαθ οὗ Βῖ8. δροβίο θοαὶ ρονγθῦβ, δῃὰ ὈΥ͂ δῇ 
δοῦ οὗ βουβυ υ τσ βιοῖ ἢ6 πα {πγοαίθποα (2 (ΟΥ. χα. 2, 3.); οὐ {818 
ΔαΨΘΙΒΆΤΥ οὗἁ [6 Δροβίϊα τασδὶ αν αυϊΠιθα {Π6 μἷαοθ. ὙΥ ΒΙΟΒΟΨΟΥ 
γγ88 [Π6 οδι86, (6 εἴΠοί ῥγοάἀυσαοα τηυϑὲ ορογαΐθ 88 ἃ δΘοῃῆβιτησίίοῃ οὗ 
ΟἿΓ ἔαι(ἢ, δηα 88 ἃ ῥγοοῦ οἵ δι, Ῥδυ}]Β αἰνίηθδ τηϊββιοη." 3 

[Ετομὰ 2 (ον. χἹ!. 14. δηᾶ χὶῖ, 1. 10 Π48 Ὀδ6θῃ Ἰυάροα ὈΥ βοιιθ {παὺ 
δὲ, Ῥδὰ] μδὰ ρα!ὰ ἔισο υἱϑιῖ8 ἴο (ον Ὀοίοσο 6 πσοίθ {818 ΕἸ 8116 
(ΟΣ ΟΥ̓ σοῖιγβα {86 ΤΌΓΤΊΘΓ, 88 ἴπθτα παα θθθὴ ποὴβ Ὀοίνθθ). Ὦγ. 

αν]άβοῃ ([πίτοά. 11. 218.) ρῖνοβ {Ππ6 π8Π168 οΟὗἉ ΤΩΔΗΥ, ἴγομα ΟΠ γγβοβίοηι 
ἴο ΥΥ̓ΊΟΒ6 ον, ἢ πᾶν μοὶ {Π18 ορϊπῖοη. ανιάβοῃ Ὠϊπλβ6} " οτθθ8 

 βοοίδδ Ῥγοῖῦ. ἴο 1 (οσ. 3. Μ|ολΔ6118, γο]. ἷν. Ρ. 74. 
ΥΟΙ, 1Υ.ὄ ΜΜ 



δ30 ]ηϊγοαμοδομ ἰο ἐδε οιυ Τοϑἰαηιοηί. 

πὶ {Πο86, δυο 88 ῬΆΪΘΥ, )ἘΟ σοηβίον ὑπαὶ {Π6 Δροβίϊα βροῖκα οὔ 
8 ἰπἰνὰ {πη ἐπαὶ Π6 γα οοπλῖηρ (2 ον. χὶῖ. 1, 2.) ἰῃ [86 βοηβα οὔ 
μοὶ Π6 Πα Βαϊ γιὲ θοίοτα (Χ]ϊ, 14,), (π80 10 νγαὰβ {π6 {μϊγὰ τα {πὲ 
ἢ νγ88 γεαάν ἴο οοτλα (που ρἢ ἴο βρᾶῦβθ ὑπο δ6 μδά ρυῦ {{Π1|8 οἢῇ. 
ΤΏΘ ““ δοοομα Ὀδποβὺ᾽" τπιϑη!οπθα ἴῃ 2 Οὐγ. 1. 1ὅ, 16. Β6θη8 ἴο Ἰτωῃ]} 
{παῖ (ῃ6 ἀροβίϊα δὰ δ γοῦ ραϊὰ Ὀυΐ οπο νἱδὶῦ ἴο Οουμίμ, παηηθὶυ, 
{πα ποίϊοοα ἴῃ Ανέβ χυῆ. [Ὁ 4180 βϑϑιλβ αἰ ΠΟ: το ΒΌρΡροβε ἐπαί 
{π|8 Βαοοῃα νἱδβιῦ, 1 εἴ τα] ἰοοὶς ῥ͵]δοθ, βῃουὰ ποΐ 6 τγοίογγοά ἰο 
ἀοβηϊέοῖψ τὰ (ον. Βογο [86 ΔροΒι] 6 Β ρδγβομαὶ γοϊδιϊοι ἰο (μαΐ στο ἢ 
18. 80 πχιοἢ βου Βοϑά. 

Μτ. ΑἸξογά, ου ἴδ οὔμποὺ μβαπα (Ῥσοϊορ. 11. οἤδρ. 11}. ὃ ν.), βίγοηρὶγ 
τηδιἰδῖηβ ἴΠ6 ορίπου παΐ 2 (ὐοΥ. ΧΙ! 14. δηὰ χ!, 1. ἐο ἰβδοῖ ἰμδὲ 
δι ΒΕΟΟΠα ν]εὶϊῦ πδα Ὀδθῃ ραϊά. ΤὨ]8 Βα Θομβιάθσβ (0 ἢᾶνα Ὀθθη ἴῃ [6 
οοιγβα οὗ [86 γοᾶγβ ἀυτίηρ τ οἢ δὲ, ῬδᾺ] δὰ τηδάθ Ερβδθβυβ [18 
ἀιϑ08] ρἰδοα οὗ αθοαθ. 80, ἴοο, Μτ. 7. Β. {ιρμύίξοοι,! ΜΊοΝΔ6]18, ΒΟ] 
ἐῃμαΐ ἃ βοοοῃᾷ νἱβϑι δα Ὀδθη ρδ:4, δι ρροβοα ἱπμαΐ δι. Ῥαὺ] μαὰ τὐγαμεῖ 
1ο Οτοῖθ (ἰδανίηρ Τὰ Ἐ86γ6), δῃὰ τπαὶ {πΠ18 σόογαρα Βδα Ὀδθὴ οο- 
ποοίαα ὙΠῸ [π6 ποη-ἀοία 1] 6 ἃ νἱδῖς ἰο (ΟὐοΥί πίῃ. 16 αἰυϊάε {ἢ6 
Δροϑί ο᾽ἶΒ βία δἱ (ὐοσυϊηῖῃ, βυρροβίηρ αἴτὰ ἴο αν βΌΠΘ 6ἰβονῃογα [Ὸυ 
8 ὙΠῸ απὰ {πο σχοϊυγηοά. οὗ, 8. νυἱδῖ( τηιϑδϑί, δ 41} ονοηΐίβ, ἢδνθ 
θδθη δχίγοπιοὶΥ βμογί, δῃά δ σου] 6 γδίμον. δὴ δριβοάβ ἴδῃ ἃ ὑτο- 
τηϊηθηΐ ονθηΐ ἴῃ {Π6 ᾿ῃζογοοῦχβα οὗ (06 δροβί]α σὰ {Ππαΐ οἰ ΓΟ. 

Ομ [86 πμπαεείσπθα οοϊποίάοποεβ Ὀοΐπθθη [818 ΕρΙΒ 6 δηὰ (86 
Δοῖϑ οὗ 186 Αροβί! 68, βεβα Ὦσ, Ῥϑὶογ Β ἤογῳ Ῥδυης, ΟΒδρ. ΙΥ̓.3 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΟΝ ἸΗΕ ἘΡΙΒΊΓΕ ΤῸ ΤΗΒ ΘΑΓΙΑΤΙΑΝΒ. 

1. ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ 88 ΨΘΥῪ ΘΑΥΪῪ ῥἰαπίοα ἴῃ Ἐἰαἰαίία ὈΥῚ Ῥϑὺϊ ἢϊπ- 
861{3, ἀηα 10 Δρρθᾶσβ ἴγοῃα {πὸ Αοίβ οὗ ἴπ6 Αροβίΐθβ ἐμαὶ δα νυἹδι ρα 
186 σμυτοίθ8 τη (Π18 ΘΟΌΥΣΥ το δ οπο6. πο αἰϑυϊποί Υἱβι 8 δα 
οἰδαυν τηλγΚοά, ΥἱΖ. {π6 ἤγϑί δρουῦ {ῃ6 γϑὰγ 60 (Αοίδ χυὶ. θ.), δπὰ 
[86 βθοοηά ἀρουῦ ὑμ8 γϑδῦ ὅ4 ογ ὅδ. (χν,λ. 28.) 

11. ΤΠοτα 18 σγοδύ ἀἰνοϑιίγ οὐὗἨ ΟΡΙΠΙΟῚ δηοηρ᾽ ᾿δαγηθα τη οοη- 
σογηϊησ [86 ἀαίΐο οὗ {πε ΕἸ 1516 ἴο {π6 (ὐαἰαίίαπβ. ΥὙΥ͂ οἰπραγί βι ρροβθθ 
10 ἴο αν Ὀδθῃ γι θη 80 ΘΑΥΪΥ 88 [86 Ὑϑὰῦ 48 ; ΜΙΟΠΔ6]18, ᾿η 49; 
Ολρρο], ἴῃ 561; ΒΙβῃορ Ῥδάγβοη, ἴῃ 67; Μ|1, Ἐδυτγίοιιιβ, Μοϊάθη- 
Παινοῦ, δηα οἰδοΥβ, ἰὴ 68 ; βδη 11) δηὰ Ὦγσ. οάασγιάρο, ἴῃ δ8: Ηοῦ- 
ΠἸΏσΟΙ, ἴῃ δὅ4: [μοτὶ Βαιτηρσίοη, τϑ. Βθηβοη δᾶ 1 Ἀγάπογ, ἴῃ ὅ8 ; 
Βοδυϑοῦτο, Βοβθημ ον, δὰ Ὧν. Α. ΟἸασκο, ἴῃ 62 οὐ δ8; ΒΙΊΒΒορΡ 
Του] π6, ἰῃ ὅ2. ἸΤΠοοαογοῦ, ὙΠῸ 18 [0] Οοσοα Ὀν Ὦγτ. Πυιρσίέοοῦ δπᾶ 

Δ ὅθε “ Ζουτῃηδὶ οὗ (]δϑϑίοαὶ δηὰ βαογοὰ ῬΉΣΟ]ΟρΡΎ.᾽" απο, 1855, Ρ. 195. 
2 ΟδἸπιοῖ, Ῥγοίδοθ δῦ 18 δεοοοπὰς ΕΡ᾿ΓΟ ἀιχ Οοσπιβίοηβ. Ταγάμοτ β ὕ οΥὐἶκβ, 8νο. νοΐ. 

Υἱ. ΡΡ. 824, 325. ; 4ϊο. νοΐ. 111. Ρ. 296. ἘΒοπβοηση ον, β΄ 0118 ἴῃ Ν, Τ᾿ ἴοι. ἱν. ΡΡ. 25], 
252. ; ΒΙοοΙ, ΟἸγοποίαχί δ ϑογιρίοσα πηι Ῥϑα]ὶ, ΡΡ. 192.---208.; ΗπρΒ [πιγοἀποιίοη, τοὶ. [ἱ. 
δὺ 105-107. ; ΜΊΓἢΔ6118, νοὶ, ἷν. ρῃ. 78---75.; ὙΠ ΌΥ 5. δηὰ Κη 8 Ῥγοίδοςβ ἴο 
2 ΟοΥ ΔΒ. 

8 (οζορασζο Ομ]. ἱ. 8. 11.. 1... 1. εἐ 66. 
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Βοῖὴθ οἴδμοῦβ, ᾿τιδσὶπα ἐμαὶ Ὁ 88 οὔθ οὗ ἐποβα ἘΣΡΙ81168 ψ μϊο δὲ. 
Ῥδὰ] ττοΐϑ ἔγτοπι οπιο ἀυτίηρ ἢ18 σβὺ οομῆποιηθηΐ ; θαΐ (818 Ορπίοη 
18 σοηἰγβαϊοίεα ὈΥ͂ {Π6 Δροβίϊθ᾽Β βιίθποα οοποθυῃληρ ἢἰ8 Ὀοπά8, ν}16}} 
ἢ 88 οἔἴϑηῃη τηθηϊοπθὰ ἴῃ (86 Ἰοίίουβ ὑπὸ ἃ ΚΠΟΏ ἴο πᾶγα ὈΘΘῺ 
ὙσΣι θη δὲ ἰμδὺ {ἰπλ6. 

11 18 ουιάθηῦ ὑμαὺ (6 ἘΡΙ8116 ἴο [16 (ὐα]αίϊαηϑ γγχὰϑ τυ θη εαγίὶν, 
Ὀδοδῦδβα ἢ6 ΟΠ Ρ]Α1η8 ἴῃ 1ὖ οὐὗἁἨ {ΠΘῚΡ ΒΡΘΘΟῪ δροθίαβυ ἔγοσα ἢ18 ἀοοίσι 8 
(Οἱ. 1. 6.), δρᾷ ψαγηβ ἴθ ἴῃ (86 βίγτοησοβί δηᾶ ταοϑὺ ἔΌσοὶ Ὁ]8 ἐθυπῚ8 
ασϑϊηϑῦ (ῃΠ6 7 β᾽ηρ᾽ ἰοΔο 6 γθ, το ἀϊδίαγοα {π6 ρθδδα οὗ {π6 Ομ ΓΟ 68 
ἴῃ ϑυτῖα δπὰ Αβὶα Μίπου. (.. 7----9.,..}1.1.) ὙΤῊΘ παγιαίῃ οὐ (86 ἀροϑι}6 Β 
ΟΧΡΓΘΒΒΟΩΒ Ἰοἀ Τογί] δη ἴο οομοϊαάθ (μαῦ δὲ, Ῥδὺϊ νγαϑ Ἀϊη186} ἃ 
πεορἧψίδ ΟΥ ἈοΥΪο6 ἰῃ {88 ΟἸἈγΙβίϊδη (1 αὖ [π6 ἴἰτὴ6 οὗ τγιθηρ 018 
Ἐριβυϊοῖ: ἃ παϑίυ οομοϊ βίο Ὁ ῖοὰ 1 τοϊογίθα ὑρὸπ Τογίυ δὴ 
νου] ἃ τηατκ ἀΐπι 88 αἰισαν5 ἃ τουϊοθ. Απά 88 πὸ ἰηϊιτδίίοῃ 18 σίγϑῃ 
τγουρὶι [16 ψ8ο]6 οὗ 1( {μαῦ πα μαα θθϑὴ πὰ ὑΠ6πὶ τόσα ἤδη οπ66, 
6 ΓΘ ΔΌΓΠΟΥΒΘα [0 Θοποὶυ6 ὑπαὶ μα πτοία (818 Ἰο ον ἔτοπι Οοσιπἢ 
αὐουῦ {Π6 Θῃα οὗ δ2, οὐ ΘΑΥΥ ἴῃ {ἰπ6 γοᾶρ ὅ8..(. Τῃ6 βυββοσγιρίίοῃ, 
1π 4666, δἰαῦαϑ 1 ἴο αν Ὀ6 δ γι θη ἔσο Εοχμδ ; Ὀυὐ {Π18 18 αν  ἀ ΜΕΥ 
Βρυχίουθ, ἔοσ 80, Ῥδὺ} Β Εγβί Ἰουσγηου ἴο Βοπλα ἀϊὰ ποὺ ἴα8 ρἰδοβ αη0}} 
δαί Ἰοαϑύ ὕθῃ γὙϑδγ8 δίνδσ [π6 σοῃνοσβίοη οὐ (86 (ἀδ]α 88. 

111, ΤῊ6 ροπυϊμθηοϑθ οὗ {18 ΕἸρ᾿δι16 τγαϑ πϑνὸγ ἀουδίοα. [ΤΕ 18 
οἰἱθα Ὀγ (16 δροβίο!ς ἔίμουβ, ΟἸθαθηὶ οὗ Βοιμθ3, δπὰ Ῥοϊγοαγρϑ; 
Δηα 18 ἀφοἰαγθα ἰο Ὀ6 δυϊιδηΐδο Ὁ Ισϑρϑυβ', ΟἸδιηθηῦ οὗ ΑἸοχαηανιαῦ, 
Τογίυ ]αη 5, Οαἰα87, Οτροηβ, δὰ ὈΥ 4}1 ϑυθδοαιθηΐ ἩΥϊοσβ. [ὺ 18 
νου μγ οὗ τοιμδυῖς, {πα (Π18 ΕἸ ΡΙ 8116 γγὰβ δοκηον)οαροα ἴο Ὀ6 ραπα!ηθ 
Ὀγ {π6 μογοῦο Μαζοίοῃ, 0 σϑοϊκοπρα 1 {86 φαυ]ϑδῦ γι οὗ 4]} 
σὺ, Ῥδ0}}8 1μοἰΐογϑ, ἀπα ΔΟΟΟΡΑΙΏΘῚΥ ῥΪαοθα 11 τὺ ἴῃ ἢἷ8 ΑΡροβίο)οοῃ, 
οΥ (ὐο]]δοῦζου οὗ Αροβίο!οαὶ Υ σιληρβ.9 

ΙΝ. ΤΠ] ΟΒυτοῆοθ 1π Οαἰαίϊα, ΔΒ. ἴῃ τηοϑὺ οἴθοσ σοι τ]68, 6ΓΘ 
σΟμλροΒρα ρΡΑΡῸΥ οὗ οοηνογίθα “678, ἀπα ρδγὶν οὗ (ἀθπΈ]6 οοπνοσίβ, 
Ρυΐ (Π6 ἸαίίαΣ βθοῖὼ ο αν Ὀ6θὴ τηοϑῦ παπΊθου8. [Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴγο) 
[86 οοπίοηίβ οἵἉ {π18 Εὐρ βιῖθ, {παΐ, ποὺ Ἰοησ δϊογ {π6 (ἀδἰαἰϊληβ Βα 
οι δγαοθα (Ἠ γιβϑυϊαπιΐγ, ἃ οογίαὶῃ Ἰυἀαϊδίηρ θοῦ οὐ 886 δΔροβί]8 παὰ 
ΟἸΠΟΥ ογαρί πῃ ΟΥ̓ Τἴβθη ἋΡ διηοηρ {Ππ6πὶ, 80, ἴο δάνδῃοα [18 ΟὟΠ 
ἀοοίγ!ηθ, αυοϑοηοα 8:1. Ῥ8} Β δροβίο! θοαὶ δας μου, ᾿ηϑιππυδίϊηρ μα 
Ῥοίεν δηά {6 δροβί6β οὗ ἐπ οἰσοιγοιβιοη γ6Γ6 ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴο ἢὨΐπὶ, ἀπά 
ΘΟὨΒΘα ΘμΟΪΥ τον τποῦα ἴο 6 τεραγάθα, Τὺ νγὰ8 ἔυσίποῦ ᾿πβιηπδίθα 
1μαῦ (ΠΟΥ ΠΘΥΘΡ ρΓΘΔΟἨΘα ἀραἰηδὺ (86 οἰγοιπιχοϊδίοη οὗ (ἀθμ {116 οοηνοσίθβ ; 
Ὀυὺ (μαῦ τὖ τΥᾶϑ ἃ ἀοοίγηθ ρθου αν ἰο Ῥϑιΐ, γῇο νγα8 ΟὨΪΥ δὴ δροβίϊα 
οὗ Ἰηθῃ, δῃα παὰ ποῦ βιιοῖλ Θχ γα ΓΙΑΤ ρΟύγῈ 8 πα 1] τ] δἰ 0. ἃ8 
μδὰ θβθϑὴ οοῃξοσγοα οἡ {Π6 οἴδμου δροβίϊθβ.υ Τμα ἔλίβ ἰθϑοθοὺ ΒΘΘΠῚ8 
ΟΥ̓́Θ 0 ἢδγα ᾿ητηαίεοα, ἰδαὺ δ. Ῥῶυὶ ἀϊὰ Ππι56 1}, βϑογοίϊγ, δπὰ δ 

Σ Οοπξ Ματγοίοῃ, 1. ἱ. 6. 20. 
᾿ 3 [Αγ ηοτ᾿ 8 Ὗ οτῖκβ, 8νο. νοΐ. ἱϊ. Ρ. 837.; 410. τοὶ, 1. Ρ. 298. 

5. Ιοϊᾷ. ϑνο. τνο]. ἰϊ. Ρ. 95. ; 4ϊο. νο]. ἱ. Ρ. 880. 
4 Τροϊά. Βνο. νοὶ. ἱϊ, ΡΌ. 168, 164. ; 410. νοὶ]. ἱ. Ρ. 868. 
5 ΤΌϊα. δνο. νοὶ. 1ϊ. Ὁ. 293. ; 4ἴο. τοὶ. 1. Ρ. 401. 
5 Ιρϊά, ϑ8νο. νοϊ, ἰδ). Ρ. 2364. ; 4ἴο. νο]. ἱ. Ρ. 423. 
7. Ἰοϊᾷ, ϑνο. νοἹ. ἰδ. Ὁ. 8374. ; 410. νο]. 1. Ρ. 482. 
5. ζοϊά. ϑνο. νοΐ. ἱ), ὑ.. 471. ; 410. γο]. ἱ. Ρ. 588. 
" Ἐρίρμδηΐυβ, Ηρτοβ. 42. 
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δ32 ]ηϊγοσμοίίομ ἰο ἐδο Λῆειο Τεβίαπιθηΐ. 

ΒΟΠΊΘ ΕἸ Π168, ργθϑο ἐπ προϑϑϑὶ τυ οὐ οἰγουτποϊβίομ (0 ἴπ6 ΟἸ6 0116 οοῃ- 
νογίβ ; ἐπουρὶ σθηογα  ν, δηά δ οἵποὺ {1π|68, ἢ6 ἰμδιδιθα 0 {2 ΘΟΠΊΓΆΤΥ. 

Τὴ ββογί, {86 ἔμ]8β6 αροβίϊθ νγὰβ ἀθβίγουβ ἐμαῦ 41} Οθῃ] ΟἸγιβίίαμβ 
βῃουϊὰ δυῦπιδ Ἐπολβοῖνθθ ἴο οἰγουχμηοϊβίοη, δηα ΘΟμΒΘαΙΘΏΠΥ ΟὈ] σα 
ΠΟ ΠΊβοῖνοβ ἰο Οὔβοσυα 1ῃ6 ψΠ0]6 αν οὔ Μέρβββ, 8 16 186 Ὁοβρεὶ οὗ 
7668 ΟἸγῖβὺ ἀἴομθ τγοσα ᾿πϑυβηοίοπί [0 )υβι Ὑ ἅπα᾽ «Ξανο ἴμοα. Απά 
Β0 ΒΘΟΘΒΒΓῺ] τγα8 {818 ἐθϑόποσ ἴῃ ργοραρσαύπρ {Π15. οὐτοῦ, ἸΗΔ 1 δου οἱ 
{6 (ἰαἰαἰϊδηβ δοΐυδ!]γ βυπαϊἐὑθα ἕο δ οἰγοιπηοϊβοᾶ, ((α]. ν. ὃς, --ἰ 2.) 
Ἑτοα {π6 Ἔχργϑββίοη οὗ 8:. Ρϑ80] ἱπ (αἱ. νυ. 9 ---Ἰ0.. 10 15 ργοθδὶθὶ παῖ 
1Π18 ἀἰδίαγθαηοα 1 {86 Οἰαἰαίίδη ολΌγο 68 νγὰβ τηδθ ὈΥ οὔο ἡ Αἰ5 Πρ: 
1 δοῇ Ὁ ΟὨΪΥ, δηα ποΐ ὈΥ͂ Βανογαὶ Ζϑϑ]οίθ, ἃ8Β 8016 σοπηπηθηΐαουβ μας 
ΒΆΡΡΟΒΘΩΑ ; δηά ἴτοτῃ ψγἢηδὺ 8 βα!]ὰ ἴῃ συἱ. 12, 13. 1Ὁ ἀρρθδγβ ὑμαῦ ἢ ΜΑΘᾺ 
ἃ ΠῚ ὙΠῸ δοϊδα τοί ἔγοτη ΔΗΥ ΤΟ]ΙρΊΟΙι8 Ὑ]ΟΥ5 ΟΥ̓ Άπηούϊνοϑ, Ὀαΐ ἔτ πὰ 
γα -ΟἽΟΥΥ δηᾶ ἔραν; (μαῦ Π6 τωϊσμ!ξ σοποι]αίο {Π6 ἔανοιγ οὐ {πὸ “ 6νν8 
ὈΥ ᾿πογϑαβίηρ [86 πυιηθογ οὗ ργοβοὶ γίθϑ, πα 80 Θβοᾶρα ἴΠ6 ῬΘΥΒΘΟ ΠΟ 
Ταϊβοά Ὁ. {π6 πῃ] νην 96 00}8 ἀραϊηϑὺ δ. ᾿ϑὺ], δῃα ποθ ἯΠΟ δά- 
Βογοὰ ἴο 18 ἀοοί 68. 

ϑαοἢ ποτα ἴΠ6 οἰγουμηϑίδησοβ {πδ΄ οσσαδβιοηθα δι, ῬϑᾺ] ἴο τυσῖῦα {818 
Ἐρι8|16 στ Π18. οὐ μαπὰ ((.8]. νἱ. 1].}, ΘΟ ΥΓΑΓΥ ἴο Π18 808] ργδϑο- 
[166 οὗ ἀϊοϊαιϊησ Π18 ἰοίΐοσθ. οσογαϊ ΡΥ, 118 ΘΟΟΡῈ 18, [0 δβϑογί [18 
Δροβίο  ἴοα] οπαυδοῦου δηα δυϊβογιν, ἀπά ὑΠ6 ἀοοίσιηθ τ Β1οἢ Β6 ἰδυρἢϊ, 
δηα ἰο οοηθτγιῃ πα (ἀα]αίίδη Ομ ατο 68 ἴῃ (ἢ 6 [ΑἸ ἢ οὗἩὨ ΟἸγσιβί, οβρθοῖα! }γ 
ὙΠ τοβρθοῦ ἰο ἐπα ᾿πηρογίδηϊ ρΡοϊηύ οὗἉ δι δολίου ὈΥ ἴδ! ἢ αἰοηα : ἴο 
ΘΧΡΟΒῈ ἴπ6 οὐτοσβ ὙὙΒΙΟΝ Πα Ὀθ6η ἀἰββομλϊηδίθα δπχοηρ {ἢ 6πὶ, ὈΥ 
ἀοτηοηβίγαϊπρ ἴο [θη (Π6 γι παίαγα δηα τ186 Οὗ {Π6 ΤπΊΟΓᾺ] δηα σοΓ6- 
ΙΩΟΠΪΆ] Ἰανγ; δη4 [0 ταυῖν ἰἤοβθ Ὀυϊποῖρ]68 οὗ ΟὨΥἸΒ ΔΏΠΥ στ ϊοἢ Πὸ 
Πα ἱδυρδῦ  Πθη ᾿α Βγβῦ ργθδομὰ (86 ἀϑαρεὶ ἴο δ θπι. 

Υ. Το Εριβι16 ἴο τπ6 (ἀα]αἴάβηϑ, ὑμβογϑίοσθ, οομβίϑίβ οὐ ἴὮγθα ραγίβ, 
Ὑ]Ζ. 

ῬΛΕΤΙ. ΖΤῆο Ζιϊγοαμοίίοπ, ([. 1--- 5. 
ῬΛΕΤ 1. Το ζϊδοιιϑοῖοπ 90 ἐλε διιδ)εοί5. τολῖον λαά οοσαδίοποαά ἰὴῖς 

Ἐριβέϊο: ἴηι τολιοἢ 

ΘΕΟΤ. ]. 18. ἃ νἱμαϊοδοη οὗ δ. Ῥδ} 8 δροβίο οι] ἀοοίγιπθ απά 
Δ ΒΟΥ, δηα βῆονγβ ὑπαῦ ἢ6 γγχὰ8 ποι ΠῚ ἃ τι ἸΒΒΙ ΟΠΔΥΥ ἴγου [ἢ 6 
ΟΒυχΟ ἢ δὖ «ΘΓ ΒδΙ  τΩ, ΠΟΥ ἃ αἰδοῖ ρ]6 οὗ {Π6 δροβί!θβ, θυΐ δῇ ἱπηπλα- 
αἀἰαΐθ ἃροβί]α οἵ Ὁ γῖϑί Βἰμηβοὶῇ, ΌῪ ἀϊνίπα τον ϑἸδίϊοη ; ΘΟΠΒΘαΘΠΕΥ 
{Παὐὺ ἢο νγὰ8 'ἰῃ ΠΟ σαβρϑοῦ ᾿πέθυϊοσ ἴο δύ. Ῥοίον Ἀξηηβοὶξ, (1. θ6--Ὁ 
24. 11.) 

ΘΕΟΤ. 2. ΤΠ Δροϑῆ]α ἀϊβραΐαθβ αραϊηδὺ 186 δἀνοοδίθβ ῸΣ οἴγοιτη- 
οἰϑίοι δηα [ἢῃ6 οΟΌδογνδποο οὗ 6 αν οὗ Νἴοβϑβ, δὰ βῆονσ, 

ξ εν υβυβοδίϊοι 18 ὈΥ ΤΆ ἴῃ ΟἸγἰϑὲ, δηᾶὰ ποὺ Ὁγ [86 που οὐ ὑμε Μοβαίο ἰὰν. 
1}. 1--18. 

811, Ὑπαῦ (86 ἀδδῖρτι οὗ αοά ἰπ ρἰνίηρ ἴμ6 ἰανν τσαβ, ποῦ ἴο 8: Ὁ Ὀὰΐ ὑο σοηνῖποα οὗ 
81}, 88 Ὑ76}} 88 ἴο τοβίγδίῃ ἔγοπι [86 σοτητη βϑίοη οὔ [Ὁ ; ἂπά (μαὶ θοΐηρ ἰηϊοπά δὰ οὨΪΥ 
ἴον ἃ ἰδ ΡΟΓΑΓΥ ᾿πδι ἡ αὐ οη, ̓ μϑιαϑα οὗ ναοδίίηρ [Π6 ῥγοπιῖβα, ᾿ὑ νὴ8ϑ ἀοδίριοα ἴο Ὀ6 
Βα ὈΒουυἱθηΐῦ ἴο 1ῦ, ΕΥ̓͂ Βμονηρ {Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ΟΥ̓ ἃ Ὀούον τα θουβηθββ (ἤδη (Πα οὔ 
186 αν, 88 ἃ Βοβοοϊπηδϑίας. ὑπ} {86 οομλης οὗὨἨ ΟἸγβὺ ; τηδῖ, θαὶπσ 9186 Ὁ 
Δ ᾿π Ἀἴπι, {Π6Υ ταῖρὺ οὈίαίπ 86 Ὀαποῆϊξ οὗἨὨ μ6 ργοπιῖβα. (ἰϊ. 19--- 24.) ϑυοὶ 
Ὀοίησ {86 δηὰ δπὰ ἀοϑῖρῃ οΥὗὨ [86 ἰανν, ἔμ ἀροβι]α πο β ἥγοτι 11, {μαὶ ποῦν, ὑπάοῦ 
1μ6. (οβρεῖὶ, νὰ ἃσὰ ἤγοοά ἔγοια [86 ἰδ (26---29.) ; δηὰ ΠΠυδέγαῦρδ 818 Ἰπίδγθποα ὈΥ 



. σας 

Οηἡ ἐδ Ἐρίξεϊο ἐο {λ: Οα΄αἰαξίαη8. δ88 

(οὐ ἐγοαϊπιοπὲ οὗἩ 16 οτβ, Ὑβοῖὰ δὲ ρΡὰΐ ὑπᾶοὺ ἐδ ἰατν, ἃ8 8 (Ἀ|]}|ὸτ ραΐβ ἃ 
ΤΑΪΠΟΥ ὉΠὰοΣ ἃ συδτάϊδη. (ἷν. 1--7.) 

ΘΈΟΤ, 8. Βον8 ἴπ6 ρσταοαὺ θα ΚΏθβ8 ἀπ ἔΟΪΠΥ οὗ {16 (ἐα]αί'π8. ἴῃ 
σοϊηρ; δροαΐ ἴο βυθδγήεοὶ {ποιηβαῖνθθ ἴο [86 Ἶαιν, δῃὰ ὑμαὺ ὈΥ βυὺ- 
ταὶ πρ ἰο οἰγουτηοίϊδίοι ΤΠΘΥῪ Ὀθοδπηθ βυδ]θοί ἕο ὑπ6 ΜΠ0]6 ἸΔΥΨ, 
δῃα πουἹὰ ἐδυ8 ραΐ εἰθνη καῖ γον Οἢ ἃ Του Πα ὙὙΠΟ]]Υ ἱποομβιϑίθης 
τ 186 οονθηδῃί οὗ ζτδοθ. (ἰν. 8---39]., ν. 1---9.) 

ΘΕΟΥ͂, 4. σΟὨἐΆΪΏΒ γΆΥΙΟῸΒ 1πΒ ΓΟ ΟΏΒ δηα Θχμογίδιοηβ ἴον ΟἸ γι βίη 
Ὀοβανίουσ, δηὰ ρδγου ΑΥΥ ΟΟΠΟΘΓΏΪΩΡ 8. Τρ ἀ86 οὗἨὨ {Π6ῚὉ 
ΑἸ γιβίϊδη ἐγθθάοιω. (νυ. 10---16., νἱ, 1---10.) 

ῬαΑμτ ΠΠ. 7.6 Οοποϊμδίοη, τολϊοϊ, 8 α ϑ'ιπιπιαῦψ οὗ ἐλ Τορῖοβ αϊ5- 
σμ85ο ἴηι ἐλὶ5 Ἐρίδίϊο, ἱογηιπαΐεα το απ 4 ροδίοϊεαἱ Μεπεαϊοζίοπ. 
(νἱὶ. 11---18.) 

ΥἹΙ. ΑἸΚδουρὰ ἐμ6 βυθ]οοὺ ἀἰϊδοιββοὰ ἴῃ [86 ΕΠ 1816 ἰο {π6 (ἰα]αἰδπβ 
18 {π6 βδηθ ὑπαὶ 18 ἐγβαίβα ἴῃ {86 ΕΡρΊ8116 ἐο {π6 Βοουηδῃβ, Υ]Ζ. {π6 ἀοο- 
ὑγῖη6 οὗὨἉ 7ιδέεαΐξίοπ ὈΥ ζαϊξλι αἴοπε, γεῖ (86 ὕνο ΕἸρῚβ|168 ἀπἶἴδσ πλαΐθ- 
ΤΊΔΙΪῪ ἴῃ {Π18 τοϑροού. ΤῈ Ερ βι]6 ἰο {πμ6 (ἰαἰαίίδπβ (τ ἈΙΟἢ νγὰδ πγβὺ 
νΥ (6) γ͵1ἃ8 ἀοβισηῃθα ἰ0 ῥῦονβ δραϊπϑί {π6 68, (Πδὲ πῆθὴ 1.6 }ι18{}- 
Βρα Ὀγ (18 εοὐξλομέ ἐλε τοογὰδ 9 ἐλ ἴαιο 9 οδεεὶ, πο γοαυϊγοα 
Ῥογέθοῦ ορϑαϊθῃοθ ἴο 41] 118 ργθοδρίβ, πλογαὶ δῃα οογθη 18], πάθον 186 
ΡΘΠΆΙΠΥ οὗ {π6 συχβο, ἔγοπλ τ βῖοῖ {π6 αἰομοιγθηΐβ ἀηα ρυτὶ Βοα 1008 
Ῥγθβου 6 ὈΥ Μοβοϑβ δά πο ροῦγοσ ἰο ἀδ] νοῦ (Π6 βϑίππου. Τὴ [Δ 
Ὑγ48 ποΐ ἴο θ6 δοῃΒι ἀογρᾶ 48 ὑπουρᾷ ᾿ἰ αὐάοα βοτιθιμίησ' ἴο {π6 δοοορί- 
ΔΏ6Θ ΔΙΓΟΔΟῪ Ὀοβίονοα οἡ ἔμοβο 80 θα] αν. Οἱ {Π6 ΘοΟμίΓΑΓΥ, ἴῃ Π18 
Εριδι]6 ἰο {16 Βοπιδηϑ, δὲ. Ρϑὺϊ ἰγοαΐίβ οὗ )υβι1 βοδίϊοη ΟῊ ἃ ΤΔΟΥΘ 
ΘηΪαγροα ρῥΐδῃ ; [8 ἀοδβίρῃῃ θοΐηρ ἴο ῥὑγονθ δραϊπβῦ Ὀοίῃ “96.718 δῃᾶ 
(ὐθῃθ}]6β, {πᾶῦῷ ποι μ ον [Π6 ΟὯ6 ποῦ {π6 οἰ ῦ σδῃ Ὀδ )8 1846 4 τηρτγιῖο- 
ΤἸΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ ρΡοΓ ογιλϊηρ τσογὰς Γ᾽ ἰαιο οὗ ΔῈ Κὶπα ; Ὀαϊ {πᾶὶ 8}} τηυδί 
Ὀ6 )υδβιῆἃ σταϊυϊουβν Ὀγ 1 ἐπγουρὰ {μ6 οὈδάϊοηοθ μα βϑου!ῆοα 
οἵ ΟἸγβί: “Ῥδὺ δάβπι, ργορίες ΟἸ γϊβίιτη,᾽" δ βαϊά {πΠ6 Βθἔουπλθσβ. 
ΤΠ6 ἵνὸ ΕἸ 8168, ἐμβαγθίοσθ, ὑβκθὴ ἰορείθθγ, ἔουπλ 4 οοτηρίοία ὑσχοοῦ 
{παῖ }υβ Βοδίίοη 18 ποῖ ἴο Ὀ6 οὈίαϊποα ταουϊ ἑοῦ! οι νυ, οἰ  ΌΥ ΟΣ 8 
οὗ πηογΆ }γ, οὐ ὉΥ σαἰδα8 δηά σογοιροπίθβ, ἐμουρἢ οὗ ἀϊνίηδ δρροϊηἰπιοηῦ; 
Βυὺ {παῖ 10 18 ἃ 3,6 οἱ δι, ργοσθϑάϊηρ θη γον ἔγοτα [π6 πο σοΥ οἵ αοά, 
ἴο {πο86 σγο τϑοαῖνα 1Ὁ ΕΥ̓͂ 410} ἴῃ «688 Οὐγ Ἰωοχὰ, 

ΤῊΙΒ ΕἸ 8116 18 σα ἢ ργοαῦ ΘΠΘΓΡῪ ἀμὰ ἔοσοο οὗἉ ἰδησιδρο, 
δΔηὰ αὖ [16 βαᾷπ|6 ἰἱτὴθ δῇογβ 84 ὅπ ἰηβίδμοα οὐ δ. Ῥδι]}Β 5|.}}} 1ὰ 
ΤΑΛΠΑρΡΊρΡ' ΔΠ δγριπμηθπί, Τμ6 ομίοῦ οὐ͵εοίζοη, σι μιοῖ {Ππ6 δἀνοοαίθ 
ΟΣ δἀνοοαίοβ ἔοσ {μ6 Μοβαίς ἰανν μαὰ ὑγροα ἀραϊηϑὺ ᾿ἴπη, τγα8, ὑμαῦ ἢὮΘ 
Ρτοδοἢ θα οἰγουπιοϊβίοθ. [Ιἢ {86 Ὀαρὶππίπρ οὗ (Π6 ἘΡ18616 6 ονθγίατη8 
1118 Βδῃοσ ὈΥ ἃ βίαἰθηθπί οὗ ἔδοίβ, τυιβοαΐ ἑαΚῖηρ' ΠΥ ΘΧΡΓΕΒ8 ΠΟΙΙΟΘ 
οὔ τὸ; Ὀαΐ δὖ {πὸ πὰ μα ΠΥ ταξαΐεβ 1, {πᾶὉ Πα ταὶρΐ ἰδανα ἃ βίτοην 
Δηα ἸΑβΌ]ηρ᾽ ἸΠΊΡΓΘΒδῖοι ΡΟ ὑμδὶγ πλ]η 68, 

ὙΒΟΟΡὮ {Π6 ογτοηθουβ ἀοοίτῖποβ οὐ ἐπ6 πἀαϊδίηρ ἰθδοθοῦ δηᾶ ἢ18 
ΤΟ]]ΟΥΤΟΓΒ, 88 γ068]] 48 {Π6 οδ] απηηΐθθ τ ἈΙΟΝ ἘΠΘΥ ϑργοδα [ὉΓ (8 ῬΌΓΡΟΒΘ 
οὗ ἀ!βογθαι ηρ' Ηἶτη 88 δῃ ἀροβίϊθ, ἀου θ61688 οοοαβιοποα στοιῦ ἀπ ΘΆΒΙ 688 
οὗ ταϊπὰ ἰο Ηΐτὰ ἀπ ἴο [86 ἐδ μι] ἴῃ {παῦ ἄρα, ἀπὰ αἀἰὰ δοηβιάθγα]θ 
Ἰπ]ΌΤΥ διαοηρ [16 Οἰἰ]αίίαπηΒ, αὖ Ἰδαϑὺ ῸΣ βοιὴβ {ἰπ|6; γαῖ, ὉΠ πλδίο]υ, 

1 (οτηρατο, δπποης οΟἴπεσ ρϑββασοβ, 6]. ἰἰϊ, 2, 8. 5.» ἰν. 21.. ν. 1---4. 
ΜΝ»Ν8 



δ834 ]ηἐγοαμοξίοπ ἐο ἐδο Λῆειο Τοξίαηιπέ. 

(π686 618 αν ργονθᾶ οὐ το 58118}} βασυΐσε ἰο ἐμ6 οδυγοι ἴπ ρόπογαὶ. 
ἙἘου, ὈΥ ΟὈ]ρίηρ (86 δροϑί]8 ἰο ργοάυσο 186 ουϊάθηοαθβ οὐ δὶ δροβι!6- 
Βῃϊρ, 8πα ἴο τοϊαΐθ {Π6 ΠΙβίοσυ οὐ ἢ18 116, Θβρ οὶ] }ῦ αἴτοσ 8 Θομυθγβίοη, 
γγ6 πᾶγθ οδίαϊποα [86 {Ὀ1168ὲ βθάτγδησα ὑμαῦὺ δ ΓΘ ΠΥ τγ88 δ Ὡροβί]ο, 
οΔ]16ἃ ο θ6 δῃ δροβί]θ ὈΥ͂ 688 ( στῖδὶ Πιτηβ6}}, δῃα δοκπον]οαροα ἴο 
6 Βυοῖ ΕΥ̓͂ {Πο886 ὙῈῸ ὝΘΓΘ δροβί]θ8 Ὀοίοσθ ᾿ΐτὰ ; ΘΟ Βα ΠΟΥ τα 
ΓΘ ΔϑθυΓγΘα {πα Οὐ ΓΆ1Π} 1π {Π6 ἀοοίγηο8 οὐ [86 (ἀοβροὶ δ ἱδυσῃῦ ὈῪ 
Ὠῖτα (ἀπ 1 18 6 ψο μα8 ἰδυρθΐ {Π6 Ῥεσμίίαν ἀοοίτπο8 οὗ [6 (ὕο8ρ6] 
πιοϑῦ {Ὁ]]}} 18 ποῦ Ὀυ}] οα {1π6 οτγϑαϊὶ οὔ τηϑῃ, θαῦ ου {π6 δι μουῖν οἱ 
116 δριγι οὗ (ἀοα, ὈΥ ἡ μοῖὰ δὲ, Ῥ8}] τγδᾶδ ἱπδρίγοα πὶ [μ6 ὙΠ0]6 οὗ 
186 ἀοοίχίμο ψ ϊοἢ 6 μ88 ἀ 6] γογϑά το {πὸ ψου]ά, 

ΑΒ [18 Ἰουο τγδθ ἀϊγοοίθα ἰοὸ {16 ολωγεδεβ οὗ ἘἰαἸαῖα, Ὠγ. Μδο- 
Ἰκηῖρμῦ 18 οἵ ορϊπίοῃ {μαῦ 10 νγᾶβ ἴο θ6 σοδὰ ρυ] ον ἴπ πο 41}. Ηδ 
Ἐληἶκθ ὑπαὶ 1 τγᾶ8 ἴπ (86 γβύ ἰπβίβδῃοα βουῦ ὈὉγῚ Τιῦιβ (ο 1Π6 Ὀγοίμγοη 
ἴῃ Απουτα, ἴμ6 ἰοῦ ΟἿΥ οὗ Οἰαἰαίϊα, νι δὴ ὁγάον ἰο τμθὰ ἰο οοτὰ- 
τηυπηϊοδλία 1 ἴο {π6 οΟἾΟΥ σμυγοθθθ, 1 ἐδ ΒΆΙΩΘ ΤΩΒΠΠΘΙ 88 (ἢ6 ἢγδι 
Ἐριβα ὅο {μ6 ὙΤοββαϊοηδη8β τγὰ8 δρροϊηϊοα ἰο Ὀ6 ταδᾶ ἴο 411 (88 
Ὀγοίῃσθη ἴὰ δα οἰγ, δηᾶ ἴῃ 186 ῥσγοόνῖμοο οἵ Μδοοάομηϊα. 

Οπ [6 μηάοσίσποα οοἰποίάφιοο5 ὈΘύνσθθῃ {π18 ΕΠ ΡΙδι1]6 δηᾶ {86 Αοίϑβ 
οὗ 6 Αροβίῖθβ, βε6 Ὁγ, Ῥδιογβ ἤοσῳ Ῥαυϊηθ, Ομαρ. Υ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΥ. 

ΟΝ ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΒ ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ. 

1. ΟΒΕΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΨΜὼὶὰ8 ἢχϑὺ ρἱαπίρα ἴῃ {18 οἱἵγ ὈὉγ δ. Ῥϑιὶ, δροαὶ 
Α. Ὁ. δ4, θη μα τϑαβϑοηθαᾶ υἱῃ {86 « 6γὺ8 1 {86 1Ὶ ΒΥμαρσορίοΒ ἴον [6 
Βρδοθ οὗ ἰἤχθα τιοπίμδ; 86 αἸα ποῖ, Βοσσουαν, σομ πυθ Ἰοπρ' ἴΠ6Γ6 δ 
τ1παὶ ἔτηα, αὶ μαϑύθηρα ἴο Κϑαρ ἴ86 ἔδθαβῦ δὖ “ϑύυβαθπι, Ῥγοσαϊβίπρ ἴο 
τούτη ἀσαΐῃ ὑο 18 ΠΟΆΓοΙΒ. (Δοίβ συ. 19---21.) ΑΟΘΟΓΙΏΡΙΥ 6 

. οϑπ16 0 ἘΣΡΡμΟΘαΒ οαυΐγ {π6 [Ο]ονίηρ, γοαῦ (Αοίδ χὶχ, 1. εἐ 564.) δπὰ 
Ρτοδομρὰ {π6 ψονὰ νὶτῃ βυοἢ βυοοθβϑ, μα ρουοστηθα βαοὶ οχίγδοσαι- 
ΠΆΓΣΥ ΤΑΐΤΔ0168 διαοηρ; ἔποιὰ, (μα΄ ἃ ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ ΟΠ ΌΤΟΝ νγ88 Τουτηθα ἴΠ6Γ6, 
Ομ ον οοταροθοα οὗ (ἀθηί]α οοηνοσίβ; ΠΟ86 ΡΟ Υ πα Ζ68] ὙὙΟΓΘ 80 
ΤΟΙΛΔΓΚΆΘΪΕ, {μπαΐ ΤΏΔΩΥ οὗ (ποῖ, ἴῃ δομουγοποθ οὗ {π6 σωγίοιξ αγίδ 
Ὁ} ὙΠ6Ὺ μαᾶὰ υδϑ6α, Ὀυγηὺ {ΠΟΙ τλδρὶοαὶ ὈΟΟΚΒ, ἰο ἃ στϑδὺ νδὶιθ. 
(χῖχ. 19.) Απμᾶ βιιοῖ τῦδϑ 188 δροβϑί]θβ δοῆσοσῃ ἔοσ ὑμοὶσ βριγιϊαδὶ 
νγο]ίασο, ἰμαὺ δα ἀἸα ποῖ Ἰδανα {86 πΔῈ ὑπ0}] Α. ἢ. 66, ἤθη ἢ6 μδα Ὀδθῃ 
δουῦ ἴγθθ ὑθαῦβ διηοηρ ἰἤοηι. (ΧΣ. 381.) ΑΙΠῸΥ [818 Ὠ6 βρϑῃῦ Βοπ6 
Ὦπη6 1ἰῃ Μαοράοηϊα δηῃαὰ Δομαῖα : απὰ οἡ ἢϊ8 σοΐασηι ἰο «ΘΟ  Βδ  οὰ 
(Α. ἢ. δ7) πα βοῃῦ ἴον 1Πμ6 οἰ άθυβ οὔ (86 ΕἸρμοϑίδῃ ομυγοῖ {0 ταθοὺ ᾿ἰπὰ 
αἱ Μιηοίυθ. Ὑθοσα μα ἰοοῖκ 8 αἴδοϊϊομπαία ἰθαγα οὗ ἰμθη, 48 ὁπ {πδΐ 
Βμοι ὰ 866 ἐλέηι ἨῸ ΠΊΟΤΘ ; ΔρρΘδΙϊπρ ἴο ἐμοί τυῖτι τ μδῦ Βα 6] μ6 δὰ 

1 Ὧν. Μδοϊκηῖρι 8 Ῥχοίδοα ἴο ἴπ6 Ε 8116 ἴο {πὸ ααἰαίίδη, βοςῖ. 8. 
2 ΓΟ δἰπιοῖ, Ῥγεῖδςο βὰν ᾿᾿ἘΡ ἴτθ δὰχ (ὑδ]αΐῖθβ. Ῥοβθημι 16 γ, ϑοῃ 118 ἰῃ Ν. Τὶ, ἴοπι. ἵν. ὈΡ. 

894---896. ; ΒΙοοΙ, ΟὨγοποίαχὶβ βεσὶρίοσαμι Ῥβ]}}, Ρῃ. 181---159.; Τδσάποι᾿β Ἦ ΟΥκβ, ϑνο. 
γο]. Υἱ. ὑη. 8305---814. ; 410. νοὶ, 11], ΡΡ. 287---291.; ὙΥ ΒΙΕΌγ 8 Ργοίδοο; Ηυρ᾿8 [πἰτοὰπο- 
οι, νοὶ]. ἰϊ. 88. 98--“100.; ΜΊΟΒΔ6118, νοὶ. ἱν. ΡΡ. 8---22. 



ΟἈἡ ἐδιο Ἐρώδεῖο ἐο ἰδ6 ἘξδλεοβιαΉ8. δ8ὅ 

ἀἰβομαγροᾶ 18 ταἱ ἰϑίΓῪ διποὴρς ἰμθηι, Δπα οχβογίϊπρ (μ6πὶ ἴο ““ ἰλῖκθ 
μαρᾷ υπίο {ποηηβοῖνθδ, δῃἃ απίο {μ6 ἤοοϊκ "ἢ οοτητα! 6 ἰο {Π6 10 οὔΓα, 
16βϑὺ Το Ὺ βου 6 οοττυρίοα ὮΥ Βεἀαποίηρ ἰβδοθθτβ 80 σοι Ἱᾶά Γἱ86 
διλοης μιὰ, δηα ἀγυ Ὁ} ]Υ Θμἀθανοῦῦ (0 ρογνοσί ἔποια. (χχ. 17--- 38.) 

11. ΤΏΘ δροβῇ]α Ῥϑὰ] 18 ἀπίνοσβα  Υ  δἀμϊἰ6ἀ ἰο θ6 186 δυῦμον οὗ 
{86 ΕἸρΊ8:16 ἴο {πὸ ΕἸ Ρβθβίδῃβ. Τηῖ8 ΕἸΡΙ 816 18. δ] υἀθ6α ἴο Ὀγ ῬοΪγ- 
σαΓΡ", δῃὰ 18 οἰδα ὈὉῪ παπι Ὀγ ἰγοηϑυβὃ, ΟἸοιηθηΐ οὗ Α]θχδπασὶα", 
Τογυ ]]Δηὅ, Οτίροι δ, δρᾶ ὈΥ 81} βυδβοαυθηὺ τυιΐοσβ ψπουῦ Ἔχοαρ- 
οη. Μοὲ οὗ ἴδε δῃοϊϑθῃΐ τηδη βου ρίθ, 8η4 αἰΪ [86 δῃηοιθηῦ ΨΕΥΒΙΟῊ 8, 
μανθ {μΠ6 ψογάβ ἐν ᾿Εφέσῳ, ““ αὖ ΕΡΒ 6118," ἴθ ἴπ6 ἔγβί γϑῦβθ οὗ {18 
Ἐρ 8116, ψυ ΒΊ ἢ 18 δὴ ουϊἀθηὺ ῥσοοῦ (μεῦ [Π6 Τῷ 18:16 νγῶϑ ττιθη ἴο (ἢ 8 
Ἐῃθϑίδηβ.υ Βυΐ σοίιυβ, ΜΠ}, ΥΥ οἰϑίϑιῃ, Υτγίηρα, Υ ομοπια, Βοηβοη, 
ῬΆΙΟΥ, δῃα οἴμοὺ ἰθασγηθὰ πηθῃ, ἤδυθ ἀουδίρα οὐ ἀδῃϊοα {παὶ {18 
Ἐρ δῖ ]6 δ γι θη ἰο {π6 ΕΡΡΠΟβϑίδηβ, δηα ἤανθ δγρᾳθα ἰμαΐ 10 τηυδὲ 
αν θθθὴ υυσϊ θη ἴο ἐμ8 1μδοάϊοθδηβ, ὙΠΘΥ χοϑί (ἢ]8 οριπίοῃ, Εγβί, 
οὐ {π6 δββογίίοη οὗ Μαγσοίοῃ, ἃ μογοίΐα οὗ [Π6 βθοοῃμᾶ οδθῃίυσυ, ὙΠῸ 
δἰηγτηθά (86 βϑὴθ {πϊηρ; υῦ [18 ἰαβυϊ τ ΠΥ 18 οὗ πὸ ψοϊρμῖ, [ὉΥ 
Μαγοϊοῃ αἱίογσρα δῃὰ 1 οροϊαίθα ἰῃ6 τυιθηρβ οὗ [πὸ Νὸν Τοϑία- 
Ὠ)δηΐ, ἴο τπηϑῖκα (ἤθη) [νου ΓΑ Ὁ]6 ἴο ἠξΐ8 ΒΟ τηθηΐβ, δπα ροη [818 νΟΥῪ 
δοσοιηῦ ἢ6 18 σϑηβυγοα ὉῚ Τογίυ]] δὴ (Α.}Ὁ. 200), 8ἃΒ βού πρ ἃρΡ δῇ 
ἱη ογροϊαϊίοη οὐ 18. ονὴ 1 τοραγα ἰὸ {Π6 ΕΡΙ8016 ἴῃ αιιαβίϊοῃ, ἴῃ 
οΡροβίοῃ ἴο (Π6 ἐγμθ ἐοδέϊπιοπῳ οὗὨ {π6 μαστοῦ. ὙΤΠΟΥ δυσί  ἀρροαὶ 
ἴο 8 ρΡϑββαρα ἴῃ Β431}8 βαοοηα ὈΟῸΚ δραϊμδί ΕΠουλλι8, τη ΒΟ [6 
{ππ8 οἱἴο8. ΕΡΆὮ. 1. 1.: ““Απά νυϊθηρ ἴο ἴΠ6 ΕἸΡΒΘΒί8 8, 88 ὑγαΥ αι ρα 
ἴο ἴῃ “80 18᾽ {πτουρἢ Κποσ]θᾶρθ, μ6 δα ]ρὰ ἴΒοῖλ ἴῃ ἃ Ρϑου αν 
ΒΘΏΒ6 “ΒΟἢ ὙΠῸ 8.6, δαυϊηρ; “ἰο {μ6 βαϊηΐϑ ὙΠῸ ἃγθ᾿᾽ (ΟΣ δνθῃ) “ ἴο 
([Π6 (αἰ ὰ] ἴῃ ΟἸσῖϑὶ 9 6808. ΕῸΓΣ 80 ἰβοβ Ὀδθίοσα τ18 βᾶνθ ἰγϑῃβ- 
τα 64 11, ἀπ τα αν ἰομπα 10 Ἰῃ δποϊθηΐ οοριθ8. 5 ΕἾοπι [86 οοη- 
οἰυαϊπρ δοηΐοποο οὗ {ῃ18 αυοίαιίοηι 1Ὁ 8 ᾿πέοστοα ἐμαὺ οογίδϊ μι τηδηὰ- 
βου ρίδ, χη Β.811 δα βθθῃ, οὐχίίοα [86 πψογὰβ ἐν ᾿Εφέσῳ, “αἱ 
ἘΠδβιιβ. Μιοθδ6]18, ΒΟΥΤΘΥΟΣ, ΔΥριι68 αὖ ΘΟΙΒΙΔΟΙΔΌΪ6 ἸΘπρίῃ, (δαί 
[Π6 ΟἸΏΙΒΒΙΟΩ οΟὗἩἨ ἰΒ6 ποτὰ οὖσιν ““ ὙὴΟ Δ4Γ6,᾽ γγχ88 (6 βυῤ)οοῦ οὗ Β48}} 8 
1Π}}}16 4 ΘΘηΒΏΣΘ, 88 Ὀοίηρ Ποβί]ο ἰο {π6 ᾿πίδγυθησθ ἢ6 τυ ϊβῃθα ἴο 
ἀδάμοο, δπα ποῖ {86 ομίβϑιου οὗ [Π6 πογάβ ἐν ᾿Ε φέσῳ." Απά, 88 {818 
ἘΔΙΠΘΓ, ἴῃ δηοίθου ραᾶδββαρα οὗ [18 ὙτΙηρΒ, ἐσργοδδὶν οἷος (ἢ 6 ἘΣΡΙ8116 
ἴο ἐμ6 ΕἸ ΡΙρεΐβῃβ ἡ τη πουῦ ΔΩ μοϑιδώοη, Ὁ 18 ουνἹάθηΐ ὑπαὶ ἴῃ ἢ]8 
τηα ((86 Ἰαἰίοσ ρατγ οἵ {πὸ ἔουσγί σδπίυγγΥ) (818 ΕΠ ΡΙ8016 τγαϑ ποΐ ὁοῃ- 
βἰἀογθα 88 θεϊῃρ δααγοββοά ἰο 16 1.ΔΟα] 688. 

1 [ΤὨΘΓΘ ἰ5 οὐ ὩΟῪ ΒΘΓΑΪΥ͂ ΒῺΥ ΟὐσΑΒίΟη ἰρ ΤΟ Ὗ {8 γογὰ. ὙὍΏδ διΐδοκϑ οἡ [ἢ 8 
ἘρΊβ:16 ὉΥ τηοάδιτι ἀοπθίοτβ αγὰ οὗ ἃ Κἰθὰ ΒΟΥ δι γεοίίσε : ΠΒΘΥ μανὸ ῬΘΘΠ Ὑ76}1 τηοὶ ὉΥ͂ 
Μσ. ΑἸίοσά ἱπ πἷδ Ῥνγαϊφοϊϊο οῃ 18 ορίς.] 

5 Ἰιαγάῃεοσ, ϑνο. γοΐ. 1]. ῥ. 985. ; 4ἴο. νο]. ἰ. Ρ. 380. 
Ὁ Ιὐϊά, ϑνο. νοΐ, 1. Ρ. 168. ; 4ἴο. νο]. ἱ. ἢ. 8368. 
4 Τυϊά, ϑ8νο. γυοἱ. 1, Ρ. 223. ; 4ἴο. νοὶ. ἱ. Ρ. 40]. 
δ Τοϊὰ, 8νο. γυοἱ]. ἱΐ. ὑρ. 368, 264. ; 40. γο]. 1. Ρ. 428. 
4 Τοϊὰ. 8νο. τοὶ. ᾿ϊ, Ρ. 472. ; 40. νοὶ]. ἱ, Ρ. 5635. 
7 ΤοΪά. 8νο. τοὶἱ. 1, ὑρ. 268, 264. ; 4ϊο. νοὶ. ἱ. Ρ. 423. 
δ 806 [86 οΥρίη6] Ραββαρθ ἰπ 1Αγάπεῦ, 80:0, γὙο]. ἔν. Ὁ. 40]. ; 410. γο]. 11. Ρ. 466. ; οὗ ἱπ 

Μ|ίοΒδο 8, νοὶ, ἐν. ὑῃ. 142--- 146. 
5 [Το πογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἃτὸ οπι θὰ ἴῃ [86 ἐστί οἵ 10 Οοάοχ Υ' αἰΐσδημϑ, (μου ρἢ τΠῸῪ 

ἢδνο Ὀθεῃ δἀ ἀρὰ ἴῃ 186 τηδγρίη ; δῃὰ [818 Ῥσονϑδ [πδὲ δυο ΜΆ. ἸΏ ΔΥ δϑνθ ὑθθη συστοηϊ 
ἴῃ ΒΔβ1}}8 ἄδυβ, ὙΒΘῺ 1818 ΟΩ6 ἱπάοοὰ τγ85 οχῖβδηϊ. 

9 1αγάποσ, ϑνο. νοὶ], ἐν. Ῥ. 404. ; 4(ο. νοὶ]. 1ϊ. Ρ. 467. 
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ὅδ0 ]πινοαμοίζοῃ ἰο ἐλὸ Λῆριο 1 οίαπιοηί. 

ΤὨῖγαϊν, 10 185 οΘοπ θη οα ὑπαΐ {Ππ6γ6 ἃτα ὯῸ 8]} 181018 1π {{π|8 ἘΠ δε 18 
ἴο δὲ, Ῥδὺ]Β δμανϊηρ ΓΟ ἀθα διμοηρ (ἢ6 ῬΟΓΒΟῺΒ ἴο ὙΠΟπλ ἰΐ 18 δά- 
ἀγοββοα ; δηὰ {μαῦ (ἢ 6 δχρυθββιοῦβ 1 ΕΡΏ. 1. 1δ., 11, 2., δηᾷὰ ἱν. 2]., 
ἌΡΡΘΩΥ ἴο 6 τροτα ΒΌΪ40]6 ἴο ῬΘΥΒΟΩΒ ὙΒΟΩῚ Π6 δὰ ΠανοΓ Β66 ἢ 
(Ὑιοῦ 8 {86 οα86 οὗ {μ6 ( γϊδδηβ αὖ 1,804 ]16684), {πὲ το {86 
ἘΣ] ιθϑίδη8, ἁιθοηρ ΒΟ Πα δα τοβϑι θα ἀρουΐ ἴγθο γϑαῦβ. (Αοίβ χχ. 
81.) Βυΐῦ 1686 Ῥαββαρθϑθ δάπιηῦὺ οὗὨ Θϑϑύ δηά βαἰϊδίβοίοσυ ᾿πἰοσρσγοία- 
[1οη8, 1 Οἢ αἸΓΘΟΙΥ τοδαΐα {Π18 Πγροίθϑὶβ.Ό 10 ψ}}} θ6 τϑοο]]ϑοίοα 
{παὶ ΟἿ ΟΥ ἢνθ γϑϑσβ δα βἰδρβοα β'ποθ δι. Ραὺὰὶ δαὰ αυἱϊϊοὰ 
ΕΡμοϑὰβ: πα πιρμΐ, {πογοΐοσθ, πὴ ρτοδῦ Ῥτγορυιοῖυ, Ἔσργαββ (1 
1, 16.) 18 δομ ΡΟ ΠΟΥ οἡ λεαγίπφ ὑπαὶ ΓΠ6Υ ΘΟ Πυθα δἰοδάίαδί ἴῃ 
{πΠ6 [Ἀ1{Π, ποίν  ϑίαπαϊηρ [Π6 νδυοῦβ ἰοτηρίδίοηβ ἰο σψ ῖο ΠΟῪ 
ὙΘΥΟ ΘΧρΡοβοᾶ, ἀἀραΐη, (86 δχργβββίοῃ ἴῃ 11). 2. (εὔγε ἠκούσατε τὴν 
οἰκονομίαν) ὙΪΟΪ ΤΩΔΗΥ͂ (Υαπδαΐθ δηα ππαογβίδηα ἰο τηθϑῃ, {7 ψε λασυε 
λεαγά 9 ἐδο αἀἱδρομιβαξίοη, ---- ΤΌΤ ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ ΤΆΘΔΏΒ, δίποο γε ἠαυο ᾿εατα 
ἐλ αϊδρεγιβαξίοπ οὗ (6 σταος οὗἩ (ἀοά, τ ]Οἢ μα θ6θὴ τηϑάθ πον ἰο 
{μοῖὰ ὉγῪ δὲ. Ῥᾶὼὺ] ἰπηβο. (ΟὐμΒΘα ΠΥ {Π|18 σοσβα αἴογάβ ἢο δουη- 
ἰθῆβησα ἰο {μ6 Πυροίοβὶβ αῦονθ τηθηθοπθα, ΤΠ ΒδΠη6 σϑιρδυῖς 8ρ- 
ΡὈΙ 165 ἴο ἱν. 21., τυ ΠΟ Γ6 ἃ ΒΙ ΠΑ Ὶ ΟΟπϑίσγαοίΐοι ΟΟΟΌΓΒ, ἩΥ ΒΙοἢ οὐρβ ἴῃ 
᾿ἰκὸ ἸΔΠΠΘΥ ἰο Ὀ6 τοηογοϑα, δίποο ἱπαάθοα γὸ ἔαυς λεαγὰ ἠΐπηι, δια. 
Βυΐ τπηοβὲ βίγοββ 88 θθθη Ἰα]ἃ ἀροῦ {86 αἰγοοίίοι σίνοα ὈγῪ δι. Ρδὰὶ 
ἴῃ. Οὐ]. ἴν. 16. ---- {παῦ (86 ΟΟἸοβδίδῃβ βου] ““ σαυϑα (86 ΕἸρΙ81186. Ὑ ΒΙΟἢ 
ἢδ ψγοίθ ἴο {ποῖ ἰο 6 τοδα αἷβο ἴῃ ἴῃ6 σμισοῦ οὗὨ ἐπα [Δοἀϊοοδηβ, 
διὰ {πα {Π6Υ Βῃου]ὰ ᾿Κουσῖβα στοὰ {186 Εὐρὶβίϊα ἔσγοια 1.δοαΐορα ;" 
--- 0 (Ὁ 18 σοπίθη 64) ΔῇἴοΣαβ ἃ ρ]αῖη ῥσοοῦ ὑπαὶ {86 ΕΡΙ158.16, 1π 
ΟἿΓ ΘΟΡΙ68Β ᾿ηβογ 64 ἴο {π6 ΕἸ ΡΒ6βίδη8, ταυδὺ δ6 ἐπα τὶ οἢ 18 ᾿πίθπάθα 
πη Οὐ]. ᾿ν. 16., δΔῃἃ σομβθα ΕἾ νγὰ8 ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ τ ύθῃ ἴο 186 1,60- 
ἀΐοθαηβ, Βαΐ {π18 Θοποϊαβίοη ἄοθβ ποῦ Ὡθοθββατ]Ὺ [Ὁ]]οὸν : [ῸΣ 10 18 
τηοϑὺ ργοθδῦ 6, (πα ὈῪ “ ἐλ Ἐρέξέϊο βοπι 1, αοαϊοοα," ὅι. Ῥ δὰ ταθϑῃὶ 
[86 ἘΡΙΒ616 ἰο {π6 Ἰυρμοβίδηβθ, ἃ ΘΟΡΥ οὗ σῇῃϊοῦ τγὰ8 βοΐ ὈΥ 86 
ΔΡΟΒΙΪΘ 8 ἀϊγθοίϊομβ ἴο {πὸ 1, δοάϊσθαμθ, ψΏΟΒα ΟἷἿΥ ΙΔΥ Ὀοίνθοα 
ἘΡΒδβιβ δαπὰ (Ὁ]οββα; δηά, 828 1 γχὰβ ἈΣΠΙλ {Π6 οἰτουϊξ οὗ {6 
ἘΡΒοϑίδῃ ομυγ οι (Ὑ ΒΙΟΝλ νγα8 [86 τηοἰτορο] δη οὗ 41} Α.815, δδ Ερβδδβιιβ 
γγ88 ἴπ6 ΟὨ]οΥ οἱἵγ οὗὨὁ ργοδοπβαΐασ .Α.818), ἔπ 6 ΕΡΙ81]6 ὕἤο 1πη6 ΕἸ ΡΒ6βιδῃϑ 
ΤΑΔΥ͂ Του (0 {π6 ἡγ 8016 ῬΓΟΝΙΠΟΘ. 

ΜίιοΒΔ6118, Ηδοη]οῖη, Ηρ, δπὰ (ὐο!Πότιον, δέος Ασομ ΌῖθῆοΡ 886 Ὁ 
Δηα Βοηροὶ, σοὺ τὰ οὗἉ 4}1 (86 αἰ βη ου 168 αἰὐθηάιπρ' [818 αποβίιοη, ὈΥ͂ 
ΒΌΡΡοβίησ {π6 ΕἸ ρίβι]ῖ8α ἰο βᾶνθ Ὀθθὴ δποψοϊοαϊ ΟΥ̓ ΟἸχου αν, δηὰ δά- 
ἀγεβϑθα ἴο {86 ΕἸ Ρβθβίδη8, [Δ]! σθϑηβ, ἀπ βοὴ οὐμϑὺ οΠγΟΠ 5 ἴῃ 
Αβια Μίμπου. Βαΐ 1Ὁ οοὐἹᾶά Βαγάϊγ Ὀ6 οἰτοῦ αν ἴῃ [ἢ 6 86 η86 ἴῃ ᾿ ΠΙΟἢ 
ΜΊΟΒΔ6118 ἀπάἀογβίβηθ {μαΐ ἔθύτη : [ῸΓ 6 ΒΌΡΡΟΒΟβ ἐπαΐ {86 αἰ ἴδγθηί 
οΟΡΐ6Β ἐγαηϑιιϊ ρα Ὁγ δὲ. Ραὰ] μά ἐν ᾿Εφέσῳ, αἱ Ἐρήεειια, ἐν Λαο- 
δικείᾳ, αἱ 7,αοἰΐσοα, ὅτα., 88 Οοοαβίοη τοαιϊγοα, ἀπά ἰμαὺ 1πΠ6 Τθάβοῃ 
ΠΥ ΟἿΓ ΤηΔη βου ρί8 γοαᾶ ἐν ᾿Εφέσῳ 18, ἐμαί τ μθπ 186 ὈΟΟΪ8 οὗ (86 
Νον Τοβίδιηθηΐ όσα χβί οο]]οοίοα, {86 ΘΟΡΥ υβροᾶ νγᾶβ ορίδιπϑα ἔγομι 
ἘΡμδβυβ; θα {π18, ΒΙΒΒορ ΜιἀἀἸθίομ οὔβθσῦνθϑ, βθϑίῃβ ἰὸ ἱπιρ]Υ --- 
ὙὙηδύ οδηποῖ 6 ργονυθα -- [μαὖ 1Π6 ΟΆΠΟΙ γγ88 ΘΒ Ὁ] 15Π66α ὈΥ͂ ΔΕ ΒΟΣΊΥ, 
Δ {πᾶ 41} οορΐθβ οὗ (818 ΕἸ ρ᾽βι]6, ποὺ δρτϑοῖηρ χὰ (86 ἀρρτγονθὰ 
αἰ οΏ, ἡγ6 ΓΘ ΒΡ γαββϑά. 

συ. Μδοϊκαϊσιῦ 18. οὐὁἨ ορϊμίοῃ ἐΠπαὺ δι, Ῥαὰὶ] βϑηΐ ἰμ6 ἘΠ βίδῃβ 
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ψογὰ ᾿γ ΤὙΘΒΙουθ, ὙΠῸ ΟΑΥΤ]6α {π6ὶγ Ἰούοσ, [0 Βαμα ἃ ΠΟΡΥῪ οὗ 1. ἰο 
ἐμ6 1,μδοαϊοθδηβ, ἢ 8ῃ ΟΥ̓Δ ἴο ἴμθηὶ ἴο σοιησηηϊοαία 1 ἴἰο 16 
(ὐο]οββίδηβ. Τΐδ ΒΥΡροί6βὶβ 1} δοοουπΐ, 88 Μ068}} 48 ἐμαὶ οἵ Μι|- 
οἴ 6118, ἔῸΓ [Π6 ψαηῦ οὗὨ [Πο86 τρᾶσκβ οὗ Ῥϑύβοῃδὶ δοαυδι πίδησθ Μ Π]Οἢ 
{86 Δροβί] θ᾽ ἔΌστηλοσ στϑϑιάθηοα ταϊρῦ ἸθΔα υ8 ἴο αχρθοῖ, απᾶὰ ου ψ οὶ 
80 ΤΟΝ Βίγθβϑ 88 θθὴ ἰδ] : [Ὁ ΘΥΘΎ ἰμῖηρ' ]οοα] σου ΡῈ ρυτγ- 
ΡΟΒΟΙν οὔ 6α ἴῃ 8ὴ Ε ρ18116 ψ Ὡ]οἢ Πδα ἃ {ΥΓΠΟΓ 6βι δ 10}. 

ΤὨΘ τοϑάϑὺ ν}}} δάορί ὙΒΙοἢ οὔ {8666 Ἀγροίμοϑθθ 8 τπδὺ ἄδοχαι {Π6 
θαβὺ βῃρρογίοα : νὰ 1 ὑπ6 βοϊα θη ἰαβὶ βίδίθα {88 τηοβὲ πδΐυγαὶ] 
81 ρΙΌΡΔΡ]6 ; δηᾶ {μδΐ, ν βθη {86 ππιῖοὰ ὑαβυοηϊθΒ Οὗ τπϑη βου ρί8, 
δη 411 186 Εδίβονθ, τ ι ἢ 186 οχοορίοῃ οὗ 481], αῦγα ἴβκϑῃ ἱπίο δοη- 
ΒΙἀΘσϑοη, γγ7α Γ6 ΠΥ ΒΕ τὰ τοραγαάϊηρ {818 ΕἸΡ 8116 ἃ8 τυ θη 
ἴο 16 ΕἸ Ρβοβίδπβὶ [ὅ66, οὰ {86 ψ8ο]6 βυθ)]οοῖ, Ὠγ, Βανι άβομ [ἡ- 
ἐτοᾷ, 11. 828---8344.} 

ΠΙ|Ι. Τῇ βυρβογιρίίοη ἴο {118 ΕἸ Ρ:8116 βίαϊαϑ {μδὺ 10 νγαβ σι ἴθ ἴγοπὰ 
Βοιηθ, δηᾶ βορηΐ ο {86 ΕἸ Ρβϑβίδηβ ὈγῪ ΤΎΘμίουϑ, τὺ γ8 4180 (86 
Ῥοᾶσοῦ οὗ {86 ΕἸΡΙ8116 ἴο {π6 ΟὐΟἸοββίδηβ, (Π6 βἰγααυ!υ οὐὗἨ ν᾿ ΒΙοἢ 1π 
Βίγ]6 πᾶ 8 0)]6οὐ ϑῆονγθ {παὺ 1Ὁ νγαὰϑ σι 6 η δ [86 Βαῖηθ ὑΐπ6. Τδδῖ 
(η18 ΕΡΙΒ.186 νγὰϑ τχιτύθ ἀυγηρσ δὲ, Ῥδ0}}8 ἄγαὶ ἐπιργιβοηταθηΐ αἵ 
ΠοηΘ6, 18 ουἹάθηῦ ἔγοσα 108 8]] 181 008 0 18 οοῃῆποπγθηΐ (111. 1., ἰν. 1.. 
νἱ, 20.); δηὰ δ8 Βα ἀοϑθϑ ποῦ δχρσϑδββ ἴῃ 1ὺ ΔΗΥ͂ ΠΟΡΘΒ οὗ ἃ ΒΡΘΘαῪ 
ΓΟΪθα86 (ἡ ῖοἢ. ἢ6 ἀο68 ἴῃ δὶ8 οἶδοῦ ΕἸ ριβί16β. βοηὺ ἔγοτα ἐμαὺ οἱἵγ), γγ8 
σομουθ ἢ Όζγ. Ἰμαγάποσ, ΒΙΊΒΒΟΡ Του]ΐη6, δηᾶ οἰμογβ, ἐπδὶ 10 νγαϑ 
Ὑγτϊ θη ἀυχίηρ 1Π6 ΘΑΓΥ ραγῦ οὗ δὲ. δ} Β ̓πιργ]βϑοημπηεηΐ, δηα ῥγο- 
ῬΑ] ἴῃ {86 γϑᾶγ 6], βοοὴ δι μ6 αὐγῖνθ δὖ οωοθ. Ῥσχοῖ,. ΤΌΓΠΟΣ 
18 οἵ ορἱπίοῃ {μαὺ {86 ἀδίβ 1β ῬγοῦδὈ]Υ δϑουῦ 186 γοαῦ 62.2 

ΙΝ. Α8 δι. Ῥβὺ] νγαβ, ἰὴ ἃ ῬΘΟΌΠΑΓ ΤΔΏΠΟΥ, {86 Δροβίϊθ οὗ {6 
Οὐδ ῖ1]68, δῃμὰ τγὰ8 ΠΟῪ ἃ ῬΥΪΒΟΠΘΥ δὖ Βοιὴθ ἴῃ ΘΟ Βα θηο6 οὗ 1ῃ6 
ΘΩΣΑΣΥ οὗ [86 6078 αὖ ἷ8 δββουηρ ὑμδῦὺ [Π6 οὐδβούνϑμοο οὗ (6 Δοβδϊο 
ἸΔῊ Ψϑ Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ [0 Οὐίδιη {μ6 ἴανουν οὗ ἀοα, Β6 τγὰϑ δρρτο- 
ἈΘΏΒΙΥΘ ἰοδϑὺ δἀνδῃίαρο βμου]ᾶ ὃ6 ἴακϑὴ οὗ 818 οομβποιηθηῦ ἴο ηβοῖι]6 
ἴπ6 τπαβ οὗ δὶ8 ΕἸ Ρβοβίδῃ σοηνοσῖϑ, γη0Ὸ 6 γ6 δἰταοδῦ 801} (οη- 
6165ὅ. Ηδδσίηρ, Βούγονοσ, ὑμαῦ {Π6Ὺ βἰοοα ἥστα ἱῃ {86 ἴα! οὗἩ Ογιβϑί, 
ἢ υσοῖθ {818 1 ρ18116 πὶ ὁσάθυ ἴο θϑίδ 188 {που ἴῃ ἐμαὶ ἔδι ἢ, δηα ἴο 
σῖνα ὑπο πὶ πογα οχδὶ θα γον οὗ {μ6 ἰονα οὗ αοά, ἀμ οὔ 86 6χοβὶ]- 
ἸΘΠΟΥ͂ Δῃὰ αἰρσπιν οὗ ΟἸγχδὲ; δῃᾷ δὖ {86 βϑῖηθ {1π|6ὲ ἴο ΓΟΥΓῪ {ΠΟῚΓ 
Τ1Πη486 ἀσαϊηδῦ {16 βοδῃάδὶ οἵ {86 ογὔοββι ὕ 11} {818 ν] ον ἢ6 ββου8 
{ποτὰ ὑμαῦ ΤΠῸῪ ΘΓ βαγθα ὈΥ̓ ζσδοθ; δῃᾶ {μαῦ, πουγονοσ ψτοίομοα 
ἸΏΘΥ οποδ ὝΘΥΘ, ΠΟῪ {Π6ῪΥ δα δαυλὶ ῥχιν!]ορσοθ πὰ (μ6 ἴον8. Η6 
[6 ῥγοοθθὰβ ἰο δποουγασθ ἤπομπι ἴο ρϑζβαυθσα ἴῃ {μοῖνς ΟἸ σι βίῃ 

Σ διοβοῖ, ἀ6 ΕΡί βίο] 5 Ανροβίοϊοστιπηθ ποῖ ἀδρογα εἷ8, Ὁ. 10]. εἰ δεᾳ. Οαϊταοὶ, Ῥτεΐδοο ΒῸΣ 
᾿ Ερῖῖγο διχ ΕΡμοβίθῃβ ; Βοθθηυ]ϊος δηὰ Κορρο ἴῃ {ποῖγ τοδροςῖνο ῬΧοϊοζογηθηδ ἴο τῆ 8 
Ἐρί 8:16. Μ|ςο86118, νο]. ἐν. ὑρ. 128---46. Τιασγάηοτ ἤ οὐκβ, ϑνο. υοἱ. νἱ. ρῃ. 416---456. ; 
410. γο]. 111, ῬΡ. 842---362. Μαοϊκηίσηι οἡ (ΟἹ. ἷν. 16. ΟεἸ]όγίογ, [πιτοά. δὰ Νοόουν. Τοβῖ. 
Ῥ. 423. Ηιυρ᾽᾿ 8 [πισοά. τοὶ. ᾿ἰ. 88. 119--- 12]. Βίβῃορ Μιἀα]οῖου οα ἴ186 ατεοῖκ Ασιίεὶς, 
ΡΡ. 508---518. (βγδὶ οαἱξ.) ῇο οὔδβογυαβ, [μδὲ ἱῦ ονὸσ ΤΠΟσΘ ΟΤΟ δῇ δρίϑι]6 ἴγοῃῃ δι. Τδι] 
ἴο ἴπ6 Ικοὐΐορδηβ, ᾿ξ 18 Ἰοβῖ ; ἴῸσ ἰδὲ τΒΙΟΝ 18 οχίδηϊ ἰη ΕδΟτὶ οἰ δηὰ ἰη Μτ. Φοπ68᾿ 5 ὑγογὶς 
ΟἹ ἴ86 ΘΆΠΟῚ ἴ8 ὉΠΙΎΘΓΒΑΙΥ δατηϊίοὰ ἴ0 Ὀ6 8 ΌΓΖΟΙΥ ; γαῖ ἴῃς 1085 οὗἨ ἃ οδῃοηΐςδὶ τσ ἰπην 
18 οὗὨ 411 δι ρροδι(οῃ 8 [86 πγοδὶ ἱτη ργοῦδοϊο ; [1 ἐνέεπαφαά ἴον ρογροῖτδὶ ἀμ Ἢ 

2 ΤΊο Ἐρίδι]ο ἰο ἴ6 ΕΡρμοδίδηβ ἰῃ Οτεοὶς δπὰ Ἐπ ως 8, ἢ. . . δὴ Εχοβεῖίοδὶ σοι" 
ΙΩΘΠΪΔΙΥ ὉΥ 5. Η. Τατχποσ, Ὁ... ν. χνὲϊ. (Ν εν Ὑοσίς, 1856. 8νο.) 
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ΟΑ]Πηρ;, ὈΥ ἀθοϊατῖηρ τὴ ἢ μα δυο αβίμθββ μ6 βυ γα ἔοσ {πὸ ἐγ, 
δηα τ δῦ οαγπϑδβίῃμβββ μ6 ργαυθα ἴου ὑΠ61Γ οδίδ Ἰβητηθηΐ δμα σοη- 
ἰἰδδηοα ἴῃ 1; δηα ὑσρθ8 {μβθὰ ἴο Ὑγδὶκ 1 ἃ ΙΩΔΏΠΟΥ ὈΘοομληρ ἱμοὶγ 
ῥγοΐεββίοῃ, ἴῃ [Π6 {4108 Ὁ] αἸδοθαγρθ Ὀοίὰ οὗ {886 ρσϑῆθσγαὶ πα δοϊωσλοπ 
ἀυΐ168 οὗἉ το] ρίοη, δῃα οὗ [86 Βρθοὶδὶ ἀπ|1689 οὗἉ ραγίάου ας τοί δίϊοηβ. 

Υ. [ἡ {π|8 ΕΡΙβ|16 θ πιδὺ Οὔβοσυθ ἔμ 0] ονσίηρ Ῥαγίϊουϊαγθ, θ6- 
Β᾽ 68. 186 ᾿Ἰπβοσρίοη (]. 1, 2.); ΥἹξ. 

ῬΑΒΤΙ. 7716 Ποοίγίπε ραϊξείἰοαϊίψῳ οτρϊαϊπεί, τολίοἢ οοπίαϊηϑ, 
ΘΈΕΟΥ. 1. Ῥγαῖβα ἰο (οα ον [86 ψΠ01]6 (ἀοΒρο]- Ὀ] ββϑίηρ; (1. 8---1 4.) 
πὶ ὉΠΔΏΚΒρινίηρ, δηα ῥγαυοσ ἴὸσ ἰδ βαϊηΐβ. (1. 16---28., 11. 
]---Ἰ1ὸ. 

ΞΈΟΤ. 2. " ἸΔΟΥΘ ῬΑΓΟΌΪΑΥ ἀπο! ο ΘΟΠΟΟΤηΐηρ (Ποῖ ΟμΟ6 
το α θὰῦ ΠΟῪ ΠΑΡΡΥ οοπαϊίοη. (1}. 11---22.) 

ΘΕΟΤ. 8... Α ΡῥΓΆΥΟΣ ἴον [Π6ῚΡ ΘΒ Δ Ὀ]ΠἸΒυλθπΐ. (11}.) 

ῬΑΚΥΙ1. Τῆε Ἐχλονίαΐϊοπ. 
ΘΈΟΤ. 1. απποναῖ, ἴο 11 ποσίμυ οὗἉἨ {πον οα]]1ηρ᾽, ΔρΎΘΟΔΡ]6 ἴο, 
(1.) Τῇο υἱοῦ οἵ [86 Βρίγῖι, δηὰ {πὸ ἀϊνογεὶ τ οἵ 815 ρὶ 8. (ἰν. 1---16.) 
(2.) Τα ἀϊδδγομδοα Ὀθύποοῃ ὑπο ῖὶσ ζΌστηον δηὰ ργοβδοηΐ βἰδίθ. (ἰν. 17--24.) 

ΞΈΟΥ. 2. ΤΡαγίϊοιῖαγ. 
(1.) Το δνοϊὰ ᾿γίῃηρσ, δῆρον, (βοῦν, δη ἃ οἱδοὺ βὶπϑ (ἷν. 9ὅ--- 8]. νυν. 1---21.), στ ἃ 

οοπηπιοηάδίοη οὗ {86 Ορροβὶία νἱγξιι68. 
(2.) Το ἃ ἔδιυμ ἢ] ἀϊδοβαγρο οὔ (π6 τοϊαίινο ἀυ 168 οὗὨ τῖνοϑ απὰ μυβθδπὰβ (ν. 22 --- 

98.), οὗἨἩ οἰ] άτοη δηὰ ραγθηΐβ (Υἱ. 1---4.), δπὰ οὐ πιδϑίογβ δηὰ βογυδῃίδ. (νι. 

ΘΕΟΤ. 8. Σἰπαί. --- Τὸ τᾶν {π6 βρὶ για τναγίασο. (Υ]. 10---20.) 

ῬΑΒΤῚ ΠῚ. 7ῆε Οοποϊμείοη. (νὶ. 21---24.} 
ΥἹΙ. Τῇῆο βίγ]ο οὗ {π18 ΕΡΙ816 18 Ἑχοθθαϊ ΡΥ δαϊτδιοα, δηα οοττο- 
Ὕ τὰ {Π6 ϑίαΐα οὗἩ μ6 δροβίϊθ᾿β τηϊπὰ αὐ {86 {πὸ οἵ ντϊθϊηρ. 
γου]ογοα πῖἢ [86 δοσοιηΐ ὙΠΙΟΐ ἘΠ ΘΙΓ ΤΘΘΒΘΏΡΟΥ παα Ὀγουρδέ Εἰπὶ 

οὗ {πεῖν ἔἈ} ἀπά ΒΟ] μ688 (1. 16.), δὰ ἰγαησβρογίοἃ τὰ {π6 οοη- 
Βιἀογδοη οὗἩ {Π6 ὉμΒθαγ ΒΔ 016 συβάοτῃ οὗ αοα, ἀϊδρ᾽αγοά 1π {16 ττοτκ 
Οὗ Ἰηδη Β τοἀοθιρίοῃ, πα οὗ Π8 δοίοῃβῃϊηρ Ιονθ ἰουγαγὰβ (μ6 (ΘΠ {1168 
1ῃ. τηδκίηρ πο πὶ ραγίαϊκουβ, ἰ[μτουρῇ (18, οὗ 411 [86 θοποῆϑ οὐ ΟΠ σιβῦ β 
ἄδαίῃ, Β8 βοᾶῦβ ΠΙΡῊ ἱπ 18 βοη πηθηΐϑ οἡ (8686 ρταπά δι] 6 οί8, δηὰ 
δῖνεβ 18 ἐπουρἢῖδ αὐΐογδησα ἴῃ 8. ] 1 πὴ6 δηα ΘοΟρίου8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΒΒ. 

Οπ (86 ὡπάεεὶσποα οοἱποίάοποος Ὀδίνσθθη 1818 ΕρΊ 816 δῃὰ {86 οί 
οὗ {πΠ6 ΑΡοβέ]εβ, βεα Ὁγ, Ῥδὶογ Β Ηογῷβ Ῥδυ]πθ, Ομδρ. ΥἹ. 

ΕῸΓΣ ἃ ἴδ0]6 οὐὗὨ [86 σουγθβρομπάϊηρ; ραββαρθβ ἴῃ (818 ΕΣ 816, δῃὰ ἴῃ 
[Βαὺ οὗἨ 1π6 (Οὐο]οβδβίϑηβ, β66 ἁπάοσ {παῖ Εἰ βι}6. 

ΟΗΔΛΡ. ΧΥ. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΒ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒ. 

Ι, ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ γγ88 ἢγβί μ]δηίοα αἱ ῬἈΠΙρρὶ, πῃ Μδοοδοπῖα, ὈῪ ϑ, 
Ῥϑι], α.. 60, {86 ραγίϊου]αγβ οὐ τ ]ΙΟὮ ἀγα γοϊαϊβα ἴῃ Αοίβ χυὶ. 9--- 40.: 
δηα 10 ΔΡρθαῦθ ἔγτοῃ) Αοίβ χχ, 6. {μῦ μα υἱβι ἐβὰ ἐἤθιι δρσαὶῃ α. Ὁ. δ7, 
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{βουρἢ ὯῸ ραγου Δ γ8 ἀγα σθοοσάθα οοποογηΐηρ (μαΐ νἱδὶί., ΟΥ̓ 4]} {89 
Ομυχομ 68 ρἰδπίοα Ὀγ δὲ. Ῥαυὶ, δαὶ αὖ ῬΆΠΙΡΡΙ βθθιβ ἴο μανα σμουιϑῃρα 
[Π6 τηοϑύ ᾿θῃ θυ ΘΟΠΟΘΙΏ ἔοΣ Πϊμ ; δηα ἱμουΡὮ ἰδ ἈΡρΘασΒ ἕο ἤανα θθθὴ 
θυ 8. 5118}} σου Υ, γοῦ 118 ΤΠΘΙΩΌΘΙΒ ὙΟΓΘ ῬΘΟΌΠΙΑΓΙΥ σΈΠΘΓΟΙΒ 
τονγαγάϑ ἴω, ΕΣ θη {86 (ὐοβροὶ νγὰ8 ἢγϑί ργθδομϑὰ ἴῃ Μαδοθάοηϊα, 
ΠΟ ΟΥ̓ ΟμΌΓΟΙ σοί ρυΐοα ΔΗΥ {πίηρ (0 Ἀΐ8 βιρροτί, ἀχοθρύ 1ῃ8 
ῬΒΗΙΡΡΙΔηΒ; ψἘ0, ΜἼΠ6 Β6 γγα8 Ῥγθδοβιηρ αἱ ΤὨθββαϊοηΐσα, [Π6 τη6- 
ὑτορο 18 οὗ {πδ΄ ΘΟ ΤΥ, βοηῦ Ὠ1Πὶ ΤΔΟΏΘΥ ὕπ166, [μδὺ (86 Βισοθβ8 οὗ 188 
αασοδρδὶ τοῖρηΐ ποὺ Ὀ6 μιπάογοα ὈΥ 118 ῬΓΘΔΟΠΘΥΒ ὈΘοοσαϊηρ ὈυΣ ΓΒ ΘηΒΟμῚΘ 
ἴο ἴἰῃ6 ΤΠοββδὶοπίδῃβ (Ῥ.1}, ᾿ν. 16, 16.)ὺ Τλδ βδιηθ δἰίθηϊοη ὑΠ6Ὺ 
βῃονϑᾶ ἰο {π6 δροβίϊθ, δῃὰ ἴοσ [πΠ6 βᾶπηθ σϑᾶδοῃ, 8116 ἢ6 Ῥγεδομϑα 
[186 ἀοδραὶ αἱ Οουΐηία, (2 Οογ. χὶ. 9.) Απὰ πβθη {Π6Υ Βροατὰ {μαΐ 
δι, Ῥαυΐ Ὑγ88 ὉΠΘΙ οΟμῇποιμθηΐ αἱ Βοιλθ, [ΠΟΥ͂ τηδηϊ δϑίθα ἃ. ΒΙ ΠᾺΡ 
αἰδοιοπαῦθ ΘΟΠΟΘΓΏ [ῸΣ Ἀϊὰ ; πα βοηΐ Εραρῃγοαϊΐαθ ἴο ἰπὰ 1 ἃ 
Ργθϑοηῦ, ἰθδῦ ἢ6 βου) ταηΐ πΘΟΘββασΊ 68 ἀυσηρ' Ε18 ᾿πιρτιβοησαθηΐ, (1. 
26., ἵν. 10. 14--18.) 

11. Τὸ Δρρθαῖβ ἔτουα δ. ῬϑῸ}Β οὐγπ πογαβ, μοὶ (818. ΕἸΡΙ 5116 γγαϑ 
το 1116 μ6 τγ88 8. ὈΥΒΟΠΟΣ δὖ οιασ (1. 7. 18., ἰν. 22.); δηᾷᾶ ἔγομῃ 
{86 ἐχροοίδώοη ψ οὶ ἢ6 ἀϊδοονοσβ, οὗ Ὀδίῃρ Βοὺῃ τ] θαβοα δηα σο- 
βίογθα ἴο {δοηι}, 88 τὰ} δ8 ἔγοῃῃ 86 ᾿π πηγαί οη8 οοπίδϊποα 1η {ἢ 18 
Ἰοιίον (.. 12., ἢ... 260.), (Ὁ ΒΘ Βαᾶ ἴπθη Ῥθθῃ ἃ ΘΟΠΒΊἀΘΓΆΡ]6 ἔπηθ δἱ 
ἌοταοΘ, 1Ὁ 18 ῬσόρΆ}]6 ὑμαῦ Β6 στοῖθ (86 ΕἸ βίϊθ ἴο {86 ῬὮΙΠΡΡΙδΔΠ8 
τονγαγβ {π6 ΟΪοβα οὗ ἷ8 γβί ᾿τηρυϊβοητηθηΐ, αὖ [86 δμα οὗὨ Α. Ὁ. 62., οὐ 
ῬΟΣΒΆΡΒ δὖ {μ6 σοτημχοποοιμθηῦ οὗ 085, Τα μοηυ θη 688 οὗ [818 ἰο το σ 
ΔΒ ΠΟΥΘΙ αυσϑίοηθα {1}} τη οαθτ [μπλ68, δπα {Π6 ἢ Οἡ τηοϑὺ ὑγιν 18] 
στουμβ. ῬΟΪγοδΓρ, ᾿στομθυθ, ΟἸοηθαῦ οὗ ΑἸοχαπάγια, Του] ] θη, 
[186 σμυχοῖθθ οὗ ὙἹθῆπ δηα Τγοη8, ἅτ βυβοϊθηΐ Ὑουομοῦβ ἴῃ 118 
ἴδνουν ἴῃ {6 ὙΘΥΥ ΘΑΥ]Ὺ Δρ68. 

11, ΤῊ τροσο ἱτητηθαϊαίθ οοοδϑίοη οὗἩ [μ6 ΕἸ ΡΙ8}6 ἰο [π6 Ῥ ΜΠ ΡΡΙΔΠ8 
τα (ῃ6 τοίυγη οὗ ΕΡΑΡΒγοαϊ 8, ὈὉῪ βοτὰ δὰ] βοηΐῦ 1ΐ, 88. 8 σταϊεξα! 
ΔΟΚπον]οαρταρθπῦ οὗὨ {Π6}} ΚΠ μ688 ἴῃ βοπαϊηρ Εἷπι ΒΌΡΡΙ]168 ΟὗὨ ΤΩΟΠΘΥ. 
Ετοιὰ (86 ΤΩΔΏΠΘΥ ἴῃ ἩΒΙΟὮ ῬΔῺ] ΟΧργοδβθα ὨϊηΒ6 1 5 οὰ {Π18 ΟΟΟΔΒΙΟΏ, 
10 ΔρΡΡρϑδσβ (δῦ 6 νγᾶβ ἴὰ ργοδῦ ψδῃΐ οὗ ὩθΟΘββαυ9 8 Ὀδίοσα {ποῦ οοη- 
εὐ ρυ ΟΠ 8 ΔΥΥΙνΘα ; [ὉΓΣ ἃ8 ς Βδα ποΐ οοηγοσγίθα {6 Βοιηδηβ, Βα ἃ 
πού ΘΟὨΒΙΔΘΙ ἰταβο]  ἃ8 θη 116 το τϑοθῖνθ ΒΌΡΡ]168 ἔγοτα ἤθη. Βοΐῃρ 
8 ὈΓΙΒΟΠΘΙ, Β6 οου]ὰ ποῖ ΜΟΥΪΚ 88 ΓΟΥΤΆΘΙΪΥ ; δπα 10 νγ88 Π1Β Γ1]6 ὩΘΥΘΥ 
ἴο ΤϑοοῖΥθ ΔΩ τΐηρ ἔτοσὰ (Π6 σὔυγοθα8 Ώθτα ἔδοϊομθ ἢ Ὀδθη 
ΤΑΙ864 ἀραϊηδβῦ Ἀϊπι. [Ὁ 4180 Δρρθδῦβ ὑπαὶ [86 ῬΠΠΡΡΙδηΒ ποτα {86 
ΟἾΪΥ σἤυγοῖ ἔγοσα ΟΠ ἢ6 Γεοοινοα ΔΗΥ͂ δϑϑ᾽βίδῃςθ, 8δηα {παὶ 6 σοη- 
ἔεστϑα [818 ΒΟΠΟῸΣ ὉΡΟῸῚ ἴδ6πὶ, Ὀθοδυβα [Π6ΥῪ Ἰογεα εἷπι Θχοθθαϊηρνυ, 
᾿δα Ῥγεβοσυβα {86 Ογιβίϊδῃ ἀοοίτηα ἴῃ ΡΟΓΙΥ, πα Πα δἰ ναγ8 Θ0η- 
ἀυοίοα {ποηηβαῖνθβ 88 βίποοσα ΟΣ Δ }8. 

ΙΥ. ΤὨδ βοορβ οὗ {818 Ε} 8116, ὑμογοίοσα, 18. ὅο σοηᾶστω [86 ῬὮ1Π1Ρ- 

1 Μ, Οεάοσ, ἴῃ ἃ ργορτβδζωπι ρυδ ϊἰδμοὰ ᾿ῃ 1781, οοηϊοηἀοαᾶ [δαὶ 1{π18 ΕΡ᾿8:16 γγαβ τσ το πὶ 
δὲ 8 ἸΩΠΟΪ ΟΑΥΪΪΟΣ Ρογοα δὲ ΟΟΥΠ ἢ, ἀπ ΒΒΟΤΙΥ δον [86 ρῥἰδηιίης οὗ “6 οἰ ΌΓΟᾺ δὲ 
ῬἈΠΙΡρΡὶ : (Πΐ8 ὨΥΡοιδοβίβ νγαὰδ οχασηϊποὰ βδηᾶ σγοΐαυϊθα ὃν ὙΥοΪῆιϊιϑ ἴῃ ἰδ σατο ΡΑ]οΪορίος, 
γο]. 1], ρΡ. 168. δέ δεᾳ. αῃὰ 271. εἰ δέφ. [πὶ 1799 186 οςοἰουταιθα Ῥτοΐδββου Ῥβυ 8 ΡῸΒ] εποὰ 
ἃ ῬτΟΙΤΑΤΩΠΊΒ, ἀ6 ΤΌΙΏΡΟΥΙΟ βοσίρίδε ῥσίοσίβ δὰ Τἰπιοίμοιιπι δίαυθ δὰ ῬἈΪΠρροηβεβ8 ΕΡ  βῖ0}80 
Ῥδαυϊίπε ; ἴῃ πΒΙΟἢ Ἠ6 ΘΠ ἀΘΔΥΟΌΓΒ ἴ0 ββονν ἴπδὶ ἴδ γγχ88 πυτὶτἴοὴ δἱ Οθόβαγε ; Ὀυϊ ἷ8 Εγρο- 
τμ6δἰ8 ἢ48 Ῥεθη τοδιϊθὰ ὉΥ Ηοίησῖομδ ἴῃ ἷβ ποῖεβ οὐ ἴ86 ΕΡίβϑι16. ΟΥ̓́ δουσθο ἱξ μα Ὀθθῃ 
ὀθλονν 88 ᾿θουρὰ ἰδ γα σὸ βοσιοι ΐης πεισ; [ὉΥ 500} 6 [86 σπιδίοται νὴ τεραγὰ το 8}} διιςδ 
1πθοσίς8. . 



ὅ40 7Τιϊοαμοξίοῃ ἐο ἐδο Λίοιυ Τ οεἰαπιοηέ. 

Ῥἶδῃβ ἴπ [86 ἔἈ10ἢ, ἰο Θποοῦταρο ἔμοτὰ [0 τγα]κκ ἱπ ἃ ΤΩΒΠΠΟΥ ὈΘΟΟΙηΙηρ 
(86 αο8ρ6ὶ οὗ Ομ τίβί, ἕο οδιοη ὑπ πὶ ἀραϊπδύ {μ6 ᾿π γα δῖοι οὗ }π4618- 
ἵηρ [οϑοθ γβ, δῃα ἰο [69 }ὉὙ Π18 σταϊἠααα ἔογ {π6ῖν ΟΒγιδύίδδπ Ὀουηίν. 

Ἀσοογα ΡΥ, δου ἃ βμοτί Ἰπσοἀποίοι (.. 1, 2.), 6 ὈΥΟσΘΘαβ, 

ΘΕΟΤ. 1. Τὸ Ἔχρυθββ ἢ18 ἰυάς ἰο οὐ ἔογ ἐδαὶν οοῃεϊπαϊπσ 
βίοδάϊαβί ἴῃ {86 1] ἢ, ἀπαὰ ργαγϑ {μα 10 ταν οομίϊπαα (1, 8---11.}; 
Δη, Ἰοβὺ {6 Υ ββου]ᾶ 6 ὑπῷ φόνοις Ὀγ {π6 ἱαϊηρβ οὗ [18 1τὰ- 
ΡΥδοππγχοηΐ, ᾽6 ᾿πέοττηβ {μοὶ (δαὺ δ18 βυ  ΙΠρ8 ἀπα σΟΠΗποιηθηΐ, 
Β0 ΤᾺΣ ἔγοιαῃ ἱπηροάϊηρ, 1π6 ρῥσόρτϑεβ οὗ {86 (ἀοβρεὶ, ᾿84 ““ σαίμεγ 
(Ἀ]16ὴ ουὖ ἴο 118 ΣΟ ΓΆΠ66 ; ἢ Δηα ββϑυγοδ {ποῖ οὗἁἨ ἢ18 Τϑϑά 658 
ἴο 1ἴνϑ οσ ἄϊ6, 8 ββου]ὰ Ὀ6 τηοϑῦ ἔοσ {861} τ ] λγα δηα (ῃ6 σοῦ 
οὔ 6οά. (12---20.): 

ΞΕΟΤ. 2. Ηδ {6 ἌἜσχμογίβ μοι, ἴῃ ἃ βέγαϊη οὗ {π6 τηοϑύ 80} 16 
δηἀ ραϊμοίῖο οοασθηοα, ἴο τηαϊπίδίη ἃ οομάποῖ ποσδῪ οὗἨ {Π6 
Οο8ρ6ὶ, δὰ ἰο {μ6 ρτγβδοίϊοα οὗ πηαίμλ] Ιου ἀπά οδπάουτ, οηΐογορα 
Ὀγ {6 διρμοϑί οὗ εἰ ΘΧΘΠΊΡ]6Β,---μαὺ οὗ Ψ68ι8 ΟἸτὶβῦ; δπὰ ἰὸ 
γγοΚ οὐ {Ποῦ ΟὟ βαϊναίίοη ὙΠῸ θαυ δηα ἰγθι Πρ, (Βα ΒΒ 
ΤΩΔΥῪ τα]οΐοα ἴῃ {π6 ἄαγ οὗὨ ΟὨγχιβύ οῃ {ποῖγ δοοουπηί (1. 21---80., 11. 
1-- ὄ17.); δηᾷ Ῥγοιῖβοθ ἴο βοπὰ ΤΟΙΕΥ δηάᾶ Εραργοαϊία8, οὗ 
Πότ 6 ΤΩΔ 68 ἃ ΥΘΙῪ αἰεοίοηδία τπθηθοη. (19---80.) 

5ΕΟΤ. 8. Ηδ Ββοϊθλη]Υ οι] ο 8 ἴμθῖὰ ἀραϊηβὺ ἢ Δ᾽β᾽ηρ' ἔβϑο 6 5, 
ιοδο ργοαολοαὰ Ολγίβέ ἐλγοισὴ ἐπυν ἀπά εἰτῖξε. (111. ἵν. 1.) 

ΒΕΟΤ. 4. ΑΠΟΣ βοῖὴθ δι ο  ΠἸ0Ὲ8 ἰο ρΑΥ ΟΣ ῬΘΥΒΟῚ8 (ἰν. 2, 3.) 
Δα ΒΟΙῚ6 ρὍΠΘΓΑΙ Θχβογία]0η8 ἴο ΟἸΥΙβίϊδῃ ΟΠ ΘΟ Ά]Π688, πη 6 Γα- 
[οη, δπα ῥγαυοῦ (4---7.), ἢ6 Ῥγοσθϑαᾶβ ἰ0 Σϑοοιημμθπα νἹγίαθ 1 {86 
ταοϑὺ δβχύβθῃηβιν 86η86, τη ]Οῃηρ 811 (86 ἀἰθδγθηΐ Ὀ8868 οἡ τ] ΟΒ 
τὸ μαά Β6θη ρ]δοοϑᾶ ὃὈγ [86 Οτθοίδη ρΡἈΣ]οβόρμοσβ. (8, 9.) Τονδγαβ 
[86 οἷοβα οὗ Ϊ5 ΕἸρι 8116, ἢ6 τηδῖκθϑ ἢ18 δοϊκηον)οαρταθηῖβ ἴο {πὸ 
ῬΆΠΙΡΡΙΔπ8 ΕΓ {ΠΘΙΣ ΒΘΘΒΟΏΔΌΪ6 απ ἸΙΌΘΓΆΪ ΒΌΡΡΙΥ͂, 88 1ῦ Νὰ 8 ἃ 
σομν!ποίηρ Ρτοοῦ οὗἉ {μοὶσ δβδβοϊίοη [ῸΣ ᾿ἰπη, δῃὰ οὗ [Π61Γ δοποοσῃ 
ἴον (88 Βυρροτί οὗἩ ἴῃς (ἀοβροὶ, τ βιοῖ μ6 ῥγοξοσγθα ἐγ ὈΘΙΟΓΘ ΔΩΥ 
ΒΘΟΌΪΑΓ ᾿ηίογαϑὲ οὐ Ἀ18 ΟὟΏ, ΘΧΡΥΌΒΒΙΥ ἀἸΒο]αἰ παρ 41} 86] 8} 
ΤΑΘΓΟΘΠΑΓῪ ΥὙἹΟΥΤΒ, 86] Θββασιηρ {Π6ιη, τὶ 4 ΠΟΡΪ6 βἰρ]]1οἱγ, 
{πὲ 6 νγα8 8016 ροῃ 4}1 οσοαβιοηβ ἴο δοοοιημηοάδίθ [18 [θη ροῦ 
ἴο 18 αἰγοιυπιϑίδησοθ; 8ηἃ δα ᾿ἰδαγηθ, ἈΠΔΟΥ (ἢ6 ἰαδοβὶηρΒ οὗ 
αϊνιηα ρτύασθ, ἴῃ ψμαίουου βίαϊοη Ῥγουιίθποο σταϊσπί δθ6 ἐὺ ἰοὸ 
ὈΪαοα ἴτω, ἐμογοιἢ ἰο Ὀ6 οοπίοπί, (10---18.) Αἰδος ψ  ῖοὰ {Π6 
ΔΡΟΒ.16, μβανίηρ, δποουτασοᾶ ποτὰ ἰο ὀχρϑοΐ ἃ τ] ἢ ΒΌΡΡΙΥ οὗ 4}} 
{Π6ῚΣ ψαηΐβ ἔσοτα {μοῖρ οἄ δπᾶὰ Εδίδοσ, ἰο όσα ἢ6 ἀδν οΌΥ 
ΔΒΟΥΙ 68 186 ΒΟΟΣ οὗ 8]] (19.), Θοποάθ8 1} Βα] αἴϑύ!οηβ ἔγοτα 
ΠΠ8617 Δηα ἢ185 Ἰοπαβ αἱ Βοῦλα ἰο 86 ψμο1]6 σὨυγοῖ, δπὰ ἃ 
ΒοΪθηῃ ὈΘποαϊοίίοη. (21--28.) 

710 18. τϑιρασ κα] ἐπαῦ {πῸ ΕΡΙ8116 ἰο 116 ουσοῦ αὐ ῬὮΣΙΡΡΙ 18 ὑπ6 
ΟἾΪΥ οπ6, οὗ 8}} δὲ. Ῥδὺ} Β Ἰοϊίοσβ ἰο 1π6 ομυσοθθθ, πὰ ΠΙΟἢ ποῦ ΟΠ 6 
ΟΘΏΒΌΓΘ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ ΟΥ̓ ᾿Π]0]16 ἀραϊηδβί ΔῺΥ οὗὨ 18 τηθιη 6 τ; Ὀαΐῦ, ΟἹ 
[Π6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ΒΟ Π(Ἰπηθη8 οὗ ἀπαυδ} 1Ερα οοτημηοηἀδίοι δηα οοηβάθῃσθ 

1 ὝΈΓΒΟΒ 1ὅ---18., ΔΓ6 ἃ ΡΔΓΟη Βμοδἷβ, ἐμοῦ πο 80 πηι κοὰ ἰῃ 8ΠΥ ΘαἰΠΙΟΏΒ ΟΥ̓ ἰΓΑΠ 88:1 008 
ὙΠ οἢ γ πᾶν 806ῃ. 
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ροσνϑᾶβ δ τ οὗ {818 Ερ:8116.ἁ 178 βέυ]θ 18 βιρι ]ΑΥ]Υ δηϊπηαίοί, 
δῇδοϊοπαίαθ, δηα Ρ]Θδβιηρ,. 

Ου {δ6 μπαοεισποα οοἰποίάοποες Ὀοίνθοι (Π18 ΕΡΙ8116 ἀπά ῃθ Αοἰβ 
οὗ [5 Αροβῇ!οβ, βο6 σ. Ῥαϊθυβ Ηοσγϑβ;!Ἢ; Ῥβ]ηθ, Ομάρ. Υ11.:} 

ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΊΓΕ ΤῸ ὙΠῈ ΟΟΠΟΒΒΙΑΝΒ. 

Ι, ΒΥ ὙἘοῖὰ οὗ εὐ ψῆηδὺ ὥτη6 ΟΊ Β ΔΗ τγᾶ8 ρἰδη θα αὐ (ὐο]οββ » 
Ὑὸ Πᾶνα πὸ οοσίδϊη ἱπίοσηδοη. Ὁ Γ. ΕΝ ΒΊβῃορ Τοι]1π6» 
Βοθίτμοσ, δηᾶ οἴμουβ [διηοηρδῦ γμοπὶ ΒΟ. τϑοθηΐ ὙὙΓΙΓΘΙΒ ΤΩΔΥ Ὁ6 1Π- 
ΟἸυ 647 ἀγα οὐ ορίῃμιοη ἰμαῦ 186 σμυσοῦ αὖ (ὐο]οββοὸ νγὰβ ἐουπαρα Ὀγ 
Ῥδὰ]; δῃὰ {860 στουμπα {818 ΟΡ᾿ ΠΙΟἢ ὈΣΙΠΟΙΡΑΙΥ οἡ ἰἢ6 [ο]]ονγῖπρ᾽ οοη- 
ΒΙἀΘγα 08 ; ΥἹ]Ζ. 

Τμαῦ Ῥδὺ] νὰ ἔτίοα ἢ ῬὨγγρίῖα, ἴθ  Οἢ ΘΟΌΠΙΣΥ σγοσα {π6 οἱ[168 
οἵ (ὐο]οββ, 1μδοάϊοθα, δηὰ Η ΘΥΆΡΟΙ 8, ----αῦ ἢ6 068 πῃ οἴἴἶδος βαγ (Πδΐ 
Βα δδα ἀϊδροηδβοᾶ {Π0 (ἀοδβροὶ ἴο ἰδ (ὐο]οββίδηβ (1, 21 ---28.), --- πα ὑμαΐ 
10 ΔΡΡΘΔΓΒ, τοσλ [86 ἰοσβ οὗ δβδοιοη δηα δ βου ἀἸΒοονοσα }]6 ἴῃ 
{18 ΕΡΙβ016, {πᾶ 6 αἰα ποῖ δάάγθϑθ {86 πὶ 88 δίσδησογθ, θαῦ 88 86- 
αυδίηΐδηοεδ, ἐγ Θηα5, ἀμ σοηγοσίβΌ [{ 18 ἔσθ ἰδεῖ δὰ νγὰϑ ὑνσὶοθ 
ἴῃ ῬὨγγρία, θὰ 6 ἀο68 ῃοΐ βθϑῖὰ ἴο πανθ υἱϑβιίθα {π6 ἰἤχαα οἰἰ168 
ΔΌΟΥΘ ΙΩΘΏΠΟΠΘΑ; [ῸΓ 818 τουΐθ ἰΔῪ ΘΟΠΒΙΔΘΥΔΡΪΙΥ 0 (Π6 πουιῃναγά 
οὗ ἴθ, ἤοτα ΟἸΠ]οῖα αἀπὰ εσρο ἴο 1ωγβίσα, δηᾶ τποποα ΤὨγουρῇ 
ῬὨΠγγρία ἀπα (ὐα]αία ἰο Μίγβια δμὰ Ττοαῦβ. (Αοίβ χυΐ. 6.) Απά ἴῃ Πἰβ 
ΒΘΟΟΠα ἰΟῸΓ ἢ6 480 ραββοὰ {πγουρὴ (ἀα]αίϊα ἀπα Ῥθγγρία ἴο ΕΡΒββιιβ 
δηα ΤἸτοαβ (Αοίβ χνῖ. 23.), δηα 8ὸ ζπσουσῃ [86 ὈΡΡΘΙῚ οοαβίβ οὗ Αβὶδ 
Μῖροσ (σῖχ. 1.) Ταῦ Ῥϑὺὶ! ἀϊα ποέὲ ῥ]αηῦ [86 σμυγο δ Ο]οββῶ, 
18 δυιάθηῦ ἔτοπι 18 ΟὟ βοἰγαίοη -ἰῃ 1Ϊ, 1., ὙΒΘΤΟ μ6 βᾶγ8 {παὶ 
ΘΙ ΎΒ6Γ [η6 (ὐΟ]οββίδηβ ΠοῸΥ {86 1,.Δοα]οαδη8 ἤδα ΤΠ 6 ““Β6ϑὴ ἢΪ8 ἔδοα ἴῃ 
186 ἤδβη." Βαυΐ {πδουρἢ Ῥβὺὶ] μα παν βθθὴ ἴῃ (ο]οββῷ ἤθη ἢ 
πτοίθ {μ18 ρι8616, γοὺ ΟΠ γι δηϊν μα ουιἀθηΥ Ὀθθὴ ἱδαρῦ, ἀπ 8 
Ομ ρῥ]αηίοα {8θγθ. οβθησα ον 18 οὗἨ ορϊπίοη. παῦ ἐπ αοθροὶ 
γγΑ8 ἰηἰχοἀποοα ᾿Ἰπίο {παὺ ΟΥ̓ ὈΥ ΕΡΑΡὮγαβθ. 10 18 ἢοὺ ἱταρσορ 8} ]6 ἐδα 
Ἐραρἤγαβ, Μ1͵ΠῸ 18 τηθη!οηδα 1 1]. 7., ἰγ. 12, 18., νγὰβ ὁπ οὗ {86 δαῦ])οδὺ 
Ἰαϑοβοσβ; δυὺ 1ἴ ἀοοθ8 ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΥ [Ὁ]]οΥν ὑπαὶ 6 γγχ88 ἴΠ6 Ῥθύβοῃ 
ψΠῸ βγβί μ]απίρα ΟἸὨγιβυ δα γ ἰμογθ. [Ιπάθ6α, 10 18 πο ᾿ΙΚΟΙΥ παῖ 

1 Ἠοβοητ Ὦ]]οσ, βομο] 14 ἰῃ Νον. Ἰοδὶ. ἴοτῃ, ἰγ. ὑΡ. 472---475. ; Οβ]τηοὶ, Ῥχγοίδοθ δῖ 
1" Ἐρίϊγο διχ ῬΒΣ ΡΡίΘη8; Μ|ΊΟΝ86118᾽ 8 Ιπιτοὐποίίοῃ, γο]. ἱν. ρρ. 152---160.; ΗυΒ [ηϊτο- 
ἀποίίοη, νο], ἱΐ, ὴϑ 187---189. ; ΤΑΓΠοΓΒ ΤΟΥ, ὅνο. νοὶ]. Υἱ. ΡΡ. 152---16].; Μαοκηῖρδιβ 
Ῥγείδοθ ἴο 1π|8 ΕἸ ρί8:16θ.ἁ. Βαϊ 180 (1168 Υἱοῦ οὗ ἴῃς ΕΡί5116 ἴο ἴπ6 ῬΆΣ ΠΡ ΔΠ8 ψν}}} Ὀ6 ἰουπά 
ἱπ Ηοορβ ϑρεσίπηοη Αοδάσπιίοιπι [πϑυριγα]ο ἀ6 Οοοίπδβ ΟΠ τ βεϊδηοόσαση ῬΒΣΠΡΡοπβῖ8 Οοη- 
ἀἰτοηθ ὑγμηρονᾶ, ΣΧ Ορ᾿βιο]ὰ 18 ΔΌ ἀροβίοϊο Ῥβᾷϊο βοσρίᾶ, ργϑοὶρυὸ αἰγααϊοδηα, [Ιρὰ. 
Βαϊ. 1825. ϑνο. 

2 Τη ΟἹ]. ἱ. 2. ἰπβίοδα οὐ ἐν Κολοσσαῖς, αὐ Οοἴοδεα, ἴἰδ6 ΑἸοχαπάτγίδη, Υὶ᾽ δἰΐσδη, σοάοχ 
ἘΡὮγοη, δῃὰ βονοσαὶ ΟἿΟΣ δησίθηξ Τηδη ΒΟΥ Ρί8, τοδὰ ἐν Κολασσαῖς, αἱ (οἰα585“Σ, οὐ ἀπο; 
[6 Οοἰδββίδῃϑ. ὙΠ (ποτὰ δρτοα 86 ϑγτίδο, (ορίς, δῃὰ ϑοϊανοπίς Ὑουβί ἢ 8 88 ὙἼ6]] 8.8 
Οπροη, ΟἼΟΥ οὗ ΝΎβεαα, δη ἃ ΤΩΔΟΩΥ͂ ΟἾΝΟΣ Ἰοαγηθὰ {ΔΊ ΠΟΓΒ : Ὀπὺ 48 ἴ06 ΠΟἰὨ8 οὗ [818 ΟἰΕΥ 
ἄτα ϑἰδιηρθὰ ΚΟΛΟΣΣΗΝΟΙ, δηὰ ΔΗ͂ΜΟΣ ΚΟΛΟΣΣΗΝΩΝ (Εκκοϊ, Ποοίϊμα Νατηπιογιηι 
γοίογαπι, Ῥαγὶ ἱ, γοἱ. 11}, Ρ.. 98.), ΟἹ] οδϑεβ ΔΡῬΘΒΓΒ 0 6 [80 ΤΔΟΤΘ οοΥτοοῦ ὨΒΙΏΘ. 



δ42 7πἐγοαμοξίοη ἐο ἐδ Λῆειν Τ᾽ δἰ αηιεηί. 

16 ΟΟἸ]οδββϑίδῃβ τνου]α βοηα αἰσαὺ {86 Του πον οὗὨἩ {μοὶγ Ομυσοι 116 10 
88 γοῦ 1 δὴ ἰηΐδηΐ βίδίθδ'υ Αβ 1ὖ Δρρθᾶγβ ἴζομλ Αοίβ χῖχ, 10. ἰμδΐ, 
ἀυγίηρ 1 80} 8 τϑδιάθηοα δὖ ΕἸ θϑιιβ, ὩΔΗΥ͂ ΡΟΥΒΟΏΒ, Ὀοΐῃ «76.718 δπὰ 
Οτστθθῖκβ, σϑῃλ6 ἔγομ ΥΆΣΊΟΙΒ ραγίβ οὗ Δ βἷα ἴο Βθαῦ ἴλ6 (οβροϑὶ, Μ|οἢ86}18 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰῃαΐ Βαυθσαὶ (ὐο]οδβίδηθ, ρδγ ΠΟ Αγ ῬΠ]ΘΙοη, ποσὰ οὗ {818 
προσ. Ηδ α͵βὸ {πη Κ8 {πᾶὺ Το ΠΥ ταϊρηῦ ἤδνα ἰδυσπὺ ΤΒοτὰ (86 
ΟΠ σιδδη ἐδ; 88 Ῥδὰ] βυ ] οἷ ᾿ἷ8β παῖὴα (0 ἢϊ8 οὐσῃ (.. 1.), διά 
τγουρδουΐ [16 θγϑὺ σΠδρίοσ βρθδῖκϑ ἴῃ {Π6}} Ἰοϊηῦ πδῖη68, αχοθρύ ΠΟΥ 
[86 δβαδ]θδού τα ]αΐαεϑ ἴο Δ18 ΟὟ ἱτηργϑοητηθηΐ, 8πα Πότ ΤΊπΊοΙὮΥ οὗ 
ΘΟυ 86 Οὐ] ποί Ρ6 ᾿πο]υαοῇ. 

11. Βα ᾿1Ἀδουρἢ 1Ὁ 8 ᾿πηροβϑὶ}]6 ΠΟῪ ὕο δβοοσίδιπ (86 ἔουηᾶδγ οὗ {Π6 
ομυΓΟῦ δ΄ (ὐοϊοββ, {π6 ΕΊ5016 1861 ΠΣ Βη68 8 10} ἃ συϊάς ἴο 118 
ἀαίθ. [πη Οὐ]. 'ν. 8. {86 ἀροβί]8 δ] 1468 ἴο ἈΪ8 ἱπιργβοπηιθηΐ, ἔτογα 
ΒΊΟΝ Οἰγουτηβίδῃμοθ, ΔΒ ὙὙ6}} 248 ἔγοιῃ 118 οἷοβα αν ἰοὸ ἴη6 Ερὶει] 6 
ΔΙαΓοββοα ἰο ἴπ6 ΕἸ ΡΒΘβίδ 8, 10 18 ουάθηὺ ἐμαῦ 1 γγ88 τυτι δ ἢ ΠΟΔΙΪΥ δ 
1Π6 βᾶπλα {Ππὴ6. ΑΟΟΟΓΟΪΏΡΙΥ τηοϑῦ ΘΟΙπηδη δίοσβ δηα οὐ [108 ΤΟΙΣ 1ἴ ἴο 
116 γοὴσ 62. [{8 σϑῃυϊ 6 Ώ 688 γ7Ὑ88 ὩΘΨΟῚΣ αἀϊδρα ρα, 

1Π. Αἱ [6 πη6 οὗ τυϊηρ᾽ [818 ΕΡΙ8116, δ} νγαβ ““ δὴ δι ββαο Σ 
ἴῃ θομά8," ἔοσ τηδϊ ἰδ ἰηρ [μ6 ἔγθοάοτα οὗ ἴμ6 (ἀδῃς}16 σοηνοσίβ ἔγοπὶ 
8}1 βιιθ)]οούίου ἰο {π6 ἰατνν οὗ Μίοβοβ. 

118 ἱπιτηρᾶϊαίθ ΟΟΟΑΒΙΟΝ τγᾶ8, βοῃὶς ΟΠ Π ου ] 1165 {Πμαὶ Πα ἀγίϑοιι 
διλοηρ; ἴη6 (Ο]ΟΒϑῖδ 8, 1 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘ οὗ σι Ώοἢ (ΠΟΥ͂ δεηὺ ΕΡΑΡὮΤαΒ 
ἴο Βοχλθ, ἴο δοαυδὶπί [86 δροβίϊα νι {π6 βίδίο οἱ 1Ποὶν δἰἴδιγβ ἢ ἰὸ 
Ὑ ΠΙΟΒ τγ6 τᾶν δα {86 Ἰοὐίον (Ο0]. ἦν. 16.) βομῦ ὕἤο πα ΒΥ 1Π8 1,8ο- 
ἀϊσθαῃβ, ΠΟ βθοῖ [0 αν τ θη ἴο Εἴτα ΘΟμοογμΐηρ᾽ {Π6 ΘΥΤΟΙΒ οὗ 
16 ἴα]86 ἰδδοθοσθ, δῃὰ ἰὸ αν δβίςοα ἢὶβ δανίοθ.ί ϑυΐ, ἐμογοίοσο, 
ΤΟΡ]168 ἴῃ {6 ρῥγϑϑδοηῦ ΕἸ ρ βί]θ, πο 6 βοηΐ ἴο {π6 (ὐο]οββίδῃβ ἃ8 
Ῥεϊηρ [π6 Ιαγρον ομυτοῖ, δπά αἷβο βθοαυβα {πὸ [4188 [δ μοτϑ ̓ ιϑα ᾿Γχο- 
ὈΔΌΪΥ οαυβοα ρταδῦοσ ἀϊβέυσθθηοθ8 διηοηρ' (μ6 ΟὐΟ]οββίδῃϑ; Ὀυῦ ἀοβιτοα 
{πα {Π6ὺ ψου]ὰ βοῃᾶ {π6 βαπια ΕἸ βϑί]ϊθ ἴο ὑπὸ 1,δοάίοοδηβ, πὰ 85 Κ 
ἴπθῖι ῸΣ ἃ ΘΟΡΥ οὗ ἐμοὶν Ἰοίΐον ἰο Ῥδὰ], ἱπ ογάοσ ὑπαὺ {Π6Ὺ παρα {Π8 
Ὀοίίοσ υπαογβίδηα ἢ18 ΔΏΒΥΘΥ. 

ὝΠηο ἰδ6 ἴα]βα ἰθδοῆθυβ δ γθ, 18 ἃ ροϊηΐ ποῖ βα ϑίδοιουι! ἀδίογ- 
τηϊηθα, ΜΙΟΒΔ86]18 18 οὗ ορϊπίομ ἐμαὺ 1818 ΕἸ ΡΙ 8016 νγδϑ ἀϊγθοῦθα ἀραϑίηβι 
1η6 ὑδηδῖθ δηά ργδοίϊοθ οἵ {86 Εββοηθβ, οὗ συ] ἢ βοοῖ δὴ δοοουηΐ Πᾶ8 
βεδθπ ρίνθῃ ἴῃ {π6 ρῥγθοράϊηρ νοϊσσθ. Βιυιῖ 10 18 τλογ6 Ῥσγορϑῦ]θ πα 
ΠΟΥ ὙΘ͵Θ ΡΑΓΕΪῪ ϑυρογβιϊ ἰουβ ἡ ἀΑἰϑίηρ ἰθδομοσβ, το αἸ]Πσ ΘΟ ἴη- 
ου]οαίθα ποῖ ΟὨΪΥ ἴμ6 Μοβαῖο ἰανν, Ὀιυιὺ αἶδο {16 ἀρβϑυγὰ ποζοῃβ οὗ [86 
ΤΑΙ ἢ8 8δηα ραγίΐα! οοηγογίθ ἔσο (ἰδ η Ὁ118πὶ το Ὀ]επάοα Ῥ]δίοῃις 
ΠΟΙΙΟΏ8 ὙΠῸ (μ6 ἀοοίγ 68 οὗ (86 ὐοβρεὶ. [{ ἰβ νγ6}} Κβονῃ {μαῦ {Π6 
Ρ]αἰοηϊβίβ θηζοσία θα Β᾽ὨρΡΌΪΑΥ Ἰάθαβ ὀοῃοθγηὶῃρ ἀθιηοηβ, βοτὰ ΤΟΥ 
ΤΟργθβθηϊθα 88 οϑυυυϊηρ, τη πη ῥγάυοῖβ (ο (ἀοά, ἔγοπι σοὶ {ΠΕ Υ͂ 
δγουρηῦ Ὀδοὶς [πΠ6 Ὀ]οββίηρβ βυρρ!οαίοά; δηὰ {86 ἀοοίσῖποϑ οὗ 1ῃ6 
{6.78 ΘΟΠΟΟΓΒΙ Πρ ΔΏραἾβ ΤΕΓΘ ὩΘΑΙΪΥ [Π|6 Βα η16 88 {μαῦ οὗ {π6 Ῥ]αἰοπ οΒ 
οΟμοΟΓηρ ἀθιηοηβ.Ό. [ᾧ Δρρθᾶτβ ἔγομι (ο]. 11. 16---Ξ28. (μδὺ {86 [188 
(θοῇ 8 ἱπουϊοαίοα {86 ψοσΒΒρ οὗἩ δῆρθ]8, δβϑίϊμθηοα ἔγοπι δῃϊη8] 
[οοά, {86 οὈβούναποθ οὗ (δ6 “ ον 18} οαίϊνα β, ΠΟ ΤΩΟΟἢΒ δηᾶ ΘΑ ραΙ 8, 
1π6 τον δοδύοη οὐ τῃ6 ὈΟῪ ὉΥ Ἰοηρ-οοπεϊπυρα ἐλβίϊησβ, δηθὰ, ἴῃ 
ἐῃοτί, {86 οὔβοσνδῃοθ οὗ {μ6 Μοβαὶς σἰΐια] ἴανν, οἱ 6 Ὁ 88 δβρεοϊ αἴθ] Ὺ 
ΠΟΘΟΑΕΩΤῪ ἴο Βα  ν 0, ΟΥ 48 ἱθπάϊηρ (0 ἤδβηϊν ρογ δοίη. 



Οἡ δε Ἐρίδεϊο ἐο ἐδ (Οοἰυβδΐαῃ8. δ48 

1... ΤῊ ΒΟΟΡῈ οὗ [π6 Ε 8616 ἐο {π6 (ὐο]οββίδῃβ 18, ἰο βῃον ἐμαὶ 4}} 
Πορδ οὗὨ πιδῃϑ σϑαθιωρίίοῃ 18 ἐουπάθα οὐ ΟἸσῖδὲ οὔῦ Βιϑαβϑιηθγ, ἴῃ 
ὙΠΟΠπλ δίοηθ 411 οοιηρ]οίθ ἔμ] μθ88, ΡΟΣ ΘΟ ]ΟΏ8, αμα δι ΕἼ ΟΊ Θ ΠΟΥ, ΔΓΘ 
οοηϊογοᾶ; ἰο ἱπβίσυοῦ 88 ἰο ΗἨΪΒ8 Ῥϑύβοῃ, ρίοσθβ, δῃὰ μοδάβῃιρ; ἰο 
οααοη {π6 (ὐΟ]οββίδηβ δραϊηδὺ {Π|6 δι πυδίιοηβ οὗ )υἀαϊδίηρ' ἰβδοῃθ τα, 
δα 4180 δραϊπβέ ῬἈ]ΟΒΟρΡ ἶοα] βρθου]αύϊομθ δπα ἀδοοὶΐβ, ἃπα μυπιλῃ 
ἰγβ  ἰοΠΒ, 88 Ἰποομβἰβίαπί ἢ ΟἾγχιβῦ δηα ἢϊ8 ἔμ] 688 ΖῸΣ ΟἿΣ βαῖϊνα- 
ὕοη ; δῃά ἰο ὀχοῖΐε {μ6 (ὐο]οβϑίδῃβ, ὈΥ͂ [16 τηοϑὺ Ῥϑγβιδϑῖνθ δυρυμηθηίβ, 
[0 ἃ ἰθιῦροῦ δῃᾶ οοημάποὺ ΜΟΣΙΒΥ οὗἨ {π6}ν βδοσϑὰ οδμαγαοίοσ. ΤῊ 
ἘΣ 5.16, ἐμογοίοσγθ, οομϑιβέθ οὗ ὕνχο ῥσϊποῖραὶ ρασίϑ βϑβιἀθβ {86 ἱπίγα- 
ἀυοίάζοη ἀηα ΘΟΠΟ] 8101. 

1. Αἴοὺ ἃ ββοσὶ ἰπϑογιριΐοῃ οὐ ἱπέγοάδαοίίοη (ἰ. 1, 2.) Ῥαὺ] Ὀδρίῃβ ὙΠ οχργοββίησ 
δτοαὺ 707 ἔοσ [86 ΤΑ νΟυΓΑὈ]6 ομαγδοῖο μΐοΒ μΒ6 δά Ἰιδαγὰ οὗὨ [Β6 πὰ, δῃηιὰ δββιγοϑ 
ἴμοπι ἰμαὺ δ ἀδὲὶγ ρῥγαγοὰ 00 {μοὶγ {ΌΓΓΠΟΡ ἱπιρτονθιμθηΐ. (8---14.) Ἠδ τμοὰ 
ΤλᾶκοΒ ἃ βῃογὶ αἀἰρτοβδίοιι ἴῃ ΟΣΟΣ ἴο ἀθβουα 86 αἱρηιγ οὗἩἨ 6808 ΟΠ γίϑέ, τβο, μ6 
ἀβοϊαγοβ, ογοδιθὰ 811 τὨΐηρϑ, ὙΒούθμ6᾽ ΤΟΙ ΘΒ ΟΣ ΟΠ ΠΟ 8, ΡΥ ΠΟΙ͂Α] ἢ0168 ΟΥ ῬΟΎΤΘΟΓΒ, 
--ἰθαῖ δα δομῃο ταβ 186 ᾿ιοδὰ οὗἩἨ [Π6 οὔυχοῖ, δηὰ μδὰ ἀϊθὰ ἴο γοοοποῖϊα θη ἴο {16 
ἘΔΙΒοσ, δηθὰ {πὲ ΤὨγουρἢ ἷπι Ὀο᾽ΐον θοῦ αγὸ τθοοηο θα. (]ὅ---20.) Οπδ ᾿ἰπίδσθμοθ 
ἔγοπι {818 ἀδβουιριϊοη 18 ουὐϊάθηΐ, [μδὺ 90 680}8 Ῥ;88 ΒΆΡΘΙΙΟΣ ἰ0 Δηρ6}8; μαὺ [6 ΜΟΓΘ 
ογθδῖθα Ὀοΐηρβ, δηὰ οὐρμῦ ποὺ ἴο ὈῈ δεν μλ 1π γογβθ 2]. Ῥϑὺὶ τϑίυγηϑ ἔγουῃ 
1818 ἀἰρτοβϑίοη ἰὸ (86 βϑηϊιηθηΐβ τὰ τ ΒΙΟἢ 6 δα ἰηἰγοἀιοοα [ζ ἴῃ 286 ὑδιγίθοη ἢ 
δηα ἐουγίδοη ἢ νοσβοΒ: δηαἃ δραὶπ ΟΧΡΓΟ5868 [8 700 (δδὲ (86 ΟΟ]οββίβηβ σαπχαϊποαᾶ 
ΚΑΒ] ἰο 186 ἀοΒροῖὶ, τ ΒΟ τὰ ἴὸ Ὀ6 ργϑδοβεᾶ ἰὸ ἴμ6 (ἀθῃι}]68, πὶ βοΐ [86 ρὑτα- 
βϑηίδίϊοπ οὗὨ ἰδϑυϑ οὗ ἰαγ. ΕἼοπὶ [818 νἱον οὗ [86 Χο θ θΠΟΥ οὗἁὨ ΟἸὨγῖϑι 8 ρϑύβοῃ, 
Δπα {86 το 68 ΟΥ̓ ΗΪ8 ατϑοα, {6 δροβί]θ ὕβίκθϑ ὁσοδβϑῖοη ἴο Ἔχρυθβ8 (886 οὨΘΘΥ Ὦ] Π 658 
ΜῈ πο ἢ6 βυβοχοα ἴὴ ἰμ6 οδυβα οὗ {ἐμ6 (ὐοβροὶ, δῃηὰ ἢ 18 ϑαγηθϑὲ βο]ϊοϊϊα ἴὸ 
[14] ἷ8 τη! 8 ΣῪ διηοηρ ἴΒοπὶ ἰῃ (Π|6 τηοϑὺ ΒΘ ΟΘΒΒ7] ΤΏΒΉΠΟΥ ; δϑβυσίηρ {μ6πὶ ΟΥ̓Ὠ [8 
ΦΟΠΟΘΓΉ ῸΓ βοτὰ δηὰ (Ὁ ἴμ6 οἶμον ΟἸΥ δι ϊδη5 ἴῃ {86 ποὶρῃθουγῃοοά, [μὲ ἘμοῪ 
ταϊσηῦ 6 6βἰ 6 Ὁ 18.164 ἴῃ ἐμοῖς δάμογθηςθ ἴο ὑδ6 ΟΝ  βιϊδη (1. (1. 21.---29.. 11.1.--7.) 

. Ηανίηρ γίνου [8686 βοποσαὶ Ἵχδογίδιοηβ, ἢ6 ρὈγοοθθὰβ ἀἰγθοιγ ἰῸ οδυτοπ 
[μ6 πὶ ἀρσαϊπϑῦὺ ἴμ8 γαΐῃ δηὰ ἀβοοϊ(ξι! ῬΆΡΟΒΟΡῚΥ οὗ [86 ον ὑθδοῦοσθ, δηὰ {πον 
ΒΆΡΟΥΒ οὐδ δάβογοποα ἰοὸ {86 ἸΔΥ ; δὰ ΔΓ 8 ΟΠ Υ δ 18 }8 ϑραϊηϑῦ [86 ὙτοΥβρρίπρ οὗ 
δῆ6 18. Ηδ σΘΏΒΙΓΟΒ 86 ΟὈβοσυαίίοηβ οὗ 6 5} Βα Ὁ Δ ἢ8 Δηὰ [δϑιϊν 8, δηὰ ἐδι] ἢ 8 
(86 ΟοἸ]οββίδηβ δραϊπβὺ ἐοβα οοσγιιρὺ δ αἰ 08 το βοὴ γοΓῈ αὐἰϊοιηριϊηρ ἰο 'ἰπ- 
ἰγοάπσθ, Οϑρθοϊα γ ὉΥ σίου δηὰ δυρογβ. [1008 ΟὗἨ ΤΠοῖΡ οὐ ἀονἰδίηρ. (Ϊ. 8--28.) 
Το 8686 ἀοοίσ! Δ] ἰηϑίσγυ οι! 008 βυασοοθα ὑγθοθρίβ ΘΟποογηϊηρ (6 Ῥγδοῖίο 8] ἀυ 168 οὗ 
1ἴδ, Θϑρθοίδ!!γ ὑμ6 γχοϊδίϊνα ἀυΐϊ685 οΟΥὗἨ δυβοδηἀβ δηὰ τῖνοϑ, ραγοπίβ δηὰ οι] άγθη, 
Βουυδηΐβ δηα τηλδβίοσβ. (1. ἱν. 1--- 6.) ὙΠῸ Ερίβι]6 δομοϊθβ τ Ὸ8 πηδῦζουβ ΟὨ]ΘΗ͂ 
οὗ ἃ Ὀσίναίθ παίιῃγθ, ὀσχοορί [86 ἀϊγδοιοηβ ἴον σοδαϊηρ [Ὁ ἴῃ [16 ὉΒΌΓΣΟΒ ΟΥ̓ 1,δοάϊορδ, 
8 Ὑ611 88 ἴῃ ἐδμδὶ οὐ (οἱοββθ. (ίν. 7-- 18.) 

ὙΠΟΟΟΥ, βαγθ ΜΠΟἢ46118, νου ὑπάοτβίδηα 1ῃ6 ΕἸΡΙ 8.168. ἰὰ {ῃ6 
ἘΠ βϑίδῃβ δῃα (ὐο]οββίδηβ, τυδὲ σοδα {ποτὰ ἰοροίμπου. ΤῊ6 Οη6 ἰΒ 1π 
τοοϑῦ ῬΡ]ΆΘΕΒ ἃ ΘΟΙΩΤΩΘΗΓΑΤΎ ΟἹ {π6 ΟΒΟΓ; 86 τηθδῃϊηρ' οὗ βηρ]θ ρ88- 
ΒΆΡΈΒ πῃ ΟὨ6 ΕΡίδ8ι16, ψ Ή]οὮ, 15 ΘοΟμΒιἀογθα δομθ, τῖρσΐ θ6 νδυϊοιιβὶγ 
ἱητογρσθίθα, Ὀδῖηρ ἀοίοσταϊποα ὃν [86 Ῥδγα}16] ρϑββαρθθ ἴῃ {Π6 οΟἴῈΓ 
ἘΡ181186. ΥὙοῖ, Ἱπουρἢ {8616 18 ἃ στϑαῦ βἰ τη ατιῦν, [86 ΕἸΡ18116 ἰο {ῃ68 
(ὐοἸοβδβίδηβ σοῃἰδῖηβ ΤΊΘΩΥ͂ ὑδίηρΒ ΠΙΟὮ ΓΘ ποῦ ἴο Ὀ6 ἐουπᾶ ἴῃ ἐπα ἴο 
(π6 ἘΡΗοβίϑῃβ ; παν ἴῃ Ταραγαὰ ἴο ὑπ6 ΟΥΒὮΙΡ οὗ δηροΐβ, ἀπὰ 
ἜΡΩΣ Βἴῃ 610 Ροϊπίβ, τ ΒΟ. ἈΡΡΘΩΣ ἴο ΡῈ Εὔββθῃθ, δηὰ τηϊρῃΐ ρῥγοναὶ] αἱ 

οΟ]οδδῶ. 

1 ΒοΘΒΙΟΓ, Ἰβᾶρορθ ἰη ΕΡί᾽ βίοϊδπι δὰ Οὐ] ϑβθηβο8; Οαἰπιοῖ, Ῥγοίδοθ βὰγ 1" ΕΡ γα ἃ 168 
Οὐοἱοκβίθῃβ ; ΜΊς ἢ 4 6118᾽8 1πιτοὰ. νοὶ. ἧν. Ρῃ. 116---124.; Ἠπυρ᾿Β [πιτοὰ, 88 122---Ἰ24.; Μδοκ- 
Ὠἰζ ἢ 8 Ῥγοίδεο ; Βοβϑητῃ!]οσ, 56 80118, ἔοι, ἰν. ΡΡ. 134---186. [Ιη ἱπδβιϊζαϊτηρ ἃ ΘΟ]]διίο 
οὗ ἴπ680 ἴνχο ΕΡίβι1ε8 6 βίμάθης νν}}}] ἤηὰ ἃ ὙϑγΥ υδὶ μ80]6 μδὶρ 'π Μ, ψ΄δη Βοιωπλε] θη 5 
Ἰϊβδοτιδιῖο Ἑχορειίοο- ΟΥτῖοα, ἂἀθ ορί βίο] 8 δαὶ δὰ ἘΡρμθϑίοβ οἱ ΟἹ οθβθηϑ08 ἱπίθυ 50 
ΤςοἸ]αἴἷ8. ϑνο. 1πρὰ, Βαὶ. 1803. 



δ44 Ἰκέγοσμοίίοπ ἕο ἐλε Λύξιο 7 οεἴαπιοπξ, 

ΤΙς ὀρδαδα Ὁ ΤΌ] ἀχμ! 18 186 σοττοθρομάϊησ ραββαραβ οὐ ἐπε 
8 ἘΡΙ51168 ἰο [86 ΕΡΒοβίλπβ δηα (ὐοϊοβαίδηβ. 

ἘΞΡΡΗΞΞΙΑΝΒ. Οοτοδαι ΑΒ. ἘΡΈΞΒΙΑΝα. Οοιδβιανβ. 

ση, ἰ. 1,2. ση. ᾿ 1. 2. (η. ἵν. 92-- -5, ΟΥ. ΠΙ. 9, 10. 
ἱ, 6, 7. , 13. ἵν. 17---91. ὦ, 21. ἱϊ. 6. 2]. ἃ... γ0. 
ἷ,. 10. ἷ. 19, 90 ἶν. 29. ἦν. 6. 
ἰ. 15, 16. Ί. 8, 4. ἶν. 32. δ. 12, 18. 
ἱ, 17---2} 1, 9---15. ἶν. 81 μι. 8 

;. 22.11}. 10,11]. Ἰ. 16--18. Υ. 5 1, 5 
ἷ. 19. ἰἱ. 1-.-5. Ἷ!. 19, 18. Υ. 6. 1. 6 
ἦ.. 1 '. 21. Υ 7, 8. 1. 7, 8. 
ἷϊ. 13---ῖ16. '. 20. 1, 14 ν. 15, 16 ἷν. 5 
Δ. ΡΕὃΝΑὃϑ.ϑ ἷ. 234, 95. Υ. 18---90. δ. 16, 17. 

::. 3, ἄς, ἱ. 26---.29, Υ. 21 --- 23. νἱἹ, 1 ---Ὁ. Σἰϊ, 18 --25. ἱν. 1. 

ἷν. ῶ---4. 1, 12 ---}5. γἱ. 18----20. Υ, ῶ---4. 

ἷν. 16. ᾿, 19. γ]. 91, 22, ἦν. 7---9. 

Οη {(μ6 νπάεεισπεά σοοἱἰπείάεποες Ὀεΐπθθη {818 ΕΠ βι]6 ἀπᾶὰ ἐς Αοἰβ 
οὔ [μ6 Αροβί!ββ, ββα θγ. Ῥδογ ΒΒ Ηογα:. Ῥαδυϊης, Ομαρ. ΥΠ|. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙ. 

ΟΝ ΤΗΣ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΞ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΙΊΑΝΒ. 

Ι, ΟΠΕΙΒΤΙΑΝΙΤῪ γ188 ἢγϑὺ ρ]απίοα αἱ Το ββαϊοηῖσα ᾿γ 8... Ρβαὶ], Α. Ὁ. 
ὅθ, ψο ἰοστηϑα ἃ ομασοι, οοιῃροβοά οί οὗ 2618 δηὰ (ἀδηΐ]εθ, μὰς 
1Π6 Ἰαίαυ  γ τηοδὺ ἡυτθοῦβ, (Αοίβ συ 2---4.) Τῇ πη6}6- 
᾿Πονϊηρ᾽ 06 υγ8, ΒουγΘΥ ΟΣ, Βανί ηρ' ΒΕ ΓΘ Ρ 8 ρεσβοου θη ἀραϊπβὺ μἷπὶ 
Βηα 18 ΟΟΙΏΡΔΩΥ, [ΠΥ ὝΘΙΘ [Ογοθα [0 δα ἰο Βεοωδ, δὰ τπθῆσο ἴο 
ΑΥὙΠΘηΒ (χυι!. ὅ---1ὅ.), ἔγοπι τ ΠΙΟΝ οἷν Β6 ργοοθοάρᾷ ἰο Οονϊηίῃ. 
Βεΐπηρ (8 ργαυθηΐθα ἔτοηι υἱβι πρ' [Π6 ΤΉ ΘΒβα] οῃ8Δη8 ἀρϑῖη 88 ἢ6 μαά 
Ἰηἰοπἀρὰ (1 ὙΠ688. 11. 17, 18.), 6 βοηῦὺ 1118 δῃὰ Τιπιοίμυ ἰο υἱδὶϊ 
{ποιὰ ἴῃ ἢ18 βίβδα (111, 6.), δηά, οὐ {μ61γ σοΐασῃ [0 Εἰπι ἔσουα Μδοβθαοηΐα, 
(Αοίϑ χυὶ!, 14, 1δ., χνὶ. ὅ.). 6 τοί {16 Βγβὺ ΕΡρ᾽8.16 ἴο (86 Τἢ68- 
ΒΑΙΟΠἾ 88, Α. Ὁ. 62, ἔγογα Οοσγιηί, δηα πού ἔγομι ΑἿΠ 6 ἢ, 48 (Π6 Βριιγίοιδ 
Β. Βου ρΌοη ἴο {Π18 ΕἸ ΡΙ8116 ᾿τπηρογίϑβ.ὶ 

11. Το τεῦ ΕρΊ8|16 ἴο 106 ΤΠΘΒΒΆ] ΟΠ] Δ Π8 18 ρΘ ΠΟ ΓΑ] γ δαπλ 6 α ἰο 
Βαανα Ὀθθη οὔθ οὗ {Π6 δαυ]οδὶ τυ ΐθη, 1 ᾿πα 664 10 δ6 πού (Π6 συεγῳ Μγεῖ, 
οὗ 411 51. Ῥαὺ]Β Ἰοθέΐοσβ, ἀπά να 8πα ἰμδΐ ἢθ6 να8 δησίοιιβ {μδὲ 1Ὁ δβου]ὰ 
θα τοδὰ ἴο 8}} {μ6 ΟΠ ιτιβὔδη ομυγο 68 ἴῃ Μϑοθάοηϊα. ἴῃ ομδρ. νυ. 27. 
Πα ρίνϑβ (86 [Ὁ] οσσιηρ οοτατηδπηα: --- 7 αὐτο ψοῖ ὃν ἐκ 7ιοτα ἐλαὲ ἐλὲς 
Ἐρίϑέϊο 6 γοαά κπέο αἰϊ διὸ ἀοῖψν ὑγείλτεη. ΤὨ18. ἀἸγθοῦΟἢ 18 ΥΟΥῪ ῥτγο- 
ΡΟΥΪΥ ποσί ἴῃ ἢἷ8 ἢγϑί ΕἸΡΙ8]16. [8 σθῃυληθηθβ8 ἢΔ8 ὩΘΥΟΣ ὈθΘη 
αἰβρυϊοα υπ0}} τηοάδτῃ Ὅπη68. [0 18 ἀρραλοΝ αυοίθα απ τϑοοσηϊδοα 
8 δύ. Ῥϑὺ} 8 ργοἀυοίϊοη (ἰοροῖμοῦ ἢ ἢ βεοοηᾶ ἘΡ18116) Ὀγ 

 ατγοίίαβ 48 σοηίοπάοὰ τηαὶ (6 γεέ ἘΡίβεϊο ἴὸ {πὸ ὙΠΟββαϊ οηϊδἢβ 18 ἴῃ στο! τΥ {πὸ 
ΒΟοΟΠ(, θὰ Β6 88 ποῖ βαρρογίβὰ {πὶ σοπ͵θοίαγο ΟΥ̓ ΔΩΥ ἢ βύογο 8] ουϊάθῃςθ. 

3. (πἸπιοῖ, ΒΙιοοῖ, τ. Μδεκηϊσῃῖ, δηἃ πιϑηγ ΟΥΠοΓ τηοάογη ογἰἶς8, αἴτοσ ΟΠ τυ βϑοβίοτῃ πὰ 
ΤΗοοάογοῖ, ἃγὸ ἀροϊάθὰ]γ οὗ ορίαίου τμαὺ τη ἷδ ἰβ ἐμ6 θυ! οδὲ τυτι θη οὗ 411} ὅι. Ῥδυ} 8 
ἘΡίβι} 68, 



Οπ ἐλὸ ϑεοοπά Ἐρρώϑεϊο ἐο ἐλε 7) ε58αϊοηίαη8. δ45 

Ἰγϑηρουβὶ, ΟἸοταθηΐ οὗ ΑἸοχαπάγια", Του] Δη ὅ5, Οαϊαβί, Οτίροη ὃ, ἀπά 
811} βυ υβαεαιαθηῦ ΘΟΟΙ ΘΒ: αβῦ 108] Ὑυ σι [6 Υ8. 

[Ὁγ. θανιάβοη (]πὐγοα, 11. 46] ---467.) Πα8 βυβήοϊ ὉΥ ἀϊδουκβοά 
{6 αγσιπιοηίβ (1ἔ δυο ΠΥ ὁδη Ὀ6 641164) Ὀν ψΒΙοΝ ΒδαΣ δηά οὐ σ8 
Βαᾶνο βουρ]ῦ [0 ΟΡΡΟΒΘ {86 δι που ΟΥ̓ οὗὨ ομ6 οσ Ροΐἢ οὗ {π6 ἘΡ᾿5[168 ἴο 
{Π6 τ πέτρον 

111. ΤῊ ἱτηπηθαϊαία οοοδβίοη οὗ δ}}}8 τυιῖηρ; (18 ἘΠ ΡΙ 5016 νγαβ, {Π6 
ἐονουγα δα στοροσὺ το ΤΊΟΙΒΥ Π8α Ὀχουρδῦ πὰ οὗὨ {Π6 δβἰθδαϊμϑυ- 
Π688 Οὗ ἴ86 ΤΠοΒβδϊομΐδηθ ἴῃ {86 ἴδ: ἢ οὗ [86 ἀοΒρο]. Ηδ {μπογοίογο 
ψτοΐθ ἴο σομπῆτστη {μοπι ἴῃ ἐμαὶ (ΔΓ, 1οδὺ ὑπ ν βου] 6 τυγηρα δβἰὰ 6 
ἔγουι 10 ΒΥ [816 ρογβθου οὴβ οὗ ἴπ6 ἀρ Πονὶηρ {76 0}78, Δηα 4180 ἴο δχοῖΐθ 
ΤΠθῃλ ἰο ἃ ΒΟΙΥ͂ σοηνδσβαίίοη, Ὀδοοσαϊηρ {Π6 αἸΡΏΥ οἵ ποὶν ΒΙσἢ απὰ 
ΒοΟΙγ οΔ]]πὴρ. ΤὨ8 Ερ᾽βίϊβ οοπβὶβίβ οἵ ἔνθ ραγίϑ, Υ]Ζ. 

ῬΑΒΤΙ. 7716 ΠΖηιβογίρίίοη. (1. 1.) 
ῬΆΒΤῚ 11. οοἰοδγαίε8 ἐδε σγαοο 9.6Ρ4'. Οοα ἐοιοαγα 8 ἐλε 7 λοεΞβαἰοπίαπς, απὰ 

γογιῖπα8. ἐβοηι 077 ἐδ πιαπλΉ 7 πὶ ιοποὴ ἐλ6 αἰοβϑροῖ τσας ργεαοϊιοα ἰο 
ἐλοηι. (ἰ. 2---Ἰο,, ἢ. 1--16.) 

ῬΑΒΥ 11]. 7.ο ἀροβίϊο ἡδοίαγο5 ᾿ὶδ αἰρϑῖγο ἕο 866 ἐΐοηι, ἐοχοίδον τοϊξηι 
λὲς ΤΠ ΠΟΙ δοἰϊοϊίο 707 ἐΐθπι, απαὰ ἠϊΐδ Ῥγαψοῦ 707 ἐλιοηι, (ι. 1 ---- 
20. 1.,.) [πὰ 

ῬΑΕΤ ΙΥ̓. λ6 φτλογέβ ἐΐοπι ἐο φγοῖυ ἔπ ἢοϊπεβ5 (ἰν. 1----8.} απ ἵπ ὅτο- 
ἐλογῖν ἰουο, ιοϊἦ Ἱπαμδίγψ. (9---1 2.) 

ῬΑῈΤ Υ.. εὐπίαϊπ8 εχλογίαξϊοηβ ασαϊηϑέ ἱπιηπιοάογαίε ΞοΥγοισ 0» ἐδοῖν 
ὀγοίλτοη, τιολο λαά ἀοραγίοα ἐπ ἐδδ ξαϊίᾳ ; ἐοσφείλογν ιοἱξδι αὐἀπιοπῖίϊογ8 
σοποεγηΐπῷ {λ6 οοπιπ 9. Οὐγίδέ ἰο 7μάσπιεπέ, (ἰν. 18---18,, ν. 1 
ΠΡ Ἂς 
Τηο ΕΡΙΒ016 σοποίααοβ τὶ γαυῖουβ ῥγδοῦϊοαὶ δανῖοοθθ μα Ἰηβίγαο- 

ἰΐοπδ. (νυν. 12--- 28.) 
Οπ {π6 μπαοδισηοα οοἰποίάοποοβ Ὀούσθοῃ {818 ΕἸΡΙ8116 δῃᾷ {6 Αοίβ 

οὗ 186 ΔΡοβίϊ68, βε6 τ. Ῥα]ον ΒΒ Ηογῳ Ῥαυ της, παρ. 1Χ.5 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙῚ. 

ΟΝ ΤῊΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗΞ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ. 

Ι. ΤΗῈ ββοοπά ΕρΊβ116 ἰο ἐμ ΤῊ ββδ οηἶδπ8 νγα8 ον] θην τυ θα 
ΒΟΟΏ ἴον [Π6 ἢγβὺ (Α. Ὁ. ὅ2), δηᾶ ἔγομπι {ἢ βᾶτηθ Ὁ]806; ἔῸΓ δι νϑηιιϑ 
ΟΥ 831148, δὰ Τιηοίμγ, τα Ἰοϊποα ἰοροῖμον πιῖ [80 δροβίϊθ ἴῃ 186 

1 ΤΑτάηογ, 8νο. γο], ἰΐ, Ρ. 164. ; 4ἴο. γοϊ. ἱ. Ρ. 868. 
2. Ἰρϊά. ϑ8νο. γ0]. 13. Ρ. 223.; 410. νοἱ]. 1. Ρ. 401. 
5. ΤΟΪά. ϑὃνο. γοἱ. 1]. Ρ. 264.; 410. γο]. ἱ. Ρ. 423. 
4 Τρϊά. ϑνο. νοὶ]. ἰΐϊ. Ρ. 874.; 4ϊἴο. νοὶ], 1. Ρ. 482. 
5 Τυϊὰ. ϑγνο. γνο]. 1Ϊ. ὑῃ. 528. δ80.; 4ἴο. νο]. 1. Ρ᾿. 566, 567. 
4 ΓΟ αἰπιοεῖ, Ῥγεΐδοθ δ. ἴὰ ρχοπιίδτο Ερὶἵγο διιχ ὙΠ ΟΒϑδ] ΟΠ 6Π8 ; ΒΟΒΟΏΤ Ὦ]]6γ, ϑομ δ, 

ἴοπι. ἷν. ΡΡ. 631, 682.; ΒΙοοῖ, ΟἸτοηοίαχὶβ βογρίογιπι Ῥϑα], ΡΡ. 99---109.;: ΜΊΟΝΔΟΙ 8, 
γ0]. ἱν. ΡΡ. 38 ---29.; Ηυρ᾽᾿Β [ηϊτοἀπρσείου, ἐὶ. δ 90--92., Βαΐ [Π6 [Ὧ]16βὲ υἱϑῦγ οὐ 1} 189 
Εἰγουτηβίδηοοβ οὔ (Πἰ8 ΕΡρίδι]6 18 αίνεπ ἰπ Βατγροϊπουιὰϊβ ϑροοίπιοπ Αοδᾶογίσιπλ [π- 
ΔυΡΌταΙο ἂς Οοοίηϑ ΟἸτιβιδμοσπιχ ΤῊ ββδ]οηϊθηϑ8 Οτία Εδιίβαμο, οἱ ῥγίοσὶ8 ΔῈ] 118 
βου ρίε ΕΡ βίο] ΟΟὨδ111ο οἱ Ατρυμηοηῖο. κιρᾷ, Βαϊ. 1825. 8γο. 

γΨΟΙμ ΙΝ, ΝΝ 



646 Πιῤροάμοίϊοῃ, ίἰο ἐδο ριο Τοςέαπιογιέ. 

Ἰηβουρίίοη οὗἉ (Π18 ΤρΙ8016 8 νὺ6}] 88 {παὶ οὗ {π6 ἔοστηοσ. ὙὉ8δ ΕΡρ]511|6 
γγα8 Οσοαβί οπΘ Ὀγ {ΠπΠ6 ἱπ ογπιδίίοη οοτηπηαπϊοαϊθα ἰο 80] Ὀγ [6 ρούβο 
0 Πα οοηνεγοα ἢἰδ5 Εγϑύ Ἰο ον ἴο [86 Τ ΒΟββδ]οπίδηβ, γοβρθοίϊησ 1Π6 
βίαία οὗ {ποῦ οἤυσοῃ. Αἰοηρ ΟΥΠοΣ {πιηρβ 6 τῦᾶϑ ᾿η ογπιοα, του 
ΒΟΠΊ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ ἴῃ 10}, {πᾶ τὰϑην οὗ ἰμθιὴ Ἔχρθοίθα ἰμαΐ {π6 ἀδγ οὗ 
{πὸ Τωμογὰ που] Βάρρθπ ἴῃ ὑπαΐ ἃσο ; δια τῇδ᾽ βυοἢ οὐ [θὰ δ8 ἱμοιρῃς 
{6 δἀνεοηί οὗἨ ΟἨγῖβί ἀπ {86 δοσοιιρδηυηρ ονθηΐβ ἴο θ6 ἐπητηθαϊαῖα, 
 γ6 πορ] οί ηρ {Π61Σ βοοιαν ΔΆ 1ΓΒ, ἃ8 Ὀθῖηρ Ἰηοοηβιβίθης 1 ἃ ἄυα 
δχρϑοίβδθοι οὗ ἐπαῦ πηρογίαηῦ ονθηΐ, ἊἈΔΒ βοοῃ, ὑβογθίοσθ, 48 1Π6 ϑίδίβ 
οὔ 1π6 Τ᾿ ΒΟΒβδ] Δ ἢ 8 Μγ͵88 ταδθ Κηόντῃ (0 δι], 6 τσοίβ {818 βεοοῃὰ 
Τρί5116, ἴο σογγϑοῖ {86} σα βαρ γθ μθηδίοη, ἴο γαβοθ {Π6Πὶ ἔγοση Δ δυῸ 
ὙΠΟ (ἀρρθαγίηρ; 0 γοβὲ οἢ δροβίο θα] δυο γ.} τσδὲ Ὁ] ΕΠ παύου Ὀς 
Ἰη)]αγίοιβ, 8ηα ἴο γαδοτηπιθηα βούογαὶ ΟΝ γι βδη ἀπ 0168. 

11. ΑΠοσ ἃ βμογύ ᾿πίγοἀποίϊοη, ὑπ6 ἀροβίϊο δ ρίη5 ΙΓ ΘΟτητη ΘΠ Πρ’ 
{π6 (Δ δηα σμαγιγ οὗ 16 ΤΠ Ββα]οπδη8, οὐ Ὑυὶο ἢ μ6 Πδὰ Πρατὰ ἃ 
[Ἀνουτα Ὁ] τοροσ Ηθ Θχργαββθβ ἢ18 1ΟΥ οἡ δοσουηΐ οὗ ἴΠ6 ραΐϊθῃηοθα 
ἢ τ ίοἢ {ΠΟΥ ἀπαυγοα ρογβοουοι; ψίοῖ, 6 Ὄὔβογνθβ, ννὰ8 ἃ 
Ῥτοοῦ οἵ ἃ τἱρῃίοουβ υαριηθηΐ ἴο ΘΟμλθ, νΠΘΥΘ {Π6ΙΡ ρογβοσαΐογβ που]Ἱὰ 
πιθοῦ ἢ {Π6ῚΓ ῬΓΟΡΟΙ ΓΘΟΟΙΏΡΟΏΒ6, ἀπα {Ππ6 τἱσμῃίοουβ μθ6 ἀο]νογοά 
ουὖ οὗὨ 4}1 {πρὶν δθήιοιοηθ. Απα 4}1 {118 (6 δϑϑγοβ [Πθηλ) νν}}} ἐμ Κα 
Ρίαοο, ἤθη «688 ΟΠ σιϑῦ ταίασπβ Ὑ] ΡΟΠῚΡ δηα ΓΔ) ΘΒ (Υ 88 πηίνογϑαὶ 
ἡυάσρ. Ηδ δαγΠΟΥ αβϑαγοβ ἔπθτὰ οὗ ἢ18 οοῃβίαπῦ ὈΥΑΥΘΥΒ ον {6 Ὁ 
ἔιγΊΠοΥ πιρτονοπχθηΐ, ἴῃ ΟΥΘΓ ὑπαὺ ΓΠΘΥ τὰν αἰΐαϊη {π6 ΤΟΥ ργο- 
τη ]βοα, (οἰι. 1.) 

Ης (Ποη ρῥτοσθθαβ ἴο Το  Ὗ ἐπ τηϊϑίακα οὐ [Π6 ΤἼ ΟΒβα] ο πη 8, νΠο, 
ἴτοτι τι] Πδυβίδηἀϊηρ' ἃ. ραββαρθ ἴῃ ἢ15 ἔΟΓΠΊΟΙ Ἰοἐέοσ, ΟΥ̓ ἔτῸ πὶ τυγοηρ; 
Ἰῃ Ογτηδίοη, δα] ονοά ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. “ ΤΙιο 
ἋαΥ οὗ {πμ6 Ἰωογά," δα ἱπίοσπιβ {Π6η}, νν}}} ἢοΐ οοῖὰς ὑ8}} ἃ στοαί 
ΔΡΟΒίΆΒΘΥ 88 ονθυβργθδα (6 ΟἸ γιβύϊδη ἡνου], {π6 παῦυτο οὗ ψαϊοῖ να 
ἀδβοῦῖθθ8. ϑϑγιωρίοιμῃϑ οὗἉ {18 τπηγβίρθυγυ οὗ ᾿πιαττγ Ὠϑὰ ΤΏ6η Δρροδτοᾶ : 
θυῦ {π6 ΔΡροΟΒΕ]6 δχρύθβθοθ ἷθ ὑπδη κί] ηθ88 ἠοὸ οὐ τμαῖ (π6 Τἢ68- 
ΒΑΙΟΠΪΔΠη8 ἢδα Θβοαροα {Π|8 οογτιρίϊοι ; πα 6 Θχπουῖβ {Π6πὶ [0 βίοδά- 
ἔλϑίποβϑ, ργαγιηρ ἰπαῦὺ (ἀοά ψου]ὰ οοπιίοτί ἀπ βίγοησίῃθη ἴῃ 6πι. (11.) 

ΗΔ ποχί τϑαιοδίβ {πο} ΡῬΥΆΥΘΓΒ ἔο Γ᾽ ὨΙΠΊ861, ἀπ ἴογ ΘΙ] νδηυ8 δηὰ 
Τιπιοίῃν, ΠῚΒ ὕνγο αβϑιβίδη!(δ ; αὖ [Π6 Βα16 {1Π}6 ΘΧΡΓΘΒβιησ ἢΪ8 οΘοηἤάθηςθ 
{παῦ {πον πσουϊὰ ΡΥ ἃ ἀὰα τοραγὰ ἰο {π6 ᾿πβίγι οἱ] Οἢ8 6 πδᾶ ρίνοη 
ἰπ6π. Αἀπά ἢ ῥγοοβϑαϑ ἴο οοσγοοῦ Βοπ|6 ᾿γσγοσαϊαγ 168 (Πδὺ Π8Δα οτορὶ 
1τηἴο {ποὶν σἤγο. ὅϑόοιμα οὗ {πὸ 1 ΠΘΒΒΆ] ΟΠ. Π8 δθοῖὰ ἴο ἤᾶνα ἰθὰ ἀμ 
1416 δπά ἀϊἰβογάθυ!υὶ 116 : (μ6 56 6 Βανθῦθὶυ ΥΘΡΤΌΥ 8, δα Θοπηπιδηαβ {116 
Δ ΠΡῺ] ἴο βῆαη {μι ῖν σΟΠΡΘΠΥ͂, "ἢ [ΠΟΥ 811} σοιμαϊ πα ἹποουτὶρΊῦ ]ο. 
ΤΊα ἀροϑ]α οοποϊἀθθ ἢ ἢ18. ἀροβίο]οαὶ θαπϑαϊοίϊοη ; ἀπά Ἰπίογῃιβ 
ἋΠδηὶ {πα 18 γι αρ (π6 βαϊυΐαῖοπ ἢ 18. οὐ μδηα τγα8 ἃ ἴοΚ 
οὗ {ἰἸὸ σϑῃυϊῃθη688 οὗἁὨ 8}} {πὸ ΤρΙ50168. λνν 8 16}1 ἢ6 ᾿ Γοῖθ. 
Ετο [86 ῥτγθοράϊησ νἱοῖν οὗἁὨ {1118 ΕἸ ρΙ5016, 10. 1} 6 δϑϑῃ {πδῦ ιἱ 

οΟηΒ|818 οὗ ἔνα ραγίβ, ΥἹΖ. 

1. ΤΊ δ Τηπβοσϊρίϊοῃ. (.. 1, 2. 
2. δι. Ῥαυ]Β ΤΠαηκϑρίνίησ ἀπά ῬΓΆΥΟΥ ἔοσ {ποπι. (]. 85-- 12.) 
8. Πα Βοος βολθοη οὗ {πο ῖγ Μ|Ίβίαϊκα δοποογηϊηρ [πὸ ἀαγ οὗ ἡπαρτηοπὶ 

Δη4 {π6 ἀοοίσίηα οΟΠοοΓπίηρ {Π6 τηδλῃ οὗ βίῃ. (11.) 

1 366} ΤΠο985. ἱν. 15. 17., γ. 4. 6. 
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4, αγῖου β δάνϊοθθ τοϊδνα ἰο ΟἸγιϑύδη υἱγίαβθ, ραυ ] Ο]ΑΥ]Υ 
ϊ. Τὸ Ῥγδγϑυῦ, τ} ἢ ἃ ΡΓΆΥΘΥ ἴῸΣ (86 ΤΒΟΒβδ] οηΐδηβ. (Ἰἰ]. ]--ὅ.) 
1:, Τὸ οογτοοῖ [86 ἀἰβογάογγ. (]. θ---16.) 

ὅ. ΤΏ Οοποϊυβίοη. (111. 17, 18.) 

1Π1. ΑἸΙΒουρὮ {86 βοοοπα ΕἸρΊ8616 ἴο ὑπ ΤΠ ΘΘΒΔΙ ΟΠ ΔΠΒ 18 {Π6 Βῃοτίαβί 
οὗ 8}} δι. Ῥδὺ} Β Ἰοιίαγβ ἕο {π6 ομαγΟ 68 10 18 ποῦ ᾿ΠΥ͂ΘΥΊΟΥ ἴ0 δὴ οὗ {Π6Πὶ 
ἴῃ [86 ΒΡ] τ 1γ οὗἩ {Ππ6 Βοη Πτηθηίβ, δηὰ 1η [Πα βρὶγῖῦ ὈΥ ὙΠ Οἢ. Α}} {πὸ 
ΓΙ Ὡρ8 οὗὁὨ 1818 ΔρΟΒΌ]6 ΔΥῸ 80 Θῃ  ΠΘΉΠῪ ἀἸβι συ δῃθ. ὙΤΠ]8 ΕρΊ51Ὸ 
ἢμ88 ὁπό [ϑαϊιγα Ῥϑου αν (ο 1861 1 {π6 ργϑαϊοίοη υΠ]ο ἢ 1Ὁ σοπίδιηϑ οὗ 
{π6 ““ Μδῃ οὗ 51,᾽ δηά {Π6 ““ Μυϑβίογυ οὗ [πἰχυγ. [10 {ππ8 85 δὴ 
ΘΒΡΘΟΙΆΪΙΥ γορλοίέϊς ομαγδοῖοσ, [ΤῊϊ8 ῬΟΥΓΟΣ 8 δρρ] 6 ὈΥ 11:6 
ΘΑΡΙΥ ομυσχοῖῦ 0 ἃ ρϑύβοῃ, [Πη6 ΑἸΕΟΉσιβί, τηδηϊβαδίϊηρ 41} ρόσοσ οὗ 
61}, ᾽α8ὲ ὈαΙΌΓα [16 βοοοῃᾷ δάνϑηΐ οὗ (γϑίέ. Μοσα τϑοθηΐ Ὑγ 8 
ἤᾶγα δρρ]ϊοὰ 1 ἰο {π6 ῬΑΡδΟΥ ; ψἘὮ1]6 οὐ Ἰαύθ ὙϑΆ 8 ἸΏΔΩΥ Πᾶνα τηδὶη- 
ἰαϊηοα ἴπ6 ΘΆΓΠΟΥ ορὶπίοη ἩΠῈ τοραγὰ ἰο {18 ῬΥΓΟΡΉΘΟΥ, Ἀπα πηδην 
οὐ οσ ῬΡουίοη8 οὗ βου ρίαγα, θβρϑοῖδ!γ ἴῃ ΤΠ. Απὶ6] απα [86 Αροοσαϊνρεα.]) 

ΟΥ̓ μα μπαάοϑίσπεαά οοἰποίάοποος Ὀδῖνγθοι {μ18 ΕἸ ΡΙ8116 δὰ {π6 Αοἵϑ οὗ 
ἴπ6 Αροβί]εβ, ββα θγ. Ῥδὶογβ οσγω Ῥαδυληθ, ΟΒδρ. Χ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ, 

ΟΝ ἸΗΕ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΙΜΌΤΗΥ. 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ, ἰο ποτὰ (18 ΕἸ 18.186 νγδϑ δα γοββθα, τγὰ8 ἃ παίϊνο οἱ 
1,γϑβϑίγα, ἃ οἷν οὗ 1γοδοηΐα, 'ῃ Αϑι8 Μιπου. Η!8 ἔλίΠοΣ να8 ἃ σεοκ, 
θυ 18 πιοῦθο τνᾶϑ ἃ “6ινϑθ8 (Ἀ.οίβ χυΐ. 1.)) πὰ, 48 νν6}} ἃ8. 18 ρυδηᾶ- 
ΤΟΙΠΟΣ 1,8, ἃ, ΡΟΥβοη οὗ Ἂχ ]θηΐ ομαγαοίου, (2 Τιμπ.. 1. ὅ) Το 
Ρίου 8 σᾶγα [Π6Υ ἰοοὸκ οὗ 18 δατισαί!Οη. Βοοὴ Δρρθδγϑά ἴο πᾶνϑ 16 ἀδβιγοά 
ΒΊΟΟΘΒΒ; [ὉΟΥ ἷ͵Ὲ). ΔΓ6 ἀϑϑυχοα ὈγῪ δῖ. Ῥαὺ] {μαΐ, ΠΌπιὶ [18 οὨ] ἀΠοοά, 
Του νγὰ8 ν706}} δοαυδιηΐοα τὴ} {πὸ ἩΟἷΥ δοτρίαγαβ. (2 ΤΊπι. 1, 
16.) 10 18 ζοΠΟΓΑ ΠΥ Βαρροβοά {ΠΡ ἢ6 τῦαϑ οοηνοτγίθα ἴο {π6 ΟἸ γιβιϊλη 
ἔτ ἀυγίηρ 186 ἤγοὺ νἱϑιῦ τοδάθ ὈΥ Ῥαὺὶ δῃὰ Βαυηδθα8 ἴο 1 ωγβίγα. 
(Αοῷϑ χὶν) τόμ (86 {1π|6 οὗὁὨ 18 σοηγοσβίοῃ, ΤΊ τάδ 800} 
ΡΓΟΠοΙΘποΥ ἴῃ (6 Κπον]οᾶρα οὗ ἴμ6 (ἀοβραὶ, δῃὰ νγᾶϑ 80 γειηδγ 8 ]6 
ἴογ [86 βαποῦν οὗὨἨ ΠῚΒ ΤἸΔΏΠΟΙΒ, 88 ὙὙ6}} ΔΒ [Ὁ [18 Ζϑαὶ ἴὴ {Π6 οι86 οἵ 
ΟἸιγβί, ἐμαξ μ6 αἰἰγδοίοα {Π6 αβύθοιῃ οὗ 4}1 (η6 Ὀγθίγθη ἴῃ ἴπο86 ραγίβ. 
Λοοογα συ, τ μθη 1Π6 ἀροβί]6 οᾶπιθ ἤτοι Απίοοῖ ἴῃ ϑγτία ἴο Πωγϑῖγα 
1Ππ6 Βθοοῃᾷ ἐΐπμθ, ὑμποῪ οοπιηθηἀθα ΤΙΟΙΕΥ 80 ΠΙΡΆΪΥ ἴο μϊπὶ, {πᾶ 
Ῥδὰ] βοϊθοίβα μλπὰ ἴο Ὀ6 [Ππ6 σοιμρδηίοῃ οὗ 18 ὕγναἶβ, ἤδυϊηρ Ργο- 
ὙἹΟΌ ΒΥ οἰγουτμοῖϊβοὰ ἢ (Αοίθ χυὶ. 2, 3.), δῃα δοπίοσγοα οὐ ἢϊπὶ 
ΒΡΙΓΙῦυὉ] ρ 8 ἱπ ἃ ΒΟ]θΙ. ἢ ΤΉ ΠΟΥ ὈΥ͂ ἱπηροϑιίίοπ οὗἩ μδηαβ (1 ΤΊμ. ἵν. 
14., 2 ΤΊ. 1, 6.), (πΠουρἢ αἱ ἐμαί {ἰπλ6 6 ργοῦδὈΪῪ τγᾶ8 ποῦ τόσα (ΠΔῃ 
ὑννοητΥ γοδῖβ οὗ ἀρθ. (1 Τιπι. τν. 12.) Ετοιὰ {παΐ ρογὶοα, γοαιοηΐ 
ΤΩΘΗΠΊΟῊ 18 πηΔ46 οὗ ΤἰμοίμΥ, 88 {πΠ6 αὐϊοπαδηΐ οὐἁἨ δὰ] ἴῃ Ὧ18 ναγίου 8 
)ουγΠΟΥ ΏΡΈ, 58] βίϊρ' ἢϊπὶ 1ἢ Ὀγθδομίηρ {86 (οΒρεὶ, δῃὰ ἴῃ σον ουηρ 
1.18 Ἰηβίταοίϊοηβ ἴο ὑπ6 οὔσομθβ. ὙΥ̓μΘη {Π6 δροβί]α νγαϑ ἀγίνθπ [ΤΌμὰ 
Τ]νοββα]οπῖοα δηα Βογαθα ὈῪ Ῥαογβϑοιίίοη, πο Ἰοϑ 5148 δπὰ ΤποῦμΥ 

ΝΝ2 



δ.18 ]ηϊγοαμοΐξίοηπ ἐο ἐδ Λῆριυ 7 είαηιοηΐ. 

{πο γα [ο βίγοηρσίμοη {π6 ομυγομοβ ἴπ {86 ἔλιἢ. (οίβ χνὶ. 13, 14.) 
ΤΠΒοησα {π6Υ ψοηὺ ἴο δὰ] αὖ (ὐοσϊπίλ (χν}}, ὅ.), ἀπ ἴγοιη ἘΠ 6βιι8 
6 ἀραὶ βοηῦ Τιπιοίῃν ἰοὸ Τμρββαϊοηϊοα (Αοἱβ σῖχ, 22., 1 ΤΉ 688. 11]. 
2, 3.) ἴο οοπχξοσγὺ [16 6 ον θτβ ὉΠάοΣ ὑπ οὶν {ἸΔΈ ]ΟμΒ δηα ρογβθου- 
[Ἰοη8. ΤΠῈΟΙΠΥ τοίασπῖηρ ἰο [86 ΔρΡοΒί]6, ποχύ δοοοιηρδῃὶθα δΐτω ἰηΐο 
Αϑ814 (Δοἴϑ χχ. 4.), δπα ννδβ ἰϑν αὖ ρμοδαβ (] Τίπι. 1. ὃ, 4.) ἴο Ἰηβίγυος 
1Π6 ΘΠ υΓΟὮ ἴῃ {Παῦ οἰΐν, {86 οαγα οὗ σι 88 οοπϑαρα ἰο ΤπΩοίΒγ. 
Ηον ἰοηρ Βα νψαϊομοά ονὸῦ {π6 ΕἸρβθβίδη δῃυσοῦ 18 ποῦ Κπονῃ; Βυΐ 
[6 νγϑβ αὖ ἃ ἰαίθυ. ρεσιοα δ] ϑα ἴο 186 Δροβ[]6 αὖ Βοιιθ. Υ ἅτ Ὑ ΒΟΥ 
πησογίβιη 88 ἴο (ἢ6 ἅμ οὗὨ ἢ18 ἀδφδίῃ. 

1. Τα ἀδῖθ οὗἁἨ {π18 ἘΣ Ρ18116 Βὰ8 θθθὴ τητοῇ ἀϊβρυαϊοα, ὍὮγ. γάμος 
Τοίδυβ 1ὖ ἴο (6 γοὰῦ ὅθ; γ. Βαηϑδοη, Μ|οΒδ6118, δὰ Ηυρ (δον 
Οδρροὶ, ατούϊυβ, Γρηὐοοῦ, δημα βουθσγαὶ οἴου οὐ 165), ἀἀἰα 1 ἴῃ Α. Ὁ. 
δ8 ; Βιομορ Ῥοδγβοι, [ωμ6 ΟἼογο, Ὁγ. ΜΠ], δα Ἐβοβθημ]]ογ, ἴῃ Δ. Ὁ. 
θὅ; Πγβ. ὙΌγ, Μαοκηιριῖ, μα ῬΆ]ΟΥ, δα Βίβμορ Τοηλ]ἶπο, ἴῃ 64. 

1π ζαυοι ΟΥ ἐδ ἙΛΒΙῪ ὍΑΤΕ ἐξ ἰ5 αγσιιοα, 

1. ΤΠιδῦ 10 Ἀρρθαῦβ ἔγομι (868 {γὰ οπαρίον οὗ {18 ΕΡ 8616, ὑπαῦ πὸ Ὀΐβηορ8 μαὰ 
Ῥϑϑῃ ἰδθη Δρροιϊηϊρὰ αὐ ἔρδιθδυβ. 8. Ῥδὰὶ] Ἰηδίγιοίβ ἹἸππποίῃγ ἱπ (μα ὁμοῖος, ἃ8 οἵ 
Δῃ ΔρροΙΪπίπηθηῦ ἴο 8 ΠΕ ΟἿ ΓΘ, 8π} ““ ΒΟΡΘΒ ἴο τούτη ἴο ἢ΄πὶ ΒΒουι]γ." Απὰ ἰε ἷν 
ποῦ ῬΓΟΌΔΟΪΟ {16 ἀροϑί] σου] ]ὰ Βα Ὁ Ὁ ἃ σοΙημλ ΠΥ ἴὸ Ὀ6 ἰοησ στ μβοὰξ ρΟνΌΓΠΟΥΒ. 
Νον δα ἀδραγίθα ἔγομι Ερἤθϑιιβ ἤθη μα ἰγαυθ!]οὰ Ἰηΐο Μδςοραοπὶα (Αοἰ8 χχ. 1.) 
ἈΠπα πὸ 866 ἴγοπι Υ. 17. 28. ἐπαῦ οἡ 1.15 γοΐαση ὈΙδῆορ8 δα Ὀδθη δρροϊπίθὰ. (οπ56- 
Ἵ τον 115 ΕἸ ρίβ01|6 πυυδῦ αν Ὀθθη Ἡτι θη δὖ ὑΠ6 Ὀορὶπηϊπρ οὗὨἨ [18 ἸΟΙΓΠΘΥ͂ ; [ὉΓ 
“ΟΊ ὮΥ βοὸπ ἰοῖν Ερθβιβ, ἀηὰ νγα8 δ Οουηί πὶ δὰ]. (Αοὺα χνῖ!. 5.) Ης 
δνϑη 7 ποὰ Βα ἴῃ Μίβοραοπία, ον [6 βοοοπὰ Εἰ ρἰβι]6 ἴο (η6 ΟοΥἰπ Δ η8, τυτ ἐὔθη Ἰη 
Μαοοάοπία, τνᾶ8 ἴῃ (88 )ο᾽πῦ πϑιλθ8 οὐ Ῥαὰὺ δπὰ ΤΙ οῖθγ. ΤᾺ8 ΕΡΊ5ε1ς, ἐμογοΐογο, 
88 ὙΓΙΓΓ6Ὶ ἃ 5ιογῦ {1π|6 ὈΘίοτα [6 βασοπὰ ἴο (6 ΟοτγΙπἐΒΙδη8. 

ὦ, Τὸ ἴθ ἄγ μοῦ οοπίθη θά, ἐμαῦ ΤΊπιοίἈΥ, αὖ ἴπ6 ἀπι6 {818 ἘΡΡΙ5116 νγα8 πυυϊξίθη, 
ὙΓᾺ8 ἴῃ ἀδηροῦ οΟΥὗἩἨ Ὀοίῃρ “ ἀοϑρίϑ6 ΤῸΓ ιἷ8 γουῦθ ἢ." (1 Τῆι. ἰν. 12.) ΑΔ.,5 δ Ὀθδθοαιηα 
Δ Αϑβοοίαία οὐὗὕἁἩ Ῥδὰὶ δἱ 1,γείγα (Δοίβ χνὶ. 1.) 80 ΘΑΥῚῪ 88 Δ. Ὁ. ὅ0, δα ταυδὶ πο πᾶνα 
Ὀ66η, 88 δ βϑϑίβίιπῦ ἴῃ 86 (ο8ρθ], εὐ ἰδαϑι ΕΘΠΟ γοᾶγ8 οὗ δρὸ. [{ 815 Ερῖβυ}6 νᾶ 3 
τυ τἰθη Α. Ὁ. 6ὅ, Βα τηυϑὺ αν Ὀδοη οὗ (86 ἂρ οὗἉ {μγίγεῆνα γοᾶγβ, πὰ οου]ὰ ποῖ 
γα ὈδΘη 1688 {Πλπ ΑἰθΘἢ ὙΘΆΓΒ ἃ ῬγΘΔΟ ΟΣ οὗὨἩ {86 αοβρεὶ. δ οουϊὰ ποῖ ἴῃ ἐμαὶ 
σα88 αν Ὀδθὴ ἀδβρίβοα [ὉΣ 1.18 γουῦλ ; που ρἢ Β6 τιϊρ]ι Ὀοΐογα 6 8 γθδοιθὰ 18 
ὑυγθηγ -ΒΘΎΘη ἢ ΚΣ ΘΆΓ, 

Οἱ {πα σοπίγασυ, ἐπ δελαῖ 97 ἐλλδ ΤΑΤΕΞ ὉΑΤΕ, ὙὙΒΙΟΝ ΒΌΡΡΟΒ6Β [18 
ἘρΊβῈ]6 το αν δὴ υυγιτοη αἴοσ δ. Ῥδ0} 8 γβί ᾿πργιβοημηθηΐ αἱ 
Βομιθ, Α. Ὁ. θά οΥ θᾶ, 1 18 1ηδιϑἰ6α, 

1. ΤὨδῦ 10 Δρρολγβ ἴγοπι δὲ. Ῥϑυ} 8 Εἰ ρί81168 ἴο ῬἈΠ]θθοη (22.) δηὰ ἰο {86 ῬΒ1Πρ- 
Ῥίδηβ (ἰ!. 24.}, (πᾶὉ ὸ ον  ἀθ ]}Υ ἀθβισηοα, τ ἤθη ἢ μδα 8 ργοθρθοῦ οὐ Ὀοίησ το] θαβθα, 
ἴο ρῸ ὈΟΐΠ ἴο (οἸοδβ πὰ ἱπίο Μαοθάοηϊδ. ΝῸΝ ἰὲ 18 δα 66 (μαὺ ὑπ686 ἵπο 
ἘΡ 5.168 οσο τσ τῖοη ἰον αγὰβ [Π6 ο]086 οὗ δι. Ῥϑυ} 8 γβῦ ἱπιρσδοπηλθηΐ αὖ Βοιηδ ; 
αι, 15 Βα ὀχϑουϊδα 8 Ἰη οπίίοη οὐἁ σοϊηρ ἰο ΟΟἸοββεθ ἱπητηθ αῦθ Υ αὐ ἢ18 ΤῸ] θα86, 
10 18. ὙΟΣΥ ῬΓΟΌΔΌΪ6 ὑΒαὺ Πα σψου]ὰ νἱβῖῦ ΕΡΒδβυβ, τ ΒΟ ἢ τ᾽ 88 ἴῃ [86 Υἱοι}Ὑ οὗἁ Οο]οββδο, 
αηὰ ῥγοσδθά βόηςο ἴο ΡὮΠΣΡΡΪ. 

2. Υ͵ς {ἀγΊΒο ἰοάγη ἔγοπι ἰδ ἢγϑὺ ΕἸ Ρ18116 το ΤΊτοῖδΥ, [μδὺ Β6 γγᾶβ ἰοἢδ δ ΕρΆδϑιυιβ 
ἴο ΟρΡΡοβ6 ἴδε 0] ἢ ΟΥΓΟΥΒ : --- 1. ΕΔΌΪ68. ᾿ηναηίθα ὉΥ 86 ον ἢ ἀοοίογβ ἴὸ τὸ- 
οοιημιοηι (86 Οὔϑογνδηςα οὗὨ ἴΠ6 ἰὰτν οὐὁἨ ΜΟΒ68 ἃ8 ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ [0 8δἰ νδίϊοῃ ;---ῶ. ἴ7η- 
οον ἴδ σοηθϑίοσίθβ, ὈΥ ψ ΒΙ ἢ ἰμάϊνίἀτι4}8 απἀθανουτοί ἴο ἰσγϑοα τοῖν ἀδβοθηξ ἔγοηι 
ΑὈγάβαπ, ἰπ ἴΠ6 ρογβιυδϑίοη ἰμαῦ ΠΟΥ που]ὰ Ὀ6 βανϑὰ, τυ Υ Ὀδολιϑα {Π6Υ δὰ 
ΑὈγΆΒδηλ (ο {μον ἔα οΥ ;--- 8. Τηὐγίοαία αἀυδβίϊουϑ δηὰ βιίγὶ δ ἀδουὶ δοῖμθ πότὶβ ἰῃ 
1η6 ἰαν; --- 4, Ῥδγνοσβα ἀἰβρυ τ ηρ8 ΟΥ̓ τλθη ΟΥ̓ σοτταρῦ πιϊι8, ψ8Ὸὸ τϑοκοπρὰ (πὶ 
ὙΠ ἢ ρτοάπορα τηοϑὺ σαί 10 Ὀ6 ἴ86 Ὀοϑῦ οὗἨ σοι] 688; ἀπα ορροϑι(οη8 οὗ Κποσ]θάσα 
ζἈ]56 }}γ 80 παπηθᾶ. Βιυῖ {Π656 ΘΥΓΟσ5. "δα ποῖ ἴδκϑῃ ὈΪαοα ἴῃ {86 ΕἸΡβοβϑίδῃ Ἵμυτοὶ 
Ῥοΐογο [86 Δροϑβί]᾽8 ἀδρατγίαγο ; ἔοτ, ἴῃ ἷ8 ομαγσα ἴο ἢ ΕΡ]ιοβίδη ΚΈΉΝΑ αἱ Μιοίυ5, 



Οηἡ ἐδλε }ϊγδὲ Ἐριείΐο ἐο Τιἠ πιοίδγ.- 8ὅ49 

μα ἰοτοίοϊἃ (παὲ {3156 Ἰθδοθουβ που δηΐοῦ διλοηρ ἔῃ6πὶ δον 18 ἀδραγιησ (Αοἰϑ 
χχ. 29.) : 7 ἀποιὺ ἰλαΐ αἴεν πιν ἀφραγίϊηρ, δλαϊΐ ρτίουοινιδ ισοσδ8 ΘΉ 67 ἐπ ἀπιοπρ ψοῖι, 
ποὶ δραγίηρ᾽ ἰλο Ποοῖλ. 80. Αἴπο βεέα οἵση δοίηδα δλαϊί πιδη αγίδο, ϑρεακίηρ᾽ ροτύογ δα 
ἐλίπρε, ἰο ἀγαισ αἰσαν αἰδοίμίες αὐίεν ἐλεπι. ΤῊ βδῦια Ὁμΐπσ Υ ὐηέηςς ἔγοτῃ ἵΠ6 ὕνο 
Ερί β81168 νι ῖς [86 Δροβῦὶα Ὑτοίβ ἴο 86 Οοσ ΒΔ η8 : ὕἢμ6 οπα ἔγοιῃ ΕΡ6βιι8 ὈΘΌΓΘ 
η6 τίοξς οὗἩὨ Ποιιοίγιβ, (86 ΟΠ ΟΥ ἴγοια ΜδἊοράοηϊα αἴἴζοσ (μὲ ονοηΐ; δηά ἔγομχ (88 
Ἐρ 5:16 τ βιοῖ ἢ πτοῖβ ἴο ὑπ6 ΕἸΡΒΘβίδῃβ ὑμοπηβαῖνοβ ἴσοι ἤοπλθ, ἀυγίησ 88 οοπῆπο- 
τηϑηῦ β6γθ. ἘΕῸΤ ἱπ ΠΟ ΟΥ̓ [8686 Ἰοἰζ6 ΓΒ 15 ὑΠ ΣῈ ΔΠΥ͂ Ὡοῖΐοα ἵβκϑὴ οὗὨἩ ἴπ6 αὔονο- 
τη θη οΠΘα ΘΟΥΤΌΓΣΒ 88 8118: 801Ὡρ ἀηοηρ [86 ΕἸΡΒΟβίδΠ5 δὺ {π6 {1π|6 ΤΠ6Υ πο γῈ πυὶ ἴση, 
ἩΙΟὮ οπηποῦ ὍὈ6 δοσουπίοα [ὉΓ Οὐ [86 8: ρροβι(ίοπ ὑμαῦ ΠΟΥ Ὑ6ΥῈ ῥγανδὶοπὺ ἴῃ 
Ἐρ ιθϑὰ8 τίθ [06 δροβίϊα σοὶ ἱπο Μαοδραοπία δἰΐζοῦ [86 στὶοῦ. 6 σομποϊυάο, 
τπογοΐίοσγο, τ" Ὦγ. Μδοκηῖρθῖ, τμαῖ τῃ6 τὺ Ερίβι]α ἴοὸ Τπβοῖγ, ἴῃ ὙΒ]οἢ 86 
ΔρΟΒ116 ἀεβίγθὰ δίτῃ ἴο δυάς δὖ Εἰρβθϑβιυϑ, ἴογ [86 Ῥίγροβα οἵ ορροβίπσ (86 λιιάἀαἴϑοτϑ 
διὰ {Ποῖν ΘΥΤΌΥΒ, σου] ὰ ποὺ Ὀ6 ττι θη, οἰ ΠΟΥ ἔγομλ ἼΤοδδ, Οὐ ἴγοπι Μαςθάοηϊα, αἰ οΓ 
{6 τοῦ, 458 [8088 ψῆο σοπίθπα [ὉΓ (μ8 ΘΑΥΪΥ ἀδίο οὗἉ [μὲ ΕἸ ί8:16 ϑὰρροβε : Ὀαΐ ᾿ύ πιιιϑὶ 
ἢᾶνθ Ὀθθὴ ἩΓΙ ΘῺ Βοῖλθ ἰπηθ δέου. [86 ϑροβι θ᾿ β τϑΐθαϑθ ἔγοτὰ ἀὰ σομβηοηγοηΐ ἴῃ 
Βοῦιο, π] θη, ἢῸ ἀουθῖ, ᾿6 νἱϑι θα (6 σμγοι αὐ ΕΡἤοβυθ, δπὰ Ἰουπὰ ἰμ6 Ἰυάἀαϊδιηρ 
ἰαδοθοῦβ (Πογα ὈΌΒΠΥ οι ρ]ογοα ῃ Βρσγοδάϊηρ {ποὶν ρογηϊοϊουβ ΘΥΤΌΓΞ. 

8. [πη τἢ6 Εγϑὶ ΕἸ ΡΙ8116 ἰο Τιμιοίμγ, [Π6 5Βᾶπιθ ρ υβΌΠ8, ἀοΟΟ ΓΙ 68, δη ἃ ̓ γϑοίϊςθ8 ἈΓΘ 
ΤαρτοὈδιθα, το ἢ ἀγ6 σοπάοιηηθα ἴῃ ἴδ6 δοοοπὰ. Οοωρατγα 1 ΤΊηι. ἰν. 1---6, τ τἢ 
2 Γι. ᾿ἰϊ. 1---ὅ.,. δηὰ 1 ΤΊηι. νἱ. 20. 1 2 ΤΊη. ἱ. 14., δΔηὰ 1 Τιπι. ἰν. 7. δῃηά νὶ 20. 
ἢ 2 Τίμα. ἰἱ. 16. ὙὨΘ β8π|6 σοπιηδη 8, ̓ πϑίγυ οἱ ἹοΏ8, Δπἃ Θποοαγασοπηθηΐδ 8ΓΘ 
δσίνοη ἴο ΤἰπιοίῃΥ ἴῃ μ6 ἢγϑὺ ΕΡ! 8116 88 ἴῃ ἴ86 βοσοθβὰ, Οοπιραγ 1 Τῆι, νἱ. 18, 14. 
σ10} 2 Τίηι. ἱν. 1---ῶ. Τα δβδιηθ σγοιηθᾶϊθα ἴον ἴμ6 οοτταρίιοιβ, τ οι ἢδὰ ἰαίκοη 
ὈΪδοα διποπρ ἴΠ6 ΕΡΒΟϑβίΆΠΒ, ΔΓΘ Ῥγοβουι θα ἴῃ 186 βΒγϑὺ Ε;ρ 816 88 ἴῃ [86 βϑοοηὶ. 
Οοιηραγο } ἥτε. ἵν. 14. στ 2 ΤΊηι. 1. 6,7. Απάὰ 89 ἴῃ ἰηα βϑοοῃᾶ Ερίβί]6, δβο ἴῃ 
ἴμο ἢγϑῖ, θνευυτίηρ 15 Δἀ ἀγοββθὰ ἴο ΤΊ λΟΥ ΠΥ, 88 ϑαρογίηἰθπάθηϊ ὈοΓΒ οὗ {86 ἰθβοθοβ 
δπὰ οὗἨ (6 Ρ6Ο00]6 1 ἴΠ6 συ ΓΟἢ αὐ ΕΡΏ ΘΒ. : 81} σι ῖςι, Ὁ γ. Μδοκηῖρμῦ μη Κ8, Ἰ- 
658. {πᾶς ἰἢ6 8βίαΐα οὗ ὑμπρσθ διδοησ ἢ ΕἸ ΡΒ οβίδη8 γ͵Ἃ8 [6 δᾶπι6 6 ἰῃ8 ἴνο 

ὑρ 8.165 σοσο τ δη. ΟὈηδοαμδηίγ, {86 ὅγϑὶ Ερ᾽8015 γαϑ στ ΘΠ ΟὨΪΥ 8 ἴδιν 
ΠΟ" }18 ὈΘΙΌΓΘ (86 βαοοηᾶ, δηὰ ποὶ ἰοηρ ὈαΐοΓγα {1|6 Δροβι]6᾽ 8 ἀθαίὶ. 

Τὸ [6 Ἰἰαΐβ ἀδίθ οὐ {818 δγϑὺ ἘΠ 816, βονανοσ, ὑλ6γ6 δ. ἰῃγθ6 
ῬΪδιιβ: 016 οὈ) οἴοπΒ, τυ Βἰοῖ δάταϊδ οὗὨ δαϑΥ 80] α]1ΟΏΒ. 

1. 10 18 πουρδὺ, 1μδὺ 1 (6 ἔἢτνβὶ Ερίβι]ϊα ἰο ΤΙΠΙΟΙΠΥ τὰϑ τυ 6 Αἰ ν [6 
ΔΡΟΒ.16᾽ 8 σοΐϑδβϑο, ἢ6 οου]Ἱὰ ποῖ, τὴ ΔΠΥ ῬΓΟΡΥΙΘΙΥ, μᾶγ6 Βαϊ ἃ τὸ ΤΙ οίὮΥ, ἱν. 12. 
7,οἱ πὸ πιαπ ἀοαρίδο ἰἦὰψ γοιμῆ. ---Βας 10 18 τορἰεά, ἰδδὲ ϑογνυῖυβ ΤΌ]]18, ἴῃ οἰ βδίης 
ἅμ6 Βοπηδπ ΡΘΟρΙΘ, 88 Αὐ]ὰ8 (6}}}ὰ8 τοϊαίεβ', ἀἰν! ἀθαὰ ὑπεὶν ἀσθ ἱπίο {μγθα ρογῖοαβ. 
ΟΠ] Βοοά, Βα Πα! 6 ἴο 6 ἀσὸ οἵ βανθηΐθθη ; γουίῃ, ἔγοπι ἴπδὺ ἴ0 ζουγ -81Χ ; δηὰ 
οἷά ἀρα, ἔγοιῃ (ὈΥΓΥ -ϑὶχ ἴο 1Π6 οπὰ οὗ 18. Νον, βυρροβίηρ ΤἸπιοῖμΥ ἴο ἢᾶνα Ὀδθὴ 
ἀν ΘΠΕΥ γΘΆΓ8 ο]4, Α. ν. δ0, δὴ ἢ6 Ὀθοδῆμα δι} 8 αϑδιβίδηϊ, Βα σου ὍΘ ΠΟ τπογθ 
ὑπ δη {δ τ γοΐοαν, Α.Ὁ. 64, το γϑᾶσβ δου [86 δροβί] θ᾿ 8 γβίθαϑθ, ἡ ΒῸῈ 1 18. δϑυρροβοά 
118 Ερίβε 6 νγᾶϑ Ὑσὶθη. ϑίηςο, ἐβαγείοσο, Το γ πτὰ8 πη ἴῃ ὉΠ 8ὺ ρογοα ΟΥ̓́ΪΠῸ, 
ὙΠ οἢ, ὉΥ [6 ἀσοκβ 88 Ὑ76}1 38 {86 Ἰξοπηδη8, τγ88 Θοπδι ἀογθα 88 γουί, [86 ἀροβι]6, 
ὙΠ} Ὀγοργ θυ, παρ ὺ Β4Υ ἴ0 δῖπι, Ζοὲ πὸ πιαπ ἀδδρί86 ἐὴψ νοι. 

2. ὙΥμοη τἴπ6 δροβίὶα ἐουςῃοα αὖ Μηδίυ8, ἴῃ 818 νογᾶσθ ἴο 6 γι 8816 πὶ, τυ {ΠῚ (6 
σοἰ δοςοη8, 86 οἰ σοῖι δὖ ΕΡθϑυ8 Ὠδλὰ ἃ πυιλῦον οὗἩἨ οἰ 6 β, ᾿μαὶ 18, οὗ θΊ8θο 8, ᾿ 2 1Ὁ) 
οαπιθ ἴο δίπι αἱ Μ|Ι]οῖυΒ. (Αςἰϑ χχ. 17.) 10 15 ᾿πογοίογαε δϑκοᾶ,  μδὺ ὁσολβι 9 νγἃ8 
ἔδογα, θὰ δὴ ΕἸ 9116 νυ θη ΔῸΣ (Π6 Δροβί θ᾿ σϑίθαβθ, ἴο σίνθ Τιπλοῦθυ αἰγθοςο 8 
σοποογηϊηρ (86 408} οδ.ῖοηΒ οὗὨ ὈΪΒΒΟρ8 δῃὰ ἀθϑοοηβ, ἰη ἃ ον αγο ἢ ἤθγ ὑπ ΓΘ τα 
80 ΠΙΔΠΥ͂ Θἰἀ6Υ85 αἰγοσγ ὃ ΤῸ ΔΏΒΜΟΘΙ 15, [6 οἰ 0 ΓΒ ὙΠῸ οαπια ἴο ἴΠ6 Δροβίϊα δὖ 
ΜΙοῖαΝ, ἐπ (Β6 γον ὅδ, τιῖρῦ μανα Ὀ6ΘῺ ἴοο δ [ὉΣ {π6 σματοῖ δὲ Ερθθβαϑ, ἰπ ΠῸΡ 
ἸΠΟΓΘΑΒΘα δίβϑίθ, ἴῃ [Π6 γοαῦ 6ὅ. 1θ6914.65, [4186 (δα ο γ8 δα ἵδη δηΐογα, ἴο Ορροβ86 
γν Π0Π1, ΠΟΤΕ ὈΪΒΒΟΡΒ δηὰ ἀθδοοῃϑ ταῦ Ὀ6 ποοάρα ἐμδῃ ΟΓΘ ΠΟΟΘΒΘΑΓΥ ἴῃ 86 γ6αῦ 
ὅδ: ποὺ [0 πιρητίοῃ, ὑδαὺ δβοιηα οὐὗὨ ἰδς ἔγβί 6] ἀθγβ δβανίηρ ἀϊδ, Οβου8 όσα Νναπίοὰ 
ἴο ΒΟ ΡΡΪ {μοῖρ Ρ]δοοϑ. 

8. Βροοδυβθ ἴδ6 δροβϑὲὶϊθ ψγοία ἰο ΤΙ οῖδυ, ὑπαὶ ὧδ λοροα ἰο σοπιθ ἰο ἀϊπι ποοπ 
(1 Τίπι. 1.. 14... 16 18 ἀγσυδά, τὉ18αὐ 186 Ἰεύλογ, πὶ ψ οἷ {818 18 8614, πιαδῦ βανα Ὀθοη 
νγιοίοη Ὀοΐογα {86 ἀροβίΐ βαϊὰ ἴο ὑπὸ ΕἸρβαϑίαπ οἰ ἀδγβ (Αοἷα χχ. 25.) 7 ἄποισ ἐλαί αἰξ 
ψ6, ἀπιοηρ᾽ ισλοπὶ 71 λαῦο φρύπθ ργεασἠιίπρ' λα κἰπράοπι 9 Οοά, 5λαΐὶ 566 πῖν ὕαοθ πὸ 
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δδ0 ]Ιηἰγοαμείέοπ ἔο ἐλο Δῆειο Τ οεέαηιοηΐ. 

πιοτὸ. Ἰβαὶ ἴ΄, ὉΥ 1818, 86 δγεὶ ἘΡ 8116 ἰοὸ ἜΗΡΟΙΟΥ: 8 Ῥσγονϑὰ ἴο δανα Ῥδϑῇ τυ θῃ 
Ὀοΐογα 086 ροβε]θ᾽ 8 ἱπίοσυίονν π ἢ [86 οἰ ἀ6Υ8 δὲ Δ] θῖαβ, μ18 ΕΡ 5.168 ἴο 116 ῬἘ1]Π}ρ- 
188, ἴο {86 ΗἩοΌγονβ, πὰ ἰοὸ ΡΠ] θσθοη, πῃ τ] ἢ 116 βαρ ρῖη ἴο νἱϑιὺ Βθῖη, πησβὲ 
Ἐκ νν 88 αν Ὀδοη τι τοη ὈΘΙΌΓΘ 186 ἸΏΓΘΓΥ ΘΙ : [ὉΓΣ ἢ18 ἀφο ΓΑ ΟῺ τοβρϑοϊθα 186 
ῬΒΙΠΡΡίδπ8, 86 ΗΌγενϑ, δὰ Ῥ]]λοη, 88 ὙΠ] 88 1Π6 ΕἸ ΘΒ, 8:8; [ὉΓ (Β6Υ Τογ- 
ΔΙ ΠΥ ἬΓΘΓΘ ῬΘΓΒΟῺΒ διηοηρ ἩΏΟπὶ {86 Δροβί]α δὰ ρσοηθ Ὀγθδοδίπρ 86 Κίηράοπι οὗ 
αοὰ : γοῦ 0 σοπηπιθηΐδίοῦ ουοσ ἐβουραῦ {86 ἘΡ 5168 Δρονα τῃθπ οπθα 6 Γ6 τ ΣΊ ΓΘ ἢ 
ἴο {πεπὶ Ὀδΐοτο 86 8ρο5116᾽ 8 ἰηίογνίθνν τ] (6 ΕΡΒΘβίδη οἰ ἀθσθ. Οὐ {Π6 ΘΟΠΙΓΒΤΥ, 
1 18 ἀΠΙΎΘΥΒΑΙΥ δοκηοπ]οαροα ὑμαῦ {π686 ΕἸ θ.165 τ γα ἩΣι θη ΤΟῸΣ ὙΘΆΓΒ δον 186 
Ἰπίουνίονν ἢ δι ἶν, ἀυγίηρ (6 ΔρΟβ 15 πσδὶ ᾿πυρσ βοηπηθηΐ δ οι. Βα π, ἰμοσο- 
ἴοτα, 6 ἰο0]4 186 Τροία οἰάογβ, ἐμαὶ {Π6Υ δηᾶ δ18 οἴ μβοῦ οοηγοσγίδ, διλοης τ Βοπὶ Β6 
μΒαᾶ ροηθ ἘΡΡΟΒ ει Κιίησάοιι οὗ αο(, δου] 5866 18 ἴΔ.6 ΠΟ ΠΊΟΤΘ, 88 Ὁ 173 ΠΟ 
Ροϊηῦ ΘΠ6Γ οὗὨ ΓἈΠἢ ΟΥ̓ Ῥγδοίίοθ ἩΙο ΒΒ Β6 Βραΐκθ, .6 ΤΩ Δ 611 Ὀ6 8ὺ ἴο Βανυα 
ἀθοϊαγοα ποίησ Ὀαΐὺ 818. ουσῃ Ορ θη ἀφ ἤἴτοῃι ἢ18 ἴδβαιβ. Ηδ μιδὰ [αΐϑὶγ 
οϑοαροὰ {(Π6 ταρα οὗ ἰδ6 76νγγ8, το ἰδ ὰ ταιῦ [ὉΓ Εἷτπὰ ἴῃ Οσποῦχοα τὸ ΚΙ ιῖπ|. 
(Αςίβ χχ. 3.) Τΐδβ, τ {Ποῦ ΕὌΣΥ ΟἹ ΦΌΓΠΛΟΣ Οσοδδίοῃβ, 4]]ο ἃ Πἷπλ τ] }}} 50 ἢ 
δηχίοῦν, πᾶ, ἴῃ ὙΤΙπρ ἴο (86 Βοπιδηβ ἔγοπι ΟοσῖηΒ, Β6 τοαυοβιθα {μ6πὶ ἐὺ δἰγίσε 
ἐοροίλον' ισϊἐἠ ἀὐπὶ ἐπ ἰλεῖτ' Ῥγαψοτα, ἰλαΐ ἀδ πιίρλέ δὲ ἀεἰυογεα ὕγοπι ἐλο μπϑεϊϊευὶκρ᾽ ἱπ 
7υάκα. (Άομ. χν. 80, 81.) --- ΕΟΣίδον, (μδὲ ἴῃ 18 δρθθοῖὶ ἰο ἴ86 ΕἸ ρβιοβίδῃ οἱ ἀθγβ, 
16 ΔΡΟΒΙΪ6 ΟὨΪῪ ἀφοϊαγοὰ 8 οσῃ Ρογϑιιβδίοῃ, αἀἰοϊδίθα ὈΥ 18 7ὃ6ΔΓΑ, ἀπ ποὺ ΔΏΥ 
Β σροβϑίοη οὗ ἴΠ6 ϑρίτιῖ, Ὀγσ. Μδοκηιρῦ {πη Κ8, 18 μ᾽ δίῃ ἤσοια τιμαὶ ἢ δὰ 5βδ]ὰ ἱπ|- 
τηθα ἰδίου Ὀείοτο, νοσγβα 22, ολοϊά 1 ρο δοιπά ἴπ ἐλ 4ρὶγὶΐ ἰο «ογυιδαΐεπι, ποί ἀποισὶπρ 
ἐλε ἰλίηρε ιολιοἢ διαί δοζαϊ πιε ἕλον: 28. ὅσο ἐλαί ἰλε ἩἨοῖν Ολιοδὲ ιοἱϊἱποφεοίλ ἐπ 
τον. οἰίῳ, δαψίηρ ἰλαΐ δοπας απαὰ αΠὸΈοίοπα αὐ πιθ. ὙΝ]ιοτοίογο, δἰ βου ρὴ 15 δα γβ 
ΒΥ ἬΔΡΡΙΪΥ αἰδαρροϊπῖοθά, απὰ ἢ6 δοίι!}γ νἱβιϊθὰ 186 ἘΡΡΒοβίϑῃϑ δέον ἢ18 τοΐθαβο, 
818 ΟΠ ΓΘΟΙΟΥ 88. 8} ἱΠΒΡ ΓΘ ΔΡΟΒ016 18 ηοῦ δυτὺ ἴῃ ἴἢδ6 ᾿οαϑῦ; 1ἢ, ἴῃ βαγίηρ δ ἀπειο 
λον δλοιμα 866 λὶδ ἤχοα πο ποτε, 6 ἀθοϊασϑὰ ἢἷβ οὐτῇ Ῥϑυβιιδϑίοῃ ΟὨΪΥ, δπὰ πο ἀϊοϊαϊα 
οὔ ἐπ6 ΗοἷΪγ ϑριγιι." 

ὝΥ οοποϊαάο, ἐμοσοΐοσθ, ἐμαὶ δι, Ῥδὺ] πτοίθ 815 ἢγδὶ ἘΣ βι]16 ἴοὸ 
ΤΠΠΟΙΠΥ δρουῦ [6 6πα οὗἉ {π6 γϑᾶσ 64. 

[ΤῊ6 ραββαρα 1 Τίπι. ἵν. 12. Ἀρρθδῦβ ἴο (86 ργϑδβθηὺ δαϊζοῦ ἰο δ6 
ἀδοϊβῖνα ἴὼ ἔδγουσ οὗὨ 8. σοι ρα ἼΘΙ οαΥΪΐγ ἀλΐθ ἴοσ (818 ΕρΙΞΕ16. 
Ασομ] γοιέλ, ἀπα ποῦ βοτλβ οοῃνθηςοηδὶ αἰνιβίομ οὗἩ Ἀυταδῃ 116 τ ὨΙΟἢ 
βία ορροβοά ἰοὸ οἷά ἀφο, βθθπὶ8 οἰθαυὶγ ἴο Ὀ6 ᾿πἰθηαθᾷ. ὙΠ} α- 
ξδγοπξ βιιρροβίτοβ οομηθοίθα πὰ 8 [86 {1π|8 τ ΒΘη {118 ΕΣΡΙ8616 οου]Ἱά 
Παγο θοοη τυ θη, ἅγ6 αἸβοιβδοά Ὀγ Ὦγ, αν άβϑοη (]ἰγοά. 11}. ῥ. ὃ --- 
32.); ἃ Π6Γ6 ΘΗ Δ ΓΤ οὴ οὗἉ Το οαπηοῦ Ὀ6 τηδά6 1 8 Ὀγιο σομηραβ8. 
10 πηυϑὺ ἐμογθίοσα βυβῆῖοθ ἴο βαυ, ἐμδαῖ {Π18 ΕΡΊ 8116 ἰο ΤΊΤΩΙ 866 Π|8 
ΘΙ ΠΟΥ ἴο πανα Ὀθθῃ τε θῃ αἴ δὲ. Ῥδὺ] Ἰοῖν ΡΒ 68ι8, ἃ8 ταθηϊοηθα 
1η Αοἰβ χχ., αῃὰ νομί ᾿ἰο Μδοθάοηϊα ; ΟΥ δἶβθ δή 6 δα βιγα αῦν 
νἱδιιοα (ΠπαὉ σουπίγΥ ἀυσίηρ ΗΒ βίαν αὖ ΕΡἤ6δβιι8, δὰ ἐπαῦ ὈΥθδΚ 1 ἢ 18 
Βο]ουση ποτα νγὰ8 ποΐ τϑοοσοϑᾶ ἴῃ ἐπ6 Αοίβι []}ἢἡ {π6 ΟΥΠΊΘΓ ο886, ἢ 
τηϑὺ θ6 βυρροβοά τπαὶ ΤΙΔοΠΥ γεέμγπεά ἰο Ερβδθβϑιιβ Ῥεΐογο Ῥδὺὶ 
λα 6α τπαΐ οἷτγ; ἀπᾶὰ (μα Ῥαὺ] ἀϊά ποῦ ΘΆΓΤΥ ουὐὺ 18 ᾿πὐθηίοι οὗ 
Οἰπῖπρ μἰπὶ αὖ Ερμθϑαβ. Οη {86 Ἰαὐίοσ Ἀγροῦμαβὶβ γα ἤᾶνα ΟὨἹΪΥ ἴο 
θδαῦ ἴῃ τηϊπα πὸ δαἀμπλοὰ ἐλοὺ ἐμαῦ {π6 ὈοΟΙ οὗἩ Αοίβ ἀο68 ποῦ ἔιγ- 
ὨΪΒἢ ἃ8 τὶ {011 ἀοία1}}]8 οὐὗἨἁ {μ6 Ἰουγηογβ, διο., οὗὨἨὁ {π18 ἀροϑί]ϊθ. βοὴ 
Δῃ ὈΠΥΘΟΟΓΑρα υἱδὶὲ ἰο Μαδοβάοηῃϊα τὺ Ὀ6 σοπηοοϊοα τι {86 Βμοσὺ 
Υἶβιῦ τ Β]οἢ, ἰπ [Π6 ορὶπίοπ οὗ βοπχθ, Β6 ραϊὰ ἴο Οοσηίμ. 866 ἄθουθ, 
Ρ. δ29.} 

1 Ὧν. Βοηβοπ᾿β Ῥχοῖβοο ἰο 1 Τίπι. (ρῃ. 220---222.) ΜΟΙ Δ6]18, νοΐ, ἱν. ὑρ. 75---Ἠ786. Ἐο- 
δΟΠΤΩ Ὦ]]ογ, ΟΠ α ἴῃ Ν. Τ. ἴοπι. ν. Ρρ. 1--4.; ΗυρΒ [πιτοὰ.β τοὶ. 11. 88 108--}]12. 
1,αγάποτβ οὐδ, ὅνο, το]. νὶ. ῬΌ. 816---820.; 4ἴο. το]. 11}. Ρ᾿. 2392---294. Ἰ)ολατιάρε δηὰ 
ὙΥΛ Εν 5 Ῥτοίμοςβ ἴο 1 Τπι. Μαεκηΐηιβ Ῥτοίδβοο ἴο 1 ΤΊμ). βεοῖ. 1. Ὦγ. Ῥδ]οΥ 88 δὰ- 
νοσδίδα {πὸ Ἰαῖο ἀπ οΥ̓ ἰἷ5 ΕἸΡῚ8:10 ΟΥ̓ ΔΥΡΤΤΙΘΏΒ δι ταῦ ἰ0 1086 ἀθουθ βἰαίθοὰ. Ηογα 
Ῥδυπθθ, ΡΡ. 288 ---2994. 

“πΠΈΕππΠΞ π-ΠέῆΠ «πΦ«ΦΦὋοΠῆο᾿ . .. τ΄ Ὁ Δ ἐὲΐλτλ!͵ 



Οη ἐδλὸ ΕἸγδέ Ἐ)ρίξέϊο ἐο ΤΊ πιοίλγ. ὅδ] 

111. Βυὶ ἩΒαίουοΣ ὉΠΟΘΥΓΑΙ ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ πανα Ῥσουδι] θα οοποογηϊηρ {μα 
ἀαία οὗὨ {18 ΕΣ 8116, Ὁ 88 Ὀθθμ αι Δ] Δοκηον]οασοα ἰο Ρ6 {1|6 
ππάϊβρυϊοα ργοάαοίίοπ οὗ {π6 ἀροβί]8 Ῥαμ]. Βοίέλ ἐλε Γγβὲ ἀπά βοοομά 
Ἐρίβεῖοςβ ἰο ΤΠΩΟΙΠΥ ἅτ οἰὐθα οὐ δἰ]υάοα ἰο ὈΥ δἰπιοϑύ {Ππ ϑαγ] οβῦ 
ἘΔΙΠοΥβ, δηα (ὴ6 ἢτγβὲ ΕΡΙ8016 υγ ῬοΪγολγρὶ; δπα ἴῃ {π6 [Ὁ] ονὶπρ 
οδηΐαγῖο8 ΌΥ Ιγορθυβ83, ΟἸοτηθηὺ οὗ ΑἸοχαπάγια ϑ, Του] αη 4, Οαἰαϑ8ὅ, 
Οτίσοηδ, δῃὰ ὈΥ͂ 4}} βυῤρβοαυθηῦ Θοο  ββιαβύιοαὶ Ὑσιύθυβ ποῦ οὁχ- 
ΘΟΡΏΟΗ. 

᾿ΠΘοΐβῖνθ 88 {π686 ἰδϑεϊοΐθθ ΘΟ ἤ ΒΒ] ἀσθ, [86 δα Πα π οἱ γ οὗ 
{π18 ΕΡΙ8616 8 θθθὴ ἀβηῃηϊθα Ὀγ [ζγ. οι θ᾽ υτηδοόμοσ, Ῥσχοίδβθου ΕΠ Οἢ- 
Βοτη, ἀπά οἴδοτῖβ, ἀηα νἱπαϊοδίθβα ὃν Ῥτοΐβϑον ἤυρ. ΤῈ6 Φ]ονντηρ 18 
δὴ αὐδίγαοί οὗ {Π6 οὈ]Θοὔοη5 δηα (μον σοξα δίῃ : ---- 

1. Το ἰδησταρο οὗ (86 ΕἸ ΡΙΒ016 οδῃποῦ ΡῈ ἰμαῦ οἵ δὲ, Ῥαὺ], Ὀδοδιιβα 
(1 18 4116 064) δχργθββιοῦβ Οὐ ΜΏΙΟΝ ἃγὸ οἰΐμον ποῦ ἴο 6 ουμπᾷ ἴῃ 
ἢ18 οἶμας ΕἸΡιϑέ]6β, οὐ δί Ἰϑαβδύ ποὺ ἢ {π6 βαηι6 βι σι βολίίοη. Βυΐῦ 
[818 18 ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1655 {Π6 6886 ἴῃ ΟἴοΥ ΕΣ ΡΙ81168; δηᾶ βοιμα οὗ 6 νγογὰϑ 
Δ] υἀ ρα ἴο ἀγα [πα ἴῃ ἐμ Νονν Τοβίαμηθηΐ, “ς  Ὦ16 116 δομρΟΒ᾽ ΠΟ 
οὗ οἰβοὺβ θοίγαγβ 86 δροϑβϑίϊθ, πο, ὑηβηδοκ] θα Ὀγ δα ἰανγϑ οὔ ργδηι- 
ΤηΔΟϊοἃ] δα ΒΟΥΣῚ, ΘΟ ΘΟΙΡΟυ ΠὯ8. 18 οὐ ογβ δηὰ ἐΌτοῖ 0] 6 οὁχ- 
ΡΓΘΒΒίΟηΒ, ΟΥ ἀογῖνθβ ὕμϑτῃ ἴῃ ἃ Δ ΠΟΙ ἴῃ ΜὙΒΙΟῺ {Π6 ὑγασοαϊαπβ που ]ὰ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ πᾶν ᾿παυ]ροα {μοιηβοῖνοβ." [ΠῚ πονονοσ, “ ἰη Δα οη ἴο 
1818 θοῦ αγγ, χα οχδιηῖπα ἴἢ6 Ψ8ΟΪ]6 οὗἩ [86 ἀἸοίίοη, γγ6 584}} Βα 1 
ΔΘΒΌΓΘαΪΥ Ῥαυ] 8. ΤΠ δοουμλυ]αίίοη οὗ σγοσγβ οὗ 8]]10α βρη: Πα ]ΟῊ8, 
ΟΥ ἔἈ186 Βυπούτηϑ, [86 Θηυτη γα! 8, {Π6 βῃογὺ δπα βυδάρθῃ αἰρταβ- 
Βίοῃϑ, [88 ραγθῃί6β68, ραγ ου ]Υ]ν (86 Ἰοηρ᾽ ραγοη 6818 ἴῃ 1. ὅ--"18., 
{Π6 δηϊδῦοη ΒΟ ρογναάθθ {Ππ6 ἡ Π0]6; --- 8}} 18 ποῦ δῃ 1] !οὴ. 1η 
1Π6 ι86 οὗἉὨ οογίαϊη ψογ 8, ἢ ΠΟ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ταϊρῦ ΘΑΒ}]Υ βυοοθοά, Ὀαΐ 
1Π6 ἔλο-51:}}}16 οὗ ἷθ θοῦ ΑΓ τοαθ οὗ σοτημηυπιοαίοη. 7 Β6β1:468, {Π6 
ἀἴδγθηοο οὗ βίγ]6 1 {818 ΕρΡῚ 8016, 88 σοιῃραγϑα σι} ὑμαὺ οὗ {Π6 ῥτο- 
οοατηρ ΕΡΊΒ0168, 18 δοοοιηΐθα Ὁ ὈΥ͂ ΠΟῪ Δαν υβαυ 68 ἀγιβίησ, ὈΥ {Π6 
ἀἸἴδγθησοα οὗ [86 {πλοὸ8 θη [6 βανοσαὶ ΕἸΡΙ801685 οσα τυ υΐθη, δὴ] 
αἶδο ὈΥ Π6 ἀἰνουβυ οὗ [86 5βυθ)]θοίβ αἰβοιββθα, ἃ}} υυμῖοῃ οἰγουτα- 
Βίδῃσο8Β ψου ἃ ΘΟ ββα τ ργοάθοθ ἃ αἰ νου: Υ οὗἁὨ Ἔχργϑβδβίοη. 

2. Τα ἀουδίβ ψ ΟΝ πᾶγα Ὀ66Ὴ ΤΑϊΒΘα ἀρϑιηδὺ {18 ΕἸ ΡΙ8016, ὈΘΟΔΙΒ6 
ἴΠ6 ροβί] (1. 20.) μᾶ8 80 ὑϑῪ ῥυιοῆν τηθητοηθα Ηντηθηθιβ ἀπὰ 
ΑἸ]οχϑηάθυ, ἅτ οὗ πο τηομχθηΐῖ, Ηδ τηθηίοηβ ἰποπὶ ἱποϊ ἀθηία}]} Υ, 88 
γγ6}1- ον ἢ ΘΧϑΏρ]68 οὗὁὨ ουτηρ βο  ποοποοὶῖ, ἀηα [ῸΓ ΠῸ Οἴποὺ ρυγρΟβΘ 
Βαβι4θβ, 8ἃ8 6 ἢδ8 αἷδο ἀοῃβ ἴῃ οἵαὲσ ραββᾶρϑβ, δὖ {ἢ18 ρογιοὰ οὐ 8 
116, νἱΖ. 2 ΤΊ. 1. 1δ., δηᾷ 1). 17. ἤοσ ἤ6 αἶϑὸ ροϊηίδ ουὐ ν6}}- 
ΠΟΥ ΘΧΔΙΆΡΙ6Β οὗ ΟΥΤΟΥ, 88 ἃ ὙΔΓΏΪΩρ [0 ΟΥΒΟΙΒ, δῃὰ {Π18 ἢ6 530 
ἄο68 ᾿ποιἀ θη δ ]}]ν.9 

8. 1 ἢα8 Ὀδ6θὴ δϑϑογίοα, (δὶ {πο γα 1884 οοη γδαϊοίοη Ὀοΐνγθοη 1 ΤΊπι. 
1. 20. ογα ΑἸΟΧΑΠάΘΥ 18 ΘΒ ΟΠ Θα 28 ἃ Πογοίϊο, δηά 2 Τί. ἱν, 14. 

1 ΤἸιαγάπονβ οιΚβ, ὅνο. το. ἱϊ. ὑρ. 96, 97. ; 4ἴο. νο]. ἱ. ΡὈ. 380, 331]. 
3 Τυϊὰ. ϑὅνο. νοὶ]. 11. Ρ. 164. ; 410. γνο]. ἱ. Ρ. 868. 
5 Τυϊὰ. ὅὃνο. νοὶ. ἰΐ. Ρ. 294.:; 410. νοὶ. ἱ, Ρ. 401. 
4 ΤρΡΙ4, ϑὅνο. νοὶ]. 11. ΡΌ. 364, 365.; 4ϊ0. γο]. ἱ, ᾿. 424. 
δ Τρϊὰ. ὅνο. νοὶ. ἰϊ. Ρ. 374.; 410. νοἱ]. ἱ, Ρ. 483. 
4 Τυϊά. ϑνο. νοὶ. ἱϊ. Ρ. 471. ; 410. νο]. ἰ. Ρ. 5685. 
Ἶ Ἠΐρ᾽Β Ιηἰτοἀυοιίοη, ἰϊ. ὃ 12. ᾿ " 
9. (οἰ]ότιον, Ιαἰσοὰ, ααὰ Νοῦν. Τοϑὲ. Ρ. 432. 5" Ηυξ, δὲ διργά. 

ΝΝ 4 



δδ2 ]Τιϊγοαμοξίοπ ἕο ἐλο οι. Τοβίαηιοπί. 

ὙΠ6ΓΘ [6 18 Δ ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ δὲ, Ῥαὰ]. Βαυΐ {6 Δροβί]θ δυο γ αἰδίίη- 
ρ βῆ ο8 {86 1ηαϊν πα] ̓ π [86 βθοοπᾶ ΕΣ β016 ἔγοπι Ἀϊὰ ΠΟ 18 ποίϊοοά 
ἴπ {η6 ἢγβί, ὈΥ 186 ορι {ποὺ οὗ ὁ χαλκεὺς, ἐδ τοογλον ἵἴπ πιοίαἶδ, οΥ ἐλε 
δη. ΒοΖὰ δηα Βοϊΐοῃ αν σοπ]θοίαγοα ἐμαὶ Β6 γὰβ ῃ6 ῬΘυβοι 
ὙΠῸ Δρροδιοα αὖ 6 Βοιθδῃ {γα ῃ8] δπιοηρ (Π6 δοουβοῖβ οὔ Ῥαδυ]. 
ΤὨΐ8, Πουγανασ, 18 οὗ 11{{16 τηοϊηθηῦ, 88 ἔτοπι {Π18 πδῖὴθ Ὀϑὶηρ' ΥὉΓῪ 
ΘΟ 0Π, ἴμαγα τησδὺ πᾶν ὈθΘη ὨυπαΓΘαΒ οὗὨ Ῥθσβοῦβ ὙΠῸ όσα {μ6 
δῖη6 οὗ ΑἸοχδμάοσ. 

Τὴ βῃογί, ΠΟΘυοΣ ΟΔΥΘΠΙΠΥ πα 1ΠΊΡΑΓΔ]ΠΥ Ἔχδιηϊηθθ {π6 δβίγ]α οὗ 
{Π15 ΕἸ Ι8:16, ψ1}}} Ηπὰ ὑπαὶ {π6 Ἰδηρσιαρα δηᾶ ρσϑηῖαβ οὐὗὨ δ6 δροβίϊα οἱ 
106 (ἀδ 168 ροσνϑᾶθβ 10 [Πτουρβουΐῦ; ἀπα τμδὺ [Π6 δηϊτηδίηρ, υσροηΐ, 
δηα αἰδοίίπρ' τηοῦνθβθ ΠΙΟΝ 1ὖ ὈΣΧΟβθηΐθ, 8.6 ΒΟ 88 ῬγοοθΘαοθα ἔγοπι 
[Π6 Πρατί, 8Πα Β10 ἢ} 88 Π0Ὸ τ ροβίου οου]ὰ ᾿τηϊαίθ.3 

ΙΥ, Τιμοίμυ, μβανιηρ θθοη Ἰοἵξ δὶ Ερρῆδβαβ, “ ἴο οβαγρο βοῖὴβ {μα 
[ΠΟΥ ββουα ὕθδοῖ. πὸ οἴμοὺ ἀοοίσιη6 7 ἴῃ {86 σατο ἴῃ (Πα οἰΐγ, δέ, 
Ῥδα] τυτοίθ [118 Ερ18116 ομιοθν ἰο 1πδίσιιοῦ ἔἴτὰ 1ὰ {16 οἤοϊοα οὗ ΡΥΌΡΟΣ 
ΟοΟΓΒ ἴῃ {π6 ΘμΌτΟΝ,, 88 ν76]]} ἃ8 ἴῃ [888 ΘΧΘσΟΙβα οὗ ἃ σορ Ϊ ΤΩ ΠΙΒίΤΥ. 
ΑἸΟΙΠΟΥ ἃπὰ ν ΣῪ ᾿πηρογίδηῦ ραγὺ οὗὨ 1π6 Δροβϑῦϊθ᾽ βΒ ἀδβίσῃ νγᾶβ ἴο οδιι θη 
{π|8 γοιπρ; ουδηρο δῦ αρϑιηδὺ {π6 ᾿πῆπθηοθ οὐ {Π|086 ἔβ]86 ἰθδ θα 
(ΜΙ ο μβοῖ!ς {πη Π6Υ σογα Εββθη 68), ψμο, ὈΥ̓͂ {μ6 17 β 016 ἀἸβιπο- 
ἰἰοη8 δῃ4 θη ]θββ οοπίσονοσβίθδ, μα σογγυρίθα {π6 Ῥυ ΟΥ̓ δηα βἰπὶ- 
ΡΠ ογ οὗ [μ6 (ἀοβραὶ; ἴο Ῥγθϑβ ὉΡΟῚ Ὠΐπι, ἴῃ 411 [18 Ῥγθδοηρ, 8 
οομπδβίδηϊ τορηγα το {π6 ᾿πίοσοβίβ οὐ ρσγδοίϊοαὶ το]ρίοη ; δηά ἴο δηϊπηδΐθ 
Ὠϊπὶ ἰο {πΠ6 ρτοαίοβι ἀπ] ρθποθ, Βα ο ΠΥ, δηα Ζθϑαὶ, ἴπὰ {Π6 ἀἰθοβάγρο οὗ 
ἢ18 οἴοθ. Τῃ6 ἘΡι8116, ἐμογθίοσθ, ςοῃβιβίβ οὐ {γα ραγίϑ; ΥἱζΖ. 

ῬΑΕΤΊΙ. 7 Πιϊγοάμοίίοπ, (1. 1, 3.) 
ῬΑΕΤ 11. Πηιδίγιοίίοης ἐο ΤῚπιοίδῳ ἤοιο ἰο δελαυο ἐπ ἐδε Δἀπιϊηϊξἐγαΐϊοη, 

ΟΥ ἐλο Ολιγοῖ αὐ Ἐρῆδσϑιιδ; ἵἴπ τολϊοῖ, 

ΘΈΟΤ. 1. Αἴοῦ του πάϊηρσ ΤΊΔΟΙΩΥ οὗ μ6 ομαγρα τ μοι μδα Ὀθθη 
οοτμταϊ 64 ἴο Πΐμη, νἱΖ., ΤῸ ῥργϑβαῦνα (86 ΡῬυγῦ οὗ (μ6 (ἀοβροὶ 
δραϊηβύ ΛΠ6 ΡοΥΠΙ οἱ οὰΒ ἀοοίγ 68 οὗ {π6 [3186 ἤθδοῆθγβ (οπυαπηδταϊθά 
δον 6) ΏΟΒ6 Ορ᾿ πΙοῺ8 ἰθα ἴο ἔτινοϊουβϑ σοη γουθῦβι 68, δηα ποῦ ἴο 
8 ὨΟΙΥ [11ἴ6, δύ, ῬΔῺ] βῆονγβ [86 86 οὗ [86 αν οὗ Μοβαβ, οὗ ψ θοῇ 
0Π6886 ἰοδοῦουβ ΤΟΥ͂Θ Ἰρμοσδηῖ. 118 δοοουπὺ οὗὁὨ [Π6 Ἰανγ, ἢ6 
ΔΒΒΌΓΟΒ ΤΊἸΠΔΛΟΠΥ, γ8 ΔΡΎΘΟΔΌ]6 0 ἴπ6 ταργοβθηϊαθοη οὗ 1Ὁ 1π 
{π6 6οϑρεϊ, ἀρ {π6 ρΡγθδοηΐηρ οὗὁἨ το ἢ6 γ88 Ἰηἰγυβίοα, (1. 3 
-11.) Ηανίηρ πηθη]οηρα ἐπα οϑροὶ, [π6 ἀροβί]α, ἰὼ 186 [Ὁ]- 
Π688 Οὗ 8 Ποαγῦ, τηϑῖκαβ ἃ ἀϊρτϑββίοῃ ἴο Ἔχργθβϑ ἢἰ8 στα 6 ἴο 
(σοά ἴῃ οΔἸ]Π]ῃρ; τη, τὸ μα Ὀθθη ἃ ραγβθουίου, ἰο (6 Ογβίϊδη 
[αι ἢ δηα τ]: ϑίρσϊαὶ οοο; δηα Ὄὔβογυθθ, ὑμαῦ {Π18 ΤΔΥΟΌΣ γγ͵88 
δχίθηαρα [ο ᾿ἷπη, ὑμουρἢ 80 ἀπο γ, 88 δὴ Θποουγχασεοιηθηΐ ἴο 
84}} {πα΄ βου] Ὀ6]1ανα 1π ΘΥΘΥῪ ἔαΐαγα ἀρὸ. (12---20.) 

ΘΕΟΤ. 2. Ῥδὰ ἴμθῃ ργοοθθάβ ἴο γίνε ΤἸοίμΥ ρα αν ἰηβίσαο- 
[ἸΟΏΒ, 

8 1. Οὐπορυπίηρ {Π 6 Τηϑηποῦ ἴῃ ΜΒΙΟΒ ἀἰνίηα ττοσβΐρ ντα5 ὑὸ 06 ροσίοσπιθα ἴῃ ἐμ6 
ἘΡδοϑίδῃ οδυτοῖ. (11.) 

1 Ἡὰυρ, ἐπ ἰος. 2 (ο]Πόγίον, Ιηἰγοὰ, δὰ Νοῦν. Τοδβί. Ρ. 432. 



Οηἡ ἐδιο ΕἸγϑὲ Ἐξρεδίϊο ἐο ΤΊπιοίλψ. δδ3 

8 ἴ(. Οοποοτγηΐησ [86 φυ δὶ βοαίίοη8 οὗὨ 86 ῬΘΥβοΏΒ Ὑμοπι 86 γ)1ὰ8 [0 ΟΥἀαΐη ὈΙΒΠΟΡ9 
απὰ ἀδδοοηβ οὗἩ ἐμαὶ σδυγοὶ. (111.}} 

8 1, Αἴἴον Του τς [86 στοδῖ ΘΟΥΓΌΡΟΟΙ8 τ ΒΟ Τ6Γ6 ἴ0 ῬΓΘΥΔΙ] ἴῃ ὑπ6 ομυτο 
ἴῃ αΐυγχα (πλ68 (ἶν. 1---5.), [86 Δροϑ.16 ᾿πϑίσγιιοιβ ΓΟ ὮΥ, 
1. ον ἰο βυρροτί {86 βδοσγοὰ οβγδοίευ. (θ--- 16.) 
2. ον ἴο δαπιοηἶβα δροὰ τβθὴ δπὰ ποιῆθη (νυ. 1, 2.), δῃὰ ἴῃ τ πδὺ ΤΏΔΉΠΟΣ ἢ 

ββοιυ]ὰ ἰγοαῦ πίάονϑ (8---16.), οἰάθγβ (17--.19.), δηὰ οδβηοῦβ. (20, 21.) 
ΑΠΩΘΧΘΑ 8.6 ΒΟΙῺΘ ᾿ΠΒΊΓΙΟΙΟΠΒ ἴο ΤἸΤΔΟΙΙΥ ἢ ἰπιλ561. (22---24.) 

8. Οοποοτηίΐηρ 186 ἀπ6168 οὗ βίανϑ. (ΥἹ. 1,2.) 

ΘΕΟΥ͂. 8. σομάοχηηβ {1ΠΠ1πὴρ’ ΘΟΠ ΣΟΥ ΟΓΒΙ 68 δηα ῬοΥπΙοῖουΒ αἰβραίοδ, 
σΘΏΒΌΓΟΒ (6 ΘΧΟΘδβῖνο ἰόν οὗ ΤΩΟΠΘΥ͂, Δα ομδγροβ {86 το ἰ0 Ὀ6 
ΤΊ ἢ ἴῃ ρσοοᾶ ποσῖζϑ. (ὙἹ. 111.-.19.) 

ῬΑΒΤ 111. 7ὴε Οοποϊμδίοπ. (20, 21.) 

Υ. ΑἸΙΠουρ (86 οστοῦβ οὗ (86 }υἀαϊδίηρ ὑθδοθο 8 αὖ ΕἸρἤθϑιβ, ἡ Β1οἷ 
σανα τἶβα (οὸ δὲ. Ῥα} 8 ΕΡ 80168 ἰο ΤΊπλοίΠΥ, μαγα Ἰοηρ ἀἰδαρρεβαγοά, 
γοῦ “16 ΕἸ ρί5:1659 {πϑυβῖνοθ ασγὸ 8.}}} οὐὗἩἍ ργϑαῦ 186, 88 {Π6Ὺ Βοῦνα [0 
ΒΠΟΥ [86 Ἰηρ  Θ(Υ̓ οὗ [π6 ῥΥϊποΙρ]65 ἔγοτα ἡ ΒΙΘ ἢ [Π 686 ΟΥΤΟΥΒ Ργοσοο σα. 
Εὸγ {Π6 βαηθ Ῥυϊηο Ρ]68. στο δρί 1π ΘΥΘΣΥ͂ ἃρ6 ἴο ργοάμοθ οὐ ΤΟΥΒ δηᾶ 
νἱσ68, ΜΉ Οἢ, ἐβουρῈ αἰβδγθηῦ 1π Πᾶταθ ἔγοτα ἴλο86 ἡ 10} ργανα!]θαᾶ ἴῃ 
ΕΡΒαβὰβ ἴῃ ἴἢ6 Δροβί θ᾽ ἀ8Υ8, ΔΥ6 ῬὈγθΟΙΒ6 ] Ὁ οὐὗἨ 186 βαλθ Κιπᾶ, δπά 
Θαῦδ!}]ν ΡΥ] οἰ ου8. ---- ΤῊ 686 ΕΡΊ81165 ἃγα ἸΚουσῖβα οὗ ργοαῦ 86 ἴῃ {Π6 
ΘΒ ΓΟ, 88 ΠΟΥ͂ Ἔσχῃῖοιῦ ἴο ΟἸ γι δύῃ ὈΪΒΠΟΡΒ δηα ἀθβοθοηϑ, 1ῃ ΘΥΘΓΥ͂ 
ἃρ6, {Π6 τηοϑὲ ροσγίθοι 1ᾷθα οὗ {μ6 ἀυΐι68 οὗ {μ6ῖγ ἰᾳποίίζοῃ ; ἰθδοὶ (Π6 
ΓΩΔΏΠΘΙ ἴῃ ΜΠΙΟΒ (ἢ686 ἀυΐλο8 ββουϊὰ δ ρογίοσιμηθα : ἀθβογσιθα {86 
αυ δ} 1 Πα, 08 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴῃ {Π086 180 ΔΒῃ γα ἴο ΒΟἢ ΠΟΙΥῪ δηᾶ Βοπουγ- 
ἃ0]6 οἰἶδοοθ, δπα Ὄχρίαὶη {π6 οηᾶθ Ὁ. ψΔΙΟἢ ἴῃ686 ΟΥ̓ ΘΟ8 τ γῸ 
ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ ᾿πϑυαἰθα, δηα ἀγα 811}} οοπυϊπαθα ἴῃ [86 σμυτοῇ, 
“ΤῊ ΨΘΥῪ Βϑηγθ ὑμίηρΒ, πα 664, {16 ἀροβί6, ἀροὰΐ {8.8 Β8η16 {ἰπ|6, 

πτοία ἰο ΤιῦαΒ ἴῃ Οταΐο; Ὀαῦ ποτ Ὀγιοῆν, Ὀθοασβο ἢ6 τγὰϑ δὴ οἱ δ 
δ τλοῦ6 ΘΧΡΟΕΙΘΠΟΘα ταϊηϊβίου {π8η ΤΊηοίῃΥγ. Νονουί 6688 [Π6 τ6- 
Ρουομ οὗ (686 Ῥγθοαρίβ δῃὰ οἤαγρθθ 18 ποῦ ψϊΒοὰΐ 108 86 0 {86 
Θδυτο 8011}, 8 10 τηλκθῖῃ 8 τηοτα ἀΘΟΡΙΥ ΒΘΏΒΙ016 οὗἉ {πρὶν στοαῦ 1π|- 
Ρογίδῃοα: ποῦ ἴο τηθητοη {1ιΐ, ἴῃ {π6 ΕρΙ58|16 ἰο Τιίαβ, ποῦ ἃγα 
ΤΠ] ηρ8 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἴο 1[56]ξ, γ1ο ἢ. Θμμάηοα 118 ναϊὰθ. [1}π βῃογί, {Π6 
ἘρΙ86168 ἰοὸ ΤΟΥ δηα Τιΐαβ, ἰΆΚοὰ τοσοίῃοσ, οοπίαϊηϊηρ 8 1[0]]} 
δοοουηΐ οὗ [6 α0}8}}8 Ὁ] 008 δηα ἀα168 οὗ [Π6 τα ἰβίουβ οἵ [86 (οΒρθ!, 
ΤΥ Ὅδ6 ΟΟὨΒΙΔογοα ἃ8. ἃ οοπιρίεία ὈΟαΥ οὗ αἰνπμο  Υ-ἰδρὶγοα δοοῖθ- 

Σ Τη τιϑὶηρ (ῃ15 ΟΧΡΓΟΒϑΙ0Ὴ --- Ογεαί ἰβ ἰδ6 πιψδίοτῳ ο φοαϊίποδε (ἰἰϊ. 16.), [86 Δροβῆϊο 18 
ΒΘΠΟΓΑΙΥ δυρροθοά ἴο ΑἸ] ἀ6 το 116 Ὠθδιί θη τη βίογίθϑ. 418 ἴΠ050 ΠΑΥΒΡΟΤΙΟ8. ΠΔΥ͂Θ ΔΙ ΥΔΥ5 8 
ΤΓΟίδγο πο ἴοὸ βοῖὴθ ἀο Υ͂, [π18 οἰγουπβίλπος Π͵ΥΘΘΓΥ ΓἈΥΟΌΓΒ --- ποῦ ἴο ΒΔ , ΠΟΠΗ͂ΓΙΠΒ --- ἰῇ 0 
ςοππῆοη γοδάϊηρ οὗ {μἷ8 ἰοχῆ, τ] ἢ 88 ΘΟ 80 τηποἢ σοὨἰτονοχίοα: [ογ, ἱἢ πὸ τπηθητοι 
᾿ιδὰ Ὀαοη τηδάς ἰπ [18 σ486 οὗ ἃ αοἀ, διιο δὴ οπκἰβϑίοη τοῦ ]ὰ Βάγα πηαϊμηο 186 ἀροβι]ο Β 
ἀοβου ρου ἰπ 8 πιοϑὶ 6βϑοηιῖδὶ ροϊηΐ, απ οὐβουτοά [πὸ ὈΟΔΌΓΥ οἵ [8 ἥπο δ᾽] δίοη. (Βγο- 
Κ6}}}5 ᾿᾿ἰβοουγϑοβ, Ρ. 424. ποῖθ.) Οἡ ἴπ0 τιυςὶ ᾿Ππἰραϊεὰ ααεδβιίοι τοβροοιϊίης ἴῃς τοδάϊηρ; 
οἵ Θεός ἰη 1 Τίπι. ἐϊϊ. 16. 186 τεδάοσ νν}}} ἤπὰ 8 ρεγβρίοσπουβ βίδιϊοιηθης οὐ [86 ουὐΐάθηςα ἴῃ 
Μτ. Ηοϊὰοπ᾿Β δοχίρίατο ΤΟ Οἢἶ68. ἴὸ {Π0 ΟΥν ΠΥ οὗἩἨὨ ΟΣ Ἰωοτὰ “6888 ΟἸγίβί, ρρ. 181 -- 
188. Ἴβοτο 18. δὴ οἰδθογαῖθ δββαΥ οἡ [Πἰ8 ραββδρα ἴῃ ἴπ6 ΟἸγιδιίαη ΟὈΒΕΥνΟΓ ΤῸΓ 1809, 
γοΐ. 1. ΡῬΡ. 27]1---277. ὅ66 «'δο τ, Βοετιδη 8 ΟΠ [104] Ὠ᾿ββοσίδιϊοη οἡ 1 Τίπι. ᾿ϊ. 16. ὅ8νο. 
Τοπάοῃ, 1741. Ὑ 6] α5ο 8 ΟὈΞογυ δ οἢΒ οἡ Ν Δγίου5 δι )εοία, Ρ᾿. 49---104. ϑνο. πάρῃ, 
1778. Ὁγ. Ηδ[ε8᾽ 8 Ττοβίῖβο ου ΕΔ ἴῃ [Π6 ΗΟΪΥ ΤΥΪΏΪΥ, το]. 11. ΡΡ. 67---104., ἀπὰ Ὁ γτ. 
ΝοΙΪδηΒ ἸπααίγΥ ἰπΐο ἴΠ6 [πἰοστίγ οὗἨ 186 ατεοῖκ Ψαυϊραίς, ρΡ᾽. 274--.276. Βαΐ τΠ|ὸ [Ὁ]168ὲ 
γον οὗἩ ἴπὸ ουὐϊάθησθ, Ὀοΐι Θχίθγ 8] δηὰ ᾿πίογηδὶ, ἱπ ἔανοῦν οὗ [μΐ5. τοδάξηρ, ν}}} ΡῈ Ἰοπηὰ 
ἴῃ τπ6 ἔδν, τ. ΗἨοηάογβοηβ “ ατοαὶ Μυβρβίουυ οἵ αοά]πο58 Ἱποοπίτονοτι 0] "ἢ (Ἰπάοῃ, 
1880). [χα ἴδ οΥδοῦ βῖάἀς γϑίδσομοο τηαῦ ὃς τηδθ ἴο τ. Βαν  ἀβοπ᾿β “ ΒΙ0] 1.4] Οὐ ς5π),᾿ 
ἱϊ. 382---408., δηὰ ὙγΕρΟ]168᾽8 “ Αςςοππηὶ οὗ [6 ΓῬτίηϊοὰ Τοχί,ἢ Ρρ. 327---281.} 



δδά Πηϊξροασμοίϊομ ἐο ἐδλε Ληειν Το βίαηιϊιοηΐ. 

δἰαφίϊοαΐ σαποη8, ἰοὸ Ὀ6 ΟὈβοσυβα ὈΥ {μ6 ΟἸγιβδῃ ΟἷοΓρῪ οὗὨ 411} οοϊω- 
ΤΑ ΠΙΟΏ8, ἴο {Π6 οπα οὗ [86 ποχ]ά. 

“ΤΉ 686 Ερ βι168, {Ππογοΐοσθ, οὐρῦ ἰο Ὀ6 τοϑα ἔγθα θη} γ, δα 8 
{π6 στοαίοβῦ αὐλθηίοη, ΟΥ̓ {Π|086 ἴῃ ΘΥΟΤῪ Δρ6 δπα σουῃίτυ, πο Πο]ά 
Ββδογα οὔ οΘΒ, ΟΥὁ ΤΟ Βᾶνα 1ὖ ἴῃ υἱον 0 οὈϊαἰπ ΤΠθτὰ : ποῖ οὐ]ν {μδὲ 
[ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂ ταρτιϊαύθ {Π6ῚῚ οΘοπάοῦ Δοοοσάϊηρ' ἴο {86 αἸΓοοίοηΒ οοπίαϊπρᾶ 
ἴῃ μοι, δυὺ {παᾶΐ, ὈΥ τηρα!  ΑΌ Πρ ΒΟΣΙΟΌΒΙΥ οἡ {16 Βο]θη οἴδτροθ 46- 
᾿Ἰνογοα ὕο 41} {π6 ταϊπϊβίοσβ οὗ {86 (ἀοβροὶ, 1ὴ [86 Ῥϑγβοπβ οὗ Τ οί ΒΥ 
δηα ΤΊϊαΒ, {πο ὶσ τα 8 ΤΏΔΥῪ Ὀ6 ΒΙΓΟΠΡῚΥ ᾿ργοδβοα ὙΒ ἃ Β6η86 ΟΥἩ 186 
πηρογίδηοα οὗἉ {ποὶΡ ἔπποίίζοη, δα οὗ {μ6 οὐ]! σαύϊοη ψΒΙΟΝ 116 ὁπ 
ἴμοπὰ ἴο ΡῈ 1 8] πὶ αἰβοπαγρίηρ᾽ ΟΥΟΙΥ Δαν ὈοΙοηρίηρ ἴο 1{. 

“ἍΤ 18 οὗ ᾿τηροχίδποθ αἶ8θοὸ [ο οὔβεσυθ, ὑμδΐ, ἴῃ {686 ΕἸΡΙ8.165, {Π6 γα 
ΔΙῸ 80Π16 ΘΧΒ] οὐ οη8 οὗὨ [86 (Ἰ γβδη ἀοοίγπ68, δηα βοῖμθ ἀϊβρίανβ οὗ 
5. Ῥαὺυ] Β νιον πα οχρθοίδιουθ ἃ8 8ῃ Δροϑίϊα οἵ ΟΠ γι βὺ, νυ] οὶ ταοσὶξ 
ΟἿ αἰζοηοη. ΕῸΥ 1Ὁ ἢ6 παᾶα Ὀδρῃ, 116 τηδὴν οὗ [86 ασθοκ ρ811ο- 
ΒΟΡἤοΓΒ, 8ὴ Βυροογιίθ Ψ8Ὸ Π6]4 ἃ ἀοιθ]6 ἀοοίτ!πθ, ὁπ6 ἔοσ {μ6 νυ]ρσαγ, 
δηα δηοίμογ ἔοσ [86 Ἰραγποα ; δπά 1 18 βθοσοῦ ν᾽ θγΒ ἃπα δχρβθοίδίοηϑ 
με Ὀδοη αἰβοσοηῦ ἴγοτα πο86 τ μιο ἢ6 ΡΟΌΪΙΟΙΥ ῥγοίδββοα [ο {Π6 
ὙΟΥ]Ἱ, 6 σψουὰ μανα σίνοη, τιΐμοιΐ 4}1 ἀουθὲ, βοῖμθ ᾿πδιηυδίϊοη 
1πογϑοῦ ἴῃ Ἰοζουβ τυτιτθα 0 βιοῆ ᾿ηεἰπηδύο ἔτθμά8, Ὑοἵ, [ῃγουρβουξ 
16 ψ0]6 οὗἉ {π686 ΕΣ ρΙβι168, μῸ αἸΒοουσΥ οὗ ἰμαῦ Κἰπά 18 ωδᾶθ.0 ΤῈ 
ἀοούίτιμθ οοπίδιηθα ἱπ {μ6πὶ 18 {π6 βδῖὴθ ὙΠᾺ ὑπαὶ ἰδυρηῦ ἴῃ {16 
ἘΡΙΒ0168 ἀββισηθα ἴου {π6 ἱπβρθοίϊίοη δηὰ ἀϊγοούϊΐοη οὗ (86 ομαγοι ἴῃ 
σοηογαὶ: δπα {Π6 Υἱθ 8 δηα ὨΟροῸ8 ΟΝ Π6 ΘΧΡΓ 8868 ΓΘ 86 ΒΆτὴ6 
ἢ 0Π086 ΠΟΙ 6 ὉΠ ΟΥΠΪΥ ἰδυρὩῦ τδηκιηα [0 οπίογίαιη. ὙγΒδΐ 
ΒΙΓΟΠΡΘΓ Ρῥ͵ΙΟΟΙΒ σὴ ψ6 ἄρδβισα οὗ ὑῃ6 δροβί θ᾽ 8: πο υ Υ ἀπα (Ἀ 0} []- 
Π688 ἴπδη {π686 ἢ 

Οἱ ἰμ6 μπαθδίσποα οοἱἰπείάοποοβ Ὀθίλσοοπ {18 ΤρΊ8616 ἀπὰ {π6 Αοἰβ 
οὗ [86 Αροβί]εβ, βε6 γ. Ῥαὶθγβ Ηογῷ Ῥαυ]ηα, παρ. ΧΙ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΊΤΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

Ι. ΤῊΑΤ Ῥαυὶ νγὰβ ἃ Ὀυβοποῦ θη μ6 τψστοίθ ἐμ βϑοομα ΕἸ 8616 ἰο 
Τιπιοίμγ, 18 ουϊάθηΐ ἴτομι 1. 8. 12. 16. δπὰ 1ϊ. 9.; δηὰ ὑπαὶ 18 1π|- 
ὈΥβοππηθηῦ Ῥ͵1θ 'ἰπ ΒΟπΘ Δρρθδγθ ἔγοπι 1. 17., Δα 18 ὈΠΊνΟΓΞΑΙΪΥ 
δαἀποα., Βαΐ, ψΠΒΘΙμΟΓ Β6 πψσοίθ 1Ὁ ἀυχησ ἢ18 ἢγβί ἱπυρυιβοπηγθηΐ, 
τοοογάἀθα ἴῃ Αοἰβ χχυἝ,, οὐ ἀυσὶηρ ἃ δεοοπα ἱτρυἸβοηπηθηΐῦ {μ6γα, 18 ἃ 
οἶπὸ μα [48 θ6θὴ τῦοῖ ἀϊδρυίθα. ΤῊΘ ΟΓΠΊΘΥ Ορ᾿ πο 18 δἀνοοδίοα 
Υ Πγβ. Ηαϊηπιοηά, Τιρμίίοοί, Τμαγάπον, Ηιιρ, δηα Ἰανιάβοι ; δῃὰ 

{π6 Ἰαϊίον, ὈΥ Ὦγβ. Βθηβοπ, Μδοκηιρηῦ, ἀπ Ῥαΐου, Βίβῃορ Τομ]π6, 
Μ|ο46118, Εοβοητα ον, Νϑαηᾶθῦ, δηα οἴμβοσθ.Ό ὙΤμαῦ {6 ᾿αβύ- 6 ἢ- 
ἐϊοπϑα ορἱπίοῃ 18 πιοϑῦ οοστθοῦ, γγχ6 {ΠῚῈ}Κ Ὑ71}} ἀρρθαγ ἔγοπι (Π6 [0] ον 
ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΙΙΟΏΒ  --- 

1. Α οὐοἸ]αϊίοη οὗἨ {86 Ἐρί81168 ὑοὸ 186 Ερβμοβίδηβ, Οὐοϊοββίδηϑ, ῬΒΠΠΙρρίϑηβ, δηὰ 
ῬΒΙοοα (τ ἰοἢ ᾶγο Κπονγῃ ἴἢ0 ἢᾶγο ὈΘοη τι ίθη ἀυγίησ 5.. ΚΔ} 5 3γδί ᾿τωρσίϑοι- 

1 Ὧχ, Μδοκηῖσ δ Ῥγοῦ, ἴἰο 1 Τίπι, βοςί, ἰν. 



ΟἈ ἐλε ϑεοοπά ριβέϊο ἐο ΤΊπιοέδγ. ὅδ 

ταθηῦ), τὶ ἐπ6 βοοοηὰ Ἐρ βιϊ6 ἴο ΤΙΠΊΟΙὮΥ, Μ11}} δον ὑπαὶ {π|5 ΕΡΙ81186 τγᾶ8 ποῖ 
τὶ θη ἀατίηρ ἰδ {{π|6 τ Βδη ἴμο86 ΕἸ ΡΙβ0165 γσοσα τυ θη. [ἢ 186 ἔὈγταοΣ ΕἸ Ρ 8068, 
186 δυῖμον σοηβαάηΕ}Υ Ἰοοϊκοαὰ ἔουταγὰ ὑο δῖ8 ΠΙθαγαίΐοη ἔγοτη οοηβηεπιθηΐ, ἀπ Ηἷ8 
Βροδαγ ἀδραγίαγα ἔσο οσμθ. Ηδ (6118 [6 ῬΒΠΙρΡρίδηΒ (ἰ1. 24.), “1 γυβῦ ἴῃ {116 
1μοτὰ μδῇ 1 αἷ8ο τα υβεὶ ἢ 8}.4}} δοῖμθ βῃοσγι γ.᾽" ῬῬΒΠθμοη Β6 Ὀ148 ἴο ργδρδσα ῸΣ Βὲπι 
ἃ ἰοάρίηρ ; “ΤῸ 1 ἰτυδβῖ," 8808 6, “ ἐμαῦ ὑβγοΌρἢ ὙΟῸΓ ΥΆΥΟΣΒΙ ΚΠ θ6 ρίνθῃ υπίο 
γου" (ναγ. 22.) Τὰ 186 ΕΡρΙ5β:16 θδΐογβ ἃ8 6 Βο] β ἃ ἰδηριδσο Ἵχίγοου αἰ οσοηΐ : 
“1 δ ΠΟΥ͂ ΓΟΔΑΥ 10 Ὀ6 οἴἶεγβα, δπὰ {π6 {ἰπι6 ΟΥ̓ ΤΥ ἀδραγίυσο ἰ8 δ Ββαηά. 1 Βᾶνθ 
Ιουρδῦ ἃ ροοὰ ἔρδὲ ; 1 Βανϑ δηθὰ ζτηΥ̓ σοῦγβα ; 1 μάνα κορὺ {86 111} ; Βοῃςθίογι 
1ΠΟΓα 18 ἰδ]ἃ ὯΡ Ὁ τὴ8 ἃ οτόνῃ οὗ χρη θουδβηθ88, τ μοὶ (86 Ἰμογὰ, [86 τἰριίθουβ 
δυάρο, 884}1} ριίνϑ τὴθ δὖ {μδὶ ἀδυ." (ἰν. 6---8.) 

Αραΐη, βοὴ [᾽6 ΦΌΓΠΙΟΣ ἘΠΙ80168 τοῦθ τυ ἴδῃ ἤγοῦι Εοιμθ, ΤΊ ΠΔΟΙὮΥ γὰ8 τὰ 
Ῥαυΐ; δπὰ μα 158 Ἰοϊῃηθα τὶ τι εἶπ ἴῃ τι πρ' ἢο ἴ86 Οο]οββίαηβ, ὕι:6 ῬΆΣ]ΙρΡΡίδπ8, ἀπά 
ἴο ῬῃΙΠ]δμλοη. 6 ῥγοβοηΐ ΕΡ δύ] 6 ᾿πὴρ} 168 ὑμπαῦ δ νγᾶβ δρβεπί. Εὐτίμβοσ, ἴῃ {86 
ἔογπιον ΕἸ  δι1οβ, ᾿ϑθπηα8 τ ὙΠῸ δ] δἱ Εοιηθ: “"Ἰυκα, 186 Ὀοϊονοα ργβίοϊδῃ, 
δηθὰ Πόπη88, στεοῦ γου." [Ι͂}η 186 ΕἸ ΡΙ8:10 ποῦν Ὀθίοσα 8: “ Πεοιηδβ δι ἢ ἔογβα κοι 
τὴ6, Βανίηρ ἰονοα 1818 ῥγδϑθηὶ τ ΟΥ]α, δηὰ 18 ρβοηθ ἴὸ Τ βοββα]οπίοδ." ΟἾΟΘ τρΌσὰ: 
ἴῃ {86 ἔοσμονρ Ερίϑε16, αν 88 σι δὰ], ἀπαὰ 7οἷῃ5 ἴῃ βα]υληρ μα (ΟὐΟ]οβδίδηϑ. 
[πὰ 186 φῬγαοβθηΐ Ἐρίοιϊο, ΤΟΥ 18 ογάογοαὰ ἰὼ Ὀτγὶηρ Εἰπλ ὙΠ Ἴα ΦΙῸΣ ΒΘ 18 
ῬγοβιδΌ]6 ὕο τ6 ἴον (86 τη! ηἰϑγγ." (1ν. 11.) 

2. Τ86 οἰγουτμηϑίδησοβ οὗἩ δὰ} 8. ̓τη ργΙϑοηπιοηῦ, 88 σοΐδγσο ἰο ἴῃ 1815 Ερ 8016, ὅσα 
τ 6]γ ἀἰἔδγαπῦ ἔγουι [86 ᾿ταρτϑοπιηθηΐ τοϊδίθα ἴῃ Αοίβ χχυΐ!. 80,81. ὙΒοη Β6 
γΓΔ8 ραογιηϊ ὑθα ἴο ἀνγο}] δἱοιθ ἴῃ 818 ὁσῃ δἰγθὰ μουβθ, δηὰ γϑοοῖνο 811} γοὸ σδιη6 ἴο 
μἴηι, ἀπά ΡΌὈ]ΙΟΙΥ ὕἤὉο ῥσθδοὶ (λ6 (ο8ρεὶ, Ὀοίηρ ρσυδγάρα ΟὨΪῪ ὉΥ 8 βίπυϊθ 80] 16. 
Βυῦ [Ὁ ἀρρϑᾶγβ Ὸπα 2 ΠἼπὶ, 1. 16--- 1 8.. ὑμαῦ 86 ΔροΟΒ᾿]6 γγϑ8 'π οἶοϑο σοῃβηῃοιμθηΐ, 80 
{παὺ ΟΠΘΒΙΡΒΟΓΆΒ, οα ἢΪ8 οομηίηρσ ἴο Εοπιθ, πδὰὰ σομΒ: ΘΓ Ὁ] 6 ΑἸ ου Π Υ ἴῃ Βπαϊηρ 
τὰ οὐδ. Απα {δδὲ οΥἸπι68 ΘΓ ΠΟῪ ἰαἰὰ ἴο 18 σβαῦρα νουῪ αἰ δσοηῖ ἴτοπὶ [Π086 
ΤΟΥΤΔΘΥΪΥ ΔἸ]οροα ἀρσαϊηβὺ Ηἶτη, ΔΡΡΘΔΥΒ ἔγομπι ἰ1. 9. ; ΠΟΤῈ ΒΘ ΒΔ08 ὑμδὺ ἢ)6 δ.}7678 
εοἰΐ, ουοπ μπίο δοπαβ, αϑ α πιαίεγαοίον ; Ὁ] ΔΉ] ᾿πρ  γίπηρ (δαὺ μ6 τῦᾶϑ ποῦ ΟΠΙΪΥ͂ 
αὐτιάσοα οἵ 411} 1: γῖγ, Ὀὰὺ αἰδο (δῦ Β6 γγα8 Ὀουπα, Βαμα απὰ ἔδοῦ, ἰὴ ἃ 6]0858 
ἀασηρθοη. Ὦγσ. Μδοκπισμῦ {8 |} 8 [818 88 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ὑπάοσ {Π6 ρῥτγοΐθπος (μδΐ ἢθ 
γγ88 Οη6 ΟΥὨ ἴΠο86 ΟἸ ΓΙ ϑ08η8 σβοὰ ΝΈΓΟ δοουβοά οὗ μανίηρ βδοῦ Εουια οὴ γα. 
Ἡδησα [86 ποτγὰ νυηιαϊε αοίον (κακοῦργος), ὙΓὩΙΟὮ ἴῃ {18 ράϑϑαρα ΤΩΔΥῪ τἸηθᾶπ ὑπδὺ [Π6 
ὨΡΟΘΌΪ6 νγ88 ἰχθαίθα 88 οὔβ οὗ ἰὴ6 σογδβί οὗ ογἸπ} 1} 8]8. 

8. ΤΊ|ια βιξυδιίοη οὗ δα], ἤθη ἢ6 πτοῖθ (818 ΕἸ 8.16, νγ88 δα ἰγοη οἷν ἀδηρΌΓΣΟΙΒ, 
ὙΠῖβ ἈρΡΘΑΓΒ ἔγοτα 2 ΤΊ. ἵν. 6, 7, 8. αηὰ ἔγοτῃ γ ῦβ6 16. ΠΟΓΟ, αὖ 1118 ἢγβῦ ἈΠΒΜΟΥ, 
81} θη ἔοσβοοὶς ἢ. ΕὝΣΓΠΟΡ (νογβα 17.), ἐλο Σογαὰ ἀεἰσενοώ λῖπι ὕγοπι ἐλθ πιοιίλ οΓ 
ἐλθ ἰἴοπ, ΟΥ 16 ογιο!γ οὗ Νεγο. Απὰ [ἢ νϑῦβα 18. 6 μορϑβ ἐλ Ζογα τοῖἱὶ (οἰϊθον" 
ἀΐπι ὕγοπι δυογῳ οοϊΐ τρογὰ, ὃν ρἈγϑβϑογοΐπρ ἀΐηι ὑσιίο ἀΐδ ἀδαυονΐῳ ἀϊπράοπι. 9 νὰ 
τού] ἀἰδγοηῦ ἔγοια 116 Ζϑηῦία ἰγθαϊπηθηΐ σοοοσάρα ἴῃ Αοἴβ χχυἝὶ., Δηα βίον 
τμαῦ {818 ΕΡΙ8116 νγαϑ πσὶτῦθι αὖ ἃ ἰδῦασ ρογίοὰ {δὲ 086 ὕνχο γρδγδ᾽ ἱπιρυϊβομηιθηΐ 
τηθηϊ!οποα ὈΥ ΖωυΚα. 

4. Τὶ ἄρρϑθδγβ ἔγουι 2 ΤΊμι. ἰν. 18. 20. (μδὲ θη ἴπ6 δροβίΐα ττοίθ, Β6 Βδά ἰαἰθὶῪ 
Ὀδοη δἱ τοδϑ, Μηδία, απ Οοσϊπίθβ. ΤῊ8 νγαϑ ἃ αἰβογοης τουΐα ἔγομι ἐμαὺ ἀ6- 
βου θὰ ἴῃ {86 Αοϑ. ΑἾδο ἴῃ 2 ΤΊ. ἰν. 18. μ6 ἀθβίσεϑ ΤΊΩΟΙΕΥ ἴοὸ Ὀτίηρ τὶτ Ε1πὶ 
ἃ οἷοαῖκ δηὰ βοηβ Ὀ0ΟῸΚ8 πο δα ΒΔ Ἰοῖδ αἱ Ττολβ. Βαΐ ἱη 18 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο 1ἴα]γ ἴῃ 
Αοἱϑ χχνὶϊ. Βα ἀϊὰ ποῦ οοπῆθ ἤϑᾶσ ΤΥοδϑ. [Ὁ 8 ἴγὰθ μὲ υἱβι θὰ {βαὺ ῃΐδοθ οπ Βΐ8 
ὙΓΑΥ ἴ0 Φ6τγαβδ] θα. (Αοίϑ χχ. ὅ---7.) Βιυΐῖ 88 (}}}8 ν]βὶς ἴο τοῦδ Βαρροπθὰ ἴῃ {δα 
γοὰν δῆ, δῃὰ ἴδ6 ρῥγοβϑθηΐ ΕἸ Ρρ 8016 νγγὰϑ ποὺ τσ θη Ὀσδίογα 186 γδασ 6, {1686 δΓ(16169 
66 Ὠοὗ ΤΠ6η Ἰοέν ἴΒοτσα; (δ ̓6 πουὰ ΒΑγαΪΥ Βᾶνο ἀοἰαγοα δεπμαϊηρ [ῸὉΓ ἴΒμ6πὶ [ῸΓΣ 
Βθύβθη οὐ οἱρῃὺ γϑᾶγϑ.0 Ηδ ποιὰ σαίθμοῦ ἰᾶνα βοηΐ ὉῸΓ Ἡϊότα ἴο Ομ ϑασδα, ΘΓ Β6 
ὙΓΔΘ 1 ὈΥΒΟΏ {ὔπ2Ὸ ΥΘΆΓΒ; ΟΥ̓ ΙΏΟΤΘ ΘΑΓ]Υ ΟἹ ΒΪ8 ἢγϑὺ σοτηϊηρ ἴο Βοχηθ. 

ὅ. 6 6 στοῖθ [18 Ερὶ 8:16, ἃς Βεαὰ Ἰοἴν ΤΙοΟρ τυ βἰοὶς δ Μιδίυβ. (ιν. 20.) 
Βαὶ {μ18 οο]Ἱὰ ποὺ Βανα δρρθηθαὰ οἱ {86 ΟΊ ΣΟΥ ἰο «ογυδβαίθιη, Ὀθοδιβο ᾿ΓΥΟρΡἢΪ- 
08 ΜὙᾺ8 ὙΠ} δὲ, ῬΔῈ] δὖ Ψογυβαίοα (Αοίϑ χχὶ. 29.), ἀπά ἴῃ 18 νογᾶβθ ἔτοτὰ 
(πδαγθα ἴο [ΓΑ] [6 α΄ ποῖ ἰουοῖ αὖ ΜιδοίαθΒ. [0 15 οὈνίουϑ, σοπίγαυυ ἰὸ Ὀσ. 
1ματά που 5 ΒΥρΟΙ 6818, (Βαὺ [86 ποῖ τπὶπα που Ἱὰ ποὺ δυο σ ὑμοῖὰ ἰο ῥτοσθοα ἔυσμῈ Σ 
πολ ἔσο Οηϊάυδ αἰοηρ [6 οοδϑὺ οὗ Α814. (Αοἰβ χχνυὶ!ὶ. 7.) 

6. Ῥαὰ] 88γ8 (2 Τί πι. ἰν. 20.) ἰδαὶ Εταβίυϑ βίαγϑὰ Ὀθμϊπα αὖ Οογπίμβ. ὙΠ δροβί]θ 
τουϑὺ ὑβεσθίογθ ἤν ραϑϑϑὰ ἐβσουρῃ Οὐγίητἢ οἡ τμαὲ ἸοῦγΠΟΥ ἴο Εοπιθ, δίνοσ ΒΊΟΝ 
α στοῖα [μἷ8 ΕἸ ΡΙ8[15ϑ. Βυῦ ἤγοια Οθθαγθα [0 {{8}γ, ἰὼ Αοὺβ Χχυμ!. ΒΘ ἀϊὰ ποὶ ῬΔ88 
ἰγουσὰ ΟοΥηίῃ. Ὧγ, δγάποσ 8 ὕπο ΟὈ]ΘΟΟΏ8 ὑ0 (818 ἀγριχηθηῦ ΔΙῸ ποὺ 88.18- 



δδθ Πηϊγοαπμοέϊογι ἐο ἔδο εοιυ Τοβίαηπιοηΐ. 

αοΐοσγ. ἘῸΓ 86 Β4γ8 (δὲ Εταδία9 βδίαγοα Ὀοδὶπά αἱ Οουιηι θη 5... Ῥδὺ] Ἰοδὲ ἐμαὶ 
ΟἷἿγ ἴο ροὸ ἴο Φογυβαθηι, (πουσὶι ΤΊ πιο, 80 γὰ8 ὑπο τὴ δι. Ῥδυΐ, πυβὲ Πᾶνα 
πονῇ ἰδαῦ οἰγουπιβίδηςο, Ὀὰὺ δ. ῬΔῸ] ΟἿΪΥ τιδθθα ἰο τγϑηιϊπὰ εἶπ οὗ 1ἴ, ---τοΥ Β6 
ΤΘη ΔΙ Οη8 8 βίϑυΥ, Ὀδθοδῦβα δ6 νγαϑ βοηΐ ὈΥ ΡῈ] ἔγοπι ΕἸρμ6ϑ08 ἱπίο Μοοάοῃϊβ 
(Αοἰ8 χίχ. 22.) ; δπᾶ πβθῃ Ῥϑὺὶ], ροϊηρ {ποῦ δ]8βο, γοϊυσηθα ἴο Αβὶδ Δϊπου, μα ἀἰὰ 
ποῖ γτοΐυτη τ} δῖπι, ποῦ Ὀαΐηρ τηϑηϊοημοα ἴῃ Αοἰβ ΧΧ. 4. 

ΤΠ τοϑυϊῦ οὗὨἨ (ῃ6 Ῥγθοθάϊηρ ΟὈΒΟΥν Δ ΟῺΒ 18, ὑμαῦ {815 ἘΠ ΡΙ8{16 νγαβ 
τυ Ὀγ Δ] αἱ Βομηθ, δηα ἀυγίηρ' Δῃ ᾿ργιβοησχηθηΐ αἰ ογοηΐ [ΓΟμὶ 
{πᾶῦ τοοοσαθα ἴῃ Αοίϑ χχυ. αδιὶ ἈρΡρϑαγβ ἴο αν Ὀδθθη τοϊθαβοα 
ἔγοταῃ 818 δοῃβπηοιηθηΐ Α. Ὁ. 68, δηά, αἰοσ υἹβι ρ βουθσαὶ ουγοθ68, 
τοίυσηθα ἰο Βομηθ ΘΑΡΙΥ ἴῃ 6ὅ; ὙΠΟΓΘ, δἴζοσ Ὀϑίηρ σομβηρά γαῖμα σ 
ΤΟΥ͂Θ (Π8Π ἃ ὙΘΆΓ, ἰὖ 18 ΡἜΠΟΓΑΙΥ ἀρτοοα {παὺ Π6 ΜῊΝ ΤΩΔΓΓΥΤΌΌΙΩ 
Α.Ὁ. 66. ΝΟΥ͂, 88 [Π)6 Δροβίϊ6 τοαιϑδίβ ΤΊ ἰο σόα ἴο Ὠϊπὶ 
θαίογο ψιμίοσς (2 ΤΊμπ. ἵν. 21.}, 10 185. Ῥγοῦδθ]6 ὑπᾶῦῷ (18 ΕΡΙ8116 νγὰβ 
γι 6 1η {Π6 τηοηίῃ οὗ ΨΪΥ οὐ Απριιῦ Α. Ὁ. θὅ.: 

11. 10 18 σΘΏΘΓΡΑΙΙΥ͂ Βαρροβοα ἐμαὺ ΤΊΟΙμγ 88 αὐ Ερμθβυβ τ Πθῃ 
Ῥδὰ] ψυγούθ 818 βεαοοῃμα Τρ: 8116 ἴο ϊπ|. ΤῊΪΒ Οριπΐοῃ 18 δἀνοοδίοα ὈΥῪ 
Ὦγβ. Ἰμασάμοσ, Βθηβοῃ, δῃὰ Μαοκηϊρῃῦ, Ὀὰὺ 18 ορροβθα γ Μ|οΔ6]15 ; 
ὙΠῸ Πᾶ8 ββοσσῃ ὑμαὺ ΤΊΠΊΟΙΠΥ τγὰϑ τηοδῦ ῬγΟΌΔΌΙΥ βού μθ γα ἴῃ Αβὶα 
Μίποῦ ψμθὰ Ῥδὺ] βοπὶ {818 Ἰο ον ἴο τὰ, Ὀθοδυβα {π6 δροϑίϊβ, ἑονγαγ 8 
1Π6 οἷοΒβα οὗ {π6 ἤτβῃ οπαρίοσ, πθη 08 Βανοσαὶ ΡΟΥΒΟῚ8 ὙΠῸ αὐγο]ς ἴῃ 
{πα τορίοη, δηα αἰβδο θθοῦυβα (2 ΤΊ. ἰν. 13.) ἢ6 τοηιοβίβ ΤΠ οτΠΥ ἴο 
Ὀχιὴσ ψι ἢ ἴτὰ ἐδδ οἱοαΐ, δοοάβ, απά ρατολπιοπέδ, Μ Βιοὰ 6 δα Ἰοῖς 
Ὀοῃπα ᾿1πὶ αἱ Τχοδβ; δηα Ὀοοδῦβο Τ͵οΟΔΒ ἄοοβ ποί 116 ἴῃ ἴπ6 τουΐθ 
ἔσγοιῃ Ερῆδβυβ ἰο Βομλθ, ἴο ΒΙΟΝ οἱὖγ ΤΊπγοίμν τγαβ ἀθϑιγθα ἴο “' στηλο 
Βαβία (0 οοΐῃδ [0 ἢϊπλ θαίΌΓα πψιπίοσ,ἢ (1ν. 21.) ΜΊΟΒα6]18 Θοπο 68, 
{πογοΐογο, (μαὐ Ῥδυὶ, ποῦ Κποσιηρ Χο σμοσο ΤΊ οἴ νγαβ, τοί 
(0 πῖτα {18 ΕἸΡΙϑ016, μοι Π6 Ἰηϊγυβίοα ἰο 8 βαΐθ ρούβοῃ (σοὶ Ὀζγ. 
ΒΘΏΒΟΠ ΒΌΡΡΟΒΟΒ (0 αν ὕδθθῃ Ὑγομιουβ) {παὺ ψγα8 ἰγανθ ]ησ ᾿ηῖο 
Αβια Μίποσ, σι 8 ΟΥΘΣ ἴο ἀβὶνοσ 1ὖὺ [0 Ὠἰτπὰ ὙὙΒΘΓΘΥΟΓ π6 τιϊρὶῦ 
δα Βιη. ᾿ 

11. ὙΠ ᾿ωπηοαϊαῖθ ἀσδῖριι οὗ Ῥδὺ] ἴῃ τυ ηρ {μ18 ΤΌ Ί8116 ἰοὸ 
ΤΠΊΟΙΌΥ, γα8 00 ἈΡΡΥΪΒ6 ϊπὶ οὗἩ [86 οἰτουτηβίδμοθϑ {παῦ πα ΒοΐΆ 6 ῃ 
Βῖπχ ἀυγίησ ἢΪΒ ΒΘοΟΠα ἐπ ργβοητηθηῦ αὖ Βοπλθ, δπα ἴο σοαυδβὺ Π]πὶ 
ἴο οοἴηβ ἰο Ηἴτα Ὀϑίοσο {86 δηϑυϊης σψὶηίοσ. Βαΐ, θϑῖησ ἀποογίδϊῃ 
ψΒοίμου ἢς βου α να 8Βοὸ Ἰοηρ, [6 ρᾶνθ μΐτὰ ἴῃ {18 Ἰο 6 Γ ἃ νΑΓΙ ΘΙ 
οὗ δάνϊοββ, οἴλγρθθ, δῃα δποουγαρσοιηθηΐβ, ἔοσ {Π6 [18] ἀἸβομαγσα οὗ 
[18 ταϊηϊϑίθγαὶ μποίοηϑ, ει ἢ (86 ΒΟΥ δα αἰεοίοη οὗ ἃ ἀγιηρ 
Ραγοηῦ; ἴῃ οσγάβγ ἐπαΐ, 15 6 βῃου]ὰ 6 ραῦ ἴο ἄθδίῃ Ὀθέοτα ΤΊ πο ΠΥ Β 
ἈΓΓΙ͂ΨΆ], [Π6 1058 τσ ἴῃ ΒΟΠῚ6 ΠηΘΑΒΌΓΘ Ὀ6 ΘΟΙρΘηβαίθα ἴο Πῖπὶ ὈΥ͂ 
{Π6 Ἰηϑίγαοσίοη8 οοῃίδιηοα ἴῃ {818 ΔάἀμπλγϑὉ]6 Τὐρίβι18. 118 (818 νον, 
ΑΙΘΥ ἜΧργθββίησ ἢ18 δδοιϊοηδία οοῃμοθσῃ ἴῸγ δ, μ6 ἌἽσμογίβ δίτη ἴὸ 
Β.Γ ὉΡ ἰδ6 σι ν᾿] ἢ μαὰ θθθη σομέοστθα ἅροι μῖτὰ (2 ΤΊπ,. 1. 2--ὅ.); 
ποῦ ἰο 6 ἀϑῃδιμηθα οὐ {Π6 ὑββυ ΟΥ̓ οὗ ἐμ [μογὰ, ποῦ οὗἩ Ῥαὺυ} 8 βυογ- 
ηρϑ8 (θ---16.); ἴο ΒοΙα ἔαβί {Π|6 ἔοστη οὗ βουπᾶ σπογάβ, δῃὰ ἴο συδγὰ 
1ΩΥ]Ο]Δ0]6 ἰμαὺ ροοὰ ἀδροϑὶῦ οὗ (οβρεὶ ἀοοίτιπο (1. 13, 14.), ψ ]οἢ ΒΘ 

1 ῬΑ]ογ δ Ἠογα; Ῥαυϊίηξο, ΡΡ. 8308---.305.; ΟαἸπιοί, Ῥγοίδοθ βισ 18 βοοοπάς Ἐρίϊσο ἃ ΤΊ- 
τοοϊμές; Μαοκηΐρμι δ Ρτοίδοο ἴ0 2 ΤΊσα. δοοῖ, ἱ. ; γ. Βοπβοπ 5 Ῥγοίδοε ἴο 2 Τίπ). ὑρ. ὅ01 
--517.;, ΜιςἢΔ6118᾽8 [ηἰχοὰ. νοΐ. ἐν. ΡρΡ. 168 --177.; Τζλτάμοτ Τ ΟΓΚΒ, ϑγο. γνο]. Υἱ. ὑῃ. 338 
--275.; 4ἴο. νο]. 11}. γν. 808---ϑ21. 

2. ΜΙοἢδο]Ἷ8, νοὶ, ἷν. ΡΡ. 16] ---164 



Οἱ ἐμθ ϑεοοπὰ Ἐρύδεϊε ἰο Τὶηιοί]ιν. ᾿ς ὅδ7 

γγ88 ἴο σοτησηϊῦ 0 ἐδ: ἢ] πθὴ ὙΠῸ Βῃου]ᾷ Ὀ6 4016 ἐο ἐδδοῖ οὐμοῦβ 
(1. 1, 2.}; ἴο δηϊπιαΐθ ἢϊπὶ 0 θη ΌΓΘ, ΜΠ [Οσγαὐπα6, ΡΘΥΒΘο 1018 ΤῸΓ 
{86 βαῖκο οὗ {π6 (ἀοβρεὶ (11. ὃ----13.}; ἴο ΒΌΡΡΥΙΘΒΒ δῃα δνοϊα Ἰορουηδοῦῖο8 
(14. 23.); ἴο ἀρρτύονβ δ:πι86 1} ἃ [108] τοϊη!δίον οἵ [86 πογὰ (1ὅ--- 
22.); δῃᾷ ἴο ἔόγαναγη αἴ οὗ [6 Ρ6γ118 οὗ (86 αὶ ἄδυβ, 1π δοηβο- 
4αθπο6 οὗ σὑ]οκοα Πυροοῦ 1041 Βοάοοῦθ Δα ΘΏΘΙ168 οὗ {π6 συ, 
ὙΠΟ ονθῃ ἴθθη ὙΟΥΘ ὈΘρΡΊΠΠΙηρ ἴο ΥἹ8Β6 'π {86 οἢυχοῦ,. Τῆρδα δ. 
Ῥδα] δαἀπηοῃ βῆθβ ΤΊΔΟΙΠΥ ἴο 866, ρἰνϊηρ Πΐπλ Αγ ουΒ ΔῈ 0η8 ραϊηδὲ 
ἴοι. (}..} 

ΙΥγ. ἐν ἘΡΊ8ι16 ὑἐπογϑέογα οοῃβὶβίβ οὗὨ ὑγϑθα ῥασγίβ; υἱΖ. 

ῬΑΒΤΙ. Ζ7.ο 7]ηδογίρέϊοη. (1. 1---.) 
ῬΑΒΤῚ 11. Απ Ἐσλογίαίίοπ ἐο ΤΊπιοίλῳ, 

5ΕΟΤ. 1. Τὸ ἀπροηοθ, ραῦθηθθ, ἀπμα Ηγτηποβ5 ἴῃ Κοαρίηρ {86 ἔογμι 
οὗ βουῃὰ ἀοοίγίπθ, ᾿π Ἡ ΒΙΟἢ 18 Ἰηἰγοἀυορὰ ἀπ αβθοιπρ' Ῥγάγοῦ ἴῃ 
Ῥ6Πα] οὗ Οποβιρμοσιβ, (ἰ. 2---18.) 

ΘΈΟΤ. 2. Τὸ οὐ αάθ ἀπάοῦ 8 ΠΠ]οὕ 08 Δ πα] ρογϑοουϊοηβ, ἰο ἀθ νον 
186 ἀποοτταρίθα ἀοοίχπα οὗ {μ6 (ἀοβρβὶ ἴο οἰβϑῦβ, αῃᾷὰ ὑὸ ῬυΥ 
οὔ "8. (11.) 

ΒΈΕΟΤ. ὃ. Τὸ Ὀόναγα οὐὗὨ ἔδ[βα ἐδδοῃοῦβ, τ η0 “66 ργραϊοίβα ἴο 8.186 
ἴῃ {86 Ἰαβί Ππι68 (086 ῥτδοῦϊοθϑ ἃγθ ἀθβοῦθ6ά), ἴο θ6 σοπδβίβπίε 
ἴῃ. 818 ργοίθββίοῃ οὗ ἴμ6 (ἀοβρϑὶ, γϑδίϊπρ' οὰ ὑμ86 Ῥ]ΘΠΑΤΎῪ δου Υ 
οἵ Ηοῖγν δϑογιρίυσθ, ἃμα τὸ Ὀ6 αἰ ροηῦ ἴῃ 18 τοϊηϊδύθσιαὶ Δ θουγΒ. 
(1. ἵν. 1-.-8.} 

ῬΑΕῚ 111, Τῆς Οορποϊιδίοπ, οοπίαϊπίησ ἐδ Αροεϊε᾽5 Ποφιιοεί ἐο Τιπιοίλῃ 
ἔο σοηϊθ ο ᾿ϊΐπιὶ α8 δοοῦῖι α5 γμοβδϊδῖο, ἑοσοίλοῦ ιοϊέΐ, υατίοιι5 ϑαϊμέαζϊοπ 
ῶν ἰλε Βτγείλγεη πὶ Αεα Μίπον. (ιν. 9---22.} 

Ὗ. Α8 {μ18 Εριβι]8 νγὰϑ πσι θα ὑο δύ. ῬΑ Β τηοϑὺ Ἰηδπχαία ἐγ] ἢ, 
ὑπάον {π6 ταϊβουῖθβ οὗ ἃ σοὶ, ἀῃὰ 1ῃ6 πραΣ ργοβρθοῦ οὗ ἀθαίῃ, 10 τηδῦ 
Βοῦνϑ ἴο δχῃιριῦ [Π6 ἴδιοροσ ἀπα ομδγδοίοσ οὗ [Π6 δροβίϊβ, δῃὰ ἴο οοῃ- 
ΨΙΠη06 υ8 ὑπαῦ Ὧ6 τδϑ Ὧ0 ἀδοοίνοσ, Ὀαὺ ΒΙΠΟΘΓΘΙΥ Ὀ6]]ονοά {μ6 ἀοοίχ! 68 
ὙΒΙΟἢ Π6 ργθδομοᾶ. “Ἅ“ΤῊ18 Ἄχο]θηῦ τι ηρ;, (μΟΥΘΌτα, ψ11}1 θῈ6 τοδά 
Ὀγ {6 ἀ18610]68 οὗἨ ΟὨγῖβί, ἴο {[Π6 πὰ οὗ {μ6 πο υῦἹᾶ, τι {π6 μρμοϑὶ 
βαϊϑίλοϊϊοη. ἀπά {πὸ ᾿τωργθββίοη Ἡ ΠΙΟὮ 10 πγυδῦ ἤᾶνα οα {Π|6 1} τη] η68 
Ὑ1}1 οἴζθῃ Ὀ6 τϑοο]]θούθα ὈΥ͂ ποῖ ψἹ} [16 ρτοαίοδιὶ οβδοί, ἔοσ {Π8 οοη- 
βυτηδύίοη οὗ {μοῖρ ἢ ἴπ (6 (ἀοβραὶ, ἀπα {μοὶ ν᾽ ΘΟ, δοίη ὑπο 4]] 
[86 6Υ118 σοι {Π||ῚΡ Δάμαγοποθ ἴο [86 (ἀοΒροὶ τλδύ Ὀτὶπρ' ἀροῖ {Π6 μη}. 

“4 Ἰτιδρίηθ," βαγ8 γσ. Βϑῃβοη, “ ἃ ῬΙΟῸΒ ἔδίῃο τ, ὑῃμ 6 βοηΐθπος οὗ 
ἀθαὶῃ ἔῸΣ 18 ΡΙΘΙΥ δα Ῥθηθνοΐθηοα ἴο τηδηϊκῖπα, νει ηρ ἴο ἃ ἀαξι] 
δηα αἰδούοπδίσθ βοη, {πα ἢ6 ταϊσῃῦ 866 8πα διιργϑοα Ἀϊπὶ ἀραῖη ὈΘΙΌΓΘ 
δ ἸοΡα {π που] ; Ῥαγθου]αυγ {μαῦ Πα ταῖρῦ ἰΙθανο τ [ἢ Ὠἷπὶ Ηἷ8 ἀγίηρ; 
σΟΠ 848, Δηἃ ΘΠδΓρα εἶτα ἴο ᾿ἴνα δηᾶ βου 885 6 δᾶ ἀοῃοθ: --- πᾶ 
τοῦ Μ0}}} ἢανα {π6 ἔγατηβ οὐ {86 δροβυ]θβ υαὶπὰ, ἀυχίηρ [86 τυ πσ οὗ 
{818 σΠ016 ΕἸΡΙ8ι16.᾽} 

Οπ [Β6 ὠρμαοπίγποα οοἱποίάοποος Ὀδύνγαθη {818 ΕἸ ρ 8016 δμᾶ 1μ6 Αοἰβ 
οὗ [86 Αροβί!θ8, βε6 Πγ, Ῥα] ον Ηογ Ῥδυ πα, πάρ. ΧἼ]]. 

 Ῥγρίδοθ (ο 2 Τίτη. Ὁ. 517. 



δ88 ]ηϊγοακποξίογι ἐο ἔἐδλο Λῆειο Τοςίαηιοηΐ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

ΟΝ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΙΤΌΒ. 

Ι. ΤΙΤΟΒ νῶ8 ἃ ασοοῖκ (τ. Βϑηβοι {18 Β6 τγαβ ἃ ἡδίϊνο οὗ Αὐτο ἢ 
ἴῃ ϑυσία), δπα ομο οὗ δι Β ΘΑΥΪΥ οοηνογίθ, 1π0Ὸ αὐϊοπαρα δῖπὶ ἴο Ψ6γὰ- 
ΒΆΪΘΙΩ, Α. Ὁ. 49, ἀῃπα αἰουννασαβ ἰγανθ]]δα τι δ. (Τιῦ, 1. 4., (αἹ]. 11. 
1--3., Αοίϑ χν. 2.) βοηθ γθδγ8β δἴψοσ (818 νχ πᾷ (παὺ δὰ] βεῃΐύ ἢ ΐπὰ 
ἴο Οοτμίῃ (2 Οον. χὶὶ. 18.), ἰο ᾿ἱηνοβραϊο δῃα τορογί ἴο δίπ {π6 βίδίβ οὗ 
[π6 οδυγοὶ τη δαῦ ΟἸἿΥ, δηα Ῥαγ σου αυ]Υ ἴ0 τοροτῦ σψμδὶ οἴοος πδά 
Ὀδοῃ ρῥγοάδυςοα ὈΥ ἷδ ἢγβί Εριδῖ]6 ἴο 86 Οογιηίλαηθ. ΤῊ 1π|6]]1- 
σθηοθ Ὀτουρῦ [0 {π6 Δροβί]α Ὀγ '“Γττὰ8 αβοσγαθα ἴσα [Π6 Πἰρμοϑί βαί18- 
[Ἀοίοη, 88 10 [ὯΣ Θχοθϑαβα 811] ἢ18 Ἔχρϑοίδίοπβ. (11. 6--- 18.) Απά 88 
Τιυβ δα δχργθββθα ἃ ραγίϊοιασ σαρᾶγα Ὁ (86 (οί δη8, 1Ππ6 
ΒΡΟΒΆ]6 {μβουρθῦ ῬΓΌΡΟΙ ἴο δθηα πὴ Ὀδοὶς ἀραῖη, νἹΓἢ Βοῖα οΟἴμοΓ8, ἴὸ 
Βαβίθη {86 οΟἸ]δοὕοι ἔοσ 1π6 Ροοῦ Ὀτθίβσθῃ ἴῃ 9 υἀ68. (ν1}}. 6.) ΑἸΟΥ 
{Π18 νγὸ τηδοῦ 1 0 ἔυσΊ ΠΟΥ ποίϊοα οὗ ΤΊΐα8; ὁχοορὺ μαῦ 6 18 τηϑη- 
ἘΙΟΠΘΑ ἴῃ {118 ΕἸ ΡΙ8016 ἃ8 ἢανίηρ Ὀθθὰ σι δὰ] τὼ Οτοία (ΤΊ, 1. δ.) 
δηα 2 ΤΊτα. ἰν. 10, (ΒΒΟΣΏΥ Ῥοΐοτο {παὺ Δροβύ] 6 8 στηαγίυγάοση) 48 Ὀδϊην 
ἴπ Πα ηαῦα. Ηον ΠΙΡΉΪΥ Πα νγὰβ δϑίθαεπιθα ΟΥ̓ {π6 στοαΐ Ἀροβέ]θ οὗ 
{πΠ6 (ὐδηί1]68, 18 ουϊἀθης ἔγοιῃ {π6 δδοιίοηδίθ σδηηοῦ ἴῃ ἩΙοΐ ἢ6 88 
Βροκθη οὗ πἷπι ἴο {6 (οὐ μἰδηβ.' ὙΒοίπου Τιΐὰβ ὄνον αυϊτοὰ 
Οτοίθ γα ποὺ ποῦ: ποὶῖμοῦ βᾶνα 6 ΔΩΥ οογίδιῃ ᾿πίοστηδίϊοι ο0η- 
οοσηΐϊηρ; {116 {ἰπη6, ρΙΔ66, ΟΥΓ ΤΆ ΠΠ6Γ, οὗἉ 18 ἀθδίῃ. 

11. Υὲδ μᾶνα μο οογίδίη ᾿ῃἰουταα οι ΘῈ ΟΥ ὈΥ ποτὰ (ΟΠ τἸβυϊδηϊν 
ὙΔ8 Ηγδβί ρ]δηΐθὰ ἴῃ (ὑτοίθ. ἊΑ8 βοὴ Ογθίδῃβ Ὑγ6γ6 ργοβθηῦ δὖ {Π6 
ἤγϑι οἤιιβιοη οὗ {86 Ηοὶν ὥριστιῦ δ Φογυβαϊδηὶ (Αοἰβ 11. 11.), ΒΊΒΠοΡ 
Του] 6 ὉΠ ΚΒ 16 ποῦ ᾿ρτΟΌΔ 016, {παΐ, οα {Π6ῚΓ τούασῃ Βοιηο, (ΠΟΥ 
ταὶ! θ6 [86 τη6δΔη8 οὗἩἨἁ ἰπἰτοἀποϊηρ [πΠ6 (ἀο8ρ6] διλοπρ' {μ6ὶγ οουπίγυ- 
τη6η.2 Βυὺ Μιομδ6118, Π τ. α]65, δῃηα ΤΊΔΩΥ ΟἴΠΟΥ ΟΥΤ(168 ἃΓΟ οὗ ΟΡΊ ΠΙΟῚ 
{μαῦὺ ΟἿ γΙβυιδη νυ 88 ἢσβὺ ρἰδηίοα πογὸ Ὁ Ῥαδαὶ, ἀυγίηρ (Π6 γοᾶγ δά 
8 41 (πα΄ Βα βρεπὺ δἱ (ὐοσιμίμ, θούσθοῃ ὕπο ἰαἰίου ραγί οὔ Α. "Ὁ. ὅ], 
ἃ πα [Π6 ἔογμλοΓ ρμᾶτί οὗ Α.Ὁ. δ8.(. [{ Δρρϑδτβ τοῦ 2 (ὑοτ, ΧΙ. 14. Δη4 
ΧΙ. 1. (Δοοογαϊηρ ἴο 1π6 νἱθνν Δίκη ὈΥ 8οη16), ἰμαῇ [886 ἀροβί]ς αἱά 
ΠΊΆΚ6 ἂπ ΘΧΟΌΓΒΙΟΙ ἀυτηρ {118 Ἰηΐογναὶ, δηὰ τοϊυγηθα ἴο ον. [ἢ 
{Π15 Ἔχουσβίοι 1δ 18 Βαρροβϑα ἐμαύ μ6 τηδάδ ἃ νογαρθ ἴὸ Οτοῖθ, 1ἢ ογά ον 
ἴο Ργθδοῖ ἴΠ6 (οβραὶ {μογθ, δπᾶ ἰοοὶς Τιῖα8 τ τ ἢϊπλ 88 δὴ αϑβιβίδηϊ, 
γμοπὶ Β6 ἰεν ὈΘΪπά ἴο γσορυϊαΐα {π6 δομοθγηβ οὗ {πᾶῦ οὨυτοῖ. (ΤΊΣ 1. 
δ.) «Φ0οββρῆι8 ᾿Ἰῃἤοσιηβ ἃ8 {παὶ [ΒΘ Γ6 ἼΤΟΓΟ ΤΊΔΩΥ «6008 1η {18 15]απὰ 
αὖ 1{π6 πὴ Ῥδὰ] ψτοίθ {π|8 1 ρΙ8816 ἰο ΤΙτὰΒ; δηὰ {Π6 δροϑί]β β6θπὶβ 
ἴο αν σοηβιἀθγθα {ἢ6πὶ ἃ τοτΘ ἀδηρΘΓΟΙΒ ΡΘορὶα ἴμδη δ 6 Οτοΐδηβ 
(ποιηβαῖνθϑ, ὙΠῸ ὙΟΓΘ ΓὈΓΠΊΟΥΪΥ ποίογιουϑ ΦῸΓ ὈΊΓΔΟΥ, ἰυχυγΥυ, 46- 
ὈδυσΠΟΥΥ, δηα οϑρθοία! ἢν ἴῸγ ᾿γίησ. 8300 ᾿ηΐδιηουβ 6 γ6 ὑπ ν [ῸΓ {ΠΟῚΓ 
ΒαθιΐαΔ] ργαοίοα οὗ [αἰβϑθῃοοά, ἰῃδὺ κρητίζειν, ἐο αοὐ ᾿ἰζε α ΟΥεέαπ, νγ88 
ἃ. Ῥτγονογθ αὶ ὕθγια ἴον ἐθέϊπν α [Δ6. ΝΆ ἴμ686 νἱοοβ {ΠῸῪ μογα 
οαγροά Ὀγ Ερ᾿ θη ά 68, ὁπ οὗ {π6ὶγ οσσῃ ροοίβ;; δῃᾶ δὰ] μὰ8 αυοϊοά 
ἢ ἃ8 Οχργοββίηρ 1ΠΟῚΡ ἰγὰθ οδαγαοίοσ, (ΤΙ 1. 12.) 

1 566 ῬΑΓ ΟυΪΑΥΙΥ 2 Οὐογ. ἰϊ. 13, Υἱΐ, 6, 7. 18 -ἰ|τ5.. νὴ]. 16---28. αηὰ χὶ!, 18. 
2 ἘΠοΙοη8 οὗἩ Ο γι διίδη ΤἼΘΟΪΟΡΎ, νοὶ]. ἱ. Ρ. 446. 
5. Αηϊ, Ζυα, 110. χΥ], ο. 12. αὶ 1.; Τὸ Β0]], Φυά. 110. 11. ὁ. 7. 8.1. ὅς, 



Οἡ ἰδὲ ΚΕ) ιϑέϊο ἐο 7 ξιι8. δ59 

ΠΙ|Ι. Νὸ ἀαία 18 8ο οομίγτονογίθα ἃ8 {μαΐ οἵ 86 ΕΣ Ίβ|16 ἰο ΤιΐαΒ. 
ΜΊο861185, το {81Ὲ 8 10 νγὰβ τυτι ἴθ ΒΟΟῚ ΔΓΘΥ ἢ18 ΒΡ ροΟΒϑα νἱδιύ ἴο 
Οτοίο, 15 οὗ ορὶ ποι {Πππδ8ξ, πῃ {86 ΘΠ ΣΟΠΟΙορΊΟΑΙ ἀσταπροτηθηῦ οὗ Ῥδ0}ἘΒ 
ἘΡ 8116, 10 δϑῃου]ὰ θ6 ρ]δοθα Ὀούτνοοη [πΠ6 βϑοοπα Εριβιϊθ ἐο 86 Τἢ68- 
βϑ] ομἶδη8 (Α. Ὁ. 62) δα {86 ἢγβί Ερ 8616 ὑο {π6 Οὐουι δ ΐδηβ (Α. Ὁ. 57). 
Ηὺρ; μΙκοθβ 10 θϑύνγθθῃ [86 ἔνγο ΕΡΙΒ0168 ἴο {6 ΟΟΥ μῖδη8; Ὦγ, Η 8168 
ἀαίαβ {18 Ερ 8116 ἴῃ α. Ὁ. 62; Πζγ. Ἰμδτάπον ἴῃ ὅ6; 1ωμοτὰ Βαιτϊηρίομ 
1η ὅ7; Ὠχ. Βϑβοη δπα ΒΊβῃορ Τοιὶπα ἴῃ 64; «πα ΒΙΒῃορ Ῥδδίβοῃ, 
γϑ, ΨΥΒΙΟΥ δπὰ Ῥα]θυ, δῃὰ [86 Β10]6 ΟὨΤΟΠΟΙΟΡῪ ἢπ Α.Ὁ. 6δ. ΤΠ 
Βα ΒΟ ρου βίδίθβ {π1|8 ΕὔΡιβί]6 ἰο αν θθθὴ τι έθα ἔσο ΝΊΘΟΡΟ]Β 
οὗ Μαοθάοηϊα, ργοῦδν Ὀδοδιαβα δῖ. Ῥδ] ἀδδβιγεα οὸ τηϑοῦ ἢΐτῃ αὐ ἃ 
ΟἿ οὉ1164 ΝΊΘΟΡοΟΙΙ5, Ὀαὺ τ] Ο. σου] ποὺ Ὀ6 {Π6 ῥ]δοθ ἱπίθπάθα Ὀγ 
{16 δυῖθοσ οὐ {πὸ βυ βου ρύϊοη ; ἴοσ 16 ΝΊΟΘΟΡΟΙΙΒ τοίοστϑα ἴο ὈΥ Ὠΐτα 
ὙγὙ8ὁ85 βζυδίοα οἡ {6 ΥνΟΡ Νοϑϑὰβ ἴῃ ΤΉΓδοο, δὰ τγὰβ ποὺ θυ} {11} 
αἴίον (818 ραγιοὰ ὈΥ {π6 δι ρ ΟΡ Τ͵Ίδ)αη. ΑΒ 1χὑκ6 18 τοί8}}γ 8:16 ηΐ 
σΟΟΟΥπηρ; δ. ΡδῸ} 8 ῥσθδοδιηρ δὖ Οταῖο, ἐμβουρ Βα 88 ποϊορα {πᾶ 
[6 ἰοποποα δὺ {πΠ6 Εδὶγ ΗἩδυθῃβ ἴῃ 818 ἢσβί νογαζα ἴο Βοτηθ, 10 18 τηοβὶ 
ΡῬγοΟῦΔΌ]6 {παὺ (818 ΕΡΙ8116 τγᾶ8 τυιῦζθῃ δἰ Ὦ18 ᾿θΟσϑ οι ἔγοσῃ ἢ18 
ἢγϑὺ ἱπηρυϊβοπιηθηῦ, Α. Ὁ. 64, [566 [86 Δἀἀ6α ποί6.7] Απαὰ [818 ορίπῖοῃ 
18. ΒΕΓ ησ  ΠοηΘα ὈΥ {86 σου] ΒΑΥΤΙΩΟΠΥ Βα διβίϊηρ Ὀοίνγθθῃ {Π6 Ηγδὺ 
ἘΡΙβ016 ἰο ΤΙμλοίὮΥ ἀπα {Π6 Ἰοίίον ἰο ΤιΐαΒ; τ ΒΙΟἢ ὁδῃποῦ θ6 παίαγα! 
δοοουηίοα ἔοτ, Ὀαὺ ΟΥ̓ Βαρροβίηρ ἰμδξ {π6 0 τνοστα ροίὰ τυὺυι θη δϑουῦ 
[Π6 Βαπ16 ἴϊπη6, πα 8116 086 Βαηθ 16688 δηἃ ῬΏγαΒο8Β 6ΓΘ ργθβοηῦ [0 
116 ὙΤΠΘΓΒ τη, Ατροπηρ ΟἾΠΟΣ 1πϑίαποοϑ ὑμαὺ ταὶρσῦ Ρ6 δααυορά, 
ΘΟΙΏΡΑΓΟ 1 ΤΊ. ]. ]---ὃ. ψ ἢ ΤΙ, 1, 4, ὅ.; 1 Τα), 1. 4, τὰ ΤΊ, 1. 
14.:. 1 Τίμι. ἰν. 12. νὴ ΤΙ. 11. 7. 1δὅ.,. ἀῃα 1 ΤΊ. 111. 2---4, ὙΠῈ 
Τις. 1. 6---8.:} Τηδ ροηυϊηθη688 δπα δας μη οἰ οὗ (86 ΕΡΙ8116 ἴο 
ΤΙζαΒ ΟΓΘ ΠΟΥΟΣ αὐσϑάοποα 1{1}}} βι  )]θοῦγα οὐ Ποῖβτα δουρηῦ ἰο βοΐ 
8516. δυϊθησαθ. 3 

[ἼΠΘΥΘ ΔΡΡΘΑΡ ἴο 6 τΏΔὴγΥ αἸ ΠΟ] [168 ἴῃ [86 ὙὙΔΥ οὗὁὨ Δβοσιθιηρ {1118 
Εριβέϊθ ἴο ἃ ἀδίβ βαρβοαυαθῃΐ ἴο {η6 τοίθαβθ οὗἨ [86 δροβϑί]θ ἔγοπὶ [18 
Βομλδη Ἱπιρυ]βομιηθηΐ. [10 ταί βθϑῖηβ δϑ 1010 Ὀϑ]οηρθα ἴο ἃ {ἰτὴ6 
Πού ὙΘΤῪ τηποἢ σοιηουϑά ἔσομαι ὑμαῦ ἴῃ ΒΟ 1 ΤΊμλ, 88 τε θη, [0 
πιιδέ αν Ὀ66Ὼ βυι βοααθηΐ ἰο {86 {ἴπ|6 τηθη οποᾶ ἴῃ [86 6ηα οὗἩἨ Αοἰϑ 
ΧΥΙ). δηὰ {Π6 Ὀερὶηπὶηρ οὗἨ Αοἰβ ΧΙχ., ἃΒ 18 Βῃόοσσῃ ὈΥ {π6 τηϑηΐοη οὗ 
ΑΡΟ]]ο8. [1 βθϑῆϑ ρσοόῦαῦ] ἰὸ 1π6 ργχοϑοηῦ οαϊΐοσ, ὑμπαὺ δέ. Ῥδὺ} 
γιϑιῦ ἰο τοῖα ἰοοὶς ρἷδοα δούίισεθπ ἴμ6 ἔτη σμθὰ ΤὰΚα ᾿οανθθ Πὶπὶ 
τὴν ΧΥΙΙ, 28.) ἀμ ψΠΘη Πα ΒρΘδ ΚΒ οὗ Ὠΐτὰ 1ῃ ΣΙΧ. 1. 88 τ δ] ηρ 
Ρἤθβαβ δέίεν “" βανίηρ ραββοα {πσουσῃ ἴΠ6 ὌΡΡοΓ οοδβίβ. Ὁ ΤΙ 

ἰθανοβ δρυπάδπί σοοπὶ ἔῸΓ ΠΙΔΗΥ͂ ἡΟ ΠΟΥ ΡΒ, ΠΕ 88 ἃ Υἱδιύ (ο τοῖο, 
Δα ᾿δανιηρ ΤΙΐαβ ἔμ γθ, ἀπᾶ {πθὴ υγὶπίογιησ αὖ ΝΊΘΟΡΟΙ 8. Ὁ γ. Πανιά- 
Β0η, ἴῃ ἢΪ8 ““ ΤηἰχοΔυοίίοη," ἀϊβοιβ868 ὑπ6 ὑπθου 68 οὰ {818 Β Ὀ)]6 οὐ νΘ ΡΥ 
Ὁ 

ΙΝ. Τιῦαβ Βανίηρ θ6δη Ἰοῦρ ἴῃ Οταῖθ ἰο βϑέί]α [86 ομυσομοβ ἰη {πὸ 
ΒΘΥΘΙᾺΪ ΟἾΓ168 ΟΥ̓Ἠ ἐμαὺ ἰβαπα δοοογάϊησ ἴο {πμ6 ἀροβίο!ἱοα] ρίδη, Ῥδὰὺ] 

(απο, Ῥγοΐδοα βὺγ 1 Ἐρίῖσο ἀθ 85. Ῥδὰὶ ἃ Τίϊο ; Ὅτ. Βϑηβοπ Ῥχοῖδοο (0 Ηἷ8 ῬΑΥΓΔΡἤΓΑΚΘ 
δηὰ ΟΟΓΩΤ ΘΠ ΑΥΥ͂ οη 115 ΕΡίβι16; γάμου ΒΒ οσΚβ, ὅϑνο. το]. υἱ. ὑρ. 320--- 324.; 410. 
νΟ]. 111. ΡΡ. 294---296.; ΜΊΟΝΔΟ]18᾽8 Ιηϊτοὰ. γο], 'γ. Ρῃ. 29---41.; Ηὰρ΄8 1πἰτοὰ. νο]. 1], 
88 95---97.; 171. Μδοκηῖρῆν  Ργεΐδοο ἰο ΤΊ 8. , 
2 Τὸ 18 οἰϊοά οἵ αἱϊιιάοὰ το ὉΥ 811 {πὸ ἠαῖμοτβ πο πᾶνὸ χαοίεὰ 180 ὕπὸ ΕΡίε1168 ἴὸ 

Τμθοιιγ, 83,66 [86 τοίογθηοοϑ ἴο ἴποτὰ ἴῃ Ρ. 55]. δαρτὰ, 



δὅ60 ]ηπἐγοαπμοίϊοη ἐο ἐλ Λῆειο ΤοΞέαηιοηΐ. 

πτοία (818 ΕἸΡΊ 8116 ἰο μῖπ|, ἐπα Β6 τοϊρῦ ἀἸβοματρθ Ἠ18 ταὶ ηἰϑίσυ ἀπηοησ 
186 Οτοίδῃβ τὰ {Π1Ὸ0 ρτθδῦθυ βυοοθββ, ἀπά ἴο σῖνο πἰπλ ρῬαγου αν ἴη- 
βίγυοίοη8 ΟΟΠΟΟΣΠἰηρ δΐ8 ὈΘΗΔΥΙΟῸΣ ἰονγαγὰβ [86 Ἰυαἀαϊ]δίπρ' ἰθϑοῃογρ, 
ὙΠῸ οπαἀθανουγοα ἴο ρογνοτῦ [μ6 [1 δηα αἰβίασ {π6 ρϑβοθ οὗ 16 
ΟἸσιβύδη οὔασοῦ. ὙὍμ6 ΕΡΙ8016, ὑπο γθίοσθ, δοηβιβίβ οὗ {γθ6 ρασγίδβ. 

ῬΑΒΥΙ. 7ῆ.ο 7ηδοτίρεϊοπ. (1, 1----4.) 
ῬΑΒΤΊΙ]. Ζηεἰγιιοξίοηβ ἰο ΤΊ ξι, 

ΒΕΟΈ. 1. Θοποοσγηΐηρ; {π6 Δρροϊπέμηθης οὗὨἨ οἱ ἄθσβ οὐ Ὀίββορβ, ἀπά 
ἀδδοοῃβ, 086 4.8} οα 0}8 ΔΓ6 δηυτηογαίοα, (ὅ---9.) ΕἌγιδου, 
ἴο Βον Τιΐαβ ΠΟῪ οδυΐουβ 6 ουρῇύ ἴο Ὀ6 ἴῃ 86] ΘΟ ηρ' Τηθ ἢ [ὉΓ 
ΒΌΟΘΝ, ΟΠο68, ΔῈ] σι α8 Εἶτα οὗ {μα δοίβ οὔ Π6 }ἀ᾽βιηρ' ἐθδοθουβ. 
10---16.) 

ΩΝ 2. Τμαῦ 86 ββου]ᾶ δοοοιητηοάδλίθ 818 δχβιογίδιοπβ ἰο ἐμ6 
Τοβρθοίϊνθ ἃρ68, Β6Χ6Β, δηα ΟἸΓΟΙΠηβίβποοθ οὗ ποθ σβοῦὶ ἢ6 
Ὑ7Δ8 ΘΟΙΩΙΩΙΒΒΘΙΟΙΘΑ ἰ0 Ἰηδίσαοι; ἀηᾶ, ἰο σῖνα {π6 ργϑδίεσ ψοῖρς 
ἴο ἷ8 ἱπβίσυ οη8, μ6 Δ ΟΠΙΒΗ68 Εΐμλ ἰ0 Ὀ6 8 δχϑιιρῖο οὗ παι 
δα ἱδυρμί, (1, 

5ΕΟΤ. 8. Τπαῦ 6 βῃου]ὰ ἱπουϊοαΐθ οὈθαϊοποα ἴο {Π6 6101} τηπρὶβ8- 
ἰταΐθ, ἴῃ ορροβιθίοῃ ἰο [16 96)718δ ἀηα πα αιβιηρ ὑθδοθ 8, νι 80, 
θοῖηρ᾽ ΑΥΘΣΒΘ ἔγοτῃ 411 οἱ ν}] σονθσμοσβ, οχοθρῦ ΒΟ ἢ ἃ 5 6Γ οὗ {πο }γ 
ΟὟ Πδίϊοη, 66 δρὺ ἴο ᾿ῦὰ6 (ἀθηῦ]ο Ομγιβδηβ τι ἃ Π|Κὸ 
ΒΟ ΠἸΟῸΒ Βρὶτιῦ, 48. 1ἢ 10 ΘΓ 8ῃ παρ Υ ἔῸΣ 186 Ρ6Ορ]6 οὗἩ αοά 
ἴο ΟΌΘΥ͂ δὴ Ἰἀο]δίγουβ τηαρὶδίγαΐο ; δμα 4180 {μδὺ Β6 ϑῃοι]Ἱα δηίοσοθ 
6 6688 ἴο 4]] τβϑη. (111. 1---7.) 

ΘΈΟΥ. 4. Ταῦ μ6 ββου]ὰ δηΐξογοα ροοᾶ σόοσκϑ, δνοϊα 00 188} α68-- 
οῃ8, δῃα ϑῆπιη μοσγοίϊοβ. (111. 8---11.) 

ῬΑΕΤ 111. κπ ]ηυϊέαέϊοη ἰο ΤΊ ξι8, ἐο σοπις ἐο ἐΐι6 “4}οβίϊε αὐ Νιοοροῖὶς, 
ἐοχοέϊιον' τιοϊἐΐ υαγίοιδ Τ)᾽γοοέϊοτι5. (1λϊ. 12----Ἰ δ.) 

Ὑ. τοι ἃ ΟοΙμραγβοη οὔ {πὸ ΕΡΊβ|16 οὗ Τιὰ8Β πψιῖ {86 ἔντο 
ἘΡΊ8.168 ἰο ΤΟΥ, γγ6 ΤΊΔΥ͂ ἸΘΆΤῺ πη οὗ 88 10 ἴΠ6 Ὀγδοῖιοδὶ οπαγασίου 
οἵ Ομ γιβθδη [16 δηα βουνῖοα ἴῃ {ῃ6 δροβίοϊο ἃρ6, {π6 ἀδηροῦβ δπὰ 
αἰ υ} 1685 ψΒιοῦ Πα ἰο Ὀ6 τιϑί, δῃα {π6 βρθοῖδὶ ΟΒσιβδῃ ὑσατὮβ 
γ ΒΙΟῚ. τηοὺ [η6 ναυὶθα οἸγου βίῃ 68. 

Ου [86 μπαάεδίγποά οοἰποίάεποος Ὀοῦσθθη {118 ΕΣ ρ᾽8.16 δὰ ἰῃ6 Αοἷβ 
οἵ [86 ΑΡοβί168, βε6 γ. Ῥδ]ογβΒ ἤογ Ῥαυ πα, ΟΒαρ. Χ]Ἴ1]. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΗ͂. 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΊΓΕ ΤῸ ΡΗΙΚΕΜΟΝ. 

Ι. ῬΗΙΣΕΜΟΝ γγ88 8ῃ ᾿πδαρδιίαηί οὗ (ὐοἴοββεθ, 88 ἀρρϑδῦβ ἴγσοσα ῬΡ3}}Β 
τηϑηςοηΐηρ; Οποϑίταιϑ ἴῃ ἢ18 Ερ156616 ἰο {π6 (ὐοἸοβδβιδηβ (ῖν. 9. Ὧ8 οπε 
ΩΓ ἐδιόηι, ἀπ α]80 ἔτῸπὰ 1.18 βα] ἱησ Αὐοδρρυθ ἴῃ 1818 ΕἸρΙ8116 (νυ. 2.}, 
ὙΠῸ ΔΡρϑαγβ ἔγοιῃ (]. ἰν. 17. ἴο αν δὴ 8 ραβίογ οὗ πδὲ στῆ. 
ῬΒΙΙολοη 866 π18 ἴ0 μᾶγα Ὀ6οη ἃ Ρθύϑοη οὐ σγοεῦ ψογίϊ ἃ8 ἃ σωξιν, απὰ 
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ΟΥ̓ βοῖλβθ ποίθ ἃ8 ἃ οἰ ζϑῃ ἴῃ 1118 οσῃ σουῃγ. Ηδ νγὰϑ ᾿Κου186 80]6 
ὃψ {}ι6 οοπιπιμπἐσαξίοη ο ̓ ΐδ ζαϊίλ, [μαῦ 18, ὈΥ 18 θοποῆσθησο, ἰο χα Γ Βἢ 

6 ὈΟν 618 οὗ {π6 βαϊπίβ. (6, 7.) «Δοοογαάϊηρ ἰο τοῦδ, ΡΒΣ]Θ πο τ α8 
8} 6άογ οὗ ΕΡρβαβιιβ; Βοαυβοῦσε δῃὰ ἢγ. Ποαασιαρθ βιρροβα δΐτα ἰοὸ 
αν Ὀθθῇ ομϑδ οὗ {δ6 ταἱηἰϑίοσβ οὗ ἴπ6 (ὑο]οβϑίδη οδυσγοῦ ; δπα ἔγοιῃ 
ῬΔῸΪ Β τοαποϑίιηρ μῖ (22.} ἴο ῥγουταθ ἃ Ἰοάρίηρ, ἔοσ μῖπὶ αἱ Οο]οεβῶ, 
ΜιοἢΔ86118 {ληκ8 ἐμαὺ 6 νγὰ8 ἃ ἀθδοοη οὗ (δύ ὀἤυσοῃ. ΤΉ 686 ΟΡΙ ΠΟ Β 
ΔΡΡΘΑΓ ἰο μάνα θθθῃ ἔουπάθα οη ἴΠ6 Ἰηβοτρίίοη οὗἉ {18 ἘΠ Ρ18116, νν Π6 ΓΘ 
Ῥαι] 64118 ῃΐπῃ ἃ [6] ον. Δρουγοσ. Βαῦ {818 Δρρα]]αίϊου, Ὅτ. ὙΠ ΌΥ, 
Τιατάμπου, δα Μδοκηῖρηῦ ἢᾶνο το πιαγ οϑα, 18 οὗ δια ἱρσιιοιβ βρη βοδίίοη ; 
θοϊπρ ρσίνθῃ ποὺ ΟὨΪΥ ἴο ἴμοβ6 ψ }ὸ ψ6γ6 δα ρουθα ἴῃ ργθδοῃῖηρ {Π6 
(οβροὶ, Ὀυΐ αἶβο ἴο βιιοῖ ρίουβ ᾿παϊνι πι818, οὐ οἰ ΠῸ Β6Χ, 88 δβϑιβίϑα 
116 Δροβίϊθβ ἴῇ 8ΠΥ͂ συϑη 6} 

ῬΒ] ΘΟ ν᾽ 88, πλοβύ ργοῦδΌΪΥ, α οοηνογίθα (ὐθπί1]6, δὰ ἔτομα {16 
πἰποίδοη ἢ γοῦβο οὗ {818 Εὐρὶβί16, βοῖὴθ πᾶν Βιρροβοα {μαὺ Β6 τῦδβ 
οοηγογίθα ὉπάοΣ {Π6 ταϊηϊϑίσυ οἵ δαὶ]; Ὀαυϊΐ, ἴτοτη (86 Δροβί θ᾽ Β βαγϊηρ 
ἴῃ {π6 ΗΠ νοῦβα {μαῦ δα μδὰ λεαγά οὗ ῬΈΣ]θμλομ ΒΒ Δ} ἴῃ ΟἸτὶδί 
(σοὶ τγα8 ΒΒ αι] ρἤχαβα ἤθη πυγιἴηρ το Ο τ βέϊδηβ ποσὰ 6 84 
ΠΘΥ͂ΘΡ 866 3), ̓ χ. ΒΘΏΒΟη 1Β οὗ Ορ᾿ πῖοπ ἰδαύ, ἀυτίησ Τα} 8 Ἰοηρ᾿ βίαν 
αὖ ΕΡΡΒοβαβ, βοῖὴβ οὗὨ [μ6 (ὐο]οββίδιβ μδὰ ροπμθ {δι Π 6, απα μοαγαὰ Ἠΐπὶ 
Ῥτθδοῖ ἐπμ6 Ομ γιβίίδη ἀοοίτίπο (Αοίβ σχῖχ. 10,, χχ. 31.); οὐ ἐμαῦ {86 
ΔΡΟΒΙΪα Βαά βαμῦ βοῖῃηθ οἵ 18 δβϑϑιβίδη 8 Ὑπὸ πδα μ]Δηΐοα {μ6 (ἀοβροὶ 
αὖ Οοἰοβθβῷ. [[δ0. Ῥδὺ] δὰ ποῦ οοπλα ᾿ηΐο [πόδα ρασίβ οὔ Αβία Μίμοσ, 
10 18. ΒΙΡΉΪΥ ργοῦ4 016 {πα ῬΠ]θμοα σπου ὰ πΟΥῸΣ ἤᾶνθ Ὀδοοπια ἃ 
ΟἸγιϑδῃ ; π6 δροβίϊα τιϊσῦ {μα γοίοσο τν 6}} βαγ, [μαὺ ῬΒΊ]οθοη ονγθᾶ 
πηΐο χὰ Πἰτη861}, ΟΣ ἢ18 οὐ 8οὰ]: ἱμπουρὰ {86 ορίπίοῃ Βαῦ 6 τνᾶϑ 
οοηνοχίοα Ὀγ δὲ. δὰ] Ὠἰμα86}} βθϑιὴβ {Π 6 τοῦθ λέν ἀίται 

11. Τὸ ἈΡΡθδῦβ ἔτοιῃ σϑύβεβ 1. 10. 13, απὰ 28. οὗἁἉ {18 Ἐρ:βι16, ὑπδὲ 
Ῥδὰ] νγ88 Ὁηο  σομηποιηθηῦ 6 ἢ6 ττοῖθ Ὁ; 8Πη4 88 ἢ6 Ἔχργβββ8β 
(22.) 18 Ἔχρθοίδοῃ οὗὁἨ βείηρ' Ββουγ νυ γοϊθαβθᾶ, 10 18 ργόθϑθ]8 {πᾶῦ 10 
νγὰ8 τ 6 ἀυτίηρ ἢ18 ἢγβὺ ᾿ταρυϊβοητηθηΐ αὖ Βοτηθ ἰονγασαβ [6 πα 
οὗ Α. Ὁ. 62, ΟΥ̓ ΘΑΥΪΥ ἴῃ 68 ; δηἀ νγὰβ βϑηΐ, ἱορϑίμος τυ [ῃ6 ΕΡΙΒ.168 
ἴο ἴη6 ἘΡΒοβίδηβ δῃὰ (ὐο]οββίδηβ, ὈὉῪ Τγοβίουβ δηα Οπαβιταυβ. 

111. 80 ΘΑΓΥ 88 {π6 {Ἰπ|6 οὗἨ “Θγόπιθ, δοιλθ δι αϊοι 8 ΟΥ̓ 1108 Βμονσοά 
Δ} ΠΟ] πίοι ἴο ΘΧραησο {118 ΕΠ 8016 ἔγοιη [86 βδοσϑα Ὅᾶποι, 88 Ὀθὶηρ 
ἃ Ὀγναΐθ Ἰούθσ, ἅμα ΘΟ ΒΘ] ΘΩΙΥ οἵ ὙΘΙΥ [1116 ἱπηρογίαποθ ἰο {86 
Ομυϊϑύίδη ομαγοῦ. Τὐμαυ  β ΟΠΔΌ]Ὺ [Π6 ἀρΟΒ(168 ταϊσιί (αηα, ἴον δυρμῦ 
6 ΚΟΥ͂ ἰο {π6 Θοπίγαγυ, 414) τυειῖΐθ ργίυαίε ἸοίοΓΒ ἃ8. 761} 88. οὔπιϑὺ 
ῬΟΥβοη8. θυΐ γγ716 αν ΠΟ ΓΆΒΟ0η ἴο ΘΟΠΒΙοΓ {π6 ΕΡΙΒ116 ἰο ῬΒΔ]ολοη 
ἴῃ {π18 Ἰρμῦ; 10 νγὰ8 ὙΠΟΙΥ πυιτῖθη τιν (Π6 Δροβί]6 8 οἱσπ παπᾶ, 
ΒΟ 88 πο ἢ τροσα (πὴ τ πᾶῦ Πα οὐ] (μ6 ἐολοπ ἐπ αἰΐ ἡιὲ5 
Ἐρὶβείοδ. (2 ΤΊἝὮοββ, 11. 17.) ΑἸ Βουρ]ι ἔγομιλ 118 ὈΓΟΥΥ, ἃπα {116 
Ρυϊναῖθ παΐαγα οὐ 1.8 βυ)εθοῖ, 1Ὁ ψγὰ8 Ὀὰὺ ΤΆΓΘΙΥ τηθηθ]οηθαὰ Ὁγ (Π6 
ῬΥΙΠ ἶν8 ΘΟΟΙ Θβϑίιοαὶ τυτιοσδ, γοῦ γα ΚΠΟῪ [μαὐ 10 ψγα8 Δ] 64 ἴο, 
{Ππουρἢ ποὺ οἰἰεα ὈΥ πϑδίμθ, ὉΥ Τογίυ]]δη 5, Δα τγ88 σϑοκοηθα διλοην 
δίς Ῥαὺ] ΒΒ Ερ δι]. ὈῪ Οαἰυβ. [10 νψγὰβ ᾿ΠἸκουσῖβα τηοϑὺ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 

1 566 ἱπδέληοοβ οὗἉ (18 ἰπ ἔομι. χνΐ, 8. δηᾷ 8 Ζοδῃ 8. 
2 ὅος Ἐρ᾿. 1. 15.; Οὐ], 1. 4. δπὰ 1. 1. 
5. Τιατάηον᾿β ὕΟτΚΒ, ϑνο. ν0]. 1ΐ, Ρ. 4685.; 40. γ0]. ἱ, Ρ. 424. 
4 Τυϊὰ, ϑνο. γο]. 11. Ρ. 274.; 4ἴο. νυϊ. 1. Ρ. 482. 

νΟΙ, ΤΥ. ΟΟ 
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αυοίοα ΕΥ̓͂ Οτροῃ, ἃπα τγχαβ ὑσοπουπορα ἴο Ὀ6 δι μοηίο ὈΥ̓͂ 811 {16 
δηοϊθηῦ ὙΥΙΓΟΙΒ οὐδ Ὀγ ΕΒΟΌἾὰ8", ΔΠπα αἷ8δὸ ὈΥ 4}} βυρθαααθηΐ 
ΘοΟοἰοϑἰαβϑίϊοαὶ νψυυιΐοιβ; δηὰ ἴὉ 88 δἰγαυθ Ὀθθ Ἰηβοσίθα 1πὰ ΘΥΟΤῪ 
οὐζαϊοραθ οὗἩ {π6 θοοΚΒ οὗ {πὸ Νουν Τοβίδιηθηθ. ΘΓΟΏρΡῸσ Ἔχύθγηδὶ 
ἰΘΒΟΠΔΟΠΥ͂ 0 (86 Δ ΘΟ Υ οὗ ΔΩ ραᾶτΐ οὗ {86 Β10]6 οχιδίβ τοί, 
τπδη ὑπαῦ ΒΊΟΝ γα μᾶνο [Ὁ {π6 ΕΡΙ8616 ἴο ῬΒλθπιομ, ἴπ6 ἀγρυμηθηΐϊ 
οὗ ΒΟ 18. ποῦ ΤηΘ8Π, ΠΟΙ 18 ΔΗΥ͂ ρατύ οὗ 10 ἀμππογίμυ οὗὨ {86 στοαὶ 
ΔΡΟΒΙ]6 οὗ (πη6 (ἀθπΈ1168. 

“ ὙΒΟοΟν ΟΣ," βαυ8 ΠΥ. ΒΘΏΒΟΠ, “ Ψ111 ΟΑΥΘΕΆΪΠΥ βίαν ἴἰ, ψ 1} ἀ18- 
ΟΟΓ 8 ργήθαῦ ὨυπιθοΓ οἵ {Π6 ἀοΟΙΓΏ68 δπα ρῥγϑοορίβ οὗ ΟἈ γε δηϊν 
ΘΧΡΓΘΒΒοα ΟΥ ᾿πβἰηπδίθα: [ῸΓ Ἰηβίδηοα, 1. [πη ἃ Το σίου Β νἱθνγ, ΟΓΥ ΠΡΟ 
ἃ ΒΡΙΓΙζ.4] δοοουηΐ, 411 ΟἾ ΓΙ Βδη8Β ἀγα ὌΡΟΩ ἃ ον]. Οποδβίγμμβ, {π6 
Βανθ, ὉΡΟῚ Ὀδοοσηϊηρ ἃ ΟΠ γΙβύϊδη, 18 020 Δροβθϊθ᾽ Β ἀθασ βοὴ δπᾶ 
Ῥ]ομοη᾿ Β Ὀτοίμου, 2. ΟΒΥΙΒΔΏΣΟΥ τηϑῖκοβ ὯῸ δἰ ογαίϊοῃ ἴῃ ΤΘ ἢ Β 
οἶν" } 8 αἴλὶτβ. Βγ ΟἸγβδηῃ Ὀαρϊδπι ἃ βἷανθ ἀἸὰ ποῖ Ὀθοοῖηδ ἃ πϑοάᾶ- 
ἸΏΔΏ ; 18 ἰθΙΏΡΟΥΆΙ οϑίϑίθ Οὐ ΘΟ" ΠΟ ἢ τνᾶ8 8{1}} {Π6 βδτη6 ; 8η6, [Βουρἢ 
Οποβιπηβ 88 (6 Δροβίϊο᾿ Β βοῃ, δῃηὰ Ῥ]Θ ΟΠ ΒΒ ὑγοίμοσ, ἀροη ἃ 
τοὶ ρίουβ δοοουῃῦ, γοῖ ἢ6 νγὰ8 ΟὈ]σοα ἴο 6 ῬΠΙ]ΘΙΔΟμΒ βἰανα [ῸΓ δνϑσ, 
ὉΏ]688 8. τηδβίου γ Ϊ ΓΆΡ ραν ᾿ΐπὶ 18 ἔγοθάοῃη. 3. ϑεγνδηΐβ 
Βῃου]α ποὶ Ὀ6 ἴδκθη οὐ ἀοἰαϊηθα ἴγομι {ΠῚ οὐ τηδδίοτβ ιποιὰΐ {Π6]Γ 
τηδϑίοτ 8 οοηβθηῦ. (5866 γϑν. 18,14.) 4. 7ε Βῃου]ᾶ Ἰονθ δηὰ ἀο ροοά 
πηΐο 4}} τηθῃ. Υ6 βῃουἹὰ ποῦ δοῃΐθιυῃ. ῬΘύβοῃ8 οὐὗἁ ἰοὺ δϑίδαΐθ, ΠΟΥ 
ἀϊβάδιῃ ἴο παρ {Π6 τηϑαπμδϑὺ βίαν ψθΘη ἰῦ 18 ἴῃ ον ρόοῦγοσ. ΤῈ 
ΔΡΟΒΕΪ6 μὰ8 δ Γα δβϑῦ 18 ἃ δχδιῃρ]α οὗ Ὀθῃθνοΐθποθ, σοπἀ θβοθηβίοῃ, δηά 
ΟἸ γιβυαη ομδγ Υ, ΒΊΟΝ 10 Μ16}1 Ὀδοοιηθθ ἃ8 10 [Ὁ]]ονν. Ηδ ἰοοκ 
Ῥαϊὴβ τὴ ἀπᾶ οοηνογίβα 4 βἷανθ, δπᾶ ἴῃ ἃ τηοϑὺ αἴδοϊοπαίθ δπὰ 
ΘΑΓηΘϑῦ ΤΩΔΏΠΟΡ ἱπίοτοο θα τ] [118 Τηαϑίοσ ἴου 818 ρασάοῃ. ὅ. 78 
Βῃου α ποὺ αὐ ΘΥΪΥ ἀσβραὶν οὗ ἰᾷοϑ6 ψΠῸ ἀγὸ ψιοκοα, Ὀὰῦ βῃουϊὰ 186 
Οὐ  οϑὺ ϑπαἀθδνοῦτβ ἴο σϑοϊαῖπῃ ἐμθ. ὙΒουρη Οποβίπιυβ δὰ το θᾶ 
1118 τηαρβϑίοσ, ἈΠ σ; ΔΌΤΑΥ ἔγοπι μῖπὶ, {πΠ6 δΔροβίϊθ δἰδοιηρίθα 18 οοη- 
ΨΟΥΒΙΟΏ. ΔΙΠΟΠρ᾽ Οἴμογθ, Δηα βυσοοοαρα {Πογοῖη. 6, Βιοβαςιοη 18 ἀπ 6 
ὙΠΘΓΘ 8ἢ ἸΠ]ΌΤΥ μα8 Ὀ66ὴ ἄοῃθ, ὉΠ]688 {Π6 ᾿Π͵] ΓΘ ΡΑΓΙΥ͂ ἔγθοὶυ [Ὀτρῖνο: 
ΔΟΟΟΓΙΏΡΊΥ, (Π6 Δροβῖ]6 Ῥδι} ρσίνθϑ ἃ ῬΓΟΠΊ1Β6, ὉΠΟΥ͂ Ἀ18 ΟὟ Παηά, 
ἴον Ομ θϑιμη8᾽ 8 ΠΩΣ τ δ 0 88 ἃ τηδίου οὗ }πδῖ1οθ, 1 ΤΠ] 6πιοπ 
Ἰπϑιϑίθα ἀροὴ 1, 7. 76 βῃουἹα Ὀ6 σταίθαὶ ἴὸ οὐγ Ὀαποίδοϊογβ. 
ΤῊΙ8 50. Ῥδὰὺ] ἐουοθ8 ὩΡΟῺ γΟΥῪ ρΘ ΠΥ (νοῦ. 19.}, θυ Π6 ἸπΕ|]πηαῦθ8 
ἴο ΡΗΠ]οοη ἰπαῦ ἢ6 οὐγοα τππίο Ὠϊπὴ ἜΜΕΝ αἰδο; δη4, ἱμπογοίογο, 1 
Ροϊηΐ οὗἉ στα υαθ, μα τγ88 οὐ! σοά ἰο σταηῦ 818 τθαυθδί. 8, Υ 8 ββου]ὰ 
ἔογρινο ἐδθ ρϑηϊζθηΐ, απὰ 6 ΠΘΑΥΟΪΥ τϑοοῃο θα ἰο ἴμθπι. 9. ΤῈ 
ΔΡοβυ]Θ 8 δχδιαρὶα ἔθδοθθ 18 (0 ἀο 41] γγχϑ οδϑὴ ἴο πιαῖζθ ΔΡ αΌΔΥΤ6 8 8ηα 
ἀἰβδγθηοοβ, δηα σϑοοόηοῖϊα ἰμοθ6 ὙΠῸ ἅΓ6 δὖ νυίδηοθ. 10. Α 1186 Δ 
σἤοΟΒ68 ΒΟΙΘΕΤΩΘ6Β (0 8 Γ688 ἴῃ ἃ 806" ἃπα οὔ] Ωρ ΤΠ ΘΓ, ου θη ἴῃ 
ΟΆ868 ὙΠΟΥΟ {ποῦ 18 δα ΟΣ Υ ἰο οομηηδῃᾶᾷ. 11. ΤΠ ὈΙβῃορθ δπὰ 
Ραϑίογβ οὗ ἴμ6 (σιβδη ομυτο, δαπα 411 ἰθδοθοσβ οὗ το] ρίοπ, παν 8 πο 
1Π6 τηοβὺ σίογίουβ δβχϑιαρὶα βοῦὺ Ῥϑξοτα {πθη, (0 ἱπάποοθ μθιι ἴο ἢανα 8 
πιοϑὺ ἰθπᾶοσ τορασά ἴο {86 βουΐβ οὗ τγδῃ οὗ 8}1 γαάμκϑ δῃα οοῃα! 0 Ὲ8 ; 
Δηα ἰο δῃάἀθανουσ ἴο οΘομγοσγί ἃ βίανθ, 88 Ὑ76}1} 88 {π6 τΊοἢ δηα ρτοαῦ δῃᾶ 

1 Ταγάποι᾽β Ἵ ουκβ, ὅνο. νοἱ. ἰἱ. ὑ. 472.; 410. γοἹ. ἱ, Ρ. 585. 
3 Ηΐξι, πε]. 110. 1]. 6. 25. 
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Βοπουγδῦ]α οὗ ἰδ6 οασί. Ηδθ γῆοὸ ἀϊδβααϊηθα πού ἰο ἰδδοῇ ἃ 8]4γυ6, ἃ, 
ἔυαρινο, ἀπ ἃ ποῖ, Ὀὰῦ ργοδομθα {π6 ἀοοίγηθ οὗὨ βαϊ ναύΐοη ἴο εἰῷῳ, 
ΔΑ ἰοοῖς ραῖπβ ὙΠῸ ϊπὶ, 6111 ἢ6 Πα ταβίογθα ᾿ϊπὶ ἴο [18 πηαβίοσ, δΔῃ 
Ποποδὲ ὙΟΣΡΠΥ ΤΔΠ : ---- ΠΟῪ αἰδιηογοβίθα τησϑῦ ἢ6 πᾶν βεθη ἢὉ ΤῸ 
σοῦ σου] πα ποῦ ΘΟὨἀΘΒοΘη ἢ ΟΣ Ποδ6 βαϊναίίοη δημα ὨδρρΊη 688 
μου ]ὰ 6 πού δηδθδνοῦυσ ἴο Ὀγοιηοί ἢ Ὑγουϊα ἰο ἀοἄ {Ππ6γ6 νγὰ8 {Π6 
ΒΒΘΙῺ6 ΒρΪσΙῦ ἴῃ 411 [86 ῥβδόμουβ οὐ (τ βυαπ ιν, αὖ 411 πηθβ δηά ἴῃ ἃ]]} 
ΡΪαοοβ ' 12, Ηδγα 18 ἃ πιοϑ ρ)]ογίουβ ρτοοῦ οὗ [80 ροοὰ οἴἴβοίβ οὗ 
ΟἸγιϑδηϊίν, ΒΟσα 1Ὁ 18 τ ΡΒΟΥ ἀπαογβίοοα δηα βἰ ποθ υ Θιγδοοί, 
10 ἀὐδηϑέοσμηβ ἃ ὑου  ] 688 β᾽ανθ δηα {πιθοῦ ᾿πΐο ἃ ρίοιιβ, νἱγίμουβ, 
ΔΕΜΪΆ]6, Δη ἃ υβο[}] τωδῃ ; Τηαῖζοβ ἢϊτὰ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΠρΡΡΙΟΥ δηα Ὀοίΐου ἴῃ 
ΠΣ γ86 1}, Ὀυΐ ἃ Ὀοΐου βογνδηῦ, δα Ὀοίίοσ ἴῃ 8}} χοἰ δίοηβ δηὰ οἰτουτη- 
βίδῃοθϑ ὑὙμδίθυθυ, 

“ς 5841} 8ῃ ἘΡΙ8{16, 8ὸ }} οὗὁἩ υβο[Ὁ} δῃα θχοβὶ]οπῦ ἱηβίγ οἴ 0Π8, Ὀ6 
το]οοίοα ογ 18 ὈΓΟΥΠῪ ἢ ΟΥ Ὀδόδιδθ 86 Οοοδβίοῃ σϑαυγθα ὑμπαὺ τὖ 
βῃουά θ6 τυ θη ΘΟΠΟΘΓΏηρ' ΟΩ6 ὈΔΥ ΟΙΪ ΑΓ ῬΟΓΒΟῺ ἢ ΟΥἩ Δα γοΒβοά ἴο 
ἂν Ῥγναΐα τη Μίοῃ που] Ἃο ν16}} ἰο Θχϑιηΐηθ 1ῦ ΘΑΓΟΙΪΥ Ὀοίοτθ 
(ΠΟΥ τα͵θοῦ 1, ΟΥ̓ ΒΡΘΔΚ οὗ 10 50 1: Ὡ01γ.ἢ } 

ΙΝ. ὙΥῦο ᾿ϑᾶγῃ ἴγομι {818 ΕἸ βί16 ἐμαὶ Οποδίμανβ νγὰβ [Π6 βίαν οἵ 
ῬΒΙΙΘοη, τ Βοσὰ μ6 86 ραυθαρ8 το 643, ΔπΠα Τλῃ ΔΎΤΑΥ γΟμὰ ἢϊπὶ 88 
ᾺΓ 89 Βοῆθ. ὙΥ μρίμογ ἢ τερϑηΐθα οὗ τι ῇῆδὲ 6 δα ἄοῃθ, δῃᾶ νο]ὰη- 
ΤΥ] ποηύ ἰο Ῥβα], ΟΥἩ 1 δῦ ΟἾΠΘΥ ΤΩΔΏΠΘΥ (ΠΟΥ͂ οΔΠ16 0 τηδοῦ ὑπ 6 Γ6, 
6 ἤανθ πὸ ἱποτιμδίίοη. Βυΐ {86 δροϑίίθ, ἀυτιπρ πἷ8 σομῆηριμιοηῦ 
ἐπ ἀὶθ οἱοπ ἀϊγοα ἤοιιδο, Οροηθα ἃ ὙΑΥ ἴο {86 ποαγύ οὗ {π6 συαδ β]ανθ, 
οοηνοσίθα δὶπὶ τὸ ῃ6 ΟἸ γιβίϊδῃ ἔδι ἢ, δηθὰ ὈαρίϊΖοα ἢϊπη. 10 4180 
ΒΡΡδδῦβ (παῖ Ῥδὰ] καρ Ομποβι πιὰ γιὰ Εἴτα [ῸΣ βοῖὴβ {ϊτηθ, ἰο νγαὶϊΐ 
ὌΡΟΩ Εἰ π18618, αη] Οὐπμοβιπλαβ, ΟΥ̓ ἷθ οοπάυοί, οΘομβττηθα {μ6 ἰγατἢ 
Δα ΒΙ ΠΟΘΙ Υ οὗὁὨ ἢ18 σοηνθυβίοθ. 1δυγηρ 18 ἀροᾶθ ψ ἢ ἰἢ6 Δροβι16, 
6 βογυϑα δἴτι σι (π6 στοαίθϑὺ ΔΒ: Δ Υ͂ ἀηα αἰδοίου: Ὀαΐ, Ὀεϊηρ 
ΒΘΏΒΙ1016 οὗὨ Β18 ἔλα] ἰπ ΓΌΠΗΙΗρ ΑἸΥΔΥ ἔτοιῃ [18 χτηδβίθυ, ἢ6 ψϊβῃθά ἰὸ 
ΤΟΡΑΙΓ ὑμαῦ ἸΏ] ΤΥ ὈΥ̓͂ τούυσπησ (0 ἶπ, Αὖὐ {Π6 δβαᾶῖὴθ {π|6 βοϊησ' 
Δίγαια 1οϑὲ, οὐ δ18 γϑίυση, [18 τηδϑίου βῃουϊα 1μῆϊοῦ ὉρΡοη ἷπὶ (ἢ 
ΡῬαπιβατηθηῦ τ βοὴ ὈΥ̓͂ [Π6 Ἰανγ ΟΥ ουδβίοτῃ οἵὗἩ ῬὨγυρία γα ἄϊιθ ἴο ἃ 
Γαρτᾶνα βανο ὃ, Β6 οηἰγθαίθα 140] ἴο σπσιὺθ ἰο ῬὮΣ]θοη ἴῃ 18 6 ΠΑ] ἢ, 
δηα τοαποδίβα μὰ ἴο ἴογρῖνο δηα σϑοοῖνο ῃϊπὶ ἀρϑῖη ἰηΐο 18 δ μλ]νΥ. 
ΓΒ ἀροβῦϊα {πογοίοσο ψσοῖθ (μὶ8 Εὔρ]8.10 ἰο ῬΒΙ]θμοη, “ 'π ΜΙ ΘΝ, 
μι [86 στοαϊθδὺ βοίίηθϑθθ οὗ δχαρσθββϑίοῃ, ψϑγταίῃ οὗ αβδοίίοη, δπὰ 
(Ο]ΙΟΔΟΥ οἵ δά γθβθ, ἢ6 ποῦ ΟΠ]Υ Ἰπἰογοθαρα ἔοσ Ομ θβιμγ8᾽Β ρϑγάοῃ, 
Ραΐ υγροῦ ῬΒΣΘμλοη ἴο οϑίθαμι ἢ1πὶ δπα ρὰΐ Θομῆσθηοθ ἴῃ ἢ]πὶ 88 ἃ 
βίποοσθ ΟἸτιβδη. Απμα ὈῬβϑοϑῦβο χοϑίλζαϊοι, ὈΥ̓͂ τΟραϊσῖηρ' [Π6 ἸΌΓΥ 
{παι πὰ8 Ὀθθὴ ἄοπμθ, γϑϑίουθβθ {πΠ6 βούβοῃ ͵ῥλὴ0 αΙα [86 1Π]ΌΣΥ [ο {86 
Ομδγδοῦου ΒΙΟἢ Β6 Πα ]Ἰοβί, {Π6 ἀροβί]θ, ἴο θβθϊα Ομ θδί μι ἴ0 Δρρθᾶγ 
πη ΡΠ ΘΟ Β ἈΓΔΪΥ 1 βοὴ ἀθρτθο οὗ τορυϊδίϊοῃ, θουπά ΕἰπιΒ6} 
1η {818 ΕἸΡΙ8ι16 ὈῪ 818 Βαπᾶ- τ ηρ;, ποῦ ΟΠἩ]Υ ἴο ΓΘΡΑΥ 81} [μὲ Οποβὶ- 

1 Ὧγ. Βοηβοη Ηϊδβίογυ οὔ {86 ΕἾγβὶ Ῥ] απείηρ; οὗ Ὁ τ βιϊδη Υ, το], 11. Ρ. 811. 24 οαϊξ. 
2 Μδοκηῖρῃξ δηὰ Τ γάμου ἃσγὸ οὗἉ ορίηΐοη ἴμαὶ δι. Ῥϑὰ}Β Ἔχ ργθββίοη ἰῃ ἴΠ6 εἰσ ύθοη ἢ 

γΟΥΒ6 4068 ποῦ Ἰηβ᾽ πιο [δὲ ΟΠ ΘΒ πιὰ Ὠδὰ γοδόοαὶ ὮῚ8 πηδδίοσ οὗ δηγιμίηρ Ὀαΐ ἢ18 βοσνΐοο; 
δυΐ [6 Θχργοβδϑίοη 18 ΟὨΪΥ Βγροιδμοίῖοδὶ, 

8. (τοι ἱπίοστηβ υδ ὑπαὶ Ἰηδϑίοσβ ῃδὰ ἃ ῬΟΥΤΟΥ [0 Τογέαγο ΠΟΙ β᾽ανοθ 80 Ὀοδανοὰ 1]], 
δηἄ οὐδε ἴ0 ρὰϊ ἴΠοὸπὶ ἴ0 ἀοδίη, νιπουϊΐ ΔΡΡΙγίηρσ ἴοὸ ἴΠ6 τηδρίϑίγαῖθ; δῃὰ ἴμδὺ [118 νὴ 88 
ἈΘΤΟΘΔΌΪΘ μοὶ ΟΠ]Υ ἴο [πΠ6 Ἑοτηδῃ θυ αἰβδο ἴο τς ατοοίδη ΙΔ. 

οο2 



δθ4 7]ηϊροαιοξίοη ἕο ἔλα ει Τορέαγηιοηξ, 

τὴ18 οὐγοᾶ ἰο ῬΆΣ] ΘΟ, Ὀαΐ ἴο τπαᾶῖκα [Ὁ] ΓΟραγ οη αἷδοὸ ἰο ῬὮΙ] ΘΟ 
ἔα Μ]ΠαΐονοΥ ἸΏ) ΣΤΥ δ6 μδὰ ἄομπα ἴο μἷπὶ ΟΥ̓ Τυπηϊηρ ἀγαυ." ΤῸ 
δοσοὰηΐ ἔογ {π6 8ο]ϊοϊϊαἀθ6 ἜΧργεββοᾶ Ὀγ Ῥδὰὶ 'π (818 ΕἸ Ρ18116 ἴῃ οσχάϑγ 
ἴο οὐὐαῖῃ Οποβίση 8 ραγάομ, ἀπα ργοσιγο ἃ ὑποσουρῇ ΤΘοοπο]]δοη, 
16 18. ποῖ πθοΘββαυΥ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘΟ, Ὑ]ῸᾺ βολθ οὐἹο8, ὑπαῦ ῬΣ]Θτλοη τγ88 
Καϑη βηᾶ ορϑέϊπαίΐα ἴῃ 8 γοβοηςπηθηΐβ, οὐ οὗ {πὶ τουρὴ δηά 1ηἰγδοία- 
ὈΠ]6 ἀϊβροβιθοι ον σοι [86 Ῥγυραηβ ποτ ργόνθτϊαὶ. ΤΉΘ οοη- 
ὑΓΑΥῪ 18 ᾿πβιπυδύθα ΒΥ [Π6 ΔΡΟΒΕ]6, νυῦο μδ8 1π Οὔ Ῥ]δ068 δοιαπλθ παρα 
Ηἷ8. Ὀδμθνοίθηθα δηᾷᾶ ομαυγ. [0 18 πηοϑῦ ργοῦ8} 16, 88 θυ. Μδοκηϊρῃι 
}ι18 σοη͵δοίαγαι, (μαῦ ῬΒΠ]Θποη ᾿δα ἃ πυτὈοΓ οὗ βίανθ, οῃ πῇοπὶ [Π8 
Ῥαγάοπίηρ οὗ Οπδβιπλὰβ ἕο0 ΘΑΒΠΥ͂ πῖσῃῦ μὰν ΒΔ ἃ Ὀαα οἴἶεοῦ ; Ὧπὰ 
᾿πογοίοτα 6 παϊσῃς παρ ΒΟΠ16 Ραπίμπιδηΐ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎῪ 88 Δ ΘΧΘΙΏΡΪΘ 
ἴο {Π8 τοδὶ Αξ ραβδὶ δὰ] οου]α ποὺ μανα οοῃβιἀθσθᾶ [86 ραγαοῃϊηρ' 
οὗ Οποβίπιυβ 88 δὴ αἴαις 1ῃδὺ του θα 80 τιυο θαγμθδὺ θηίγθαίυ, τ] (ἢ 
ἃ Ῥασβοι οὐ ῬΒΙ]ομμοη ΒΒ ῥἱοΐγ, Ὀθηθν ίθποθ, απὰ στα αθ, Ὁ]688 6 
Παα βυβροοίοα Ὠἷπὶ ἰο αν δηϊογίαϊηθα βοῦλα βυο ἢ Ἰηὐβη!οη. 

Υ. Ὑγμοῖμον ῬΆΣ]οσλοη ραγάοποαᾶ οὐ ραπιβμοα ΟΠ Θβίμλι8, 15. ἃ ΟἹτ- 
οππηβίαποα οοποδγηΐησ ΜΏΪΟΒ ὍΔ Πᾶν 6. ΠῸ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙ. Ετοὰ τ86 
Θαγπϑϑίμοθϑ τ ἩΒΙΘΩ [86 ἀροϑε]6 8011 01 064. Η18Β ραγάοῃ, δπα ἔγοπι ἐῃ6 
ΘΟΠΘΓΟΒΙΥ οὗ ῬΒΙ]οηομΒ αἰ Βροϑί θη, (86 οὐ 9 ἀθόνα οἰΐθα ΘΟ) θοία 68 
{παῦ μ6 δοίμ! Υ ραγάοπθα Οπθβίπαιϑ, ΒηΑ ΘΥΘ ἢ ΡΆΥΘ Βῖτα ΒΒ ἔγθθάομ, 

ἴπ ΘΟΙΩρ]ἰΆπο6 τττ {16 ἈΡΟΒίΪΟ Β ̓πβι ηυδίϊοη, ἃ8. 1Ὁ 18 1ῃηἰογργοίθα ὈνῪ 
βοπιο, ἐλαὲ ἦε τοομέα 0 ποῦ ἔήαπ ἦθ μαά αδλεά. 10 Ββθτὴβ 88 ἱποιρῃ 
[86 ἀροϑεῖο σοῦ] 16οὐ στρα ᾶθγβ ᾽πὶ ἔαΐασ ἀρθ8 μπαάογβέαπα (818 ἴο Ὀ6 1Π8 
παίαγαὶ γοβα! οὗ 818 γεαυθϑ, 10 νγγὰϑ πὸ Ὁποοσλλοῃ {πϊηρ,, ἰπ δηοϊοηῦ 
εἶπλθδ, 10 ὈΘΒΙΟΥ͂ ἔγθθάοτη οἱ ἴΠο88 βίδνβ ψ]1086 1Ἀ10 8.1 ΒΟυ νυ 68. μδ] 
τοσυγϑα ἴοσ {Ππ6πὶ [86 δβίθοσῃ δηᾶ σοοᾷ 11} οὗ {Π6ὶ. τηδβϑίθσβ. ΤΊ. 

ργἰπιϊ να Οὐ ΥἸϑυϊδπΒ ργθβοσυϊηρ {118 ἘΣΡΙΒ016, δαῃὰ μ]δοῖπρ 10 ἴῃ 1{Π6 
Βα γοα οαποη (ΠΏ τ. ΒΘΏΒΟΙ ΤΟΙΏΔΓΚΒ), ἃΓ6 Βίγοπρ' ΔΥρῸ 6 Ὠΐ8 ἴο ᾿ἱπάσοθ 
ι8 ἴο Ὀα]ϊονα {μαῦ ῬΒΣ] ΘΟ ρτγαηῖθα {Π6 ΔρΟΒΕ16 8 τοαποβί, δα σϑοοϊνοα 
ΟπΘβιμηὰβ ᾿πΐο Π18. Ποιιβ6 "4 [νου δρᾶϊη. 4Σ48 Ομ βίῃ τγ88 ρᾶγ- 
ΤΙΟΌΪΑΓΙγ σϑοοιημηθπαθα ὈΥ δὲ, Ῥϑὴ] [ο ἐπ6 ποίϊοθ οὗ {μ6 (ὐο]οβδβίδῃβ 
(1ν. 9.), 1. σαηποί Ὀ6 ἀουδίοα {παῦ {ΠΟΥ ΘΠ ΘΟΓ ΠΥ τοοοϊνοα Πὶπ ᾿πίο 
{Πποῖγ μυχοῦ, [Ι͂ἢ {Ππ6 ΑΡροβίοϊιοαὶ (οηϑ ιομβ 3, ΟΠ βιμλ18 18 Βα] ἴοὸ 
αν Ὀθθη δίβμορ οὗ Βοσοδ; Ὀαΐὺ {Π6Υ ἃτϑ ἃ οοῃρι!]δίϊοη οὗὨ [86 ἔουτίῃ 
ΟΘΠΓΟΓΥ͂, ἈΠΑ σΟΠΒΘα.ΘΗν οὗ πὸ δυίβοτίγ. ΥμΘα Ἰρπαία8ϑ πσοῦβ 
[18 ΕΡΙΒ616 ἴο {π6 ΕΡΒ6βιδηβ (4. ἢ. 107), {ποῖ ὈΙΒΠΟΡ᾿Β πᾶῖηθ γγ88 
Οποβίπλαβ; πα Οτοίϊα8β {Ἐπουρηῦ {μαῦ ἢὨ6 νγὰβ {86 Ῥδβοι [ῸΓ ὙΠΟ 
δύ. δὰ] ᾿πἰογορᾶθα, Βαΐ {μ18, 88 γ. Τωδγάμπογ  σϑιηδυῖβ, 18 ἡοῦ 
οογίαιη. γ. Μ|ΠὶΠΠΡ"ῃ ΠαΒ τηρηξοποά 4 ΜΆ., αὖ 1.6 Θομοϊυβίοι οὗ συ μῖο ἢ 
10 18 βαϊἃ {παὺ Οπδβιπλβ βυβασοα τπηαγίυσάομῃ αὖ Βοιλθ ΟΥ̓ μανϊηρ [18 
Ιοσβ ὈΓΌΚΚΘη. 

Τηὴ6 ψΠ0]6 οὗ 1}18 ΤΕ ρΙ 8616 18 ἱπάθϑᾶ « τηοβὺ θα 1] Ομ ροΒιΠοη. 
ϑυσῇ ἀοίδγθηοα δηᾶ τοβρϑοῖ ἴον ῬΠΙ]θηοΩ, βαοῖ ΔβδοΟη πα ΘΟποθγη 
ἴον Οπθβιηιϑ, βυο ἀϊβίαπς Ὀαΐ 75 ᾿πβ᾽ αἴθ, βιιο ἢ ἔσο ἔθο ϊπρ ἀπ 

᾿ Μδοκηρ ιΒ Ῥγοίδοο ἰο ῬἈ]οτηοη, βοοῖ. 2. 2 ΤῊΡ, νἱϊῖ, ο. 46. 
" ΤἊΪΒ Ράββαρο 18 οοηϊδίποα ἰπ ἐῃς Ἱχτιδιίδη ΕΡἰδι165 ὁυοη ἴῃ {Ποὶγ Βμογίοδι [ῺΟΥΤῃ : δ60 

Ουγοίοη᾽ Β Οογρὰ8 Ισηδύίαπαπι, ΡΡ. 17, 18.; δηὰ ἴογ 6 ΕΠ ΡΊ8ῃ ΤΥδμβδοῃ, ΡΡ. 229. 
4 Ὕ͵ογΚ5, 8νο. νοΐ. ἱν. Ὁ. 38].; 4ϊἴο. νο], 11}. Ρ. 824, 
δ Νον. Τορι, ΜηΠ| οὐ αβιοτί, Ρ. 513, 



Ολἡ ἐλο Ἐρίβεϊο ἐο ἐλ Ποῦτειο. δθὺ 

ἤπο δἀάγθββ ρογνδᾶδ {π6 ψ 1016, ὑπαῦ {818 Δ΄οπθ τηϊρῦ Ὀ6 δα βηοϊοηύ ἴο 
οοη 66 ἃ8 μα Ῥαὰὶ τγ)88 ποῦ υπαοαπαϊπίοα νι {πμ6 ψου]ά, πα νγα8 
ποῦ ἐμαὶ 68 Κ δηά υἱβίοθασΥ οη  ϑιαϑῦ τ Β]Οἢ {Π6 ΘΠ, Θηλ168 οὗ σονο]α- 
(ἴοῃ ὮδΥ6 Βοημθῦϊ 68 γοργοβθηϊθα τὰ ἴο θ6. [1{ 18, ἱπά 666, ᾿πῃρΟΒ81016 
ἴο Ροσγαβα [818 δαταῖγα 6 ΕἸΡΊβ016 τυιπουῦ Ὀοὶπρ του οα τ ἢ (π6 416]1}- 
ΟΔΟΥ Οὗ βοη ποὺ 8 Π4 {Π|6 τηλϑίουὶ Υ Δἀάγοϑβ ὑπαῦ ΔΡΡΘΑΥ 1 ΘΥΟΣΥ͂ ραγέ 
οὔ Ὁ. ΥὙ7ὲ β66 ἤθσα, ἰῇ 8 τηοβὺ βίυι κῖησ ρμῦ, μον ΡΟΥΘΟΟΪΥ οομϑιβίθηΐ 
ἔγυθ ΡΟ] ἔθ 688. 18, ποῦ ΟἹ]Υ ψι 811 [ῃ6 Ὑψδυτηὶῃ δ μα Β᾽ ΠΟΟΥΙΥ οὗὨ [86 
6 πά, θὰῦ ἀνθ τι [Π6 αἰρΌΣΥ οὗ ἰῃ6 ΟὨτιβδῃ δηὰ ἐπ6 δροβί]β. 
ΕΟΥΥ Μοσα [88 18 [ὈΓΟΘ Ἐκ τ τα ὙΠ τιμαὶ ἀϊρηὶγ δπά 
Δ ΠΟΥΙΥ ἄοο8 δ] δηϊτοαῖ, ὑμβουρἢ ἃ Ῥτβοηοσ 1 τυμαῦ οοπάθ- 
βοθῃβίοῃ δηα Βα] ΠΥ 4068 ἢ6 οοτμτηδηα, ἐπουρ ἢ δὴ Δροϑῦ]ο] Απὰ 
1 τὉ18 ἰθυϊοσ στ σθ ἴο θ6 σομβιἀογθα 1 πὸ ΟἴΒοῚ μοϊηΐ οἵ νἱὸν ἱπδῃ 
88 8 ΤΟΥ͂Θ Πυχηδηῃ ΘΟΙΏΡΟΒΙ 0, 1Ὁ πιιδῦ 6 Δ] οὐγϑα ἴο Ὀ6 ἃ τηδϑίου- 
ἴθοα ἴῃ 118 Κἰπά. Α8Β δὴ 1]]υβίγαϊιομ οὐ {818 στ πηδυϊς, 10 ΤΩΔῪ ποῦ Ὀ6 

ΠΩΡΓΌΡΘΥ ἴο ΘΟΙΏΡΑΓΟ 1 ὙΠ δὴ ΕἸΡΙ8016 οὗ {πΠ6 γουπροῦ Ρ]ΙΗΥ ', {πα 
ΒΘΘΙῺΒ [0 πᾶν Ὀθθὴ σι θη ΟΠ ἃ ΒΤ]. ΟΟΟΘΒΊΟΣ ; ὙΙΟὮ, ὑμουρἢ 
σοτηροβοϑά ὈΥ̓͂ οη6 Ὑῃ[Π0 [88 δἰταυβ Ὀ6ΘῺ ΤΟοἰτοπ α [0 6χοθὶ 1η [86 6ρ185- 
[ΟΪΆΤΥ 8ίγ1]6, δῃὰ ἱπουρῇ Ὁ Ὁπαουθίθαγ μᾶ8 τδηΥ Ὀθαυίϊθ8, γοῦ 1Ὁ 
τηυϑὲ 6 δοκηον]οᾶάροα ὈΥ̓͂ ΘΥ̓ΘΓΥ ᾿πηραγίϊα] Γαδ συ ἴο 06 νΑΒΟΪΥ ἸΠΙ͂ΌΤΙΟΥ 
ἴο {Π18 δηϊπηα θα οομηροβιίίοη οὗ {π6 Δροβί]ϊθ. Ῥ]ΔῊΥ βθθιηβ ἀθβί σου οἵ 
ΒΑΥ]Ωρ Βοιμθίβιηρ ; (6 δροβίϊθ ὰ8 Ὁγρθά δυθσυ (διηρσ {παΐ οδη θ6 
ΒΔΪ4 ροπ ἴπ6 οοοδβίοη. Ῥ]ΩΥ 18 ἴοο αἰδοίθα ἴο 6 αἴἴοοϊηρ ; [ἢ 6 
ΔΡΟΒί]6 [868 ροββθββίοῃ οὗ ον ᾿βδαγί, δηα δχοὶΐθϑ ΟἿΓ ΘΟ ΡΑΒΒΊ Ο ἢ 
ὙΥΠΘΥΠΟΥ γ Μ1}} οὐ ποί. 

Οἱ {π6 κπαοϑίσπεα οοἰποεϊάοποοβ Ὀδίνθοα [818 ΕΡΊΒ|16 ἀπα {86 Αοίβ 
οὗ 16 ΑΡροβίϊεβ, ββα Ὦσγ. Ῥαδϊθουβ Ηοτγαὀἑ Ῥαδυ]ηα, Ομάρ. ΧΤὙΙΥ. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΊΠ. 

ΟΝ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΤῸ ΤῊΒ ἨΕΒΕΕΎΓΒ. 

1. ΑΕΤΕΕᾺ [86 {μἰτίθθη ΕΣ 8168 νόου ]ν πεῖ υΐθῃ ὈΥ Ῥϑὰ], Ὁ 8 
ὨΔΙῚ6 ΡῥΓΘΗ͂ΧΟΩ ἴο ἴδπθη, βιοοθθαβ ὙΠπαὺ γα 6041}1 1π6 ΕρΊ8|16 ὑο {86 
ΗἩοΡγονθ ; {86 παΐυγο δηα δ μοσβρ οὗ τ οι μα8 θ6θὴ τθοσα οομίσο- 
νογίθα, ρβϑύδμαρβ, ἰδ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΣ ὈοΟϊ οὗ {πΠ6 Νενν Τοβίδμηθηι. ἊΑ8 
(Π6 ᾿πλ} Δ ΙΟΤΎ ἔοσταυα ἀδαδὶ ἴῃ (ἢ 6 ΟΥ̓ΠΘΥ Δροβίο]Ἱ!οαὶ Ἰθ ύοσβ 18 σδηϊηρ 
ἴῃ {[π18 ΕΡΙ8116 (ποι τυ μβίδπαϊηρ' {Π6 ΒΕ ΡΟΥΒοσι ρίϊοι ὕδστηβ 10 ἐδό Εἰ ριδεϊο 
ἐο ἐλε Ἠεδτοιοβ), τὸ μὰΒ Ὀ6θὴ απδϑίϊομθα μοί μοῦ 1Ὁ γὰ8 ΤΘΔΠ]Υ̓͂ Δῃ 
ἘΡιβ616 βθῃῦ ἴ0 ἃ ῬΡαγΠΟΌΪΆΣ ΘΟΓΙΩΤΩΠΗΙΥ, ΟΥ̓ ΟἸΪΥ ἃ ἀἸβοοῦγΒ6 ΟΥἩ ἀ1886Γ- 
ἰδίϊοη ᾿ς 6 Π6 64 [ὉΣ ρὍΠΟΓΑΙ γοϑοσθ. ΜΊΟΒΔΘΙΙΒ ἀοὐθυταϊημθβ ὑπαῦ Ὁ ἐς 
8 ΕΡΙ 816, δῃἃ τϑιηδσκϑ ἐμαὺ ποῦ ΟὨΪΥῪ {μ6 Ββοοοηᾶ ρϑύβοῃ ρὶ υσγαὶ ψέ 
ἸΠΟΘΒΒΔΠΕΥ ΟΟΟΌΓΘ ἱπ 1ΐ, τ ΒΙΟΩ δἰοπο ᾿παθοα σου Ὀ6 πὸ ρῥτγοοῦ, υυΐ 
αἰδο ὑμαῦ 186 δ ΠΟΥ Δ] 468 ἴο Βρθοὶαὶ οἰγουτηβίδηοοβ ἴῃ (818 τυ τηρ, 

δ ΤΩΡ. ἰχ, ορ. 21. 2 γοδάτϊαρε, Ιπίτοᾷ. ἴο ῬὨΙοΙΏΟΙ. 
ο0 ὃ 



δ66 Πηΐγοαμοίΐοη ἐο ἐδο ειο Τοϑέαηιοτιΐξ. 

ἴῃ ομαρίοτ ν. 11, 12,, νἱ. 9., χ. 32-- -854., πᾶ Δθονβ 8]] ἴῃ ομαρίασ χἣ!. 28, 
24., ΜὨΙΟΝ σΟΠ81Π8 ΤΠ 6 ὈΓΌΙΤΩΙ86 Οὗ ἃ ν]ϑιῦ, ἀπ νδυϊοιΒ Βα  αἰαίϊο 8 : 4}} 
Υ Β1Οἢ. ΟἸΓΟυΤδίδῃοθβ ἰακθη ἰορϑίμον βῆον (μδὺ 10 Τ6Δ]1Υ 18 δὴ δροβίο- 
1108] ΕΡΙΒ116. 
ὟΒο {π6 Ηοῦτον νοσθ, ἴο όσα {118 ἰδίου τγαβ δἀἀγοαβαά, Ἰθαγποά 

ΤΏΘΏ ΔΙῸ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ68}8 δρτοϑᾶ. δὲν [βιδὸ Νουίοῃ νγὰβ οὗ ορὶπίοῃ {δαὶ 
Ὀγ ““ἴς ΗθΌγονβ ἢ ἴὴ {118 ΕἸ: βδι]θ χα ἃσα ἴο ἀπάδγβίδηα {ποβ86 “6188 
6 ον 8 80 Ὠδα Ἰο1Ὁ « ΘΥΒα16πῚ ἃ βῃογέ ({πη6 Ὀοίοσα 118 ἀοβίσυοου, 
δ ΟΥΘ ΠΟῪ αἰΒρογβθά {πγουρμουΐ Αδ4 Μίποῦ":; δαΐ οὗ {Π18 νὰ 
Πᾶνα πὸ δυίμθηΐο γτθοοσὰ, ΟὝΠοῚΒ ἀσαΐη ἤᾶνθ ᾿τηδοϊηρα {παΐ 1Ὁ νγὰ8 
δ] ἀγοββθα ἰο {Π6 ἩΘΌγον ( τἸβίϊδηβ ᾿η ϑραϊη, (ὐαἰδίϊα, ΜαἼοοάοῃϊα, ΟΥ 
αὖ (ὐοσ πίῃ οΥ Βοτγ6, ΟΥ ἴο μοβα ψὸ γχϑϑἀθα ᾿ῃ Ῥαϊοείπθ. ΟἸ]οπιδηΐ 
οὗ ΑἸοχδπαγία,  γοπιθ, Εὐα μα] 5, ΟΠ γγβοϑίοιῃ, ΤἼὭδβοἀοτοῖ, ΤἈΘΟρΡὮΥ.- 
Ἰαοί, δηῃα οἴμβεὺ ΕΠ οΥΒ, οτα οὗ οριἴοῃ {μαὶ ἐμ Εριδι]6 το {π6 
Ἠρφῦτονγβ γὰ8 βεηΐ ἴ0 {πΠ6 σοηνογίβα 6.78 ᾿ἰνίηρ ἴῃ Ζυᾶφα; ψηῸ ἷπ 
1Π6 Δροβίϊο 8 ἀδὺβ ασθ οϑ] θὰ Ἡθῦγονβ, ἰο ἀἰβυϊ ρ 8}: ΤΠθτὰ ἔγοπὶ 
{π6 9618 ἴῃ 186 (ΘΠ Ό116 οομπηίγῖοϑ, ὙΠῸ τ τ οἂ]]Ἱοα Ἠ]]Θηβίβ. ΟΣ 
(ἀτθοῖδηβ. (Δοίϑ νὶ. 1.» 1χ. 29., χὶ. 20.) Τῇ ορϊπίοη οἔὗἉ {π686 Ἰεαγηράὰ 
ΕΔΙΠοΥΒ 18 δαορίρα Ὀγ Β6Ζα, 1 μου σάρροὶ, ὕδγρζον, Ὠγβ. Γἰσμεβοοί, 
Ὑμῖν, ΜΠ], ΓλγάμοΡ, δηθὰ Μδοϊκηῖρσην, ΒΊβμορβ Ῥθαγβοη ἀπὰ Τοσι- 
᾿πρ, ΗΔ]]εί, Βοδομπλά!]ον, Ηρ, ϑοοίί, δηα οὐδοτθ. ΜΊΟΒΔ6118. Θοη- 
ΒΙάΘΥΒ 1Ὁ 88 τι θα ἴον (86 86 οὗἩἨ {μ6 “6188 ΟΠ τ βυ δη8 αὐ « δυιιβαί τι 
Δηα ἴῃ Ῥαϊοβῃθ; 8π4 Ῥγοίδβϑοῦ ϑίυασι3, (ὙΠῸ 18 [Ὁ] ον Ὀγ Μ. 1,6 
Ἠδτροδ,) {πᾶ 10 γγα8 αἸγθοίβα ἰο Ἡθῦγθνβ 1πη Ῥαϊθϑίϊπθ, δα Ὀγο Δ ΌΪΥ 
ἴο 1πΠ6 σομυγοἢ αὖ ὕμβαῦθα. ΤΠ6 ΨΟΥΥῪ δηοιθηῦ οριπίοη {πδὶ Ὁ τνῦᾶϑ 
Δἀ]αγθββθα ἴο 96 τ7ὺ28 ἴα [86 ΗΟΙΪΥ 1,Δπ4, ἀπ τηοτθ δϑρθοῖδ! νῦν δἱ ογα- 
ΒΆΪ]Θτα, 18 σουσοβροσγαίθα ὈΥ {π6 σοηΐθηΐβ οὗ {[Π6 Ἐριει]6 1:86], ἴῃ σ ]οἢ 
γὸὺὸ τηδϑὺ ὙΠ} ΙΠΔΩΥ ὑπ Πρ8 ΡΘΟΌΠΙΑΥΥ δα 4016 ἠο [86 6] Θν στ ἴῃ 
υάςἃ. 

1. Τὸ 18 ονϊἀθηΐ, ἔγοπι ἐδ ψ 016 ἰθπον οὗ {818 ΕἸρΙ8.16, δὲ ἀπιοηρβί ὑΠ6 ῬΘΙΓΒΟῚΒ 
ἴο ψ οτα 1 τγὰ8 δἀἀγοββθα, βοῖὴθ ΤΟ ἰῇ ἱπαμλποηΐὺ ἀδηροσ οὗ ΧᾺ]]ΠἸὴρ Ὀδοῖς ἴσοι 
ΟἸ τϑυϊδηΐν ἰο συ ἀαΐδηι, ἰηἀυςσοα ΡΑΣῸΥ ὈΥ 8οπι8 ΓΝ ΟΡΡοϑβι ΠΙΟηΒ, δ ρδΓΟΪΥ ὈΥ 
1Π6 [λ]|866 ἀγρυμηθηΐδ οὗ ἴμ6 Σα ὈΪη8. ΤὨ18 οουἹὰ Βαγάγ να Βαρροποθα ἴο βονϑγαὶ 
ΘΟμλ 0168 δῦ ἐδ6 β8πλ6 ὕϊπὴ6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾ ΠΟΥ ΘΟΙΠΙΥΥ (Πμδηῃ Ῥαϊοϑίϊῃθ, δη, ἐπ ΓΘΙΌΓΟ, 
6 ΟΔηηΟῦ ΒΏΌΡΡΟΒΟ ἰῦ ΟΥ̓ Βανϑῦαὶ σοπιπλπηἰἿε68 οὗ Αϑ4 Μίηοσ, ἴο τς ἢ, ἴῃ [86 
ορίῃπίοη οὐ βοπὶθ οοιημηθηΐδίοῦβ, (86 ΕΡ81:15 τγα8 δἀἀγοδβεα, Ο τ β ΒΥ δ 1818 
{ϊπη6 6π]ογοα, ἤτοπὶ [6 [ΤΟ] ΘΓ αἰϊηρ δρίτῖῦ οὐἨ (86 Βοτηδῃ ᾿ανγϑ δῃὰ ἴμ6 Εογιαη τααρὶβ- 
ἐγαΐθϑ, ὑὨγουρδοιυΐ ἴΠ6 ΟΩΡΙΓΘ Ἰὴ ἡ τέῤαι 80 τηποῖι Το] ρίουϑ ΠἸθοσῖγ, (δα οαἱ οὗὨ 
Ῥαϊοβῦπο [ὃ σουἹὰ Βανα Ὀθοη ἀιβουϊ 0 ανο οβδοϊθα 8. σϑῆσσγαὶ ρογβοουϊϊοη.. Βαυΐ, 
τγουρὶ [6 ἰμῆποηοα οὗὨ {δα δ ον Βδη οάγιη πῃ Φοσυβαίοτ, ἴῃ 6 ΟἸ ΓΙ ϑιϊαπα ἴῃ ὑδμαὶ 
ΘΟΙΠΙΓΥ͂ υπάἀογνγομῦ ΒΟΥ ΓΆΪ ΒΟΥΘΓΟ ῬΟΓΒΘΟΟῸ ΟΏΒ, ΘΒΡ 601 8}}γ ἀυτίησ 86 Βιρὰ ῥγιθβῦ. 

1 ΟὐΒοσνδίίοηβ οὐ ἴπ0 ΑΡΟΟΆΙΥΡΒΟ οὗ δὲ. Φοδη, Ὁ. 344. 
2. διπατι δ Οὐπτ, οὐ ἴπ6 ΕΡ 8116 ἴο ἴ86 ΗΘ ΌΓΘνΒ, νοὶ]. ἱ. ΡΌ. 67---8. (Αῃάοτετ, Ν. Απ|- 

1827.) 1 Ρῃ. 8---67. ἢ6 μιὰ8 ἀἰδοιδϑθά {πΠ6 νασγίουβ ΒΥροῖμο868 οὗ Ὦχ, βίοστ, Ὑγ8 0 ΒΌΡΡΟΒβο8 
ἦς τὸ αγα Ὀδοη πτϊζοη ἴο 1π6 Ἡοῦγον σΠπγοἢ δὲ αδὶδιῖα; οὐ Νοϑϑβϑοὶῖ, ῇο σοπδίἀοτοὰ ἱξ 
85 διἰάταβϑοὰ ἴο ἴη6 σΠαΓΟἢ δἱ Τ μοββαϊοηΐοδ; οὐ Βοϊίθῃ, ψο ἱπιαρίποα {π8ὲ δ γγδβ ἀϊτοοοὰ 
ἴο ΗΘΌγονΒ ὙΠῸ ὙΟΙΟ ΒΟΪΟΌΓΠΟΙΒ ἴῃ Αβἰα Μίηοσ; οὗἩ Μίοδδοὶ  ϑῦοτ, γ8ὸ δἀνδηςθά δηᾶ 
δ ἀραγοιγοὰ ἰο διρροτῖ ἴδ ορὶπίοη {πδῦ 10 νγα8 δἀ ἀγοβϑεὰ ἰοὸ 16 σΒΓΟΙ δὲ Οὐσίπιμ; δηὰ οὗ 
116 δηςσίοηϊθ (ὙΠο86 ορίπΐοι μ6 δαορίδ), [μ8ὲ 118 ἘΡ 8:15 τγαϑ σι θη ἴὸ [80 Ἡοῦτονν 
ΟΠ υτγΟΙ ἴῃ Ῥαϊδβιϊηθ. 

8 ΤΆ Ηκτγρο, Εκβαὶ ΟΥὐἰἰίααο δῦ 1 Απιμοηι ον ἀς 1 ἘΡΓΓΟ δὰχ ΗδεΡσοασΣ, Ρ. 136.ὡ (Ἰου- 
Ἰοιβο, 1832. 

4 ΤῊΪΒ 15 ΕΥ̓ ἴτομι ἴπ6 Δοῖβ οὗ (860 ΑΡροΒβι168. 8566 δ1]80 Τδγάπουβ Οὐ ὈΣΠ Υ, οδδρ. Ὑἱ!. 
(ὝγοιΚο, 8γο. γοϊ. ἱ, ΡΡ. 164---201.; 4ἴ0. γο]. ἱ, ΡΡ. 90--- 110.) 



Οπ ἐΐο Ἐρέίϑβεϊο ἐο ἐἰιο ᾿ετγοιοδ. δ67 

Βοοὰ οὗἩ μα γουῦροῦ Αὐδῆυβ, σμθ δὲ. δηγθβ δηὰ οὐβοὸσ ΟἸγ βιϊδη8 βυβαογοὰ 
τ ΔΓ ὙΤᾺΟΙΩ. 

2. Εὐσίδου, ἢ το Ἕχδταΐηθ ἴπ6 ἘΡ 8168 οὗ 50. Ῥδυ], οβρϑοΐα! γ ἐμοβα ὑο ἐμ6 ΕΒ βίβῃβ, 
ῬΒΠΙρρίδηβ, δηα Οοἰοββίδηϑ, δηα οορασα ὑδθηὶ τυ (86 ἵπτο ΕἸ 531168 οὐὗἔἁἩ δι. Ῥϑίοσ, 
ΒΟ Τ γ δἀἀγοββοὰ ἴὸ [86 ΟΠ τ βίδη8 ἴῃ Ῥοηίαϑ, (α]αἴϊα, Οαρρβάοοϊα, Αβῖα, δπὰ 
Βιιμγπία, τὸ 88:81} πα, ὑβουρ ΣΤ ΘΏ ΠΟ ἰ8 τηδάα οὗἩ βεάυσογα, ποὺ {86 ϑβι:)α]]οβὺ 
ἴγδο68 ΟΥ̓ ᾿τητϊηοηῦ ἀΔΏρΡΟΡ ΟΥὨ 8ῃ δροϑίαϑυ ἰὸ «πα αἴθπι, ἀπ 8.}}} 1688 οὐἁἨἩΘ ΌΙΑΒΡ ΒΘ ΙΩΥ 

ἰηϑὲ ΟἸγίβί, 88 τὸ δηα ἴῃ {88 β'χίβ δηὰ ἰθηῖῃ ομαρίουϑ οὐ ἴ86 ΕἸ ϑι16 ἐο 186 
ΘΌΓΘΥΒ. ΤῊΘ ρΑΒΒΔρῈ8 οὗ [818 ΕἸ Ρ'8|16 τ δ οἢ τα]αῦβ ὑὸ ἐμῖβ δι δ)θοῦ δγθ ρθου αυὶΥ 

δαερίοα ἰο [86 5βιυδί!οι οὗὨ ΘΟΙητ μη 1168 ἴῃ ΔΙ β πα; δπὰ 1 18 ἀπ ῆουϊ ἴο γοδὰ 
(686 Ῥάβββρ68 Ἡἱδουῦ ἰηξοστίηρ (μα0 βαυθγαὶ ΟΠ γ βιΔη8 Βϑὰ σϑδ}]ν ἀροβίαιἰβοὰ δηὰ 
ΟΡΘΗΪΥ Ὀ]Αβροιηϑα ΟὨγὶϑῦ; ΤῸ 10 ΔΡῥΘδΓΒ ἔγομλ Αοἰβ χχνὶ. 11]. ἐμαῦ νἱο θη τηθαϑιγο8 
ὍΘ, ἰαίκοη ἴῃ ῬΑ] βίϊπο ἴῸΓ (18 ὙΘΓΥ͂ Ρυτροβο, οὗἩ τ μίοἷι τ τηϑϑὺ τ ΤῸ ἴγϑοθβ ἴῃ 
ΒΔΗΥ͂ ΟΥΒΟΥ ΘΟΘΠΓΓΥ δ᾽ ἐμδῖ ΘΑΥΪΥ δρθ. Νοῖῦμοῦ [Π6 ΕῬΙ81168 οὗ 81. Ῥδὰ], ποῦ {μο86 οἔὗἔἁ 
δι. Ῥεύου, ἐγ 8} ΔΗΥ ᾿ηϑίϑποθ οἵ ἃ ρΡΈ]1ο χσοπαποϊδιίοη οὗ ΟΠ τ βιδηϊΥ πὰ τοίαγη 
ἴο ΔΦυάαΐδια : δηὰ γοῖ, 1 ΔῺΥ ΒΌ0ἢ! ᾿πβίβημοοϑ δὰ Πδρροηθα ἴῃ δ6 σοτϊητ 168 ἴο 
ἡ ΒΙΟΒ ἘΠ6Υ τγοῦθ, {8686 ΔρΟΒΙ]68 του] Βασαν Βανο ρα586α {μθη ΟΥ̓ΘΡ ἴῺ βίϊθποθ, οὕ 
σε πουΐ οαυθοηϊηρ; ΟἾΒΟΡ οϑρῦνν δραϊηϑὺ [0] οτὶηρ δυοῖν οχϑρ]68. Τῆδ οἰγοιπι- 
δίδῃσα, ᾿ΠἸκοννἶβα, ὑο το ἢ [86 δαῖδοῦ οὗ {86 Ερ5ι16 ἰο 6 ΗοΌγονβ 81}. ἀ68 (χ. 25.), 
1δαὺ βούθσδὶ, 80 80}}} οοῃοἰπαρα ΟὨ γι δίϊθηβ, ἔοσβοοκ 86 ρίαςθϑ οἵ μι]. ψουβἢΐρ, 
ἀοο8 ποῦ οΟσι" ἴῃ ΔΗΥ͂ Οἴμοῦ ΕΡ 8.16, δῃὰ ἱτιρ]168 ἃ αὐπδγίι, δηὰ σοῃτηποα ρογβθοι- 
(ἴοι, τ οἢ ἀοίξοτγοα {86 ΟἸΥἸΒ ΔΒ ἔΓΟτὰ δ Ορθη σΟὨ δ βϑίοῃ οὗ ὑμῖν (ΑἸ Β. 
Το 96 νγ8 αὖ Ψογυβαίθηχ δα Ὀδέοτο {μοῖγ ογοβ 86 ογαϊπδηοοβ οὔ [86 1,8» οὔ 

Μοβοβ δηὰ [Π6 βοσυΐςθβ οὗ [86 πνμα τ ΘΟὨ ΙΠΌΔΙΪΥ αἀἰβρίαγοαά ; ἀπὰ ἴο ὑπο ποτα 
Ὑ88 8 Βροοίαὶ ΠΒΠΡΟΥ Ιοϑὲ ΠΟΥ βου! ἔὰγη ὈΔῸΚ ἰῃ ποδγὶ, δαὶ ηρ, ΟΥ̓ Ρτγδοῦοα ἰοὸ 
{πο86 ογαϊπδηοθϑ, [86 ὑὙρίοδὶ ρυτροσῖ οὗ πϑῖοῖ δα Ὀθθὴ ΧΖᾺ}}Υ δηβϑυγασοά τὴ (86 ὁΠπ6 
οδογίησ οὗ ουῦ οσὰ. 

8. Ετοπὶ οὗ. χὶϊ. 7. γ7ὲὸ ΙΩΔΥῪ 866 ἐπαὺ »εσιιζίαγ' Βυοσιησ βοοιηθα ἐο ἱπηροπμα ονοῦ 
[086 0 γΟΓ6 δ ἀγοββοα, 17 {818 ᾿πέδγθηοα Ὀ6 7 δῖ, δῃὰ 1 ροσϑθουςοη Ὅδ6 Βρϑοΐδ!]ν 
οοπίοιρίαἰθα, {πΠ6 ἩθΡτγοννβ, ἴο τ βοπὶ [818 ΕΡ᾽8116 νγδβ σι τὕθη, Β66 πὶ ἰὼ Βανα ὈΘΘῊ 
ἸὨΒΔΟ 8η18 οΟΥἨ ῬΑΙαβῖπο : [ὋΣ 'π ΠῸ οἴβδὺ ραγὶ οὗἉ (μ6 Ἐοιηδῃ δπιρίγθ, Ὀθίοσθ {})6 
γον 6ὅ, δαεὰ [86 Θποιιῖθϑ οὗἩ Ο τ βυϊδηΣν {π6 ΡΟΥΤΟΓ ΟΥ̓ Ρουβθοιίπρ 115 ῬγΟίβ80γ8 ἴῃ 
ΒΙΟἢ 8. ΙΏΒΠΏΘΙ 88 [0 ἀορτῖνα ἴμϑτα οὗ ὑΠοῖν ᾿ἶνθϑ, ὑθοδυβα πὸ Βοζηδῃ σουγῇ ΟΥ̓ ̓ ιδ[166 
πουἹὰ Βανα σοῃαοιηηθαὰ ἃ τηδῃ ἴο ἀδδί ΤΟΥ [ῸΓ τοὶ σίουϑ ορὶπίοῃϑ:; δηὰ {86 
Ῥγοΐθῃοα οὗἩ ἴδε Ψ6νγθ, ὑπαὶ τ ΒΟΘΥΟΡ δοκποπ])οαροα ὁ 6δὺ8 ἴὉγ τῃ6 Μοββίδῃ νγὰϑ 

1 Ὶ οὗἁὨ ἔγϑάβδοῦ δραϊπδὶ ἴΠ8 ΟΙΠΡΘΓΟΥ, γγ88 ἴοο βορἰβιϊοαὶ ἴο 6 δἀὐηχἰοἃ ὈΥ ἃ 
ΠΦΕΝΑΙ τηλρ᾽δίταῖθ. Βαῖ, ἰῃ Ῥαἰθβίϊηθ, ϑίθριιθη δηὰ {16 οἰ ἄθν “π|08 Πδὰ δἰγοδαγ 
βυογοὰ ταᾶγῦίγτάοτη (Αοῖϑ νὙἱϊ. χἹ].); ὈοΙΒ 8. Ῥοΐοῦ δπὰ δϑι. Ῥϑὺὶ πα Ὀδθη ἴῃ 
᾿πιτιϊηοηῦ ἀδῆσοῦ οὗ υπάογροίηρ ἴἢ6 βαπηθ δια (Αοβ χὶϊ. 8---αο., χχὶϊὶ, 11--.Ο2]. 26. 
80.) ; δηᾶ, δοοογάϊηρ ἴο «οδορ 1181, ΒΟΥ ΘΓᾺ] ΟΠΘΓ ῬΘΥΒΟΠΒ ΜΟΥ μυὺ ἰ0 ἄσδιμ, ἀυγίησ 
186 ΒΙρΈ-Ρυθβυμβοοᾶ οὔ [μ6 γοῦῃηρον Αὔϑηιβ, δρουΐ {6 γϑᾶγ 64 οὗ 6ὅ.3 

4. Τα ἀδοϊαγαίϊοπβ ἰῃ ΗΘΌ. 1. 2. δῃηὰ ἵν. 12.. ἀπα ραγι οι αῦ]γ {86 οχμογίαίοι 'π 
ἱ!. 1--τ-ά.. ἄγ ῬΘΟΌΝΙΑΓΙΥ Βα 8016 ἴο ὑπΠ6 Ὀδ᾽ΐονοσβ οὗἩ Ψυάεα, ποῦ “96808 ΟἸσιδὺ 
᾿ἰπιβ6 1 Γ ἢγϑὺ δυσὶ, ἀπὰ δ18. αἰ8ο1 0165 δος ἴπι, οοηῆγιιΐηρ {Π 6} (Θϑυ ἸΟΩΥ 18 
ΨΟΓΥ͂ ΠΌΙΏΘΓΟΙΙ8 Δηἀ ΘΟΠΒΡΙΟἸΟῚΒ ΠΏ]ΓΔΟ]68. 

δ. ΤΒ6 ΡθΟρὶθ ἴἰο πβοηι {818 ΕἸ ρ͵8.16 γγαῶᾶβ β6ηῦ ὝΘΓΟ νγο! βοηπαϊηίοα ἩΠ ΟἿΓ 
ϑανίουν Β Βυ ΓΙ ΠΡ, 88 8086 οὗ υἀ858 τηυϑὺ ᾶγὸ Ὀθοη. ΤὨΐ8 ἈρΡΘΑΓΒ ἰὼ ΗΘΌ. 1. 8.; 
1. 9. 18. : ν. 7, 8.; ἰχ. 14. 28.: χ. 12. ; χὶϊ. 2, 8. ; δπαὰ ΧΙ. 12. 

6. Τα δϑῆβυγα ἰῃ νυ. 12. 18 τηοδῦ ῬΥΓΟΡΟΥΪΥ υπηἀογβίοοα οὗ ΟἸγ βιϊδῃΒ ἴῃ Φ Ρ 8816 πὶ 
δῃ ἃ Δυάερα, ἰο σοῦ ἴπ6 (ἀο8ρ6] τγᾶβ τϑῦ ὑγοδοδοα. 

᾿ Απε, δυὰ, 110. χχ, ς. 9.81. Τδο πογὰϑ οὗἩ Φοβθορθιβ ΓΘ 88 [Ὁ]]ΟΥΝ: --- ΓΘ γοΟῦρῸΓ 
Απδηῦϑ, ἢ. δὰ οδιαϊηποὰ τΠ9 οἶροσ οὗἨ Βὶρῇῃ-Ὀγδδῖ, νν88 ἃ πίδη οὗ ἀδβρεσζαίθ οῃδγβοίοσ, οὗ 
ἐΠ6 βοςοῖ οὗ [86 ϑεαάάτοροβ, το, 88 1 βανὰ ορδβογνθα ἱῃ οἴποῦ ῥΐδοθβ, ΟΓΘ ἢ ΨΣΟΠΟΘΓΑΙ ΒΕΥΘΙῸ 
ἰη τἘΠοῖγ ρυηβῃιηθηῖδ. ΤὨ8 ΑΠπδηῸΒ ΘΙ ὈΓΔΟΘα [6 ΟΡροτίθπη  Υ οὗ δοίϊηρ δοοογάϊηρ ἴο Ε3 
1πο] πδιΐοη, δῆοῦ τὴ6 ἀσβδιὶ οὗὨἩ Εδβίυδ, δῃηὰ Ὀείοσο ἴπ6 Αὐσῖναὶ οὐὁἨ 18 βοσοββοσ ΑἸ ΐηι8. [ἢ 
18 ἰπίοσυαὶ μ6 σοηϑίταϊοα ἃ οουτί οὗὨ πβέϊςα, ἀπ Ὀτουρῆν Ὀοίοσα ἴδ Φαπιθθ, ἃ Ὀσόῖθοῦ οὗ 
“εδιβ, ὙΠῸ νῶϑ οδ] 6 ΟἸΒτίβιὶ, απ βοναγαὶ οἴἤουβ, ὙΠΟΤΟ (ΠΟΥ γογῸ δοουβοα ΟΥ̓ μανΐηρ 
υἱοϊαιαὰ [86 ανν, απ τοῦ σοηἀοπιηοᾶὰ ἴο Ὀ6 δβἰοπθᾶ ἴο ἄθδειίῃῆ. Βα ἐπ6 τῇοσο στηοάογαῖθ 
Ρατὶ οὗἩ 186 ΟἸΥ, δῃᾷ 86Υ γῆιο βισιγ δἀμοτοὰ ἴοὸ (μὰ Ιδνν, ἀϊδαρρτουθὰ ΒίρὮγ οἵ (8 
ΤΟ θΈΓ6.᾽ἢ 

2. ΜΙςἢΔ6 118, γο], ἱν. Ῥρ. 198---197. 
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δ68 ]ηἰγοαμοίϊοη ἰο ἐδ Λῆίειο Τ᾽ οοίαηιοηΐ. 

7. Τ,Α5Ό}γ, ἴ6 Ἄὀσχποσίδοη ἴῃ ΗΘΌ. χι!, 12.---]4. 19 γοῦν αἰ ουΪ ἰο θ6 Θσχρ]δϊποᾶ, 
οἡ πα βυρροδί(ίοη ὑμαῦ {86 ΕΡΊ8.15 ττὰ8 τυ θη ἰο ΗΘΌτονΒ σ0 ᾿ἰνοὰ ουΐ οἵ 
Ῥαδβίϊη ; [0Υ ΠΟΙ ΠΟΥ ἴῃ ἐμ6 Αοἴβ οὗὨ ὑπ6 ΑΙροϑβϑί168, ποὺ 'η (δ6 οἴου ΕἸ  81168, ἀο πθ 
τηθοῦ τῖῦ δὴ ἰηβίδηοα οὗὨ δχρυϊβίοῃ ἴγοιῃ [86 ΒΥΔρΡΟΡΘ ΤΔΘΓΘΙΥ ΓῸΓ 8 Ὀ6] 16 ἴῃ 
ΟὨγϑῦ ; οὰ {Π8 ΘΟΠΙΓΑΤΎ, {86 Δροβ[168 {ΒΘ πΊΒ6 1 768 αγ ραγπιὑθα ἴο (68 ἢ ΟΡΘΏΪΥ͂ ἴῃ 
16 Φ 6» 1811 ΔΒΒΘ} Ὁ }1685. Βαΐ 1 γγὸ ΒΌρροβο ὑμαῦ ἴΠ6 Ερ 816 τγδϑ τσ 6 ἢ 0 «6 νν 18} 
σΟΉνΟΓ8. ἴῃ 6 Γιιβ4}6π|, {818 ῥαβΒΆρ6 ἀὔομοις ῬΟΥΙΘΟΙΥ οἰθαν, δᾶ, Ὧγτ. ᾿μὰγάπεῦ 
ΟὔΒογν ΘΒ, πλβῦ ἤᾶνα ὈΘΘῊ ΥὙΘΓΥ͂ Β.1 4016 0 [Π6ΙΓ 6886, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 1 1Ὁ τγγᾶβ πτιτὕθη 
ΟὨ]Υ͂ ἃ Βῃογῦ {1π|6 ὈΘίογα 86 σομηηθησοτηρηΐ ΟΥ̓ {86 ᾿ΑΘΙ φέρ δου 86 γδαγ δό 
ογΥ 66. Τμα ΟὨιγιβιίδηβ, οὰ {Π|8 δα ρροδίτου, ἅτ δχβογίθα ἴο δηάυγα {ποὶγ ἔαῖο τι ἢ 
Ῥαύίθποα 1 ΠΠΟΥ Βῃουϊὰ μα Οὐ] ρα ἴω τοῦτο, οὐ βου ονθὴ Ὀ6 ἱρηῃοηλ ]Ου}Υ 6Χ- 
ΡΘ]οα ἔγοπι “6 για] θη, βίπος Ὁ γὶϑὲ Εἰ τη 561} Βα Ὀθθη ἵογοθᾶ ουῦ οὗἁὨ {818 ΥΘΥῪ οἰ γ, 
δΔηά Βα βυϊεγοα πῆ πουΐ 118 πγᾺ}18. 10 νγδβ ἃ οἰἵγ ἀονοίβα ἴο ἀφϑίταοιίοη, δπὰ {πο Ὺ 
Ὑ0 ἤσα ἔγοπι 1ὺ δὰ ἴο οχρϑοῖ ἃ Ὀοϊίοσ ἴῃ μϑᾶνθη. Τῇ αἰδοῖ ρ] 68 οὗὨ Ομ γίδὶ μδὰ 
Ὀθδη ΔΙΓΟΔΑΥ αγηθα Ὀγ {Ποῖν Μαβίον ἰὸ ρα ἔγοτμ Ψαγιυβδίοα (Κα χχὶ. 20, 2].), 
δηὰ {Π6 {1πλ6 Δϑϑίσῃοᾶ (0Υ τοῖν ἢϊσῃὺ σου, τη {18 ΕἸρ15.186 νγν88 τσὶ τὔθη, Ὀ6 ποΐ 
ἔλτ ἀϊβίδην. Τμδὺ {πὸ ν δοίυδ!]ν ΓΟ] ογθα 1.18 δά νῖοθ ΔΡΡΘαΓΒ ἔγοπι {86 σοϊαἴϊοῃ οὗ 
Ἐπυδοῦϊυϑ8ἷ ; δηα, δοσογαϊπρ ἴο Φοβορδυβ 3, (Π|6 τηοβὺ βθπβι 06 ᾿πμδοἰἰδη 8 οὗἁὨ ογυβα- 
Ἰοπὶ ἰσοῖς β᾽ π} 1]. ΤηΘΑΘΌΓΘΒ δἴνου (Π6 γτογοαϊ οὗὨἨ Οδβεϊα8 (6]108, ποῖ Παρροποὰ ἴῃ 
ΝΟονθαῦοΣ 66, δπὰ ἰΠκουγῖβ ἰοῦ {π6 οἷἵγ. 1 τὸ βυρροβα, ἐδμαογεΐογθ, μδὲ {86 
ἘΣΡΙΒ016 τῖᾶϑ πτιτθη ἰο {πΠ6 ἩθΌτονΒ οὗ Ψογαβαίθτη, [86 ρϑδβασα ἴπ αι δβίίοη 18 Οἶθᾶσ ; 
Ὀυῦ οὐ [86 ΒΥΡοΙΠοβῖβ ὑμαὺ 1ὺ ψγ͵Ὃϑ ττιτίθη ἰο Ηδρτονσε, νῆο ᾿ἰνοὰ ἴῃ ΘῺΥ ΟἾΒΟΓ 
ἴαοα, [86 τογαβ, “ Ζοέ ὧδ ρῸ 7ογίλ υσἱέλ ἀἴπι οὐ οΥ ἐλο σαπιρ, δοαγίπρ᾽ δὶ γοργοασὶ,᾽ 
086 1818 πηδδηΐηρ. 
ΤῊ18 ΘΧ ΒΟΥ ΔΏΟΗ, τεδετ ες ἴῃ δηοίδμου ροϊηὺ οἱ νίονν, [88 ἃ ΒρΡΘο8] ἔόγοθ σβθη 

δἀάγαβϑοα ὑὸ ΟἸτιϑιδη «6 0178 ἴῃ “9 ογαβϑοη. ΤΉΘΥ τὰ οδ]]Θα οἡ ἴο ἰ8Κα {πον ρίδοα 
ἴῃ Βαρδγδίίοη ἤγοτῃ ἰμδὺ ογάδγοα βγβίθπι οὐ τϊζιαὶ το] σίου ψ ἰοῦ ἀοὰ πο ἰοηροῦ 
οἸπδα ; δπὰ ἴῃ {818 ΘΟΠ ΘΟ. 76 ΤΏΔῪ 866 ἴΠ6 ἱπιρογίδηςα οὗ (86 ῥεθοβίηρ ταβρθοῖ- 
ἴῃ 8 λοαυσοπῖν ϑδθοΐθατγ, α Ηἰρὴ Ῥυίοβθε αδοῦθ, οπθ Βη θη α ββογίῆςα, ὅζο. 

Τὸ ἴδοδθ οἷθασ δηᾷ ἀθοϊβῖνε ουϊάθηοθθ, {παῦ (86 ΕΡΙ81186 ἴο {πὸ 
Ἡδοῦτονγβ ψα8 δαἀἀγοβδοα ἰὸ “6188 ΟΕ βίη σοβιἀθπΐ τὼ Ῥα]θβίϊῃο, 
10 μδα8 Ὀθθὴ οδ]θοίαα, 

Ἰ. Ταῦ 186 πογὰβ ἱπ ΗδθΌ. χὶ!. 4. (γε λαῦο ποί τοδίδίοα επίο δίοοα, Ἄοοπιδαίιπρ' 
αραϊπϑέ δἴπ,) οδηηοῦ ΔΡΡΙΥ ἴο [86 σμυτοὶ οὗὨ Φεογυβαίοπι, τ ἤογα {π6 γα δα δἰγοϑαῦ 
ὈΘΘῺ ὕπ|0 ΤΠΔΓΙΥΤΒ, νἱΖ. ϑίθρβθη δηὰ Ψδπιεβ. Βυῖ (μ18 ΟὈ]θοιίοη 18 οὗ πὸ πεὶρβῖ, 
1 1 8 ἴο {π6 »εορῖίδ οὗ ἱπαὶ σμυτΟΝ δοηα {μ18 ΕἸΡΊ8616 νγδβ ἀϊγοοῖθα, απὰ ποὶ ἰὸ 
1Π6 γιρώογδ; δῃὰ ἔδυ, 17 Δῃγ, οὐ (16 σοπητηοι ρΘΟρ]6 μαα Βἰμογίο Ὀθθη μι ἴο ἀθδίδ, 
1πουρὶ {867 δὰ Ὀδθθὴ ἱπηργίβοηθα, ρἰ]Ἰαροθα, δπὰ ἀοίαιθ ἃ. Οοιραγα Αοίβ υἱῖὶ. 
1--. χχνὶ. 10, 11., δὰ 1] ἴπμαβϑ. 1.14. Φαμλθβ, ἴοο, ἸΏ ΔΥ ἢδνα ποὺ γοὶ βυβοτγοα, 
δηὰ ϑίορμοη Ὀθ]οηροά αἰπιοβὶ ἰ0 ἃ ΦΌΥΤΙΟΡ σοῃογδίοη. 

2. Τμδαὶ (Π6 τοδγκ ἰη ΗδοὍ. νἱ. 10. (Οοα ἐς ποί μηγὶρλέοοιι ἰο ζυγροί νοι τοογὰ 
απα ἴαδοιι» ο77 ἴοσδ, ἐπ ἰλαί γε λαῦδ πιϊηϊπίεγοα ἴο (λ6 δαϊπίε, απ ἀο πιϊπἱλίον,) 18. ποῖ 
βυϊ Δ 0]6 ἴο ἴδ βἰδῖθ οὗ [86 σδυγοῖ δ Φογαδβδίθηι, αὖ ὑμδὺ ἰἰπμ6, Ὀδοδυβο, ἱΒουρ τ 
ΤΑΘΙΩΌΘΥΒ οὗ (Παῇ οὨυτοῦ αὐ ,3ῶγϑί ἬΟΓῈ ἴῃ ἃ βίδία οὗ δδιθποθ, σβθη μου δα Αἱ] 
ἘΠ πρΒ 'ῃ οοτηπίοη, γοῦ δου ΥΓὰ8. ΤΕΥ ὈΘΟϑΙλ6 80 ΡΟΟΥ {δῦ Π6Υ πΟΓῈ χοϊ ον θὰ ὉΥ 
186 οσοησιθυϊίοηδ οὗ 6 Οδηΐα ΟΠ γι βιδη8 ἰηπ Μδοοάαοηΐᾳ, (ὐαἰαία, Οοτι ἢ, απ 
ΑπίΐοοΒ. ὙΏΘΓΘ ᾽8, ΒΟΤΘΤΟΣ, Π0 ἔοτοα ἴῃ 118 οὈ͵δοίζοη. Μιπὶδίογίϊηρ ἴο {86 βδιηὺ8 
ἴῃ [μο86 ἄδγβ ἀϊὰ ποὶ δοῃϑϑὺ 80] 6} Υ ἴῃ Βεὶρίπρ ὑμ8πὶ τὶ πόθου. Αὐζοπάϊηρ οη 
ὑπό πὰ ἴῃ ἐπ 6}. ἐπ ρυβοηπιθηΐ --- ΓΘ ἀΟΥἢρ᾽ 186 πὶ ΔΠΥ 1101]6 ΟΥ668 οὗἁὨ τῆ ἢ {86 Υ βἰοοά 
ἴῃ. ὨΘ66 --- Βροαϊκίης ἴο (θη ἴῃ ἃ Κἰπᾶὰ αηὰ σοηβοϊδύουυ τΠΒΠΠΘΓ --- ἴμ686 δηαὰ δβυοὶ 
ΟἾΒοΡ βογυΐοθβ 8ἃ8 ἸΏ  Ὀ6 ρογίοσιηθα πιο ΠΙΟΠΘΥ ὍΕΓΘ, δπα 8.}}} ἃγθ, 88 πιυςῇ 
ταἰπἰδίοσϊηρ ἴο {86 86᾽π8 88 δῇοταϊηρ ἰῃθὰι ῬΘΟυΠΙΒΓΥ αἰὰ. Απά, ἀουθί16855, ὑπ 6 
ΤΩΘΙΌΘΓΒ ΟΥ̓ [86 ΘΠ ΓΟΝ δ 6 γυβαοτλ πιϊηϊδίογεα ἴῃ ἔπδὺ ΠΠΔΠΏΘΣΥ ἴο ΟΠ6 δῃΟΙΒΟΥ ἰπ 
1ποῖν αὐ οϊο8. Βαΐῖ, Βουρἢ 186 σοπογα! ἐγ οὗἁὨ 86 πιο 6 Γ8 οὐὗἩ δαὺ σμυγοἢ ΤΟ ΓΘ 
τοἀυορα (0 ΡΟΥΘΥΪΥ ὈΥ ἴδ 6 Βυ  γηρ8 ἴΠ6Ὺ Πα 5βυϑίδϊησα, ἤὰ ἴῃ 81} ρσοθδὈ  γ 6 τ 
ὝΘΓΘ ΒΟΙΩ6 ΒΙΏΟΙΩ ὑμαπὶ ἴῃ ὈοϊΟΓ οἸσουτηϑίδποοϑ ὯῸ ταϊσ πᾶνα ἀσβογνοα (δα Θομ:- 

: Ἡϊδι. Ἐκο], 10. 11. ὁ. 25. 3. Ἐ6]], δυά, 110. 11. ς. 30. 8 1. 
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ταθπάαιϊοη, ἐπαὺ ὑμον λαά αὐἀπιϊηϊδίεγοα ἀπά αἰὰ πιϊπιϊ δέον ἐο ἰλ6 δαϊπίθ, Ὁ σὶ νὶησ {Ἰοπὶ 
8 8γο οὗὨ [Π61Ρ σου α]γ ροοάϑ."} 

ὕγοῃ ἃ τονῖϑιν, {μβογείογθ, οὗ 411 ἔπ οἰγουμηβίδῃοθθ, γχα 841} 86 
7υβ 64 ἴῃ φὐἀορίϊπρ' ἐπα ορίπίοη οὐὗἩ {π6 δηοϊθηξ ομασοῦ, ἐμαὶ {18 
ἘρΙΒ116 γὰ8 δἀἀγοββεα (ο ΗἩθῦγονν ΟΠ γιβίϊδηβ ἴῃ Ῥα]θβεϊπα; αὶ ἰΐξ ἰ8 
(18. ΜΊΟΒδθ]18 μα8 ορβαεγνθα) ἃ αυδδβίϊζοῃ οὐ 1118 οὐ πὸ ἱτπηρογίδπορ, 
ΒΟΟΣ Ὁ νγὰ8 βαπί ἰοὸ «6γυβαίθιη δ]0 6, οσ (0 ΘΗΥ͂ ΟἴΘΥ ΟἿ ἴῃ 
ῬΑΙΟΒμ6; θδϑοαιβα 8η ΕΡΙ8[16, ἱπίθπα θᾶ ἔοσ (86 πὑθδὸ οὗ Φ6ν ἢ οοη- 
ψογίβ αὖ «θγυβα θη), πηυϑὺ θαυ} Υ αν οοποογηρά {π6 οἱμοῦ ον 88 
οΟηγοΓΐΒ ἴῃ ἰμαΐ οοὰπίγγ." 

11. ΤΟ ποχῦ αυθϑοῃ σομοογηΐηρ' (μ15 ΕἸΡΙ8616 σοϊδέββ ἕο ἐμ 1.κν- 
σύάαξ ἴῃ ΜΒ οἢ Ὁ γγ͵γὰ8 σι η. (ὑπ {818 βυθ]οοῦ ὑμοτο αν Ὀθθῃ 
ὕνγο ὈΓΙΠΟΙ͂ρΡΑΙ] ΟΡΙ ΠΙΟΏΒ ; 0Π6, {πα 10 γγαϑ ΟΥρΊ ΠΑ ΠΥ τσ τἴθῃ ἴῃ Ηθῦτον, 
δηά ἰγαῃϑἰαίθα ᾿ηΐο αστθοῖκ ὈΥ Πυ1κ6 οΥ ΒαγΏΔθΔΒ ; δπα (Β6 οἴδοσ, {πα 
10 ψγὰ8 πυσιτΐθη πὰ ασθοὶς. ὍΘ ἔΌΥΠΊΘΥ Ορὶπίοη 18 δηΐοσίαϊπϑᾶ Ὀγ {86 
ΕΔΙΒοτβ, ΟἹοπιθηῦ οὐ ΑἸοχαπαγία, Ἐπ Π4]108, Τμοοἀογοῖ, ΤἈὨΘΟρΡ Ἰδοῦ, 
) Θγόμλθ, δηα (88 Βοπι8 βάν βιρροβθα) Οχίρϑη, δῃηἃ α͵380 Ὀγ Βδῆγαϊ, 
ΜΊοδ4 6118, δηα οἴΘΓΒ διροηρ' {86 τηοάθγμβ. 186 Ἰαύίοσ ορἱπίοη ---- (Πα 
10 νγἃ8 ΟΥ̓ΤΡΊΠΔΙΠΠΥ ΘΟΙΩΡΟΒΘΩ͂ ἴῃ ΑἼΘΘΚ ---ἰθ μ614 ὈὉγ ΕΔΡτϊοῖι8, Βϑαύβοῦτγο, 
(αρροὶ], Ονθη, Βαϑπαρο, Μη], 1ωουβάρη, Ῥιοίεΐ, ὙΥ οἰβίοιη, Βγαιηῖαβ, 
Ἡροιάοσσοσ, δα ΤῈ], (απο, Ολγρζονυ, Ρυϊίυβ, ΜΟΙ ἀθηβανοσ, Γαγάμου, 
Ποάσγιασε, Μδοκηῖρμῦ, Βοβθημ ον, Βαπηρθοιβ, Ὑ Ίβαγ, ΑἸΡοσ, Βίβμορ 
Τοι πα, Ὦγ. Ηα]οβ, Ῥσοΐδθβοσ ϑἰυαγί, δηᾶ, νσγ θθιϊθνθ, ὈΥ̓͂ αἰπιοϑὺ 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΤΩΟΘΘΙῚ ΘΟ ηΐδίοΟΥ πα ΟΥΙ[ἰ6 ΏΟ 88 ἐγϑαΐθα οἡ {Π18 θοοκ. 

ΤΠ6 Δγραμπηθηίθ ἔοσ {86 ΗΘΌγον οὐ ϑυγο- Ομ] ἀδῖο οὐὶρίπαὶ οὔ (818 
ἘΡΊ 8016 σλὰν 6 τοἀπορα το {π6 ἴνγο [Ὁ]]ονν ηρ; : -- 

1. Α5 {15 Ερ 5116 τγδϑ ει ἔθη ἴον ὑπ '86 οἵὗὁἨὨ Ἡροῦτον ΟἸ γι βιϊδηβ, ἰἴ τγ88 ῬΓΟΡΟΓ 
ἰμαῦ ἰδ 5μουϊὰ Ὀ6 νυυϊδύθη ἦπ {Π6 γ ονὰ ἰδηρυδρθ. Τὸ ἰμΐ8 ἀγραυιοηΐ, ᾿ὑ μ88 Ὀθθῃ 
ΤΟΡΙ ἰοά, βγδί, Ὑμαὺ 1 10 τγᾶ8 ῬΥΌΡΟΣΡ (μδῦ μ6 Δροβίὶο ββου]ὰ ψυῦδ ἴο ἴποῖὰ ἴῃ ἰδ 
ἩΘΌγον ἴοησαθ, 10 παϑὺ παν ὈΘΘῃ ΘΟΌΔΙΪΥ ὈΓΟΡΘΟΣ ἴυσ πῖπὶ ἴο τσὶΐα 1.18 Ἰοΐον ἴο [16 
ἈΒοτδη8 ἴῃ ζποῖγ οὐσῃ ἰδηρίδρα; γοῦ πα Κποὸντ (πὲ δὲ. Ῥ6} 8 ΕΡιβί]α ἴο ἴ:6 Βοιηδῃβ 
γγὰ8 ποὶ ττὶτίθη ἴῃ [μαἴϊπ, [86 ἰδησύᾶρα οὗἩἨ Εουαο, Ὀὰ ἰὼ ατροοίὶς : ἤᾶγ, ὑμαΐ 41}1} ἢ" ΐ8 
ἘΣ βέ168, δῃὰ μοϑα οὗ (86 οἴμοι δροβί 88, σοῦ τγι θη ἰῃ ασθοκ, ἀπὰ ποὺ ἴῃ ἴΠ6 
Ἰαιρύδροδ οὗἁ 186 ΟμΓο 68 δηα Ῥϑυβοηβ (0 σοῦ ἴμον Μογα δά άγοβϑθὰ, δεοοπαΐν, 
16 ΑΡοϑίο!!οαὶ ΕΡ 8.168 θοΐηρ' ἰη πα θα ἔον 186 86 οἵ ἴπ6 γ18016 ΟἸτΙβίϊδη που] 1π 
ΘΥ̓ΟΓΥ͂ 896, 88 Ὑ76]} 88 [ὍΣ ἴΠ6 ῬΘΥΒΟηΒ ἴο Ὑβοπ ΠΟΥ σγαγ6 βθηῦ, ἰῦ γ788 ΤΊΟΓΘ ῬΓΟΡΟΥ 
{πῶὺ ΤΠ6Υ βμου]ὰ Ὅ6 τυϊλύθῃ ἴ ατθοκ ἰΠδῃ ἰπ ΔῺΥ ῥσγουϊποῖαὶ ἀἰαἰθοῦ; Ὀδοδιι86 1Π|6 
ατθοὶς ἰδησπαρα τγ88 ὑμθ πῃ ὈΠΊν ΓΒΑ] αηδογϑίοοά. ΤΠ ἀγραμπιοηΐβ δα ἀποθά ἴ0 βιιονν 
1μδὺ ἀγθοῖκ νγαβ 86 οτρῖπαὶ ἰδησυδρα οὗ ὑμ6 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ ΖΘΠΘΓΆΪΥ, ἅγ6 Θα ΔΙ ΪῪ 
ΔΡΡΙΙΘΔ0]6 ἰο ῥσονα ἰμαῦ (π6 ΕΡΙ8ι16 ἴο 86 ΗΘΌγανβ γγσὰϑ πϑυοῦ τε! θῃ ἴῃ ΗΘΌΓΟΥ,. 

2. 10 18 οὐ͵δοίοα, ἐπδὺ [819 Ερ 8116 ἢ88 Ὀθδπ οὐ σῖη δὶ} πτιτύοῃ 'ῃ ΗΘ Όγαν, Ὀθοδυ86 
1185 ἀσϑοκ βῖγ}6 18 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ὕο ἐδεοι οὗ 8ι. Ῥαυ} 8 οἵμβον Ερίβι1.8. Τὸ τ ϑίοβ Βοβοιι- 
ΤΑ ]ον, αἴθαυ ΟαγρζΖου, 88 γορ 16 ἃ ὈΥ ΟὈδογνϊηρ, ὑἐμαῦ {μ6 ἀἰδγθηοα ἰῃ β[γ]6 Δ Ὀ6 
ΤΟΔΟΣΥ δοσοαπηϊοα [ῸΥ, ὉΥ οομβιἀθγίην, τΠαἱ (818 γγ8 ὁ06 ΟΥ̓ [6 Δρο58.} 68 1450 ΕἸ ΡΙ80168, 
ἀηα ἰῃαὶ ἔγοι δἰ οχΐθηβινα ᾿πίοσοουτβα  ΊΓ τθη ΟΥ̓ ναυϊουβ τϑηϊβ δηα σοπάσ 0}, 
ἀαγίηρσ 818 Πα ΠΊΘΓΟυ 8 ἸΟΌΓΠΘΥΒ, “ δὰ] [86 ἀσοα " που]ὰ παΐυγα! ν ττὶϊο ἴῃ 8 ἀἸΠγοπῦ 
Βίγ]ο ᾿πκει ῬΔῺ] τ θη ἃ γουχηρ δῆ. Τὸ 818 ΤΟΙΊΑΓΚ γ͵7ὰ πλΔῪ δα, ὑπαῦ ὑΠῈΥΘ ΔΓ 
816 ἢ} σΟἰΠποϊ ἄθπορβ οὗἩ δαργοϑδϑίου Ὀούσοη 818 ΕἸΡ15.1]86 δπὰ δι. Ρδ}}8 οἴασὺ ]Ἰοϊίογβ, 
ὙΠΟΒ ΟΓα ἴῃ Οτθοῖκ, 89 Ρ] Δί ΠΥ βου {μα΄ Β6 τΥ88 118 Δ ΒΟΥ, δηἃ ΘΟμΒΘα ΠΕ ἀἰὰ 
ποῦ υγιΐβ 1ὁ ἰὴ ΗΘΌΓΟΥ ; Ὀαΐ 848 {118 ΤΟΡΙΟ 15 ἀϊδοιββθα τὔογα δὖὺ ἰδησίῃ ἴῃ ἃ βιιῦβο- 
ἀυθηΐ ρᾶϑα τὸ ργοοθθὰ ἰοὺ γϑιιδγκ, ὑπαῦ, 88 86 ϑγτίδο νοσβίοῃ οὐ 118 ἘΡ βι18 νγὰ8 
τηδὰ 6 ἔγοῃῃ (86 ὄνοι ἴῃ Ὧῃ ΘΑΥΪΥ 896, ἰδ ἰ8 ονϊάθης (μαὲ πὸ Ηοῦτονν οὐἱ μα] τ᾽ 8 

᾿ Μδοκηρ ἢ Β Ῥτοίδοθ ἴο ἴδο Ἐί516 ἰο 6 ΗΘΌτονΒ, βοοῖ. 2. 8 1. 
2. ΜΙςμΆ6)15, πη γοά. γ0]. ἷν, ᾿. 1983. 



δ70 ΤΠιἰγοαμοίίοπ ἕο ἐλ Λύειο Τοοίαηιοηί. 

{θὰ οαττοηὺ ; δη ἃ ΘΟ θα ΘΠΕΪΥ ἐμαὶ ΜΊΟΒ86118᾽ 6 Βγροίμοβ18, γοβρϑοιϊίηρ [88 ὈΪ απ ΓΒ 
σοπχτηϊ 6 ΌΥ [86 Βυρροβοὰ ὑγδηβίδῦου, [88 πὸ Ἰοιυηδαίίοη τ βδίθυοσυ. Αγρδίη, 186 
ἘΡ 83:16 18 βαϊ ἃ ὑο αν Ὀθθη ἰγαηβδίδίθα Ὀγ ΟἸδπχοηΐ οὗ οτηθ, θα τῇο γα ΟΥ απ, τ 6 
ΔΓ6 ποὺ ἱπίογσιηθά. 88 (μὲὶ8 ὑγδηβαιίοη οχοουΐοα ἴῃ ΠΑΪγ Ὀοίογο 1 ἯΔ8 βοηῦ ἴο ἴδ 6 
Ηδρτονβῦ [ΙΓ βο, νι μδὲ ραγροβα οουἹὰ Ὀ6 ἀηϑινοσοὰ ὈΥ τ τιτης ἰῦ ἴῃ ΗΙΘΌΓΤΘΥ τ θοη 
0 88 ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 υβοὰ η ατοοκὴ Υδ8 10 βοηὺ ἰῃ Ποῦγον Ὀοίοσα 86 βυρροξοὰ 
ἰγδῃβἰαιίοη ἢ [π δαὶ Ἰδησιιᾶρο ν)88 10 σοιημγιηϊοαίοα [0 οἴμογβ ὈῪῚ ἴδε ΟἿ ΓΙ ΒΔ Π8 
“0 ἢτϑὺ γοοοϊνοὰ ἃ Απὰ 1[4]} ἴ6 γδὺ οορίθβ οὗ 10 σογα ἀϊδρογβοᾶ ἴῃ Ηθῦτον, 
ΒοΥ οαπλα (ΠΟΥ ἴο Ὀ6 80 υἱοῦ ]γ ἰοβῦ, [δῇ τὸ δυϊαπίῖϊο τοροσῖ οὐ ὑγϑαάϊτοπ οοποογη- 
ἴῃρ ἴθπλ, ΟΓΥ ΔΠΥῪ οπ6 Οὗ {Ππ6 πὶ, ΟΥ̓ΘΣ Το ηρα : Ὀοδίά 68, ̓ Γ ἰδ σόα ὑγϑηβαἰθαὰ ὉΥ͂ 
ΟἸδιθηῦ 'π ἔμ ἮΥ οϑὲ, δηὰ {δαὶ ὑγδηβιδυϊοη δ΄Ϊοηθ ἬΘΓΘ ῥγοβογυρα, ΒΟ σαῖα ἰξ ἰοὸ 

8488, ἰμαῖ [Ὁ ΔΒ 80 Μ6]} πον δῃηὰ ρϑηθυΆ } } ῦ τοοοϊγοα ἴῃ {86 Εδϑὶ Ὀαίοτα {116 
οϑύθγῃ οὨυτ 68 τοοοϊνοα ᾿ξ ἰηΐο ἐμεῖὶγ σδηο οὗ ϑοτρίυγο ὃ ΤῊ 8 ἰτδαϊ οι, {Π γὸ- 

ἴογο, τοβϑρϑούηρ 108 ἰσδηβί δίῃ ΟΥ̓ ΟἸδπθηΐ, 18 ΘΥ̓ΕΓῪ ΝΔΥ ρσγοιηα]6855 δη ἃ ΠαργοῦΌΔὈΪ6. 
Ταῦ 0 ττα8 ποῦ ἐγαπβὶαἰθὰ Ὁ Οἰδιιθηΐ 18 σοσίλιη ; ῸΣ ἶ 8.88 ΒΙχλ86][ τιϊϑαηἀογβιοοα 
οὨδΡ. ΧΙ. ὅ. 

ΤηἀορομἀθΠ]ν οὗ {86 Ῥγοοθάϊησ σομβι ἀθγαίοηβ, Ψ ΒΙΟΝ δμονν ὑμδὲ 
{πὸ ἘΡΙΒ116 ἰο {πὸ ΗΘΌτοΒ ὰ8 ΠΟΥῸῚ οχίδηῦ ἴῃ {π6 ΗΘΡτοΥ Οὐ ὅσο- 
ΟΠαϊάδαιϊο ἀϊαϊθοῖ, ἔμ6 ἘΙ 8116 1861 ΖΓΠΙΒΏ6Β. ἃ8 τ ΠῊ ἀθοϊθῖνο δπᾶ 
Ροβιθνα ουάθηοθ ὑπαὶ 16 νγ8 οὐἹρίΠ} }Π}ν υυγιὑθη ἴῃ {Π6 Ἰαηρταρα ἴῃ 
ὙΥΒΙΟὮ 10 18 ΠΟ αχίδηί. 

1. πῃ {86 ἄγϑ᾽ ρΐδοα, {μι 8δίγ}]6 οὔ {818 ΕἸ} 1816, [Βγουρβοαυΐ, τλδη δδὲ5 ἐμαὶ [Ὁ 8. ΠῸ 
ἐνδηϑ᾽αιΐοη. [Ὁ 68 Δ] οσοίμον {86 αἷγ οἵ δὰ ογὶρίπαί. ὙΠΟΓΘ ἰ5 ποίη οὗ {86 
οοπδβίγαϊηϊ Οὗ 8 ἰγδηβίδίου, ΠῸΓ ἀο πὸ τηϑοῦ πὶϊὰ (πόδα ΗἩΘΌΓΔΙβὴ5 το ΟΟΟῸΌΓΡ 80 
ΘΟΠΒΙΔΗΟΥ ἴῃ ὑπ6 Θαρίυαρίηῦ νογίοῃ. 

Ὡ. Ηφῦτον πϑπιθ8 ἃγὰ ἱπίθγργοιοα : 88 οϊολίζεαδος Ὦγ Κὶπρ οΥΓ Εἰρλίοουδηδεε 
(υἷ!. 2.), δπὰ ϑαΐοεπι Ὁ δασο, τ ἰςὰ μι οσργοίδι οι που ἃ αν ὈΘΘη βυρογῆσοι ἱἢ 
186 ΕΡΙ8ι16 βαὰ Ὀδθὴ πυυϊεθη πῃ Ἡοῦτον. 10 (818 ΕἸ Ρ΄8116 Ὀ6 ἃ ἰγαηϑίδίΐοῃ, δπὰ ποὶ 
80. οτἱρίπαὶ, θθσαυβα {86 ἱμξογργούδιοη οὗ ἃ ἔδν πογὰβ 18 δἀθά, γχὸ τὭδυ τὶ δαυαὶ 
τορυὶ ον δδῖγηι {παὺ 5., Ῥαὰὺὶ τοῦθ Ηἷ8 ΕἸΡ᾽ 8168 ἕο 186 (ἀδ᾽διῖδηβ δῃὰ Βοιηδπβ ἴῃ 
δι τυ ροτ Ὀδοδυβο μ6 ἢδ88 δΔἀἀοα ἴΠ6 ἰηϊογρτοίδιϊοη οὗ [86 ϑ'γτίδο πογὰ “δα, --- αΒοῦ 
(Κοκι. νἱϊ!. 1δ., 6 4]. ἰν. 6.), οὐ ταῦ Φοδῃ ττοῖβ Ϊ8 οϑρ6ὶ 'π Ηθῦγον, Ὀθοδαβα (]. 
47. χχ. 16.) Β6 μδ8 Ὄχρ αἰ ποὰ {Π6 τρθδηϊηρ οὗ {π6 Ηρῦτον ποσὰ Βαῦρθοηὶ. ΤΒΘ 
ΒΔΓ16 ΓΟΙΛΆΣΕ ΤΥ Ὀ6 οχίοηἀοα ἴἰο {86 οΟΒΟΥ ἰὮσΘΘ Εὐνδρο] Ἱδίδ, 411 οὐἤἁἍ πῆι, γα δυθ 
866}, Ὑτοῖθ ἴῃ ατϑοκ, 88 [786 σῇο]6 σαττοηὺ οὗὨ ΟἸ τ ϑιϊδη δη ΕΥ̓ α͵80 αὐΐοδίβ.. Α 
ΓαΓΊΒΟΥ ῥστοοῦ [Βαὺ [86 ΕΡΙ8:16 ἰο 186 ΗΘΌΓΟΥ5 γγᾺ8 οἱ Ί ΠΑ ΠῪ πσϊτίθη ἴῃ ατσθοκ, ἀπά 
σΟΠΒΟΘα ΘΏΠΪΥ Μ)1ὲ8 ποῖ ἃ ἰγαηϑίαἰίοη, 18, (μᾶῦ (86 ἀγραπιοηῦ οὗὨ {8 δΔΌΪΠΟΥ 18 Τοαπἀοά 
οη {86 ἱπιογργοϊαίίοη πο 6 μ68 ρίνθῃ υ8 οὗ [π6 νγογάβ δθονϑ αἰϊθα. 

8. ΤῊΘ ρῬββαροβ οἰϊοὰ ἤγοσῃ ἴμε ΟΙὰ Ταεβίαπιοπὶ ἴῃ {μ18 Ερίϑ.16, δγὸ ποὲ χιοίοα 
ἔγοτα {86 ἠέρτὸν Ραυΐ ἔτομι ἴ86 ϑοριυδριπῦ, βογο ὑπαὺ ΒΟ ΠΟΙ ΘΠΟΪΥ γοργοβοηϊθαὰ (ἢ 6 
Ἡοὗτον ἑοχῦ. ΕὙΘΑΌΘΠΙΥ {Π6 ΒίΓα88 οὗ 186 γέ, υνήμϑν (Δ Κοη ἔσομι βυοῖ ψφυοίδοη8 
τ ἰ68 οἡ δοιῃθῖ ίπρ δου Ὁ ἰὴ {μ8ὺ νογβίοη, ποι Ομ] ποῦ ροββϑί ὈΪΥ μαναὰ ἰδίκοιι 
Ροἶδοο ἱΥ 186 ΕΡίβι16 μαὰ ὕθθὴ τι ἴθη ἰπ δῦσα. Απά ἴπ ἃ ἴδυν ᾿πβίβῃποοβ, ΠΟΘ 
116 ϑεριυδρίης ἀἰὰ ποῖ ΔΔΙΪΥ τοπᾶον ὑμ6 Ηθῦτον ἰοχὶ οὐ {86 ΟἸὰ Ταοβίδπιεηΐ, ἴ86 
δυΐδον οὗ ἴπ6 ΕΡ15:16 Ἀ88 πὰ νουτυῦοα ΤΥΔΏΒΙ Δ. ]Οἢ8 οὗ δὶ8 ον, ἤγοπι ἡ Βῖο ἢ 6 ἈΓΡΌΘΒ 

1 ΤῊ Πυϊ ΓΟΙΒ ῬΑΓΟΠΟΙΏ 5148, ΟΥ ΟΟΟΌΤΘΉΘ68 οὗ ὙΟΓὰδβ οὗἉ 'κο βοαηᾷᾶ, πὶ ᾿Β] ἢ σδππος 
6 τοπάογοὰ ἴῃ Ἐπ ἰβῃ τυ ἄπο εῇοοῖ, (ΒΓ ἅτ ἴοὸ Ὀ6 Ἰουπὰ ἴῃ 118 ἘΡΙδε]16, ἴᾶνθ θόθη 
υγρζοὰ 8 ἃ οἶδα ῥγοοῦ [μὲ ἰν 18 ῃοΐ 8 ἰγϑηδὶλιοη. 8366 ᾿ηδίδηςα8 οὗἁὨ Βι ἢ ΡΑΓΟΠΟΠΊΒΒΙ88 ἴῃ 
Ἡροῦτονβ ν. 8. 14., υἱὶ. 8.19. 22., ἰχ. 10., χ 84.) χὶ. 87., δῃὰ χἱν. 14. (ὅ τ.) Βαξ οἵ ε᾿ε80 
ῬΔγαποιηαβίαβ, σοῦ. ϑίμασγε οὔβοσνοβ πὲ [Π6 ᾿πβίδησθ ἔγοπι ἢ. χ. 84. 18 116 ΟὨ]Υ̓͂ ὁη6 
ὙΓὨΙΟΝ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴ0 ὈΟΊΓΑΥ ΔΩΥ͂ πη 8 οὗ ἀδβίρῃ ; δα ἐνοῦ ὮΘΓΟ {Π6 ΤΠΔΓΚΒ δγὸ ὈΥ̓͂ ΠΟ πιδϑις 
οἵ ἃ ἀδοϊβίνα πδῖπισο. “ΠῚ ΠΟΥ͂ Δγὸ δἰτο οι μοῦ δοσοϊάἀφηϊαὶ, [ΠΟΥ ΠΙΔΥ μᾶνο οσσυτγοὰ ἱπ [ἢ 6 
Ἐρίδβιϊ6 τὸ [16 Ηδῦτγοντσβ, αυθιὶ 1 118 ὑσοδθης ᾿ΒηΡΊΑΔΡΘ 18 ΤΏΘΓΟΪΥ ἔπδὲ οὗ 8 ἐγαπδία(ἰοπ. Ἰὴ 
ἴαςῖ, ον ἀοϑίσποά Ραγοποπηαβίδϑ ΤΑΥ͂, ποῖ ὈΠΙΓΟΘΌΘΏΓΙΥ, Οὐσὰγ ἰπ ἃ τταπδ]αίοη. Τῆσ 
ΔΓΡΙτηΘηΐ ἰη ἔανοῦγ οἵ τπ0 αστοοῖκ Ὀοΐηρ [86 ΟΥ̓ ΊΠΑ] ἰδηρτιαρο οὗ [26 ἘΡίδ|16 ἴο 86 ΗθΌγον 8 
ὉΠ] οὐ δυο ἱπδίδησοϑ οὐ ῬθΥ ΠΟΙ Α818 88 ἴῃ086 δῦονο οἰϊρὰ (νγβοτο, ἱπ Ἰηοδὲ ἢ ΟΧΘΙΏΡ]οΑ 
“1 18. 8 Τῆστο ΠΟΙΩΟΡΒΟΗΥ͂ Οὗ ᾿ἰκὸ ὕθηβ68 ΟΣ 64968,} 18 ἴ00 ἀποοτίαϊη δηα ἴ00 βοπάοσ ἴο ἴνο 
τοβίθα ΟἹ, 88 ἃ ῬΓΟΡΟΣ Βυρροῖὶ οὗ [80 ορίπίοῃ ἰῇ ᾳυθδίίοη, ϑδιπαασι δ Οοίμτα. οὐ {πὸ 
ἨἩροῦτονβ, νο]. ἱ. Ρ. 282. 



ΟἈ ἐδ Ἐξρίξβεϊο ἐο ἐδλθ Ποδτγειοδ. δ11] 

ἴῃ (86 8ΒΆπ|8 ΔΉΠΟΥ, ΏΘΏΟΘ ἰὑ 18 τη! δῦ ἐμαὺ (815 ΕἸ Ὶ8116 ΠΟΥΟΣ νγῶϑ οχίδηϊ ἱπ 
Ἡοῦτγον.ἷ 

Γρἀοροη θην οὗ {π686 (γα Ὁ πκκ ἱπα!βραΐα}]6 δὴ ροβὶ εἶν) ἀγρὰ- 
τηδηίβ ἕου ἐμῃ6 ασϑοῖκ οὐἱρῖηα) οἵ {86 ΕΡῚβ616 ἕο 86 Ηδῦγονσβ, τ Βῖ ἢ 
ΜιοΟΒΔΘΙ18. μ88 δὐθιρίοα ἴο δηβϑυσοῦ, Ὀὰὺ τι πουῦ Βυσοθθθ, ([Π6 Ὦγρο- 
{Π6818 ἐμαῦ 16 γγαϑ τυ θη ἴῃ ΗΘ Όγονν 18 αἰὐοπα ρα Ἡ 1  Βονοσαὶ ἀ 1] ο.]- 
1168, δηα ρΑΥ ΘΌΪ]ΑΥΥ {π6 ἔνσο 10] ἱπρ' : ---- 

1. Τδδῖ αὖ [86 {ἰπ|ὸ [6 δυῦμον (Ῥδι], 88 18 βῃονγῃ ἴῃ ἃ ϑυ δβοαυθηΐ ρ8ρ6,) οουὰ 
τοὶ ἀσιοττηῖηο ἴῃ τ δὶ ἀϊαϊοοῖ μα βῃουϊα τυῖῖα ἴο 186 ΗδΡτονβ, το ἢ Ππεις τηὶσμὶ 
8}} ἀπαοτβιδπα ; ἴον ὑ86 ρυτα Ηθῦγον ἔβθη οχιϑίθα ἴῃ [86 ΟἹ]ὰ Τοβίδπιθηΐ, ἱμπουρᾷ ἰς 
8 ποὺ ἴῃ ῬΟΡΌΪΔΣ 0886. Απλοηρ [86 «96 0078 ὕΠ6 ΓΘ ΕΓ Βα γα] αἀἰδίθοῖβ Βροκθη, ἃ8 
186 Εαϑὲ Αγβιηφθδη οὐ ΟΒβδίθβθ, δῃὰ (μ6 Ὁ δδὺ Ασαπιδβθᾶμ οὐ ϑ'ιγσγίδο ; ἩΒΙοὮ βυβεγοὰ 
ὙΑΤΪΟῸΒ 8] 1ΟΥΒ(ΪΟΠΒ ἔτοῖλ 6 οἶδοθ8 τ ΒΘΤΟ {πΠ6 “9678 ΤΟΓΟ αἰβραγβθὰ : 50 {δαὶ (6 
οτἱσίηδὶ Ηοῦσονν νῦὰ5 Κποόύγη σοΙηραγδίνοϊν ἴο ἔδυγ, δηα ἴ8086 γῆ 6 γΓ6 δοηνογβδηΐ ἴῃ 
ϑγτῖδο ταϊρξ ποῦ Ὀ6 δοαυδὶηὐδα πιτὰ {86 ΟΠ α] θα. 16 (Βογθίογα 1818 ΕΡί8:16 Βδὰ ὕθθι 
πτιθη ἴῃ ὈΪΌ]1οα] ΗἩφΌτον, ἴπΠ6 ἐραγπθα ὕζδιν ΟὨΪΥ οουὰ πᾶνα τοδὰ 18 ; δηὰ δδὰ ἰΐ 
Ὀδοη τυϊτίθῃ ἰπ οἰἴμοσ οὗ ἐδ6 οἶον ἀϊδθοῖβ, ἃ ρᾶγί ΟἿΪῪ οὗἩ 186 968 οου]ὰ πανοὸ 
ῬΟΓαδρα 10. 

2. ΒΥ νυυϊεηρ π Ἡοῦτον,, {π6 δυίδΒοῦ οὗ (18 ἘΡ13116 οουϊὰ Βανα ᾿πϑιγαοίοα οπ]ν 
Ηἷ8 οσσῃ Ὠδίϊοι : δηαὰ 18 διριιπιθηΐϊθ που Βᾶνθ δυδ]οὰ ΟἾΪΥ τη ῖὉ}} (86 γ»ΐουδ ἔδνν, 
ψ ἢ 1] 6 ὑ86 Ἀηο]ανίηρ τη] ὰἀ6 που] ἴῃ 41} ργΟ ΔΌΣ ΠΥ Βανα σι ἀϊου]οαὰ μἷ8. ἀοο- 
{γῖη 68, Βη4 πιἰϑγοργθβθηΐθα (δ 6πὶ ἰο [886 ὉΠΙΠΙΟτΙΘα δηα ἴο βίγδηροτβ. Βαΐ, Ὁ υτὶϊ- 
ἴῃ (86 ΕρΙ5116 'π ατσθοκ, τ δῖος ἰδηρααρα, τὰ αν 6 86 0ῃ, τγϑ δὖ ὑμεΐ {ἰπη6 αηΐγοῦ- 
Β8 1 ἢν Κπονῃ δηα πυπάογβίοοα, 6 ἱποίγαοϊοα Η͵8 Οὐ ΘΟΊΓγΙΏΘΙΏ, δηὰ αἾ8ο Ἔχρ]αἰποὶ 
186 Ομ γϑευδη οονθηδηῦ ἴο ὑμ86 (ἀ6η}168.3 

ΤΏ6 Ῥγθοθαϊηρ 18. ἃ ΒΓΩΠΙΔΙΎ ΟὗὁὨ [6 διρυτηθηίθ δ ἀυοθα οἡ {}18 
τη οὗ ̓ Πραίθα ρμοϊῃῦ : δρᾶ ἀροὴ {μ6 τ80]6, 16 ἃγθ οοιαρε]]6α ἰο ἄγαν 
{Π6 πολ τ τη; {πα΄ (86 οΥἹρίηαὶ ἰαησααρα οὗ {6 Ἰὼρ18.186 ἴο {86 
Ἡρφῦγονβ πχυβύ αν Ὀθθὴ ἀΒΕΕΚ. Τμδ σϑδάθγ, ἢουσθνοσ, ΜΨ1}} δἀορὶ 
ὙΠΟ ΟΡΙΒΙΟη Π6 ἀδθιὴβ βαβὺ βυρρογίθα δοῃοογηίηρ {π6 ΗδΌτον ΟΥ 
ατϑεῖς οτρῖμαὶ οὗ (818 ΕἸ ρίβι1.β.Ύ [ 6 ῥγϑίδγ {π6 2ογπιθῦ, 10 τααν ὈΘ 
ΒΑ ἸΒίλΟΙΟΥΥ ἴο Πὶπι 0 Ὀ6 τϑιϊμαθα ἐπαὶ {86 οἰγουχηβίδηοα οὐἁὨ {18 
ἘρΊβ016 Ὀεϊῃρ ,,γεὲ πιο ἰὼ Ἡοῦγον, δηὰ ἰμθα ἰγϑηβιαίθα ἰηΐο 
σοῖο, ὈΥ̓͂ ΠΟ τλ68}8 δῇδοίβ 18 ρθη υἑῃμθ 688 δῃα δα μθη οἱγ. 

ΠΙ. Ἐπ παχὺ οδ]ϑθοῦ οὐ ἱπαυΥ ταβρθοίβ {μ|8ὲῈ ΑΥΤΗΟΒ οἱ {818 
ἘΡ 816, ϑοῆθ δϑουϊδίηρ 1 ἴο Βαγμᾶραβ, {86 οοπιρβηΐοα οὗ Ῥαχὶ ; 
οἴμογθ ἰο ΟἸ]δθιιθηΐ οὐ ἔδομηβ, ἰο ἐμ6 δυδῃρο δῦ 1.|κ6, ἰο 5118 οσ 83:}- 
ὙΔΏΠΒ, ΟΥ 0 ΑΡΟ]]οΟΒ; δρᾶ (86 ΟἸγιϑάδῃ οὔυσγομ ρθθοσα  ἴο {86 
ΔΡοβίϊα Ῥδὰὶ. 
Το πη πῶϑ ἰμῃ6 ἤγθί τὸ δϑουιοὰ {818 ΕἸ) ριδι16 ἐο Βασῆδθαβ, 

1 Ὧν. Ονθη ᾿Α8Β 80] ἰγοαίβα {ΐ8 ἑορίο ἴῃ ᾿ἷβ ΗΔ Ἵχοσοϊ δείοη οα ἐμ6 ΗΘΌσονσα, νοὶ], 1. 
ῬΡ. 46---δ8. 011. οἀϊτίοη. Οαἰπιεῖ, Οοταπιοηΐς, 1 τογαὶ. ἴοτα. Υἱ]. ῬΡ. 631, 682. ϑίπατι β 
ΟΟΠΙΤΑΘΏΪΆΤΥ, γ0]. 1, ΡΡὈ. 382 ---286. Οδινίη δα βΈΎθσαὶ οἵμοσ αἀἰνίηθθ πάνθ δἰ ἃ πηποὶ βίγοαβ 
ὍΡΟΙ ἴπο τοηἀοσίηρ οὗ 19 Ηεῦγονν νογὰ ΠΥΡῚ ὉΥ διαθήκη, τ Εὶοἢ ἀθηοῦεθ οἰθθοῦ ἐοβίβπιοπὶ 
ΟΥ οοὐθηδηῖξ: δηὰ ΜΊοΙΔΕΙΒ μ88 δοϊκυον)οάροα τμαὶ ἐμΐ8 18 {86 τιοϑὲ βρεοίουβ οἵ 81] 116 
ΔΥΓΡΌτΑΘη 8 δἀἀαορὰ ἴο ῥσονθ (δαὶ [μὲ ἘΡίδβ:16 ἴο ἔῃ Ἠθῦγονγβ τγαβ οὐἱβίηα! !γ τυγιτἴθη ἴπ 
τεθεὶς. Βυῖ Βγδπηίαβ ΔΙ ΓΒ ἴ᾿δὲ ἴδ Ῥγονββ ποι ιΐπρ οἰἴμο σὰγ. Ῥτσοίορ. ἰπ Ερ. βὰ Ηοργ. 
Ρ. 25. Τῆι οὐὐδοιίοτΒ ἴο ἐμΐ8 Ερί8:16 οὗ γβ. βου] δηὰ βου θατα, στουπάθα οἡ τ1μ6 τηοὰθ 
ἵπ ΥΠΙΟΒ 118 δαῖδοσ ἀποῖθβ δηα ἀρρεδὶϑ ἴο 186 ΟἹ Τεβίδιιθης (απᾶ αἷβο οὔ ραγίίου αν 
Ῥἤγαθοβ δῃὰ ἘΧργθβδβίοῃβ), ατθ δχϑηιϊηθα ἴῃ ἀοία!], απ τποβὲ βαιβίμοι συ τοι ὰ ὉΥ 
ἐπυδι μος ϑίυασί, (ΟΟτητηθπίδσΥ, γοἱ, ἱ. ὑΡ. 305---252., ΟΥ ΡρΡ. 386---290. οὗ 6 Ιοπάοη 
οὐϊιίοη. 

2. Ἐταποῖϊβοὶ ψαπὶϊ ῬΆγΑ]161α βδοσα, 110. 8. ς, 9. ἰα ἘΡ. δά Ηφργσ. ἰοῖι, :. Ρ. 1595. εἀϊί, 
ἄεπονα, 1613. 

5 }ὴ)ὴο Ρααϊοϊεία, ς. 20. 



δ72 7]ηϊγοαμοίϊοπ ἐο ἐδ Λῆριο Τ᾽ βἑαηιοπέ. 

Δα ᾿18. ΟΡ ΠΙΟῚ τγὰβ δἀορίοα ὈΥ Οὐδιμθσοι, δηα βυ ρβθα θην Ὀγ Ὧν. 
ΘΙΟΥΥ ; Ὀαΐ 1ὖ ΤαΒύβθ ΟἹ ἸΏ6Σ6 σοῃ]θοίαγα, ἕοσ Του] δη οἱΐθ8 πὸ δυίμο- 
ΤΥ, δηα ἀο068 ποῦ δυύβθῃ βῈὺ {πδαὺ {818 Ορὶπίομῃ νγὰ8 γθοοϊνθα Ὀγ {πὸ 
ομυγοῦ,. Ηδ ἰβ αἷθδο οοηϊγααϊοίδα Ὀγ ΟἸοιηθπὺ οὐ ΑἸδχαπάσια, ὙΠῸ 
Τ]ΘΗΠΟΏΒ {Π6 ΕΡΙΒ616 ἴο (86 ΗΘ γονΒ 88 δ. δι]; ἴο τ ΒΙΟἢ 16 ΤΩΔΥ͂ 
Δα, {μαῦ {π6 ϑύγ]α οὗ ὑπ ἘΣΡΊ8.16 δου θά ἰοὸ Βαγπαῦαβθ αι ἔἴδυβ 80 
] ἀ6]γ ἔτοτα {μα οὗὨ {86 ἸοιοΣ το [6 ΗΘΌΓΘΟΥ 8, 88 ἴο ργον {μα {μ6Ὺ 
οου]α πού ἢᾶνθ Ὀθθὴ τυυιίθῃ ὈΥ {Π 6 Βδτηθ ρϑσβϑοῆ. ΕἸΓΙΠΟΓ, Ὁ ἈΡΡΘΔΓΒ 
ἔτοπλ Η 6. χί. 24. {μαὺ (Πἷ8 ἘΡΊ816 σγὰθ πυσ θη ἔσομι 1{4]γ7, Ὑ ΠΟΓΘ 
{Π6γ6 18 0 δυϊάθῃοα {μαὺ Βαγῃαρθα8 οὐὸσ οηΐς,. ΡΠ] ϑίσι 83 τοΪαίϑϑ, 
{παῦ δὖ {86 οπὰ οὗ (πὸ ἔουσίῃ. οθη ΤΥ τϑην ῬΟΥΒΟΙΒ αἰγὶ θαϊοα {18 
ΕΡΙ8|16 ἰο ΟἸοπιθπί οὗἩ Βοιλα; Ὀαΐ {18 ποίίοῃ 18 σοπίγαδιοίοα ὈΥ {86 
ἔλοῦ {88} ΟἸοπχθηΐ ἢδ8 Β]π1861 σαρθαίθα!]υ αποίοα (18 Τρ 5116. 
ΤΏ βδ16 ΔΌΓΠΟΙ 8180 ᾿ῃίουτηϑ τ {μαὺ βοιχθ δβουϊδοα 1ὑ ἰο 0Κα:; 

δῃα {118 Ἀγ ροί 6818 88 θθϑῃ δἀορίοα Ὀγ ατοῦϊβ ἀπὰ ΌΥ͂ “8856 18, οἢ 
Δοοοσηΐ ΟὗἁὨ ἃ ΒΡΡροΒβθα σϑβοι}Ὀ]δηοα οὗ βίγ]6 θαύνθθη {86 ΕἸ 8116 ἴο 
16 ΗΘΌγονΒ δπα {π6 τυ ηρβ οὗ {0Κ6, ἀπ Θβρϑοῖα!]} Υ οἢ δοοουπΐ οὗ 
{Π6 ρτϑαῖοῦ οἰερδῃος οὗ βύγ]α δῃηὰ οβοῖοα οὗ νογὰβ ἀἰϑοονθγϑθ]α ἴῃ {18 
Ερ 8116 1ῃδὴ 18 10 θ6 ἔουπά ἱπ ῬδυΒ οἴμοὺ Ἰοίίθσθ Βυΐ ἰο {118 
᾿ΥΡΟΥΠ 6818 ὑπ ΡῈ ΓΘ Βα σα] οὈ͵θοίϊοηθ. ΕῸσ, 1. 10Κ6 νγὰθ ἃ (ἰθηίι]ο 
ΌΥ ὑἱγίἢ, ἀπα οουἹὰ ποὺ αν δοαυϊγοᾶ {παὺ ᾿ηπμαίο Κηον]οάρσο οὗ 
{πΠ6 Ἡοῦτον ᾿Ἰογαύαγα πα σοὶ] ρίοη ΒΙΟἢ ΔῈ] Ροββοββθα, γ80 Ὑγ88 
ἰηδίχοίοα ὈΥ (ἀλιμ8116] απ οἴμον οο] γαίοα “} Θυγ]8 ὑθδόμοσβ 2. 1 
ΤυκΚα πτοῖθ {818 ἘΡΙ8116, ΨΥ αἰαὰ ἢ ποῦ σγαίμοῦ ᾿πβουῖρα 1ὖ [ο {Π6 
το, το 66 18 σουπίγγτηθηῦ 83. ΕἸΟΟΙοβιαβῦιοαὶ δηθ]αυϊν 18 
τοΐα ]ν 8:16 ηὖ οοποοσηΐηρ {118 ἘΣΡΙ8016 δ Ὀοὶπρ τι θη ὈΥ ἰμαὺ Εὔνϑη- 
σα] 8ι, ἴο Ὑ,Βοῖὰ 411 ἰδ8 Ῥυϊαῖῖνο Ομ τιβδη Ὑυτ οΥΒ ὉΠΔΗΪΤΩΟΌΒΙΥ͂ 
ἀβοῦῖρθα [86 Οο8ρΡ6] ΜΓ ΉΙΟΩ ὈθαγΒ Ἦΐ8 8116, 8πηα αἷβο ἐπθ Δοίβ οὗ {6 
ΑΡοϑέ]65, 4. Τὴ6 δυΐμοῦ οὗ 18 ΕἸ βι15 δάάγθδβοβ {π6θ Ἡ γον 8 
(ΣΧ. 18, 19.) 48 Ῥϑύβοῃβ διλοηρ ὙΠΟ μ6 ΠΔα ργθδομθα 186 (ἀοΒρβὶ: 
δηα 48 1 πο ὙΏΘΙΘ ΔΡΡΘΑΙΒ (δαὶ {Κὸ Βαα ῥγθδομοα ἕο {π6 οοπνογίθα 
68, Ὁ [0] ογγβ δαὺ 6 οου]ὰ ποῦ θ6 μ6 δυΐδον οὗ {{18 ΕἸ ΡΙΒ|16. 

Αἰποηρ ἔμπα τηοάσγῃ τυϊίοσθ, Ο.. Ἐ᾿, Βοθβτηθ, ἴῃ μ18 1,811 ἐγαηβδοη 
οὗ {π|8 Ἐ ΙΒ116, δβουῖθθβ ᾿ξ ἰο 31148 οὐ Θ᾽! ναηυβ (ΟΥ̓ ττθοπὶ μ6 ἱΠπΠΔΡΊΠ68 
16 τναϑ ἀϊγοοίβα ἴο {π6 ΘμΌΓΟΙ αὖ Αμθ] Ομ); δηα {μ6 1] δ του γϑέοστηου 
Τιαῦμοσ ἐβουρπῦ (δαὶ {818 ἘΡΙ8116 νγᾶβ σι θη ὈΥ ΑΡο]]ο8, σγῆῸ 18 
τηθπίοπρα ἴῃ Αοίβ χυἱ]. 24. 28. 48 θαϊηρ' 8η οἰοαιοηΐ τη8ῃ, ΤΡ Ἰπ 
1η6 βοτιρίυγο, ἔαυνθηΐ ἴῃ βρὶ γι, δηα ομα ἐμαύ σοην]ποϑα {π6 «6178 ουΐ 
οὗ ἴμ6 δοσιρίασα 1861: 411 τὰὥ Βἰοὰ Ομαγδούουβ ἈΠΟ ΘΒ] ΔΌΪΥ ἀγὸ ἰουπὰ 
ἴῃ {μ6 ἔριδι] ἴο {1Π6 Ἠδῦτγοσθ. Βυΐ Ὀοΐὰ [8686 ΘοΟπ]θοίΓοΒ ἅΓῸ 
(ον ἀμϑυρρογίθα Ὀν Πἰβίοσγϊοαὶ ὑββυ πη οηΥ, ηῸ τηθηϊου Ὑϑίθνου 
Ὀοΐηρ' τηδᾶθ οὐ δὴν ΕΡ:80}6 οὐ οἴμοσ σὶρ 88 Ὀοὶηρ ΘοΙαροβϑα οἰἵμοτ 
ὈΥ 5118 οὐ ὈγῪ Δ Ρο]]ο8, ϑοτμα ψεῖρῃΐ που] οογίδι ]Υ μᾶγο αὐϊδοῃθα 
ἴο Τα μο γ᾿ οοη]δοΐαγο, 15 [86 ὁχοο θη αυ8}1{168 Δβ8ογ θα ἴο ΑΡΟ]]ο8 
Πα θδθθῃ Ῥθου δῦ ἴο Πΐτα, ΟΣ 16 186 ὺ μαᾶ ποὺ 411 Ὀθδῃ ἔουπά ἴῃ Ῥαυ] 
ἴῃ ἃ ΏΟΣΘ οαϊηθηΐ ἀθρτθα [δὴ ἴῃ Δ ΡΟ]]ο6. Βυΐ Ῥαὺ] Ῥεΐϊηῃρ δμάονϑά 

1 Ἐπεοῦ. Ηἰδι. ἘποΪ. 110. 1], 6. 84, 566 [86 Ραββᾶραε 8180 ἴῃ 1αγάποσ, ϑυο. τοὶ. 11. Ρ. 21].; 
4ϊο. νοὶ. ἱ. Ρ. 394. 

3 Ἡρῦῖ, ο, 89. Τιλγάπογ, ὅνο. γο]. ἷν. ἢ. ὅ00 ; 410. νοϊ], ἱ. ἢ. 522. 
5. Ἐριϑοῖα δὰ Ηοῦγωοβ, Ῥτγθίαϊ. ΡΡ. Χ].--οχ]ν}}}, (Πρ δῖε, 1825. 8γ0.) 
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Οἡ ἔϊε Ἐρίϑίϊο ἐο ἐφ Πεδγεισδ. ,δ18 

ἢ ΠΊΟΓΘ ΔΡ0]6 ρἸα. ἀπ δχοθ!]θηοῖθθ θλη ΑΡοΟἾ]ο08, δῃα θθηρ᾽ αΪ80 
8 ἀἰνίπον οοηβθταοα ἀροβὶ]θ, (μΒ8 οοπ]θοίασα οὗ [μα μο Σ᾽ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ 
[4118 ὑο [86 στουπά. ᾿ 
ὟΝ 6 816 ΠΟῪ ἴο ΘΟηΒιἀοΣ {Π6 ον ]θησα, ὈΟΐᾺ οχίθτηδὶ δηα ᾿ηίογηδὶ, 

ἴον [86 ορϊπΐοη ΜΈ ΪΟΩ Π88 ΡΘΠΘΟΙΆΪΥ ργανα δα τη (86 ΟἸ τίη οΠμυΓοΝ, 
υἱΖ. ἰμαὺ {μ6 ΕἸ ρΙ8:16 ἰο ὑη6 ΗἩΘΌΣΘΟΥΒ 18 (88 σοπυΐηθ ρσοάυοίϊοῃ οὗ [δ6 
στοαῦὺ Αροβί]ο ἰο {π6 (ἀϑῃ!}168. 

1. ΕΧΤΕΚΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ἨΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ. 
[1.7 π᾿ ἐλε πγϑὺ ρ]δοθ, ἐξ ἐδ ασλποιοϊοάσοά ἐο δὲ ἐλε ρῥτοαάμοξίοη 9} Ῥακῖ 

ὅν ἐδε αροϑβέϊο ΤΡοίοῦ ἵπ ᾿ἰδ βεοοπά Ἐρέδίϊε (}}. 156, 16.) :; ἥγοπι τολίοϊι 
)αϑ88αφε ἱὲ ἰς ουϊάορξ, 

1.) ΤΒαῖ Ῥοῖοσ μδὰ γοδὰ 811 Ῥδυ}᾽ 8 οὐ 18. 
2.) Τμδὶ Ῥδὺ] Βδα πυϊύθῃ ἰο {Βο86 Ομ τ  βιἰδηβ ἴο βοτὰ Ῥοῦοσ νγᾶϑ ἰδ 6ῃ υϊηρ, 

μαὺ 18, ἴο 186 ὈεἰἸανίηρ' 96 118 'π ϑηθγαὶ (2 Ῥϑί. 1. 1.), δηὰ ἴο [8οϑ6 οὗ 186 ἀἰδρεγϑίοῃ 
τηθπηίϊοποὰ ἴῃ 1 Ροῖ. ᾿. 1. Νον, βίποθ ἴπ6γ8 8 ἢῸ δὐϊάθποα ἰ0 ὑχονο {δμδῦ ὑ18 ΕρΙ8116 
χὰ Ἰοϑῖ, 1 90]]1οτγ8 ὑμδῦ [ἢ πχυϑύ Ὀ6 180 τ ΟΝ 18 πον ἸΠ8ΟΣΙ  οα ἐο ἐλ Ἡρῦδγοιυδ. 
ᾧ ΤΒαὶ δὰ] πντοῖθ ἴο ἴθ σοποογηηρ (Π6 88π|6 ἰΟρ᾽ 68 ὙΔΙοἢ ΤΟΓΘ ἴδ 6 8.0] 6οἴ8 

οὗ Ροιογ 8 Ερί8ι156. Τμὺβ Ῥαίοσ τυιῖθϑ, ἰηδὺ ὃν Ο:γίδέ αγὸ ρίυοη ἰο τ αἷΐ ἰλὶπρε 
»ογίαἰπίπρ ἰο ἐϊζε απαὰ συαϊῖπε8ε (2 Ῥεῖ. 1. 8, 4.), ἀπὰ ἐμδὺ “9688 ΟἸτὶδὺ 18 186 ϑοπ οὗ 
αὐοά, ἵπ λοπι ἰλε Ἑαίλεν' ἰ6 ιυεῖϊ ρίεαδε( εσίίὰ τι, οὗ τρλοπὶ λα ῥγορλοίδ δροῖθ. '“ΤἈ688 
Μδ ορίς8 ἃγὰ οσορίουβ) νυ ἀἰβϑουβϑβθὰ ἰῃ Η Ὁ. ἱ. ἰο χ. 195... Αγρδϊη, Ῥοῖοσ ὀχβογίβ {Βθπὶ 
ἴο δι} ἀπά λοἰίπε86 (2 Ῥεῖ. ἰ. ὅ---]16.. 1]..1δ.} ; 8ο 41Ξ30 ἀοα8 Ραμ]. (Η Ὁ. ἰἱ. 1--ὖ., 1]. 
1. 6--19.) Ῥοΐον βονβϑ [88 ἀπὸ τὲ οὗ δροβίδϑυ (2 Ῥεῖ. 11. 20, 21.), δηὰ 80 ἀοϑθϑ 
186 ΔΌΛΟΣ οὗὨ 86 Ἐρ 8116 ἴο 6 Ποῦγονϑ. (ΗΒ οὉ. νἱ. 4---9.) ΑἾ80 28 Ῥοίοδσ, ἰὴ (16 
οοπηθοζίοῃ ἰῃ ὙΠ ΟὮ 1819 βοΐ 6 ΘΟ ΓΒ, 18 Βροδκίησ οὗἉ (Π6 σοπιὶηρ δραίη οὗἩ ΟΝ γιδῖ, 
δηα ἴΠ6 ΔΟσοΟΙρδηγηρ οὐθηίβ, ᾿ὑ ΠΊΔῪ Ὀὲ ρΡοϊηϊοὰ ουῦ ἰμαῖ 1818 ΕἸρ᾿3116 βρϑαϊζβ οὗ ἴ86 
ΒΔ1ὴ6 ΒΟΡ6. (χ. 8ὅ---88.) 

(4.) ἴπ 186 Ερίβι16 τηϑπιϊοηθὰ Ὀγ Ῥαϑίθγ, μ6 866Π18 [0 δβουῖθο ἴο ῬΔι] ΔῊ ΘΠ ΠΟΠΟΥ 
οὗἉ νυϊϑάοαι. [0 νγϑ8, 6 Β4Υ8, τογ επι ἀσοοτϊπρ ἰο (λ6 ιοϊδάοπι ρίσεπ ἰο ἀϊπι. Α8 Ῥϑυὶ 
Τη846 86 οὗ (δαῖ νιϑάοτλ τ Β]ο ἢ δὰ ὈΘΘη σοηίογσοα οἡ Πἰπὶ ἰῃ πσῖτ πρὶ 411 Β18 ΟἿΟΣ 
ἘΡ 81168, 80 ἔβγα 18 ὸ ἀουδὲ ἐπα ἢθ ἜἽχοσγίρα (Π6 β8π|6 τ βάομ, Σοὶ, δῃὰ ἰουα ἴῃ 
τ ηρ; [6 ΕΡί9116 ἴο ἐμ6 Ηφρτγονϑ : Ραΐ, ἴπ 186 Ραβδᾶρθ ΠΟ ὑπάοσ σοηβιἀδγδίίοῃ, 
Ῥοῖοσ δα θη.]}Υ ἀϊδελησυ 868 [Πδὺ ΒΡΟ5.16᾽ 8 νυ βάουλ. δ τ ἀο68 ποῖ τοῖδν ἴο Ρδυ] 8 
Βρ γι] πιβάοσῃ ἴθ σοηοσγαὶ, ἰῃ 86 Κποπίοαρα οὗὨἩ [86 ν»}}} οὗὁἨἩ ἁ ἀοά πὰ οἵ (ἢς 
ΤΥ Βῖογ 68 οὗἩἨ 186 (ἀοΒρ6] ; Ὀπὺ 6 ραγυ Ου ]ΑΥΙῪ δἰ ]468 ἴο [π6 Θβρθοῖδὶ ΒοΙγ ργιιάθησοο 
τ Ὠϊοῖ Ῥ8Ὸ]} [88 ἀϊβρ᾽αγοά ἴῃ 186 σοι ροβιοη οὗ ἴδ Ερίβι16 ἴο {86 Ηδῦτγαννβ, σοπὶ 
186 ϑἰγυσίοΓα οὗὅἁὨ Β18 δριυ πηθηῦθ Ὑγ88 ΒΙρσῸ ΔΓ δἀαρίοα ἰοὸ σοηνίησο, Σ᾿ ἀπ  ΠΙΘν ΓΒ : 
ἢ] 6 8 ττασηΐηρ8 δηα Θμοουγαροπ ηΐβ γογα Δα μἰγϑἷγ οδ]συ]αϊοα ἴο απἱπιαΐα (86 
Ῥα] ονίηρ; Ηοῦγανβ [0 ΘΟΠΒίβΠΟΥ δηὰ ἰογίυἀθ ἴπ {86 ΤΠ οὗἩ [6 αἀοβρθὶ. Αἴ δα 
ΒΔΙΩ6 ὑτὴ6, ὨΟ ΠΙ Πρ' ΤΠΟΤΘ ΟἸΘΑΡΙΥ ΒΏΟΥΒ [ἢ 6 δἰ ΠΟΌΪΑΓ τυϊϑάομ ἩΙΟὮ ῬΟΙΟΣ δϑβογβ ἴὸ 
[6 τρδηϊοβῦ ἴῃ (μὶ8 Ἰοιῖαν, ἰμδὴ Ῥδ0}᾽ 5. ΘΟ ἀΘβοθηβίοι ἴο {86 σδρδοι ῖθϑ, ργο)υἀἶςο8, 
δὰ Δδοιϊοπδ οὗ ἴποϑ6 (0 βοπι 6 ντοῖθ δηὰ ΒΟτὴ 6 ΘΟὨΒΙΆΠΕΪΥ ὑγροὰ τι} {Π|6}Ὁ 
ΟΥ̓́Τ ὈΓΙΠΟΙ 168 Δῃἃ ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΠΒ. 

(6.) Τμαῖὶ Ῥεῖον δϑῖγτηβ ὕμοτα στο δοπιὸ ἐλίπρε ἀϊδουββοα ἴῃ {116 ΕἸ ρΡΙ 3.16 ἴο 186 
Ἡδφῦτονβ ποῖ ποτὰ λαγα ον αἰβήουζ ἰο δὲ ὑπαενϑίοοα (δυσνόητά τινα). Νοπ Ῥδυὶ 
ΘΧΡΙΙΟΙΕΙΥ δίαῦοθ (ΗΘ. ν. 11.) (μαῦ βοπμδ οὔ {86 ἰορίοβ ψγβιο ἢ 6 νγ88 ἴο ἀΐβουβ85 ἰη 
{παῦ ΕΡΙ8115 σα δυσερμήνευτα, λαγὰ ἐο ὃ6 εδίεγοα, οΥ ἀἰ σα] ἐο 6 ᾿ηΐογρτγοιθα, 
δηα σΟὨΒΘΟΌ ΘΏΝΥ δαγὰ ἴο Ὀ6 υηάἀογϑίοοι ; ρασ οι Αγ [86 τορὶς πα Ἰτηπιθα! δον Βα 
ἴῃ νίαν, υἱΖ. [86 ἐμρίσαΐ ἡδίαγο οὗ [88 ΡΟ γβοη οὗ Μοϊοδίβοάθκ, οὖν ἱγ ἰῦ σϑίδσ ἴο ἐῃ6 
ῥτοϑβοοά οὗἁὨ ΟΒτιβί, {μδὶ ποιὰ Ὀ6 8.}}} πλοῦ “ Ββαγὰ ἴο Ὀ6 αὐίογθα," Ὀδοδυβα ἴ 
1.168 ποῦ ΟὨΪΥ 158 Ὀαΐηρ οοηϑιειει οα 4 ῥγὶθϑὶ δου {819 ᾿ ἰσαἱ οτάον, Ὀιΐ αἰ8ο 5 
Βα ΠΕ ἀοτη [86 ΤΑΠΒΟ0Ὼ.) [ῸὉΓ (86 δίῃ8 οὗ 1π6 τ8016 πουῦϊὰ, δηά ἢἷ8 βαϊ βϑέδοϊίοη οὗ 
ἱνίμθ υβί!ο6 ὈΥ {818 880. Έοθ, δῃὰ ἴπυ8 οραπίηρσ {π6 Κίηράοτα οὗ Βοαυθῃ ἴοὸ Α]] 
ὈΔΙ αν σθ. ΤΟρίοβ ᾿ἰκ ἴ8686 ἰξὲ σουἹὰ Ὀ6 απ ουΐ ἴῸΣ {μ6 ἀροϑβϑ!α ἴο Ἔχρ[δἷῃ ἰῃ 8 
ῬΓΟΡΘΣ ΠΙΒΉΠΘΥ ἴ0 ἴ86 ΗΘΌΓΘΥΒ ; ποῦ Ὀδοϑυ86 ΤΠ6Υ ΘΙ ἰῃ ὑμοιλβαῖνοβ δὈβίγαβα, θυΐ 

ΔΕ Ὶς ἰ8 φἀορίοι, πονγονοσ, Ὁ Ὀϊπάοτῇ, ἰη δἰ5 Εχοῦτϑαϑ δὰ 7. Α. Ἐγηοσϑιὶ 1οοϊίομο5 Αὐοδάο- 
Τΐοα8 'π ΕΡ᾿δίοϊδαλ δὰ ΗοΌχΘοΘ, Ρ. 1180. ϑ8γο. 1 ρείϑ, 181] 5. 
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Ὀσσαυδα ὑ86 ΗοΌτοννβ τοτο ἀ}} οὗὨ δρργομοηδίοη, Γπτουρὰ (Βοῖγ ργο) υἀϊοοά αἰΐδοῖ- 
τηθοῦ ἴο ἴμ6 [μον ἰοδὶ Δ διὰ ῥγϊοϑίμοοα. 

ΤῊΘ ῥγϑοθάϊηρ δοπβί ἀογαίϊομβ ψἢ}} βου ἰμαῦ (μ6 ἘΡΙ81186 ἰο [86 
ἩδΡτονΒ 8 ἴμ6 ἸΔἀΘη 6168] Ἰο ΟΣ τ ΠΙΟἢ Ῥέαν μαά ἴῃ νἱον. 78 Βανα 
ληβ᾽βίβα (Π6 ὨΔΟΥΘ ΒΙΓΘΠΠΟΌΒΙΥ ΡΟῚ 8 ΘϑΌ ΠΏ ΟΩΥ, ὈΘΟΔυΒ6, 48 Π6 τγϑϑ 
Δ} ᾿πβρὶγοα Δροβίϊθ, νχ ὑπῖη 16 δυϊάθηοθ βιηοϊθηΐ το ἀδίδγιϊπα {Π6 
ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ τοβροούϊηρ {μ18 ΕἸ ΡΙ8116, δῃηὰ ἰο ἀοπηοπδίγαϊα (πούν!ἢ- 
βίδητησ (6 β8οορίϊοαὶ ἀθοϊαγαύίοη οὐ Μ|ιςοβδ6118 ἴο 186 οοπίγαγυ) ὑπαὶ 
10 18. ἃ ρομαΐηθ δηα ᾿μδρὶγθα ργοάυσοη οὗὨ {πὰ 1] υδβίτϊουϑ φροβί]6 δι]. 
ΤΉΘΓΘ 8.6, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΤΩΔΠΥ Οὔ ΘΓ ἰθϑυ 3168 ἴο ῥσόυα {86 54π16 ροϊπΐ, 
γΏ1οἷ τ 888}} ΠΟῪ Ὀγχγοοθθά ἰο βίϑίε ; δϑοὶι οὗ {πθπὶ βίησὶν ουῦ- 
θαϊαποῖηρ {π6 ποῖρῃΐ οὗ {μ6 οοπ]θοίαγοβ δαάναποθα ἀραϊηδί 1{, δυΐ 4}} 
οὗ ψ οι, ἰακθῃ οΟ] δοῦν, ἔα Βὰ δυο ἃ ὈΟαῪ οὗ ονϊάθηςθ ἴῃ 
ἔανουῦ οἵ Ῥδὺ] Ὀοϊηρ [86 διιίθμον οὗ {818 ΕΡΙ 8.16 ἃ8. οδὴ Ὀ6 δα ἀπυἊορα 
ἴου πὸ οὔμοὺ δῃοίθηῦ ΒΠΟυΥτηουΒ ὙΠ πρ Ὑ αίονοσυ. ΥΘ {πμογθίοσθ 
Ῥτοοθϑά ἰο σοιλασκ, 

[11. Βϑοοηάϊνυ, ἐλαὲ ἐδ ἐεδέϊπιοτψ 9 θοοϊδδίαϑίϊοαϊ ἀπέχειν ἀφο ἀραϊν 
αϑογῖδος ἐλὶ8 ΕἸ ριδέϊο ἰο αμὶ, 

(1.) Απποὴρ ἰ86 Εδίμοτβ οὗ ὑπ6 ΟΒΕΕΕ οὐ ἘΞΑΒΤΕΕΝ ΟΠύΒΟΗ, πῆο σοί ἰὴ ἐπ 
ατοεῖς ἰαησιαρο, να ἤπὰ δ] υβίομβ ἰὸ ἴὺ ἴῃ Φυδίίπ Μασίγτ, ἴῃ [νἷ8 ἀϊαορὰθ νὴ 
ΤΎγρδο [86 6 τ, 4.». 140. 1 18 οἴθῃ οἰΐοα ας Ῥακῖ 5, στἰβουῦ Δὴγ μοβιιδίοη, ὈΥ͂ 
ΟἸειοηΐ οὗὨἨ ΑἸοχαπάγία, ἃρουῦ {Π6 γϑὰῦ 194. [ὺ 15 χοοοϊνοὰ βῃηᾶὰ αυοϊοὰ 88 Ῥαυ β 
Ὁγ Οτίμοη δρουῦ 380. [0 νγὰβ 4150 τϑοαϊνθαὰ 848 ὑΠ6 δροβίϊθ᾽᾿ 8 ΌΥ 1)1οηγβίθδ, Ὀϊδθορ 
οὗ ΑἸδχδμπάσια, ἰῃ 247. [10 8 ῥ]δίΪγῪ ταΐονσοὰ ἰὼ ὉγΥ Τβδορῃοβίυβ οὗ ΑἸοχαπάγιβ 
δροιΐ 282. 1 ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο αν Ὀθθὴ χϑοοῖνοα ὃν Μοιβοάϊυβ δρουΐϊ 292, Ὀγ Ῥδπ- 
ἰϊυ8 δρουῦ 294, δηὰ ὈΥ Ατομοίδιβ Ὀῖβῃορ οἵ Μοεβοροίδηία δἱ {6 Ῥορίηπλην οὗ (86 
ΟαΓΙἢ ΘΘΠΌΓΥ, ὈΥ͂ {π6 Μαπίομθδηβ ἰῃ (86 ΤΟυΓῖ, ἀπὰ Ὁγ 186 Ῥρα  δίκον ἴῃ (86 
Βανί σοηΐυγγυ. [Ὁ νγα8 τοοοϊνοά δηὰ δϑογϊδεὰ ἰο Ραυὶ ὈΥ Αἰόχαηάον Ὀίδβορ οἶ 
ΑἸοχδπάσγία ἰπ [η6 γϑὰγ 8518, δὰ Ὀγ 186 Αὐΐβδῃβ ἰπ [86 ἴοαγὶ σθμαΐυτγ. ἘΝ ΒΘΌΪΠΒ, 
Ὀίββορ οὗἩἨ Οδβαγθα, δρουῦ 815, 84γ8, “ ἼΏΘΣΟ ἅγὰ ἔουγίοθη Ἐρίϑι1ε8 οὗ Ῥαὺὶ] Ὀδίοτο 
{π6 ρυνὶὶς πὰ ν6}} Κπόντα: Ρυΐ γεῖ (Βογα δἃζα βοῖὴθ ΜΐῸ ἢανα τοὐθοϊθα (τινες 
ἠ ετήκασι) ἰμαῦ ἠο 86 ΗΘ Όγονβ, δ] ορσίη αν, ἴῃ ὈΘΒΔ ΙΓ οὗ ἐμοὶς ορἱπίοη, ᾿μ δὲ Ὁ γεᾶ8 Ὠοῖ 

λ Τὸ τ86 ρτγοοράϊηρ ἀγριπιαηῦ 10 μ88 Ὀθ6η ΟὈ͵θεϊδα, (πὲ (6 Ερ΄8:16 ρασι συ Αγ] ἱπίοηἀοὰ 
ὈΥ ῬΟΙΟΣ ΤΔΥ̓ 6 {πᾶὺ νει θη ἴο Τῃ6 ΠΟΤΏΔΏ8, ἱπ ψ ἰοἢ δὲ. ῬαᾺὶ βροακβ ἴο ἴμ6 δον ἘΥ͂ 
πδπι (ϊ. 17.), δὰ ἴῃ το ἢ ὑπογθ 18 δὴ ὀχπογίδιϊοη ἴο δοοουηῖ ἴμ6 Ἰοηρ-δαβοτιηρ οὗ αοὰ 
ἴυ Ὁ6 βαϊγαϊίοη, οὐ {πᾶῖ τυ! οι Ιοα 48. ἴο Ττοροῃΐδποοθ. Βυϊ ἴο [18 ορδ͵θεϊίυη ὙΓΒΙΓΟΥ͂ [85 νγ6}} 
τορ 64, (1.) ὙΠπαῖ πὰς 15 πυτιτοπ ἴῃ τὸ Ερίδι]θΘ ἴἢο 1πὸ Εοπιδη8 ἰ8 δἀὐ ἀγεββοὰ ἴὸ 1μ6 πῇ- 
θοϊονίηρς 968 ΟὨΪΥ, ὙΠΟΓΘ48 ῬΟΙΟΥ ἩΓΙῸΒ ἴ0 ἴπ6 Ὀγοίῆγοπ (2 Ῥοί. 111..12.)., 186 δείουοά 
(νυ γβ68 1. 14. 17.), ἴο ἴ[Ὡοβε πὸ Λλαά γεσεϊυεα ἰκα ργοοίοι4 Καϊοι. (1. 1.) Ηο τμοτοίογο οουἹὰ 
ποῦ πιθϑη ἴῃς Δ νγ8 οὗἩἨ ποσὰ Ῥδι] ΒρΘα Κα 1 [Π6 ΕΡρίδ[]6 τὸ 1πΠ6 Βομηϑηβ. ΝΥ (23.) ἐδὰ [δὲ 
Ερ β:16 τὺ ῬΤΟΡΥΙΟΙΥ δ6 βαϊὰ ἴο Ὀ6 τυυϊτίοη ἴοὸ {πὸ ἀἰβροτθοὰ Φονν8, Ὀοσδιβο ἰὺ 19 δά ἀτοββεὰ 
ἴο ἴῃ 086 αἵ οπιο οηἷγ (οπι. ἱ. 7.). ἀπ ον ἴο ἴῃς (ἀοηι1165 τμόγο (ἰ, 18., χὶ. 18., χν, 15..16.) 
-- (8.) Το ψνογάβ οὗ Ῥδὰ] ἴπι ἔοπι. 1ἷ. ἄγὸ ποῖ δὴ Ὄχποτίδίίοῃ ἴὸ σοὰηῦ {Π6 ἸΟΏ ;- 5 δ ΓῺ 
οὗ αοἀ παϊναίίοη, Ὀὰΐ 8 γέργος ἴον ἀσβρίϑίπρ (͵8 Ἰοησ -8βυ θτίηρ : τ᾿ μογοδ8 ἴῃ ἴπ6 ΕΡΊ8116 ἴο 
[86 Ηοῦτονβ (ΧΙ!.) 6 σοπηπιθη 48 {ΠΟ ΙΓ Ῥαίίθησο ἀπάογ ϑυβοτίηρσβ, δη ἃ ἀβουγοϑ ἰποπὶ [δῖ ἰΐ 
Ὑγοῦ ἃ οὈϊδῖι βαϊνατίοη; δηὰ παῖ, ᾿Γ ΠΟΥ ᾿ἰνοὰ ὉΥ ἐδίτη, (μοῖτ 1ογὰ σσου]ὰ οοπια, ἀπ ννου]ὰ 
ποῖ ἵδῖΎγ. ΤῸ ΜἘΪοἢ γγὸ πιϑῪ δά ἃ, ἰδὲ ἴπ ἴπ6 ἘΡίβι16 ἰο 186 Ηο τον 8 (ἶν. 9.. χὶϊ, 14.18.94.) 
ποι ἴοη ἰδ τιϑὰς οὗὨἨ (δ6 ἰηἰγοάἀυςσίίοη οὗὨἨ {Π6 τὶ ρηϊθοῦβ ἰπῖο 1}0 ΒαδυΘΩΪΥ σΟΙΠΙΣΥ, ἩΒΙΟΝ 18 
οὨὸ ΟΥ̓1Π6 Ἰορὶςβ τηοποηθα ἰῃ [86 βοοοπὰ Εἰ ρίβιϊο οὗὁἩ Ῥοῖοσ. 

2 7 Ἐς ποτάβ οὗἩ Οτίζοῃ (80 νγ»ὰ8 οἵ ορίπίοῃ ὑπαὶ {πὸ ἰἄθαϑ γόγὸ 1Π096 οὗ Ῥδα], Γ[ΒΟῸΡἢ 
ποὶ (ἴδ 8116.) ΔΓῸ ΟΣ ΤΟΙΊΔΥΚαΌΪθ. Ης ΒΑΥ͂Β ἴΠπδὶ " ποῖ νι ποῦς σαυδο ἀἰὰ [6 δησίεηῖβ 
ὑγδηβτη [18 [15:10] δ Ῥαι]} 5. (Ευβοῦ. Ἐκοὶ, Ηΐδβὲ. 110. νἱ, ο. 356.) Νίον, ἰδ 18. ὙΟΥΥ͂ 
ςογίδίη (ἢδὺ (6 ΟΓΟἢ 68 ἀηα τσ] Ὁ ΓΒ, ν ἢῸ ἡγ ΓΟ δηςἰΘὨΓ5. νυ ῖ τ σοβροοῖ το Οὐ β6π, τηιιϑὲ ΒαΥΘ 
σοηγνογβοα αὐ} [6 ΔΡΟΒΙΪ65. {ΠΟ ΠΊΒΟΙΎΥΘΒ, ΟΥ δ΄ ἰοαβὺ ὙΠ (ΠΟΙΤ Βιισσοβϑοῦβ Αἀπὰ βίῃσο 1818 
ἰγδα ἰτοη τγ88 ἀποίθπί ἴῃ [Π6 τἰπ|68 οὗ ΟἸοτηοηΐ οὗ ΑἸοχαηάγία ἀπά Οτίροϑῃ, αὔοας ὁπ απάτγοα 
ΔΠπα {ΠἰγῚΥ γοδγβ δῆοσ ἴ86 Ερίϑ:16 γα τυτί τσ, ἰὑ τασδὶ ἢανθ δὰ 8 χίβθ ἰῃ 86 ἀαγδ οὗ 
Ῥδῃ ἰπασον, Δηὰ 80 σδῃποῦ ΓΟΘΒΟΏΔΌΪ 6 σομπίοδίοα, 
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τοοοϊγοα Ὀγ ὑπ6 σαυτοῦ οὗὨ [86 Βομηδῃ8 88 ἃ πτιεϊπρ οὗ Ῥδ0]." Σ΄ 10 186 οἴδθηῃ αυοϊοᾷ 
ὌΥ Εὐ86 0.9 Εἰ πι86 1 88 Ῥδι 1 ̓ 8 δῃηα 88 βδαογϑὰ ϑουίρίασθ. ΤᾺ5 Ερβί]6 γγδὰβ γϑοθϊνϑὰ 
ὉΥ Αὐἰδδηδϑβὶιι8 πὶϊποὰΐ ΔΩΥ Βοϑιἰδιοη. [πο 88 Θῃηυπιογαίίοη οὐὗὨ δ} 8 Τοαγίθοη 
ΕἸ ΡΙ81168, {819 18. μδοοὰ ποχὶ δή (88 τὸ ἴο [86 Το ββδ οηΐδηθ δηα Ὀθίοσγθ (ῃ6 
Ἐρ 8168 ἰο Τιπιοίδγ, ΤλίυΒ, δὰ ῬΒΙΠ]οπιοθ. ΤῺΘ βδὴθ ογάὰδρ 18 οὐυβογνοᾶ 'π [86 
ΒΥμπορβὶβ οὗ ϑοσίρίυσα δϑοσι θὰ ἴο ἴπι, Τα ἘΡρ 8016 'β τϑοοῖνθα 88 Ῥδυ}}8 ὉΥ͂ 
Αἀδιηδῃζίαβ, δῖ ΒοΥ οὗ 8 ἀϊδϊορυθ δραϊηϑῦ {86 Μαγοϊοηϊξθβ, ἴῃ 380, δηὰ ὈΥ ΟΥγτὶὶ! οὗ 
Ψογυβαίθ ἴῃ 848. ΤὨΪθ ΕἸ Ι8.16 18 8180 σϑοοϊνεὰ 8 Ῥδ0}8 ὉῪ Ερίρβδηιυβ δρουϊ 
868: Ὀγ [86 Αροβίο!οδὶ Οομῃδβιςαϊοπε δρουῦ (Π6 δπὰ οὗὨ (6 ουτίῃ σομίατΥ ; ὈΥ͂ 
Β481] δδουὶ 370; ὉΥ ΟΥ̓ΟΡΌΓΣΥ Ναζίδῃηζοη ἴῃ 870; ὈγῚ ΑἸρΒ]οοΒίυ8 4]δο. Βαί Β8 
ΒΆΥ8 1 τ1σὰ8 ποῦ Ὁπηΐν ΥΒΆ ΠΥ τϑοοϊνοα 88 δι} 8. 10 τ γτθοοινοὰ ὈΥῪ ΠΕΡΡΟΣ Νγββθῃ 
δῦουϊ 837]; ὉῚ Πιάγπιυβ οὗἩ ΑἸοχδηάσία δουῦ μ6 βϑῆγ)θ {ϊπι6:; ὈΥ ΡἈγεοπὴ [6 
ϑσίδη ἴῃ 8370, δπὰ ὉΥ [86 Ἄσμυγοῖοδ οὗἨ συγ: ὈΥ Πιοάογυϑ οὗ Τάγϑυϑ Ἰὴ 878 ; Ὁ 
᾿ ἤδαπει ἃ ἰρατηοὰ Εἰργρίίαιι, δοουῦ 186 γϑανρ 802 ; ὈΥ͂ ϑοσγαρίοῃ, Ὀΐϊβδορ οὗὁἩ ΤΒτηι}8 
ἴῃ Ἐργρῦ, δρουῦ 847: ὈὉΥῚ Τίζυβ, Οἰϑῆορ οὗ Βοβίσγα ἴὴ Ατσδῦϊα, δδοιΐ 862; ὉΥ͂ 
ὙΒεοάοχα, Ὀίβμορ οὗ Μορβιυοβίϊα ᾿ῃ ΟἸ]]Ἰοἷα, δρουῦ (88 γοῶν 394 ; Ὁ ΟΠγγϑβοδβίοῃ ἴῃ 
16 γοᾶγ 8398 ; ὉΥ ϑανοσγίδῃ, Ὀϊββορ οὗἩ ἀδθαβὶα ἴῃ ϑ'γσία, 401 ; Ὀγ ΨΊοίοΣ οὗ Απιϊοοὶ 
αὐουΐ 40] ; ΌΥ Ῥα]Ἰδάϊυ8, δαῖμον οὗ ἃ [1 οὗἩ ΟΠ γγβοβίοῃ, δθοιυῦ 408 ; Ὀγ Ἰβἱάογθ οὔ" 
Ῥε]υβίυμα δρουΐϊ 412; ὈΥ Ογτῖ!, ὈΙδδορ οὗὨἨ ΑἸ]οχαμάγία, ἱπ 412: Ὁγ Ἐδβοοάοτγοϊ ἴῃ 
428: ὉΥ Εὐυδοτγίαβ, Ὀϊδῆορ οὗ Τγαπδ Ἰῃ ὙΠ Ρη σεις, ἴῃ 48] ; ΌΥ ϑοοχαίθδ, [68 
ΘΟ  οϑἰδϑίϊοαὶ ἰδιοτίαπ, δου 440: ὉγΥ ΕΓΒ 8 1θ Ἐσγρὲ δθουί 468 ; ἀπά, ῥτο- 
ὈΔΌΐγ, ὈΥ 1)ιοηγδίαδ, [Δ] οα]]θὰ {86 Ατϑορδσὶίθ ; ὈΥ [06 διϊβον οὗ [6 φιυσείοποα 
εἰ ᾿ξεδροηδίοηδδ, Ομο6 δβουι θὰ (0 “υϑιϊη Μαγίγτ, Ὀὰΐ ταῦμοσ πυϊ θη ἴῃ [86 ΔΕΒ 
οοηΐασγ. [Ὁ 18 1 186 ΑἸοχαπαγίδη τηδηυβοσιρὺ τυ θη ἴῃ {86 ΔΙ σοηΐυτΥ, δπὰ ἴῃ 
186 ΒΟΙΘΒΟΙΔΘΌΥ οὗὨ ΝΊΘΘΡΒοσυΒ δϑουῦ 806; δηὰ 18 γϑοαϊνθὰ 8ἃ8 Ῥϑὺ} 8 ὈῪ [188 οὗ 
ΑἸοχαπάγία δϑουῦ ὅϑδ: ὮὈΥ ],δοπίϊυβ οὗ ΟὈὐηδίδηϊιπορία δοουῦ 610; ὈΥ ΦοΒη 
Τατηδβοθῃ ἱπ 780; Ὁγ Ῥμοίϊυϑ δρουΐ 868 ; ὈΥ (ουμηθηϊυ8 δρουΐϊ 186 γα 960 ; δῃπᾶ 
ὉΥ ΤΒοορ γἰδοῦ ἰπ 1070. 

(2.) Διποηὴρ 1860 ΕἈΙΒΟΣΒ οὗὨ [86 Τ,ΑΤΙΝ οΥ ΈΒΤΕΒΝ ΟἬΒΟΗ, γα ΤΠΔῪ ἢτϑὲ οἷϊθ 
ΟἸομλθηΐ, 80 γ)ὰ8 Ὀΐδιορ οὗ Βοπια, ἰδουρσῇ δα τσοῖρ μἷ8 Ερ 816 ἴο [π6 ΟΟΥ πίη 
ἰη ατθοκ Α.}. 96, οΥ, δοοογάϊηρ ἴο 80η16 ΟΥἸ 68, δουῦ (86 γοαῦ 70. [Ιἡ 1818 ΕἸ ΡΙ58116 
ἔδογα ΔΓΘ Βου Δ] 8] 91 0}8 ΟΥ ΓΟ ΓΘΏΟΘΒ ἴο {86 ΕἸ Ι8116 ἰο 186 Ηοῦτονσθ3 [Ιγϑηροιιϑ, 
ὈΙΒΒΟΡ οὗ γοηβ δρουῦ 178, 178 ΔΓ6 δϑϑυγθα ΌΥ ΤὐυΒΘΌΪ 8, οἰϊοα ΒΟΙ6 ᾿αβϑαρθϑ ουξ οὗ 
1818 Ἐρίϑεϊς ἴῃ 8 ΟΥΚ ποῦν ᾿οβῦ ; θυ ίΠ6 1688 1 ἀο068 ποῦ Δρροδσ ἰμαῖ ἢ σϑοοϊγρά ἰδ 
88 δι. Ρααβ. ΒΥ Τογίυ]] απ, Ὀγοϑογίον οὐὁἩ Οδσγίμαρθ, δρουῦ [86 γϑὰρ 200, {μ]8 
ΕΡΙ8.16 18 δϑοσι θὰ ἰο Βαγῃδῦδβ. (ὑδῖυϑ, δρουῦ 212, βιρροβοὰ ἴο αυθ Ὀθθὴ ῃγθ8- 
ὈΥΟΣ ἴῃ {86 συγ ἢ οὗἨ Εροιηθ, τοοκοηϊηρ ἊΡ ἴδ6 ΕΡΙ81168 οὗ 51. Ῥδμὶ, τηοπιιοηρὰ 
{ιγίθοπ οὨἶΐγ, οὐ ησ ἰδαὺ ἴο [86 ΕΘΌΓΕΤ. ΗΙΡροϊγίυβ, πο βουτγϑμοὰ αροαυΐ 
220, ἀϊὰ ποὺ τοοεῖνα [86 ΕΡρίδβι]6 ἰο [86 ΗΘΌΓΘΥΒ 828 δ. Ῥρυΐο ΤὨ18 ΕΡ 8.16 15 ποῖ 
αυοϊοά Ὀγ Ογρσίδῃ, Ὀἶϑθορ οὗἩἨ Οὀσγίδασο, δρουῦ 248 δῃηὰ δου τσ β, ΠῸΣ ἀοοβ ἴῦ 

1 Ἑυβοδίαδ, Εςο], Ηΐδι, Ἀ10. ἐἰϊ. 6. 8. Τὸ ἀοο8 ποὶ [Ὁ]ονν δαὶ 10 τινες οὗὁἩἨ ΕἘπδοΌϊ5 ΤΘΓῸ 
τί ΓΒ; Ὀαῦ ονθῃ 1 ΠΟΥ ὙΈΤΟ, ἸΠΟΥ ἀἰὰ ἠοΐ δρρεδὶ ἴο οἱάοσ ατσοοκ Ὑσίθοσβ, θα ΟὨΪ]Υ ἴο [ἢ 9 
Βοπμδη σμυγοῆ, ΤῊ8 ᾿νογά τινες --- ΒΟΜῈ --- ἰΠἀἸοδΔΓ68 ΤΩΟΓΘΙΥῪ δὴ Θχοορίΐοι ἴο 186 σόηογαὶ 
ορἰπίοη οὗἩ ἴπ6 Οσβοῖβ, ἐΠο ΓΘ Ὀεΐηρ, Βοπ10 ΤΟ ὙΕΓΘ ἰηθυθπορα ὉΥ Γοβροοῖ ΟΥἩ ΡΓοΟΡοβϑϑβοβδίοηῃ 
ἴοὼσ ἴτ00 Βοιηδηβ: δηὰ [818 ὅὑχοθρίοπ ἰβ ἐ{86]7 8. ὑσοοῦ πὶ ἴπ6 ατοοῖκ ΟΒΌΥΟΝ δ ἰαῦρὸ δο- 
Κηονϊοαροα 1818 ΕΡίδ:16 δἃ5 ἃ ὑγοάἀποίίοπ οὗ ἴΠ6 Δροβί!θ Ῥϑῃ], δοοογάϊηρ ἴο (ὴ6 »ὺ}} Κηονγη 
Ῥτὶποὶρ]α ἐσοερίίο βγπιαΐ γεσμίαπι. ΤῊῈΘ ἔβοῖ, ᾿πδὲὺ 106 Αὐΐδὴ8 ψογ6 106 ἢτγθι ἴῃ 1π6 ατοοκ 
στο 68, τ οπὴ ἢ ΙΒΙΟΥΥ σὔδγσοδ τ ἢ ἀθηγίπρ Ῥ88] ἴο Ὀ6 1[π6 ΔΌΓΠΟΥ οὗὨ εἰιἷ8 ΕΡΊ8ι190, αὐ ἀδ ηο 
ΟγάϊηαΓ ἄσρστοο οὗ ψοῖρσιϊ ἴο [16 ἀφοϊαγαῖίοηϑ οὗ ΕἸ ΒΟ ἷπ58:; δὴ ἃ ΓΟΟΟΙΏΠΊΘΠ 48 ἢ 8 ΟΠδγδοίοῦ 
88 8. Ὠἰβιοτίβη, ΠΟΙΩ ὯῸ Ὀγϑαϊ]δοιϊίοι ἔοῦ 8 ῬΑ σου ὈΘΙΤΑΥ 1ηἴο ἃ ἀδρασίυγο ἤγοσα ἢΪ8- 
τοτίοδὶ σα. ἩπρΒ [πιτοἀποίοηῃ, ἱϊ. ὃ 146. Θοδιηγποῖκοτ᾽ 5 ΒΙΌΠ ΑΙ] ΤΉΘΟΪΟΡΥ, γοὶ]. ἷ. Ρ. 109. 

5 1ὸ ἴ8 ἃ δ ροϊαν οἰσουτηβίδηοο [δὲ πὸ ὈΟΟΚ οὗ ἴΠ6 Νοὸν Τοβίδιμθης ᾿88 Ὀδθὴ 80 ἔτθ- 
αθηΓΥ ααοϊοά ὈΥ ΟἸαπιοηῦ 88 186 ΕΡίβι19 ἴο ἐμ Ηθῦσονγβ, Ῥχοΐ. δευδτγίὶ [88 διτδηρϑὰ ἢἷ8 
υοίδιοηβ ὑπὰον ἔουγ αἰ δεγοηϊ ο]α 8868; υἱζ, 1. Ῥαββαροβ ἴῃ πίοι ἐπ6 οὁχαοὶ ποχάβ, οὕ 
ὨΘΑΙΙΥ 80, οὗ ([Π6 ἘΡίδ8ι16, ἃγὸ οἱϊϑὰ ;---ῶ, Ῥαθβαρθδ σοῃίδιπὶηρ [86 βδτηθ Βοηϊτηοηΐ, τ 
ἸΩΟΙῸ ΟΥ̓ 1688 ΘΟΠΙΤΔΟΙΟη οὗὨἩ (80 ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΙΏ, ΟΥ̓ Δ ΘΧΟΠΔΩρΡΘ οὗ [86 οτρίπαὶ ποσὰ [ὉΓ 8 
ΒΥΤΠΙΟΠΥΙΩΟΙΙΒ ΟΠ6; --- 8. ῬΆΒΕΑΡῸΒ ΟΝ ΔΥῸ 8 Ῥδγαρταβιὶς ἰδίου οὗ [6 ΕἸ Ί8119 ἰο 186 
Ἡδεθγονθ; ΟΥ ἴῃ ΒΊΟΝ [ἢ δ.}]6 ΟΥ ῬΒΓΑΒΘΟΙ]ΟΡῪ οἵ [818 ΕἸ) 5116 18 ΤΏΟΥΘ Οὐ 1688 Ἐσ ἰ ἱρὰ; --- 
δηὰ, 4. ῬΑΒβαΣ68 δ, ΠΣ ΔΓ ἴο ἰοχίδ ἰῃ [86 ΟἸΪὰ Τοδιδιηθηῖ, θαὶ πο ΟἸομοπὶ ῬΓΟΡΒΘΟΪΥ 
ποϊοά ἔγομι ἰδ6 ΕΡΪ8110 ἰο {896 Ηδῦγονθ.Ό ὙΠ686 αἰδδγοηΐ ο]49665 οὗ αυοϊδι(ίοηβ Ῥχοῦ. 
ἰυδχὶ 888 οἰυςἰἀαἰοὰ ΤΠ ΤΩΔΩΥ ναὶ Ὁ]. οὐβοσυδίίοηϑ, ἴοσ τὶς ἢ 106 ΤΟ 18 ΠΘΟΟΒΒΑΣΙΪν 

τοίοττοά ἴο δῖ8 (ΟΣ ΘὨΓΔΤΥ, γνο]. ἱ, ΡΡ. 77---84., οὐ ὑῃ. 94---105. οἵ (0 ᾿οπάοη εαϊτίοη. 



δ76 Ϊηϊγοάμοξίοη ἕο ἐλο Λῆριο Τοβἐαηιχοηίΐ. 

ΔρΡΟΔΥ ἰ0 μβαν Ὅδθπ τϑοοϊνοὰ Ὀγ Νοναίυβ, οὐ Νοναδίίδῃ, ργθβογίεσ οὔ συμ, δρουΐ 
25] ; πϑυθυίμα θβϑ, 1Ὁ τῶ ἴῃ δον -ἰπλθβ σϑοεϊνοά ὈΥ ἢ15 {Ὁ]]ΠΟτγοσθ. 10 τᾶ 6 
1βουσὰῦ ὈΥ δβοῃθ {δαὶ (818 ΕΡΙ8416 18 τοΐοστοὰ ἴο ὉΥ Ατποῦίυϑ ἀρουΐ 806, απὰ 
1, δοϊλπί 8 δρουῦ ἴΠ6 βδὴθ 16. [0 ἰ8 μ᾽ αίη]ν αυοίοα ὈΥ Δποίμοῦ Αὐποδίαϑ ἴῃ 186 
ΔΒ οοηΐυγγ. [Γὑ 88 τϑοοϊνθα 88 ῬδῈ} 8 ὈγῪ ΗΠ ΑγΥ οὗἨ Ῥοϊοίογβ δουὶ 8δ4 ; δπὰὲ 
ὉΥ οἶον, ὈΙΒῆορ οὗ Οδο]ατὶ ἴῃ Θαγαϊηΐα, δρουῦ ἴπ6 βᾶπλα {{π|6, δηὰ ὈΥ μιῖ5 ἔο]- 
ἸΟΘΓΒ; ἰδ γᾶ 4160 γοοοϊνοα 45 Ῥδ0}}5 Ὁγ Ο. Μ. γιοίοτίθυϑ. ὙΥΒΘΙΒΟΣ 1 88 τὸ- 
οοἰνοα Ὀγ Ορίδέυϑ οἵ ΜΙ]ονὶ ἰπ Αὔδςα, δρουΐ 870, ἰ8 ἀου θυ]. [0 τἂβ σϑοοϊνοα 88 
Ῥλα 8. ὈΥ Απλῦγοϑο, Ὀἱβθορ οὗἁἨ Δ), δρουΐ 874 ; Ὀγ (86 Ῥγίδθοὶ ΠἸδηϊβίθ δρουὶ 878. 
Αρουΐ (86 γοᾶγ 8380 τγᾶϑ ρ Ὁ] Βμ θα ἃ ΟΠ ΠΘΗΪΑΣΥ ροη (μἰγίθοη ΕΡίβι]65 οὔ Ῥδὺὶ] 
ΟἾΪΥ, δϑοσι θὰ ἰο ΗΠ]ΑγΥ, ἀθβοοη οἵ οπιθ. [10 νγγᾶὰβ γοοοϊνοα 88 Ῥϑὺ} 8 Ὀγ μι αβίοσ, 
ὈΙΒΒορ οὗ Βγοβοῖδ ἴῃ 1{α]γ, δρουῦ 880 ; Ὀιὲ ΒΘ ἴδ κοθ ποῖος (πδὲ 10 τγδβ ἠοὺ δοη γτω- 
οοἰνοα ὈΥ 4}}1.0 ΗΒ βυοοσββοῦ (ἀδυάοηίϑ, δρουΐ 887, αυοῦαδβ {818 ΕἸ ρ15}6 ἃ8 Ῥδα  β  : 
ἴδ 18. 4180 ΓΔΑ τϑοοϊνθα 85 Ῥαυ}}8 ὈΥῚ “ογοῖηθ δϑουϊ 392): δὰ 6 8808 ἰδ τᾶϑ5 
ϑοπογα! ν σοοοϊνθὰ Ὁ {86 ἀγθακβ, δπὰ (86 ΟἨ γι βιίδηβ πὶ ἴΠ6 Εδβῖ, θυΐ ηοῦ ὈΥ 4} 
1||ὸ 1μδι1η8.: [0 γψγὰβ σϑοοϊνοα 88 Ῥαὺ]} β Ὁγ Βυβῆπιβ ἴθ 597: 1{ 18 α]80 'π {86 σαίδ- 
Ἰοσὰθ οὗὨ {86 (μ᾽τὰ οουποὶ οὗ Οαγίμπασα ἴπ 897. [{ 18 ἔγθα θη αυοίοα Ὁ Αὐριβ- 
(ἰἴη6 848 Ῥαυϊ 8. [ἢ οὴ6 ρΪδοα ἢ6 8808, “ [1 18 οὗἩ ἀου θυ] δυϊποΥ ΕΥ̓ τὴ βοόπιθ, θυ 
ἢ6 νΊ88 ἰποϊπρὰ ἰο ΦΌ]Π]οτν (Π6 ορίηἰοπ οὗὨ ὑπ σμυτΟΒ 8 ἴῃ (μ6 Εἰδεῖ, το τϑοοϊνρα 1 
διηοηρ᾽ [Π:6 ΘΒ ΠΟῊΪσ 4] ϑογιρίγοβ." [0 νγᾶβ8 τοοοϊνθα 845 Ῥαυ 8 ὉΥ ΟΠ γοπηδί8, Ὀϊ5 
οὔ Απηυ Ποῖα πα Τία]γ, δρουῦ 40] : ὈΥ ᾿πηορσοπΐ, ὈΙΒΒΟΡ οὗ Εοπλο, δρουὶ 402 ; ὈΥῪ 
Ῥδαυϊΐϊηυβ, Ὀίδδορ οἵ Νοῖα ἰῃ 1ἰαῖγ, ἀῦους 408. Ῥοϊαρσίυθ δρουῦ 405 ντοΐδ ἃ οοπὶ- 
ΤΩΘΏΓΔΣΥ ὕροη ζμϊγίθθη ἘΡ 3168 οἔὗἔἩ Ῥααυϊ, οι πρ {ππὶ (0 πΠ6 ΗδΌγονθ ; πονοσῖδο- 
1685 1 ψγᾶ8 σϑοοινοα ὈΥ δ18 (ὉΠ]Ονγοσβ. [10 τῶβ γϑοοϊνθα ὮὉΥ (ὐδββίδη δρουΐ 424; ὮὈγῪ 
Ῥτοβρεῦ οὗ Ααιι βίης δθουῦ 484, δηὰ ὈΥ [86 δυΐβογβ οὗ {86 ὑγυυκβ δϑοσγι θὰ (ὁ Βἷπὶ : 
Ὁ Εὐοδογίυβ, Ὀϑιορ οὗὨ ᾿γοῦβ, ἴπ 484 ; ὈΥ 5ϑάυ]αβ δδουΐ 818 ; ὈΥ [μ60, Ὀίβῃορ οὔ 
Ἐλοιηο, ἰῃ 440: ὈΥ ϑαϊνίδη, ἀλαιν εμρῷ οὗ Μαγβθ]θβ, ρθουν 440; ὈΥ (εἰαβίιβ, 
ὈΙΒΏΟΡ οὗ οπιο, δρουῦ 496; ὈΥ Ἐδοιηάυϑ, δὴ ΑΥγίσδῃ Ὀίββορ, δρουΐ δ40: ὉΚ 
Ψυπι] 8, δὴ Αἰτίοδῃ Ὀίδδορ, δθουῦ δ56; ΌΥ (ὑΔϑβ ΟἀΟΓΒ ἴῃ δόθ : ὈΥ ἴπ6 δυῖμον οἵ 
186 ἱπιρογίδει ποσκ ἀροὺ Μαίίμεν, δϑοιιΐ 660 ; Ὀγ Υ̓ΘΡΌΓΥ, Ὀβμορ οὗἩ Βοπιο, ἀθουΐ 
890: Ὀγ [βίαογα οὗ 86 γ}}}6 δρουΐ 696; δηα Ὀγ Βοὰβ δϑουΐῦ 70], ον [6 Ὀερὶποϊηρ 
οὔ (86 οἰσδίλ σομλιγγ.ἦ 

ΕἼοπὶ {Ππ6 ῥγεοθάϊηρ ἰαϑιϊπλοηΐθβ ἰῷ 18 οὐἹάθηῦ, ὑπαὶ τι πῖπ δρουΐ 
(ΙΓ γοδΓγΒ δὲ ταοδὺ δἰζοσ {π18 ΕἸ Ρ18116 γγὰβ πτιυύθῃ, “ 10 Βα δοαυϊγοά 

1 ΤΉ ποη-τοοορπίϑίηρ, οἵ {818 ἘΡΙ5116 86 δι, Ῥδπ}᾿ 8 ῥγοἀποίίοῃ “ ΕΥ̓͂ 811 {π6 1 Ε1η8," δο- 
οοτάϊπρ ἴο Φογοιιθ, δη4 ἴῃ οεἰγουτηδίδηςο οὗ 118 θεϊπηρ “ οἵὨ ἀουδε[α] Δα ΟΥΙ ΕΥ̓ τ} δοπλα ἢ ἴῃ 

{ηο 1,Αἰἰη ΟΠαζοὶ, δοοογάϊηρ ἴο Απραδβιίῖηθ, ἃτὸ τ. δεοουηίοα ἴῸΣ Ὁ Ηυρ. Τῆς γαρίεγηι 
ΟΒυγοῖ τγτδβ Κερὺ δοιίνε!υ οηρὶογοά ΕΥ̓ 1.6 Μοπίδηϊβῖβι [π υἱπάϊοδιίοη οὗ (μοὲγ ὑθπεῖ, {πὶ 
1λο86 σΌ ΠΥ οὗἉ ρτίθνουβ ἰγαηβρταββίουϑ 5Βου] ἃ 6 ἱγτευ Δ Ὀ]Υ ουἱ οδ᾽ ἔτοπι {86 σΒυτοῖ, (ΒΟΥ 

ΓΟ] Ιο ἃ οβροοία! 7 οὐ ΗΘΌΓΕΟΥΒ νἱ. 4, ὅ. 88 νγχὸ δάση ἔτοτα Του Δ η (ἀ6 Ῥαα!είεϊα, ς. 20.) 

διὰ Φοζοῖια (Δάν. Φονίηΐδη, 1. 11. 6. 8.}: οα. πος δοοουηΐ [86 ταϊηϊϑίεγβ οὗὁὨἨ ἐπὸ [μμείη 

Οδυγοῖ τηδάς οδαίίουϑ πὰ βραγίηρ υ86 οὗἉ {π|8 ἘΡί8:16. Νοῖ Ἰοπρ' ῥγοῦδϑὶγ δῇδγ ἐμὸ ἀθβαι 

οὔ Ιγοπαῦβ, [Π6 ργοβῦγτεν Οδίιβ δβϑβαμηθά ἴῃ ἴοπ6 οὗ οἰδπιογοιβ ορροδί(ἴου δραϊπβὶ {}8 

Ἐρίβιϊε, ἰπ 8 σσοσκ τις μ6 ῥα] 8864 αραἰπδβὶ [86 Μοπίδηϊβιθ: δηὰ ἔγοπι [μαι τἰπὴὸ 115 

ορίπίου νγχῶϑ δἀορίοα ὉΥ [Π6 Ῥαχγὶ οὗἉ ἴπ6 1διίη Ομασοῦ, Εγεπ ἴπὸ Μοηίδηϊβίϑβ 
τ τηβοῖνοβ τοοοάοα ἔγοτῃ ἐμοὶγ ογίρίμδὶ ροβιτίοπ οα 118 βαδ)θςῖ, ἀπά ἴπ τπεῖὶγ Ῥοϊογαῖοδὶ 
ὙγΟγ ΚΒ τοσείνοα [ἢ ἷ8 ΕἸΡΊ8116 ΟὨ]Υ 88 ΤᾺΓ 83 115 Δι [ΠΟΥῚΥ ν᾽ 88 δοκηον]εάροά ΒΥ {ΠΕῚΓ ΟΡΡοποηΐβ, 
ΠΆΠΙΟΙΥ͂, 88 ἃ ργοάποίοη οὗἉ 8 Δροϑβίο! οα] ἰθδοθοσ, ΒΑΤΏ Δ δΆ, οὐ ΟἸοπιθηῖ, ὅς. Αὐοαῖ [ΡΥ 
ΑΓΒ δον Οδίιβ᾽Β δίίϑοϊ, δοϑα [6 Νουδιίδῃηβ; 80, 88 6 Ἰοδστι ἔγοπι ΦΦΘΓΟΙΊΘ, Απρτιίίηο, 
Ἐρὶρμδηΐαβ, Τμοοάογοῖ, ἀπά οἴδοῦβ, 3180 υϑοὰ ἴ86 ραββασὲ Ηϑθῦ. Υἱ. 4, δ. 85 ἔπ ῥγίπεῖραὶ 
ἀδίδπος οἵ (Ποὶγ ἐοηοῖα, ὙΜΈ16 τὰ 6 ασοοκβ σογὸ οΑἰπὶ βροοίδιουβ οὗ ἴπ6 οοηΐοβῖ, δὰ ἐνδ θὰ 
1π6 διριπιεπὶ ἔγοπι Ηθδ. νἱ. ΟΥ̓ Ὑμοῖγ ἱπίογργοϊδιοηβ, ἰπ 1ϑεῖη σμασομα8 σοῦ 16 ὈΥ͂ [Ὡ6 
ΡΓΕΒΒΏΓΟ Οὗἁ οἰΓΟυΠΒίΔηο68 ἴο ἄδην [Π6 δυϊπουι οὗὨ [π6 ὈΟΟΚ, γθοθο οοπίθηιβ ΦΏΟΥ͂ ὑγΈΓΘ 
τ η80]6 ἴο τοίαίθ. Βυΐ τῆς ,διἰη Ἐμυτοῆο8 δὰ πὸ δοοϊοβίδϑιὶςαὶ τταάί το, πὸ δα ΒΟΥ ΠΥ οὗ 
ΘΑΥΠΪΟΥ στο μ68. (0 ἩΓΒΙΟΝ ἸΠΟΥ οουἹά ἀρρθαὶ: [86 ΜΠ016 ΠΟΠΙΓΟΥΟΥΒΥ Ῥχγοοθθάθεὰ οὐ πὸ 
δτουηᾶ οὗἉ ἱπίεγπαὶ ὀυϊάθηοα, 11 νγδβ [ῸΓ 1.18 γθάβοὴ ἐπὶ Φοσοῖλθ δῃηὰ Απρυθιίηο σου] ποῖ 
δάορὶ [μ6 ορϊπίοη οἵ ἴδ σβατσοῖ ἴοὸ τυ ἢ ἘΠΟΥ͂ Ῥαϊουροᾶ; Ὀδοϑαβ6 ΠΟΥ ὍγΟΓΟ οοηνίπορὰ οὗ 
ἴΠ|0 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ΟΥ̓ [Π|6 ἐαΒι ΠΙΟΠΥ οὗὨ 1π6 ἀῃποϊθηΐβ: δηὰ (ῃοῖγ ἰμθπθηςο τομἀδὰ ἴο ρῖνθ, δ ἃ βυὺ- 
δοηπεηΐ ἀΑΥ, ἃ ἀἰθεγοης ἰἀγη ἴο [86 ορίηΐοη οὗὨ 16 1μδτη ΟΠατοΒ. ϑοβιηποκεγ᾿8 ΒΙΌ]1ςΑ] 
ΤΒΘΟΪΟΡΎ, το], 1. ΡΡ. 115, 116. Ηὰρ᾽β [πιγοἀιιοίξίοῃ, νο]. ἰϊ. 88 144--1 49. : 

5 Τατάποτ᾽β οσ8, ϑνο. νοὶ. νἱ. ῬΡ. 891---395.; 410. νοΐ. 11. ΡΡ. 329 --881. Ιη ἢΪ8 ποΐεβ 
ἜΠΟΓΘ ΓΘ ΤΟΪΘΓΘΏΘΟΒ ἴ0 ἴδ6 ΥΑΙΙΟῸδ Ραγῖβ οὗ ἴπ6 ῥγοσθάϊηρ; γο]ατη63, ἴῃ νοι (μος ἐχίγαςϊβ 
ἔγουν ἴδ ἀθονθ- παιηθὰ ΕΔΙΠΟΓΒ ΔΓ ἴο 6 Τομηά, 



ΟΝ ἰδο Ἐρίβέϊο ἰο ἐλε Ἡδεῦγειουϑ. δ11 

ΒΟἢ, ΟΌΤΓΘΏΟΥ Πα οΥραϊξ, [πδ΄ {π6 στο αὖ ομμθ, (86 τηείσοροϊ ἴδῃ 
οὗ 186 ψου]ᾶ, ἴῃ ἃ Ἰοίϊον δἀάγθββθα Ὀγ ΟἸδπιθηῦ {ποὶγ ίβῆορ ἰο ἐπ6 
συγ ἢ αὖ ΟοΥηία, ταδὰθ τοροαίθα ἀρρθαὶβ ἴο 10 88 ἃ ῬΟΟΚ οὗ αἰνίπθ 
Δ ΒΟΥ ν, δπα ἴῃ Βυο ἢ 8 ὙὙΆΥ͂ 88 [0 ᾿πΡΪν ἃ Καον]οᾶρα δηά δοκηον- 
Ἰεάστμοηῦ οὗ 1ὑ ὈΥῚ (86 ΟοΥπι Βίδῃ ΟἰυγοὮ, Βἰπα]λγ ἰο {μοῖὶγ οσῃ. 
ΕᾺΣΊΠοΥ, Ψυβίη Μαγίγν μὰ8 δου ἀθηυ]ν ἀρροαϊθα ἴο [18 οοπίθηΐβ 88 
βλογοά, Α.Ὁ. 140; δϑουΐ ὙὨΙΟΩ {1π|6, ΟΥ ποί Ἰοηρ' αἰΐοσ, 1Ὁ νγᾶβ ἴπ- 
Βουίβα διηοηρ 1Π8 Θδποπῖοαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ {86 Νενν Ταδίδιπθηξ ὈΥ [86 
ΟΒυγοδ68 οὗ ἴδε Εἰαβὺ δπὰ Ὑ δδῦ : δῃαὰ δοῃβθα θη 10 τηυβύῦ Βαγὸ Πα, 
δῇ 8 Ρογὶοα νϑῦὺ 116 δον [16 δροϑβϑίοὶο αρ8, ἃ ΘΌΣΥΘΠΟΥ δηά 4 ογάϊ 
ποῦ αὖ 8} οὐ δὖ τηοϑύ Ὑ ΡΥ 111016 ᾿πίδσῖον ἴο ἐμαὺ οὗ οὔμοῦ δοκπον]οάρεα 
Ἀοοῖκ οὗ [6 Νὸνν Τοδβίασηθη. ἢ} 

2. ΙΝΤΕΕΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ ΤΗΑΥῚ ΤΗΒ ΕἸΡΙΒΥΙΕ ΤΟ ΤΗΕΒ ΒΕΒΕΕΥΒ 
18 ΤΗΕ ΘΕΝΌΙΝΕ ΡΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΟΕ 51. ΡΑΟ,. 

[..7 [ἴῃ (86 Εγϑὺ ρΐβδος, Ζαμὶ οἰλογίδ]οα απ αταοπὲ σοαὶ απά αἤ͵εδοίϊοπ 
ἐοισαγάς ᾿ὲδ ἀϊπϑηιοη ἀσοογαϊπρ ἰο ἐδ ἤεδὴ. (οτα. Ἰχ. 1---4. ὅζο.) 
Απά οδη να ὑδίηκ ὖ ΠἸΚοῖγ (μαὺ μα δου ἃ πουοσ τσὶ ἰο (086 ὙΠῸ ὙΟΓΘ 80 6Χ- 

οοοαϊπρὶν ἀθαῦ ἴο μἰπι Καηοπίηρ ὑμοὶν ργο)ὰΐςθα οοποογηίηρ δα ]μαν σαὶ ᾿ανν, 
ναὶ βυ)6οῦ οου]ὰ ἢδ 86]6οῦ το δρργορσίδία ἴον {μποὶγ ἐπϑιγιοιίοη δηα θα! βοδίοη 
ἰῆδὴ ὕ86 ἀργορδίίοη οὗἩ 86 16 ν 168] ῥγιθδίποοά, δηὰ [86 βανραβδίησ Χο ]θποθ οὗ 
ΟἾγῖβ. 8 ρϑύβϑοῃ δηὰ οὔῆοθ, Θβρθοι δ! υ οὗὨ ἢ18 γα, βρίγιαδὶ, μὰ οὔθγῃ}] ῥγ οϑίμοοα, 
οὔ νϑίο {86 μον θοαὶ ῥγιθβιμβοοὰ τα8 Ὀυὺ ἃ βῃδάον, δῃὰ οὗ σοὶ ἢ.6 δυΐδπον οὗ 
[π6 Ερίδϑιϊα ἰο [6 ΗἩφΌΓγον 8 [48 ἰγοαϊθα 80 ἰδγῦρεὶγ ὃ 

[1.7 δαοοπάϊγ, 17 απ απέλιον᾽α πιοίλοά 0} ἐγεαξίπῳ ἢὶδ ϑιιδ)θοῖα, ἰο- 
γοίλον τοΐέϊ ἠϊδ πιατπεΥ Ὁ τεαδοπῖπο, 8 ἃ ΞΡ τπατἧ ὃν τιολῖολ ὧδ πιαν 
δος αϑδεεγίαϊπεά (α8 αἰΐ φοοά 7μάψεδ 00 σοπιροϑβίζίοπ αἰίοιο), το6 δλαῖἑ τοῖίι- 
ομξ λεδιίἑαξίοη ρῥχγοποιιποθ αμὶ ἐο ὅθ ἐδ αμίλον 9.06 ἐλ Ἐξ ίδίίε ἐο ἐλε 
Ἡοὗτεοιυδ. 

(1.) Τὴσς φεπογαΐ ατγαπσοπιοπέ οὐ πιοίλοα ριιγχειοα ἱπ (ἠὲ Ἐρίϑεϊδ 
σΟΥ̓ΥΟϑροπαϑ ιοΐέᾷ ἐλαὲ 9.6, αὶ ἐπ ᾿ΐβ οἱδιον Ἐρέβϑέϊε8. 
Η! 59 τηοϊμοά οΥ̓ ργοοοάπγα ἴδ 86 δᾷπὶ6 σι τἢ ἐμαὶ ΟΥ̓ μα. οἴδβον ΕΡίδι168, γι οἷ ν᾽ Ὰ8 

αἶδο Ῥϑοι αν ἰο Ὠἷπ. Ηδ βγϑῦ ᾿αγβ ἄονγη {μ6 ἀοοίτϊ αὶ τηγβίογιεβ οὗ [86 (ο8ρεὶ, 
νἱπάϊςαιίηρ {86 πὶ ἴγοπι Ὁρροδβί[0η8 ἀπὰ δχοαρίϊοῃϑ ; απᾶ {πθη [6 ἀδβοθηὰβ ἴο θα βογῦσ 
δἴοηϑ ἴο οὐράϊεποο, ἀοἀπορα ἤτοπι ἔμ 6πὶ, τυ ἢ δὴ Θπυπιογδίίοη οὐ ὕΠ058 ΤΏΟΓᾺ] (168 
οὔ ψθίοι ὁ τ88 ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ [0 τεταϊηὰ (8οβα ΟΝ τ βύίδπθ ἴο σἤοπὶ Β6 σοΐθ. [ἢ {818 
ταϑρθοῦ {86 Ερί8ε16 ἰο {16 ἩδΌτγενϑ θθαγβ μι στοδίοϑι γθβϑιλθίδποα ἴο ἴπ6 Εἰ ρΙ8116 ἴο 
{6 Οαἰαίίῃβ, ἀπᾶ οϑρθοΐδ!!γ ἐμαὶ δἀἀτεββεὰ ἴο (6 Βοιπδη8. [Κα {86 πὶ, [Π8 ἔΌΓΙΛΟΓ 
Βα οὗὨ [8185 ΕΡΙ8016 ΔΝ ἱ,-τχ. 19.) 18 Ρυϊποῖρδ!γ ἀοοίγί δὶ, θαῦ το οοσαϑίομπαὶ 6Χ- 
Βογίδιϊομβ ἱπίογιῖϊχϑα, τ βίοι (86 δίσθησιῆ οὗἩἨ (86 ψσ οτ᾿8. ἐδοἰ πρβ ὈΙΔΙΉΪΥ ἈρρΘδΓϑ 
ἴο αν Τογοθὰ ἔγοπι ἷπι. ΕὙοπι οἷ. Χ, 20. ἴο {π6 δηὰ, 086 ΕΡρίβϑι18 18 Ββογίδίουυ δηὰ 
Ῥτδοίίοαὶ. “[ἢ 186 ΕΡί5116 ἴο 186 Ἰξοτηδῃβ, 18 Ὀοέοτα [86 Βα] υἱδίογν ραγί ὈθρΊη8, (116 
ΓΙ ΓΟΙ ΘΔΓΠΘΒΕΥ 8.8 [ῸΓ ἃ Βρθοῖδὶ ἱπίδγεϑι 'π 86 ὈΥΔΥ͂ΘΙΒ οὗ ἴμο886 βοτὰ Β8 δα ἀγθββθα, 
ἴῃ ογάδν ἐδαῇ δ6 τη  Ὀ6 ἀοἰγεγθὰ ἔγοιι ὕ8 8 Ῥοῦγοῦ οὗ ρεγβϑϑουϊίοη ; δῃὰ 86 (]]ονγ8 {}}}8 
τοηϊοδὲ [ἢ ἃ ρμοιϊίοπ, ἐδαὺ (6 Οοά οΥΓ Ῥεαρο --- ὃ Θεος τῆς εἰρηνης --- τοῖσῦ Ὀ6 ΜῈ 
[Β6πλ, απ οοποϊαὰθθ πὶ δὴ Απιεπ. (Βοη). χν. 80--88.) ΤὨΘ ὙΘΡΥ β8Π|6 ΟΥΔΟΓ, 
ΡΟ λυίοη, 8ῖ}16, δηα σοποϊ υϑίοῃ, ΔΡΡΘΩΣ δὖ {μ6 οἷ086 οὗὨ [86 ἜΡοος ἰο ἴμ6 Ηθοτγονϑ. 
(χ 11}. 18---2].) Το τσ θδρ8 ἅἢ ἰπίογοϑι ἴῃ ὑ86 ῖν ργάγοτδ, [μδὺ Β6 ΤΏΔΥ 6 τοϑίογος 
ἴο ὑβθηλ ὑ86 ΒΟΟΠΟῚ ; σομητηθηἀ8 ἔμοπι ἰ0 (6 Οοά ὁ Ῥεαοο (τι Ἔχ ρτθϑβίοη υβεὰ πὸ 
ὙΓΠΕΓΘ αἶβα Ὀαΐ ἴῃ ὅ8:. Ρϑ0} 8 τυ τἰπσθ ἀπά ἴῃ ἴμπ6 Ερίβι]6 ἴο ὑμ8 ΗθΌγαν5) ; δπὰ 
ἙςΟποΙαἀ68 τ [ἢ δὴ “4πι6η.)}5 Β πιῖϊαν οοἰποίἀθησαβ 85 ἴο τηϑύμβοα ὁδοὺς ἰῃ ἴ86 ἘΡί8168 

1 ϑιυδτιβ Ομ ίΑγΥ,, γὙ0]. ἱ. Ὁ. 109. 
2. Βιιαγι᾿ δ ΟΟΠΙΠΙΘΏΙΑΣΥ Οἡ ἴμ6 ΕἸ ρί5:16 ἴο πὸ Ηφῦγονν8, γο]. ἷ. Ρρ. 152, 153.; ΟΥ̓ ὈΡ- 

185---187. οὗἨἁ ἴΠπ6 Ιοπάοῃ οἀϊιῖοπ. ϑοπτοίαϊ ΗΙβι. εὐ Ὑιηάϊοδεῖίο Οδποηΐβ, ΡΡ. θ6θὅ, 666. 
Ονοπ οἡ ἔδα Ηοῦτον5, γ0]. '. ΕΧογοϊτακίοη 2. 

γΟΙ. ΙΥ. ΡῬρ 



δ78 7ιῤνομςίίολυ ἕο ἐΐδε Λ͵ειο Τοςίαπιεπέ, 

(ὁ ἰΐο ΕΡΠοϑίδπη8 δηὰ (οϊοββϑίδηβ (Ῥγοίββϑδου ϑίυασσι δ 8, ἰο 86 ῬΒΠ  ρρίδη8 δπὰ 
ΤΒοββδ] οἶδ 5 α180) ; πἰο σομοϊαςα τὶ ἀὴ Ατηθη Ὀείοσγα {1Π|6 βα] αἰδίϊολι. 

(2.) Πὶ ἐλιΐβ Ἰοξέξεν, το ἥηα ἐλαὲ ουεγΠοιοίπσ οΥ δοπέϊπιοπί, ὀγίον εζ- 
»γε8δ66, τιολὲοὴ αϊδέϊπσμῖδὴοε απ ἔγονι δυενν οἔλιεγ' δαογεαά τογτίεγ. 

“ ὝΒοΓοϊη 8180 8.6 δυσυρῦ ἐγδηϑι ὁ η5 ἔσοπι (86 Βα) οὐ ἴῃ απὰ 0 βοπιϑίὶπρ δυὃ- 
οὐ ϊμδίο, Ὀὰὲ δῇ {86 δδηγ6 ζΐπιὸ σοηποοίοα π.ι} 1 ; ῬΒιοΣ, Βανῖπρ Ρυγβιιοα [ῸὉΣ δ {016 
ὙΠ|16, {Π6 τΥϊοῦ ΣΟΙ ΌΓΩΒ (0 8 8.0) οἱ ἀπὰ 1 υϑέχαῖοθ 1 ὈΥ ἀγχυπηθηίδ οὗ στεαῖ 
ἔοτοθ, οουο 6 α βοπηοίϊπηθ8 ἴῃ ἃ Βῃογι χρυ βϑίοη, πὰ βοιροιϊπιθβ ἰῃ ἃ βιηρσὶα νοτγα, --- 
4}} τυ οι ἈΓΘ ρθουν ἴο Ραὰ]. [π {118 Ερ 8116, Κον ἶ8θ, ΘΟΠΙΓΔΓΥ ἴο [8.6 ῥγδοίϊοα οὗ 
Οἶδα γί σβ, Ὀυὺ ἴῃ Ῥδ0}᾽8 ΤΏ ΠΟΥ, 076 τηθοὺ ἩΪ Ὦ ΤΠΒΗΥ͂ 6] ἰσ 8] Ἔχ ΡΥ Θϑϑίοη8, οἱ 
ΔῈ (0 6 διιρρί ἃ οἰἴμον ἤγουν [86 Τογοροίῃρ οὐ ἴγομι 186 ΤΟ] ον ηρ οἰδθθα. [}ἢ ἱς 
αἶδο, 88 ἴῃ θρυ"» δοκποπν)οάσοα Ἐ᾿80168, νῷ πὰ σϑδδβοηϊηρθ δι ἀγοϑδοὰ ἰὼ (86 
1βουρηίβ οὗ (86 σϑαάθὺ, δηἃ δηβοσΒ 0 ΟὈ)ΘοὐϊοΏΒ Ὡοῦ ργοροβϑὰ ; Ὀθεᾶυβο, ὈθΙησΣ 
οὈνίουβ, 6 τΣΙΟΥ Καθ ἴΠ6Υ που]ὰ ἔα αν ὦ οὐσυγ, δηα {δογοίοσα προάρὰ ἰὸ Ὀ6 
Τοιηονοα, 1,βδίϊγ, αὔνον Ῥϑυΐβ τωδῆηοσ, ἴπ6 δαίμον οὗὨ 116 ΕρΙ3116 ἰο 186 ΗδΌγονγϑ 
888 βυι)]οϊῃηρὰ ἴο ἷ8 Υθαβοηϊηρϑ ΤΔΗΥ͂ ΘΧΒΟΓ ΔΙΪΟἢ8 ἴοὸ ΡΥ δπὰ υἱγίῃ ; δὶ} νι βιολ, 
ἴο ΠΕΓΒΟΠΒ ὙΠῸ ΔΙῸ μά σοβ οὐ γεΐτηρ, Ρἰδἰγ ροϊπὶ οὐῦ ([Π6 Δρο8(16 Ῥδιυὶ 89 (86 
δυῖδοΣ οἵ (μἰ8 ἘΡί3116.᾽"5 

(3.) “Μαὴν ἐδιῖπφαε ἱπ ἐλπὶς Ἐρέβεϊο (ἰοο πιπιοσοὰς απὰ ἱπάθεά ἔοο 
οδυΐοιιϑ ἔο τεφιῖγε απν ἐππηιογ αἰϊοη ) ουἱάεπέϊν πιατιεδὲ ἐλαΐ ἐδ αμέλον' 
ιοα5 ποέ οπῖν πιϊσὴῆίψ ἐπ ἰλε ϑογίρέωγο!, δμέ αἶδο ὁχοεεαίπσίν τοεῖϊ εἰ εα 
ἐπ ἐδδ σιιδέοηιβ, ῥΥγαοίϊοοδ, ορίπίοηδ, ἐγααίίίοπδ, ἐχροείξίοπϑ, απαὶ αρρίϊεα- 
ἔϊοπδ οὗ ϑοτίρέμγο, ἐλέη τεσεϊυοα ἐπ ἐλο υ͵ισιϑὴ οὐἠπμτοῖ. 
ἜΤ {86 ἘΡΙ8|16 ἰο 86 Ηδῦτσονβ, τὸ πὰ βυοῖ οη]αγροα υἱοῦ οὐ ἰδ ἀϊνῖπο ἀἾ8- 

ῬΘηΒΑ [05 Τοβρθοιϊϊης σοϊ σίου ; βασι δὰ Ὄχίϑηβῖνα Κοοπὶθάρο οὗ ἴδε “ἐν 188 ϑουῖρ- 
ἴΌΓΟΒ, δοοοτάϊη; ἰο {ποῖν δηοΐθπξς δηὰ ἔσὰθ Ἰηϊογργοίδϊιοι, πυβιο Ῥαῖὶ, Ὧ0 ἀουδῖ, 
Ἰθασποὰ ἔσο {Π6 οσοἰογαίθα ἀοοίοτβ ἀπᾶθν τι βοβα ἰυϊ τοῦ 6 βιιἀϊοα ἴῃ 18 γΟΌ ΠΡῸΣ 
γθΆΓΒ δῦ εγαβα]θαι ; δυσὶ 8 ἀθερ ᾿πβιεῦ 4180 ἰηῦο {μ6 τηοϑὺ σεοοπᾶϊθ πιραπίηρβ οὗ 
8686 βΘοτὶριυγεϑ, δῃὰ βαοῖ δαπι ΓΑ ὈΪΘ τθδβοπίηρβ (ουπᾶοα ὑμϑγθοη ἴον ἰ88 σομβγιηα- 
(ἴοι οἵ 1μ6 (ἄοβρεὶ γϑυβιδίΐοη, 88, ὑγιβοιυιὺ ἀἰδραγαρεοιηθηΐ ἰο (Π6 ΟἾΒΟΣ ΘΔροβί]ε8, 
δαοῖὰ ἴο ἢν οχοοθααοα, μοὶ {μον παίασϑὶ 401}1{108 δηὰ οἀπορίίομ ΟὨΪΥ, ὈυΓ ὀνθῃ 
{πῶὺ ἄσρστοο οὗὨ ἱπβρίγαϊϊου ὙΠῈῊᾺ Ἡ]ΟἈ ΠΟῪ ογ οπάονοά. Νοπε οὗ {Ππθῖὰ δυῖϊ 
Ῥμυ] 5, το τγα8 Ὀσοιριῦ ἂρ δὲ {86 {δὲ οὗἁἩἁ Ἑἀδπιαῖ οὶ, δηὰ το ῥσγοδίοα ἴῃ {π6 ἐν 188 

’ χοϊ σίου δηὰ ἰθαγηΐῃρ δΔΌΟΥΘ ΣΏΔΩΥ ΟΥ̓ 15 [6] ον. οηΐδ, δηα τὴ δ, ἱπ ἩΪ8 ΓΙΡΟΥ ὙΘαΓΒ, 
Ὑ8.5 1Π0Ἰπι8ι 6 }} δοαιδίη!θιὶ τ ἢ (Π6 ᾿Ιδαγπ θα τηθη οὗ 818 οσσῃ πδίϊοη (Αοίϑ ἰχ. ], 2. 14. 
Χχνὶ. 4, δ.), δηὰ ψ{0 Ὑ788 σα θὰ ἰοὸ ἔΠ6 δροβιϊθδῃρ ὈΥῪ ΟἸὨσῖϑὲ ᾿ἰτ,βο] ἢ, πιβοη ἴον {ΠΣ 
ὈΓΡΟΒ6 ΒΘ Δρρθαγεὰ ἴο δὲπι ἔγοπι μδᾶυβῃ, --- ΠΑ , ὙΠῸ νῶϑ ὀϑυσθῦ Ὁρ ΟΥ̓ ΟἸτῖβὶ 

Ἰηἴο {1| {ϊγὰ Βεαυϑα, --- 5 Θαυ 4] ἰο {86 δι}0)6οἱδ ἐγοαίθα οὗὨ ἴῃ 1818 τηοδὺ δἀμλ γα Ὁ}]9 
Ἐρί8116." 4 

[1.7 1. ἐλε ᾿ὐτὰ ρμίαοθ, Δοέ οπιἷψ εοες ἰδὲ φεπεγαὶ δοορε οΓ ἰλὲξ 
Ἐρίδεε ἱοπαὰ ἰο ἐλ6 δαπιὸ ροΐπέ, οπ τρλΐολ δὲ. Ῥαμὶ ἴανε 80 πιιιοὶι δέγεδ5 
ἐῃ μὲς οἰλον ρίδεϊοβ, παπιοῖψ, ἐλαΐ τὸ αγε )μδέϊ πο ἀπά οδέαϊπ Ξαἰυαΐϊοη 
οπῖν τὐγοισὴ «6δι5 Οἠγίδί, απά ἐμαὶ ἐϊε δοραῖς ἱπεοίϊέμίοπα σαπποὲ 
εεεὶ ἐλὲβ οὐλεοῖ ; ὁμὲ ἐλόγε ατὰ υαγίοιιδ ὉΟΟΈΕΙΝΑΙ, ΡῬΕΟΡΟΒΙΤΙΟΝΒ ἵπ 
ἐ 8 Ἐρίβέϊο, ιολίολ αγὸ 7ομπά ἐπ {δε οἱλέν αολποιοϊεασεά Ἐγέδέϊες ὁ 
Ραμ, 

Ῥτοίδββοσ σίυσσὶ δᾶ Μ. 1)εὲ ατοοῖ βανα ἀἰβουββοα (19 βυι δ)]θοὶ αὖ 
Ἰοῃσίι, οϑρθοίβ! ]ν ὑῃ6 ἔΟΥΠΊΘΓ : ΟἿ ᾿ἰπλΣ 18. ν7}}} ΟὨΪΥ Ῥδσμαῦ ἃ ὙΘΓΥῪ 6 

1 Οἤ 686 ΡΑΓΘΗΉ 6868 860 Δη ΘΧΔΤΏΡΙΘΟ ἴῃ Ἡδοῦ. ἱ, 2---4., ἴῃ τ Βὶ ἢ 186 ἐγαϊ οἵ 1η6 σὐαροὶ 
6 ἀγτρτιοὰ ἔτοπι [Π6 ἀἰρπὶ οὐὨ ΟἾ γδυ᾿ 8. μούοοπ; ἰἢ ὑυογβθ ὅ. [Π6 ἀϊξοοῦγβο 18 οοπεϊποὰ ἴγοῖὰ 
16 ἤγδι γογβο. 866 ΟἿΠΟΥ ᾿ἰπδίδποοβ ἰῃ ΕἸ ΘὉ. 11]. 7---1}1. 14. δηά ἵν. 2. δίς. 

5. Μδοκηϊ μι 5 Ῥγοΐποο ἴο {86 Ἐρίδβι]6 ἴο τ1π6 Ἠθῦγεννβ ϑεοῖ. 1. 8 11]. 
5 [1π 1686 τουλδκθ Μδοκηρῦ δοοπὶ8 ἴοὸ ἰοδνο 4}} ὈΓΟΡΟΥ ἐπδοριγαίίοπ ουἱ οἵ εἰσ; Εἰς 

διρυπιοηΐ 18 ΓΠΟΓΟΙΌΓΟ 80 ΓᾺΓ αἰεοἪοιοὰ. 
4 Μδοκηῖρ 8 ὕτοΐιςο ἴο 86 Ερίειϊς ἰο ἰῃς Ηεῦτον 5. ὅοςς. 1. ὃ ὃ, 



Οὴ ἐλε Ἐξ ιδέϊο ἰο ἐλε ούγεισϑ. δ79 

ΘΧΑΙΏρΡΪ68 (0 Ὀ6 σίνθῃ, βῃονιηρ {Π6 ΒΌΡΘΙΙΟΥΠΥ οὗὨ {16 (ἀοβρϑὶ ουὐδὺ 
16 Μοκαῖο αἰ βρθῃβδίιοῃ : --- 

1. 412 ἐο ἰλ6 διρετῖον ἄόφτεε ὦΥ ΒΕΙταιοῦβ ΕΝΟΥΎΣΕΡΟΘΕ ἐπιρατίοα 
ὃν ἐλ Οοερεὶ. 

“Τὴ δ᾽5 δοκηοπ]οάρσοα ΕἸ ρ᾽5.169, ῬΑ] 64115 δ υἀΔαΐδηι τὰ στοιχεῖα τοῦ κοσμοῦ (ΟΝ, ἷν. 
8.), 188 οἰοπιοπίβ οὐ γμαϊπιθηΐδ ΟΥ̓ ἐλ6 τυογ(, ὑπαὶ 8, ἴ[μΠ6 ο᾽θυθη δ οὐ ρυϊποῖρί 88 οὗ ἃ 
τοὶ σίοῃ δοσοιηπιοάαίοα ἴο ἴμ6 Ἰρπογδηΐ δηὰ ᾿τὰ 6 6116 πχθη ΟΥ̓ (86 Ὀγοδβοηϊ ἃρῸ Οὗ 
σον ; δηὰ ἃσαΐη, τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα (( 4]. ἱν. 9.), ισεαὰ ἀπά δερρατγῖῳ 
οἱοπιδπζε, ἴο ἀδποίαδ 18 ἱπιρογίδοϊϊοθ. Ηδθ Τϑρσθβθηΐϑ ἰΐ δ8 δἀδρίθα ἴο ολίάγεπ, νήπιοι 
(6Θαἱ. ἱν. 8.), Ῥπὸ ἅγϑ ἴῃ ἃ βίδϊε οὐἩἨ ΠΟωδρῸ ΔΠαὰ ρΡΌΡΙ]αρ6, ΟΥ ἴῃ [186 οσοπάϊιϊοη οὗ Β6Γ- 
γηΐβ γαῖμον ἴδῃ ἐδδι οὔ Βοῖγβ. (6 δ], 'ν. 1.) Οὐ (6 οἵδοῦ Βαπά, ΟΠ γι δίδι 9 αἰζαίη ἴο 
8 Ὠίσδοῦ Κηον]θᾶρα οὗ ἀοἂ (6 Δ. 'ν.9}): ΗΝ ΓΘ ΠΟ ΓΠΟΪΘ 88 βοσνδηΐδβ, Ὀὰΐ ὈδΟΠ}6 
Β0η8, δηἀ οδίαϊπ (μ6 ργΙνΊ ορο8 οἵ δἀορίίοῃ. ((18]. ἱν. ὅ, θ) ὙΠΟΥ ἅγα σαρσεβθηϊοὰ 88 
τέλειοι (] ον. χῖν. 20.) ; 85 θαϊπρ ἔτη 8ῃ6α τυ} Ιηϑἰσαοἴ 0) δἀδαυδῖθ ἴο πιαίκα ἰμθπὶ 
ἀνδρὰς τελείους. (ΕΡἢ. ἱν. 11--18.) ΟἿ ΓΒΕ ΔΏΪΥ ᾿Θαα8β {Β6 πὶ ἴὸ 866 {}6 δἰογίοι 
ἀἰδρίαυβ οὐὗἁ μ᾽ πι86}} πο αοα [85 τηδάθ, νὰ δὴ ἀηνο θα ἴδοθ, τμδὲ 18, οἰθησὶγ 
2 ον. "1. 18.); τ Ὴ}16 Φυδαίϑαι [ΤΟΥ͂Τ 8 6] ΟΥ̓ΟΣ {8688 {μΐηρπ. (2 Οον. ἰϊ. 18.) 
τ Ἰ 8016} ΠΥ 18 Θηρτανυθῃ οἡ ἴμ6 μοαγίβ οὗ [18 νοΐ }8, διακονία τοῦ πνεύματος (2 (ογ. 
᾿ 8.) μι] 6 δ ἀαἰβη) γ788 ΘΠΡΎΔΎΘῺ ΟἹ ἰΔὈΪοῖ8 οἵ βίοῃμϑ, ἐντετυπωμένη ἐν τοῖς λίθοις. 
2 Οὐον. ἐπ. 7.)" 
1μοῦ υ8 ΠΟῪ ΘΟΙΏΡΑΓΟ {86 ἘΠ ῈΈ βκοίοῃ οὗ τ86 ἀροβί]6᾽ 5 γἱϑτσβ οὐ (Πϊ8 ροϊηί, 85 

οοπίαϊποα ἷπ Ηἷἶ8 δοκηον]άρσοα ΕἸ ΡΙ181165, πεῖ τμο866 πο ἀγα ἀσνοϊοροα ἴῃ (86 
ἘΡί 8016 ἰο ἴ6 ΗςΌτον. 

“ΤΕΐ8 ΕἸ ΡΙ8118 δοταπιθηοοδ πε [ἢ (886 ἀφοϊατγδίίοη, ἐμαὺ οα, το ἴπ εἶτπλθβ ραβὲ βραῖθ 
ἴο {86 ἔδύ!αγ8 ὈῪ [86 Ῥτορβείβ, μβαῖβ ἴῃ (μι686 ἰαβῖ ἀδΥβ Βρόκθπ ἴο υ8 ὉΥ ιἷ8 ϑοη. 
(Εν... 1.1.1.) 5 ἀὐαιοτα νν88 ΤΟΥΘΑΪ Θὰ ΟὨΪΥ ὮΥ 186 τηραϊδιίοη οὗἁ δηροὶϑ (ἰϊ. 2.), 
νγ 0116 ΟΕ ἸΒ. ΠΑ ΠΙ ὑ]88 τονθαὶθὰ ὉΥ {μ6 ϑοη οὗ ἀοά, δοὰ δρυπάδπε! οοπβττηθα ὈΥ 
Του οι σ᾽ 8 οὗ [86 Ηογ αμοκβῖ. (ἰϊ. 8,4.) Ὑὴδ δποίθηϊ οουθηδληὶ ν)]88 πωροτίδος 
ΜΓ τεϑραοῦ ἴο ἴ88 τλθδη8 ΜΓ Π]ΟΒ 1 ἔΓΠΙΒμοα ἔογ {μ6 αἰ βίου οὗ Κπον]εάρε ; θα 
16 6 οογοηδηῦ ὑγον 68 δαὶ 411 88}8}} κῆονν {86 1,οτὰ ἔγοτα ἐμ6 ᾿ϑαδὲ ἰο {86 
στοαῖοδι, (νι. 9---11.) ΤῊ αν 88 ΟὨΪΥ 8 βκοίς ἢ οὐ ᾿τηρογίδοϊ γοργοβθηϊδίίοη οὗ 
το] ρίουδ Ὀϊοδϑίπρϑ ; γγ8}]6 ἴμ6 ἀοβρεὶ ὑγοθῆοτβ 86 Ὁ] οβϑίπρβ {πα πιβεῖνοβ. (χ. 1.) ΤῊ 
σΟΥ 68 οὗ δηοιίθηΐ {ἰπ|68 δὰ ΟἿΪΥ ἱτωρογίδοι νἱθνβ οὗὨ βρί για] ὈΪ βίη σα, τ 116 
Ομ τ ϑδηβ Θ]ΟΥ ἴμοτι ἴῃ {1 ταοαϑυγα. (χὶ. 839, 40.)"} 

2. 419 ἰο ἐλ υἱδιοθ τολὲεὴ ἐλὸ (ὐοϑρεῖ αἱβρίαψε σοποογνείπα ΟΡ ἐλε 
Ἑαΐλον, ἐπ ἐδ δεβίοιοπιοηέ 97 ἐλο σὶξις οΥΓ ἐϊι6 Ηοΐν δρίτιξ. 
ΝΟ οπ6 [185 δροκθῃ 8ὸ ἔγοχυθηιίν 88 δι. δαὶ ΤΟ ΟΕΡΟΙΠΕ 116 ΗοΙγ ϑϑρίγιθ, ποΥ [νη 8 

ΔΩΥ οῃ6 οὗ {88 ἱπϑρίγεα ψυϊογβ δα ἀυσοὰ {86 γ᾽ οὗ {π6 ΗΟΪΥ ϑρίσιῦ 88 δὴ δγρυιονῦ 
ἴ0γ (86 ἴσ οὗ ἰ86 ἀοκροϊ, Ὀ681168 8ι:. δ} δηὰὶ ἴΠ6 δυΐδον οὗ 6 Ερίβι]6 ἴο 16 
Ἡδοῦτονβ. (866 1 ΟὐΥ. χιν. 22. 85.) Τὴ ϑροβίϊθ Ἔχργθβϑὶν 568 {86 πογὰ μερίζω, 
(ο ἀϊεέγιδωίε, πὶϊὰ τορατὰ ἴο (8686 υ᾽18, ἴῃ ἔζοπ.. χΧὶὶ, 8. δὰ 2 ΟὐΥ. νἱ!. 17. ; δπὰ ἴῃ 
ΗΦὉ. ἰἰ, 4. ᾽.6 δᾶγβ {πδ [Π6 τηϊδβίοη οὗ (86 δροϑίὶ98 νγὰ8 οοηῃβγιηθὰ ὮὉγ οὐ πὶ 
ἀΐνοτβ ταΐγϑοϊοβ, ἀπ Πνεύματος ᾿Αγίου μερίσμοις, αἰἰδγιδιιϊίοηϑ οΥ ρα οΥ ἰλο Ἡοΐν 
ϑρίγί. ὙΏ6δο νι, δι. Ῥδὰ! δχοὶϊυδνο ἵν αβίγιηβ, ἃΓῈ νΒΥΙΟΌΒΙΥ ἱπιραγίθα δοοογάιης 
ἴο ἔμ εοἱϊ οὗἩ ἀαοἂ (Βοαι. χιὶϊ. 8---6.. Ερἢ. ἵν. 7., δἀηιὰ Θϑρϑςοαὶ γ 1 ον. χὶὶ, 4. 7---" }. 
28.) ; δηὰ ἴῃ τμς Ερίδβι]6 ἴο 6 Ηοῦτγονβ ὑμ6βὸ αἱἵϊβ ἀγα σοῃίοστοα κατὰ τὴν αὐτοῦ 
ϑέλησιν, δοοογάϊης ἴ0 δὶ8 Μ}}]. 

8. Οὐποογηπΐπῳ ἐλ ρογϑοπ απᾶ πιοαϊαίοτίαἱ οβῇῆοο 9. ἐλὁ ΤᾺ ΦἘδὺ8 
ΟῊΒΙΒΤ. 
Ης ἰβ μ6 Οτδῦοῦ οὗ αἱ] ἐπῖηρβ ((ο]. 1. 10., ΕΡΆ. 111. 9... 1 ον. νἱῖ!. 6.), απὰ Ὁ Ηἰπι 

811 {πΐπρβ βυρ8ϊϑί. ((ο]. ᾿. 17.) Ηδ ἰ8 186 ἐπιαφσ ον ἰάθνιθδα οὔ Οοά, εἴκων τοῦ Θεοῦ 
ἱ Οον. ἵν. 4.) ; ἐλδ ἱπιαρζο Οὗ ἐλε ἱπυϊειυϊε αἰαῖ, εἴκων τοῦ Θεοῦ τοῦ αὐρατοῦ. ((υ]. 1. 15.) 

6 δοὶπρ ἐπ ἰδὲ ἤογπι οἵ ἀοὰ, ἐν μορ; ἢ Θεοῦ, ---ἰΒαῦ ἴ8, ἴῃ ἴΠ6 Ἴσοηάϊίοη οΥὨ σου, --- 

1 ϑιθαγι᾿β ΟΟΙΩΠΙΘΠΙΑΤΥ, γ0]. ἱ, ΡΡ. 148, 144. (174, 176. οἵ [86 Ιοπάοπ εἀϊτίοη.) [π 
ῬΡ. 144---Ἰ48. (175--- 1 78. οἵὁἨ {πο 1οηπάοη οἀϊοη) 6 δατα γα ῦὶυ ἢ υδίγαῖο 8 [Π6 8. ΡΟΓΙΟΓΙΕΥ͂ 
οὔ [86 τηοϊνοδ ἴο Ρἰδῖν οομπίαἰποὰ ἴῃ τς οθρεὶ, 48 γγ6}} 88 1:8 δ ρογίοῦ Ἂθίσδου ἱπ Θηδαγίηνσ 
186 παρρίποβδ οὗ τηδηκὶπά, δηὰ ἴπς μαγροία Ὑ οὗ (π6 ΟἸ τί διϊδη αἀἰθϑροηδβδιίοη. 

ῬΡΩ 



δ80 ]ηἐγοάμοξίοπ ἔο ἐμ οι Τοσίαπιοπί. 

Ἠυμπ ] ἃ ἩΪπ] 56], αβδυτηθα δὴ ἸΠΙ ΥΙΟΥ ΟΥὨ Ὡππι Ὁ ]6 βἰδιίοη, --- ἰἀκίησ ἐμβα σοηδΖιείοη οὗἁ 
8 βογυδηῖΐ, Ὀοηρ πιδά6 δἰΐον [116 δ᾽ }}}}0α6 οὗἁἨ τλδη, 5πὰ Ὀοὶπσ ἑουπὰ ἴῃ [5] θη 88 ἃ 
τῆδῃ, δ6 ΘΧὨΙΟΙἰΘα ἷ8 ἸΠ}ΠΠΥ ὈΥ οὈδάϊδπος, ονθῃ ἴο {π6 ἀθαΐβ οὗ [86 σΓΟβ8; ὙΒ6Γα- 
ἔογε αοά ΕἸ σὮΪΥ οχδὶ θα ἰεΐπλ ἰ0 βΒυργθπια αἰ σηϊυ ; απ μ6 πιυδὺ σγοῖρῃ {1} 6 δ 
Ρυϊ Δ} {πϊῆρ8 πάθον μἷ8 ἔδεῦ, (ῬὮ]]. ᾿ϊ. θ6---9.. 1 Οοτ. χχν. 3ὅ--- 27.) 

Οοττοβροηάρηΐ ἴο {1686 ΣΟρΡΓΟΒΘΠ Δ ΙΟἢ5 ἀγα ἴΠ6 ἀδοϊασαίοπδ ἢ ἴΠ6 ΕἸ ρ18116 ἰο 186 
Ηφργονβ, ΤῊ ὅοη οἵ ἀοά ἷ8 αβγιμοὰ ἰο Ὀα ἴμ6 τεῆδβειεὰ βρθπάουγ οὗἁ {86 δίογυ 
οὐἩ ἀοά, {πᾶὶ 18, οὴ6 ἰῇ πῆομι {86 ἀϊνίηθ ΤΑΔἸ ΒΥ 18 ΘΟὨΒΡΙΟΌΟΙΙ8, [86 χαρακτήρ 
ὑποστάσεως τοῦ Πατρὸς, ἴδ Ἔχαοσί ἐπιαρδ, Τορτ βθη δι ο, ΟΥ Θοπσῃίοσραγὶ οὔ ἴΠ6 δίδου 
( δ᾽ ὉΥ ποῦ (οά τηδ6 4]] ἰΒίηρβ (]. 2.), δηὰ ὉρΠοΪ 8 ἰδ6 υαπΐνοσβα ὈγῪ 815 ποσά. 

οὖ 86 νγ88 ἴῃ ἃ βίδίϑ οἵ Βυτι ϊδίίοη, Ὀοΐηρ πιαάδ α ἰἰξ416 ἰοισον ἰλαπ ἰλὲ ἀπρεῖε (ἰϊ. 9.) ; 
δ αβϑυτηρα 65} απὰ Ὀ]οΟά, “ ἴῃ ογάϑσ ἐμαὶ δα παῖσῃῦ ὈΥ δὶβ οὑγὼ ἀθδίμ ταηάον πὰ}} 
δηὰ νοϊὰ {πΠ6 ἀοδβιγυοίνθ ρότοῦ οὗὨ [86 ἀ6Υ1]. (1]. 14.) Οπ δοοουδπΐ οὗὨ ἴπ6 βυβογιηρσ 
οὗ ἀφαϊὰ ἢ 8 δχαδϊ ὑβὰ ἰὸ ἃ βίδίβ οὗ ρίογυγ δηὰ βοβουγ. (ἰϊ. 9) Ηδς επάυγοὰ [86 
Βυβογίηρ οὗὨἨ [6 ΟΥΟ85, πηδικιπρ ὯὨῸ δοοουηΐ οὗὨ 118 ἀΐοσταςο, Ὀὰϊ Βανίηρ ἃ σορασὰ ἴο 
ἴΠ6 τοπτασγὰ β8οῖ Ὀοίογα ἢϊη), το 8 ἃ Βοδὶ δἱ ἰΐ6 στὶριιὶ Παπὰ οὗ ὅσα, (χ]ϊ. 2.) 
ΑΙἹΙ {πῆρ ἃγ ρυῦ Ὁπᾶοσ δΐ8 ἔδοῦ (1ϊ. 8.. χ. 18.) ; ὙΒΘΓα (ἘΠ 6 ὙΘΓΥ δᾶπηθ ρϑβββρα τ 
186 ΟἸΪα ᾿Γαβίαπηθηῦ 5 αυοϊοὰ πΒῖοὰ Ῥαὰὶ αυοῖοβ ἰῃ 1 Οογ. χν. 2ὅ---28., δὰ 1ἴ 18 
αὐ ὩΣ ἴῃ [86 5816 τηϑηη67.᾽"} 

αὖ οΒίοΗγ ἀο68 ϑι. ΡῈ] δχραίϊδίβ ἴῃ ᾿νἷδ δοκπον]εάρε Ερ᾽51168. οῃ ὑμ6 ἀβδίβ οὗ 
ΟἸγίβῇ 88 8 ργορ  ὈἰδίοΓΥ βϑογ! ἔσθ [ῸΣ βίη, διὰ {86 σβοοῃοιἰδιϊοη οἵ βίηπεγ ἰο αοά Ὁ 
ΤηΘΔη8 Οὗἁ {Π18 βδογβοθ. Ηδ ἴβ8 ἴἤδγα βδίἃ 0 ανα οοπιθ ἰηΐο [86 νοῦ] [0 Βᾶγ6 βίπποιϑβ 
(1 Τίμα. Ἰ. 1δ.); ἴο ανο ἀἰοὰ [0Γ υ5 ἀπὰ 0. ΟἿ δῖ (ΤΊΣ ᾿ὶ. 14., 1 Οογ. χν. 8.), δπὰ 
ἴο δ α ρῥτγορίμαϊίοη ἴοῦ ΟἿΣ 81η8. (Βοτω. 1. 25.) Ιῃ δῖπι γα Βανθ σϑαδηρίίοῃ 
ἱδτουρῆν Ἀἷ8 Ὀ]οοά. (ΕΡΆ. 1. 7.) Ὑὶδ βαϊ ναίίοη 1δ νγϑ8 ἱπιροββίθ]8 ἰο οὐδίβίπ ὉῪ 86 
αν; 10 οουἹὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 οἰδοίοα ὮὈΥ “6808 Ομ γίϑί, σῆο Δ ΕΩΑ Ὁ ΘΗΣ Ὑπ8ὺ (6 ΔῈ 
οου]ὰ οὶ ἀο. (ἔοπι. ᾿ἰ1. 20---28., νἱϊϊ. 8, 6]. 11. 16. 21.) ΕἾΜΑΙ, σαβὰβ 15. οὺῦ 
οοπβίδηϊς Μοάϊαίοσ δηά [ηὔογοθϑδοῦ τ ἢ Οαοά. (1 Τίαι ἰἰ. δ. θαι νι}. 84.) [πὶ 188 
Ἐρίδϑι1]5 ἴο 186 Ηθῦτονβ πὸ δηὰ (δ δ6ππ|6 86η{Ἰπιοηῖ8 ὑτροὰ τὶ (Π6 βδπιθ ΔγἀοΌΓ, 
ΑΥΓΙΟΌΪΑΣΙΥ ἴῃ ομδρίοτ νἱ].--χ. ΤῸ δάάιοα ἃ ἔδνν ᾿ἱμβίβῃοοβ : ΟἾγὶδῦ τνγ88 οβδγεα ἴὸ 

τ ἴθ 8η8 οὔτηδηγ. (ΗΘὉ. ἰχ.28.) Ηδ ἰκδίοα ἄδαι [Ὁ ΘΥΟΓΥ τηδη. (ΗΘ. 1]. 9.) 
Ης ρΡϊ ΔΝΔΥ δῖῃ ὈΥ (δὲ βαοσιῆςβ οὗ μιἰγμβο. (Η6}. ἰχ. 26.) 6 δον δὴ οἴἴθσίηρβ 
Ὀοΐηρ Αἰ οσοίθοῦ ἰπβυθοϊοπὶ ἴ0 τα οχρίαἰίοη, Ομ γῖδῦ Ὧα5 ὈΥ δἷ8 οὐσῃ ὈΪ]οοα Οὔ0Θ 
ἴοτ ΕἾ ἘΠῚ: δχρίδιίοη ἔον βίη. (1χ. 9---1ὅ., χ. 10---12. 14.19.) Ἠς 1.8 ἴ86 Μοαϊαίογ 
οἵ 8 πεν οονδηδηΐ (ἰχ. 15., χὶὶ, 34.), ποῖ 18. Ὀθεϊον τπ8α 0Π6 δῃοϊθηῦ οὨ6. (ΥἹ!. 22. 
νἱϊ.) Ἐσχαϊιοὰ το {π6 ἴἤγοπα οὔ (μ6 υπίνεγβα (Ἰ. θ6---10.). [6 ΔρΡρθΑΓΒ 'π [86 ᾿ΓΟΒΘΏΘΘ 
οὗ ἀοὰ [ον υϑ (ἰχ. 24.) ; Βα ουδὺ {{3π68 (0 τηδῖκα ἰηϊθγοθβϑϑίοη Ὁ. 8}1} (πὶ σοπιθ υπίο 
(οὰ ὉΥ δίπι (νἱϊ. 26.); απὰ Β6 ἰ8. ουοῦ 80]6 δῃὰ σϑδβαυ [ο δϑϑίϑὲ 18. ((ν. ]4--- 16.) 
Μδηγ οὔ ἰμ6 ἀοοίγίποβ Ἔχρίαϊπθὰ ἴῃ ε{ε|8 ΕἸ ρ'βῖ]6, ραγθϊ οι αγῖγ ἴμό86 οοποογηίηρς [86 
τηοαϊαιίοη πὰ ἰπίογοοδδίοη οὗ 768ὺ5 Οτὶβί, ἄγ μοὶ πηθηοηθα ὈΥ͂ ΔΩΥ οὗ [86 ἴη- 
Βρίγοὰ πυϊΐοσβ, οχοορὶ δῦ]. 

[1ν.7 Ἐουγίηγ, λεγε ἐξ δμοΐι α δὐπιϊαγιίψ δείιοεεπ ἐὴς πιοάες οὐ 
φιοίαίϊοπ απὰ εἰψίε 9} ρταδεοίοσψ 9 ἐλὲ Ἐρίδεϊο, ἀπά ἐλοδε τολϊεὴ 
Θσο ἐπ ἐλο αροείϊο᾽ς αεἰποιοίεάσεα Ἐρίδέϊεθ, α6 οἰοατῖίψ «ἤοιος ἐιαΐ ἐΠιε 
Ἐρίδεϊο ἰο ἐδ Ἠεῦδγειυς ἐς Πῖς ππαομδίϑαά »γοάμοίζίοπ. 

Βγϑυπίαθ, ὕδγρζον, [μαπρίυβ, ϑομπαύ, Τμαγάποτ, Μαοκηῖρι, 6 
ατοοί, δηὰ αὔονϑ 4}} Ῥσοίδβδϑου. ϑίιδγι, παν δαἀποθα πυπηθγουβ 1Π-- 
βίαποοβ αἱ οοῃβίἀογα θα ἰδηρσίη, ἔσοτα ἡ Βἱο [86 [Ὁ] ον ηρ παν ὕθοα 
ΑὈγασρᾷ: --- 

(1.) “Μοάες 9} φμιοιαίίοπ ἀπά ἱπέεγργοίαίϊοπα 9} δοπιε ραβϑδαφε5 ὁ ἐδιε 
ἩἨεῦγοιο δογίρέιγες εοἹιϊοῖ ατε ρεοιατίῳ Ῥαμπε, δεδαιιδε ἐλεν ατὰ ἐο ὃὲε 
οωπά οηίψ ἐπ ἐλ τονέξιπρε φῇ δὲ. Ῥακμί. 

ΤΡδὲ {86 δροϑίΐα ββου]ὰ πιοῦα δϑουπᾶ νεῖ} (οπ(ἱπιοηθ8 δηᾶ αποίαἰϊοῃβ ουαΐ οὗ {86 
ΟΙὰ Τορίαπιθης ἱπ εμϊ8 ἐμαη ἷ8. ΟἴΒῈν ἘΡ 81165, 186 ποι μιηρ τρόσα ἐμαη {116 δα θ)6οὲ οὗ 

1. Ἢ ατοοί, ἄς Ἐρίδι. δὰ Ηθῦγαοβ, Ρρ. 340, 241. διυλτι᾿ δ Οὐπιθλθπί ΓΥ, νο]. 1. ν. 149. 
(ογ Ρ. 182. οὗ 6 Ιωοπάοη εἀϊιίοη.) 



Οὴἡ ἐΐο Ἐξρὲδεΐο ἐο ἐΐο Ἠεὗτειοϑ. δδὶ 

ΜΠΙΟὮ Β6 ἐγοδίδ, δὰ [86 Ῥθυβοηβ ἰ0ὸ σ᾿ βοπὶ δα ττοῖθ, ὨΘΟΘΒΒΑΣῚΪΥ γεαυϊγοᾶ. Ὑῆαβ, 
Ῥεδ]. 11. 7. “ Τλοι αγί πιψ ὅοπ: ἰοτάαν 1 λαὺθ δοροίίδη ἰδδο ;᾽" 6 αυοϊοα δηὰ δρρ!]ϊοὰ 
ἴο 6808 (ΗΘ. 1. δ.), }υβὺ 48 ῬδᾺΪ, ἴῃ ἷ9 ἀἰβοοῦγβθ ἴο 186 76 τγ8, ἴῃ [86 βυπαρόσιι οὗ 
Ἀπίίος ἴῃ Ρί δι ἀἴα, οἰὐδα δπα δρρ!δὰ [86 βαῆγθ ρϑββᾶσε οὗ ϑοσίρίυγα ἴο ἢϊπι. (Αοῖϑ 
ΧΙ. 23.) [Ιἢ ΠἸΚ6 τηβηηθῦ, {86 αὐυοϊδιϊομ δπὰ οχρίδηδίϊοη οὗ Ῥβαὶ. υἱῖ. 4. δῃὰ οὗ 
Ῥβαὶ. οχ. 1. ξίνθη ἢ Ῥδα], 1 Οογ. χν. 26. 27. ἀγα ἰουπὰ ἴῃ ΗδθΡ. 11. 7, 8. 800 8180 
ἐμ6 οχρίδηδίίοη οὗ ἴ86 οονθηδηΐ πὶ ΑΡγΆΒδα (ΗΘ. νἱ. 14. 18.} 'θ πον βοσα ουπὰ 
Ὀαϊ ἰῃ Ῥαυϊ 5 ΕΡί8116 ἴο (6 (ἀδ]αἰίδηβ. (11}. 8, 9. 14. 18.}} 

(2.) 7Πηβίαποος 9. ἀστεοηιοπξ ἐπ ἐλὸ δἰγίς ἀπά »λιναδεοίοσψ Γ᾽ ἐλέε 
Ἐριβεϊο ἐο ἐδ Ἡεῦτγειος, απά πὶ ἐλ6 ἀαεἰλποιοίεαάσοα Ἐ᾽ ιδέϊο5 90 ααὶ, 

ἴ. ῬαΑβτιουσαβ ΌΒΒ, ῬΕΟΌΣΙΑΒ ΤῸ ΡΑΌῚ, ΟΚ ΤΗΙΟΗ ΑΒ ΜΟΑ͂Τ ΣΒΕΟΥΕΝΤ ΙΝ 
18 ΝΥ ΒΙΤΙΝΟΒ. 
ὙΥ εἰδιοίη δῃηυτηογαίθϑ οἰθύθῃ ἰηϑίδῃοοϑ, (0 τ Βῖο ΒοΒπαῦ μ88 δἀἀραὰ {οσίγ-εἰρμς 

οἴδογθ. 6 ατοοῦ [88 οοῃβι ἀθΥΔΌΪῪ Θη]αγροᾶὰ (86 1188, ὙΠΟ 6 ΓΟΙΟΥΘ ἴο οογίαϊη 
οἶα5868:; 88 αἰδοὸ ἀοθβ Ῥχοίξεβοῦ ϑύυδγι, γῆο [88 ρΊἼΥΘΩ ὈΡΑΓΩΒ Οὗ δι ΧΙῪ δχδιηρ]ο8.ἦ 
Ουγ ᾿|᾿π|} 15 ψν}}} δἰ ]ονν 8 ἔθ ν ΟἾΪΥ ἴο Ὀ6 δυὐ )οἰποά. 
Το ποτὰ οὗ ἀοά, ἴῃ Ῥαυ], 18 8 δισογά, μάχαιρα. (ἘΡΒ. νἱ, 17.) ΗΘὉ. ἱν. 12.) 
Ολέήαγεη ἴπ γοϊσίοπ, ταῦ 1α, (Πο86 το ἃ.Υ6 σοιηραγαυνοὶυ Ἱσπογϑηῦ δηὰ ὑπἱ γι οα, 

8.6 ἰοστηοὰ νήπιοι ἰῃ 1 ΟΟΥ, 11}. 1., ΕρΡδ. ἰν. 14., Βοπι. ἱϊ. 20., ἀκ]. ἰν. 8., δηὰ Η6Ὁ. 
ν. 18. ; δηὰ ἱμπβιγυοίίοῃ [ὉΓ δυο ῬΘΓΒΟΏΒ 18 ἰοχτηδὰ πιὰ; δῃὰ [ὉΣ ΒίΓΟΩ ΩΣ ῬΟΓΒΟΠΒ 
(τέλειοι, ΟΣ ὑῃο86 0 8:6 "»}}- [ΔΌΡὮ, 1ὑ 18 βρῶμα, πιδαΐ, ἀπιὰ στερεὰ τροφὴ, ΟΥ̓ δίγῸΠρ' 
τηθδί, ἰὼ 1 Οογ. 111. 2. δηὰ ΗΘ6Ό. ν. 14. ; δηὰ δοὶν δα νδησθϑα οσ τηδί!σο βίδϊα οὗ ΟἿ γ8- 
τἰδη Κηονϊοᾶρσο 8 ο81164 τελειότης. 

Μεσιτῆης οὐ λήοαίαίον, ἴο ἀδηοῖα “6888 ΟἸγὶβὲ, 15 Ἐχο  αϑίνοῖγ Ῥϑῃ]η6. (Ὁ ἱ. 1}. 19, 
20., 1 Τίπι. 11. ὅ.. Η6Ὁ. ν"}}. 6.) 

᾿Αγιάζειν, 0 δοραγαίθ οΥ δαποίῳ, ὉΥ ἴ86 δἰοῃοπιθηῦ οὗὨ ΟΠ σι δῖ, ὁσσυγβ ἴῃ ΕΡΒ. νυ. 
26., ΗςὉ. 11. 11. χ. 10., δηὰ χε. 12. 

Σκία, 8 δλαάοιο, ἰπαὶ 'β, ἃ βῃδάονϊηρ ἴοσίῃ, ΟΣ βἀππδγαίΐοη, 88 ορροβοὰ ἰο ἐδ6 
Ῥογίδοϊς πᾶσα, οὐ ἀθ]ποϑίίοη. ((Ο]. 11. 17.,) ΗΘ. νὴῖ}. ὅ., χ. 1.) 

Ὁμολογία, τοϊϊσίοιια οὐ Οὐγίείίαπ ρὑγοζεβείοη. (2 Οὐου. ἰἴχ. 18.; Ηδϑδ. 111. 1., ἵν. 14.. 
χ. 28, 

Οἶκος Θεοῦ, ἐΐλδ ἦσοιιϑε 977 Οοά, (Βαὶ ἴ8, [86 ΟΒΈτοΒ. (1 Τίμα. 111. 16. ΗΦὉ. 11}. 6.) 
Κληρονόμος, Σιογα οΥ Ῥοδδ6480ογ. (Η6Ὁ. ἱ. 2., οι. νἱῖ]. 17.) 
Καταργεῖν, ἰο ἀππμΐ, ΔΌΟ] 5, οΥ δὐτοραίθ. (Βομι. 11, 8. 81.,) νἱ. 6., 1 Οον. ἱ. 28., 

61. νυ. 11. Η6ὍὉ. 1. 14.) 
ΤΣ τοῦ ᾿Αβραάμ, ἰλε εεεἀ 977 Αὔγαλαπι, οὐ ΟἸ τὶ διΐδη8, οσσυγ ἰῃ (8]. 111. 29. δηὰ 

6. 1ἱ. 6. 
ἐϊ. ΑΟΘΟΝΙΒΤΙΟ ΕἸΧΡΕΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΑΙΓΌΒΙΟΝΒ ΤῸ ΤΗΞ ΟΑΜΕῈΒ ΑΝ ΕἸΧΕΒΟΙ͂ΒΕΒ ΨΗΙΓΟΗ 

ὝΓΕΒΕ ΤΗΕΝ ΙΝ ΟΒΕΑΤ ΒΕΡΌΤΕ, ΔΝῸ ὙΕΕΒ ΓΒΕΟΌΕΝΤΙΥ͂ ΒΟΙΕΜΝΙΒΕΡ ΙΝ ΟΒΕΕΟΕ ΑΝΡ 
ΟΥΗΕΠ ῬΔΕΤΒ ΟΡ ΤῊΞ ΟΌΜΑΝ ἘΜΡΙΒΕ, ΑΝῚ ΡΑΒΤΙΟΌΣΑΒΙΥ ΑἹ ΘξΕΌβΑ ΕΜ ΑΝῸ 
Οὐββαβεξα ΒΥ Ἦεβμβον. (1 Ὅὐοσ. ἴχ. 24., ῬΆΒ]]. 11}. 12---] 4. 2 Τίω. 1]. ὅ., ἰν. 6---8. 
οοσμιρᾶγοα ὙΠ} ΗΘΌ. νἱ. 18..) ἀπά ΧΙ. 1---8, 4. 12.) 

(38.) Οὐἰπείάοποος δείισεεπ ἦε ἐπλογίαξίοημς ἴῃ ἐλὶ6 Ἐ)ρέδίἶε ἀπά ἔλοδβε 
ἴῃ αιζε οἰιον' ἰοἐζογ 8. 

866 ΗδθὈ. χὶΐ. 8. οοἴηρασοὰ πιὰ Οα]. νἱ. 9., 2 Τῆοββ. 1}. 18., δπὰ Ερῆ. 1. 18.; 
Ἡδεῦ. χὶϊ, 14. σῖτ Βοπι. χὶϊ. 18.; ΗδθΌ. ΧΙ. 1. 8, 4. πὰ ΕΡΒ. ν. 2--4. ; ΗθὉ. ΧΙ. 
16. σι ῬΒ]]. ἱν. 18. 8.66 αἰδο Βοι χν. 26., 2 ὅου. υἱϊϊ. 24. δηὰ ἰχ. 18. 

᾿ Μδοκηῖρι 8 Ρτοῖ, ἴο ΕΡ. ἴο 186 Ἡδῦτονβ. ϑοςοί. 1, 811, 6 ατοοῖ ρῖνϑϑθ ἱπβίϑηςοϑ 
ποῖ ΟΠΪΥ οὗἉ τῃς ἔοττηπ δ οὗ ποιαιίοη, Ὀπὶ 8180 οὗ 186 ἀοδίχη νὴ δῖοι ἴ86 ἀρΟΒΕ]6 ἱπίγο- 
ἀποο8 ἷ8 ᾳαοιϊαίίοηδβ. (ΡΡ. 345, 246.) Ῥτοῖ, ϑιυαγὶ ῥυϊποί ρα! οἰποίἀδίο8 11 τηοάθ οὗ 
Δρροδὶ]ἑηρ ἴο 1π0 εν 8} Βογρίαγοθ, δη ἃ ἴῃ 6 ΔΡΟΒΕ Θ᾿ 8 ΠΠΔΉΠΕΟΥ Οὗ ΓΟΘΒΟΠΣηρ. (ΟΟΙΩΣΩΘΏΙΑΓΥ, 
νοΐ. ἱ. Ρρ. 158 -- 160.., ΟΥ̓ ΡΡ. 187---195. οὗ [86 Ιοπάοη οἀϊτίοη. 

2 γγ εἰδείη, Νον. Γεβι. ἕοτῃ. ἱΐ, Ρ. 3886. ϑομιπναϊ! Ηἱἰδῖ, Οδποηΐθ, Ρῃ. 664---0664. [6 
ὅτοοῖ, ρρ. 347.--250. ϑιπετῖ, νοὶ. ἱ. Ρρ. 160---168., οΥ ΡΡ. 196---204. οἵ [86 ᾿νοηάοπ 
οὐϊείοη. ͵ 

5 [Βεὶ ἘΡΆ. νἱ. 17. 84γ8 τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος ὃ ἐστι ῥῆμα θεοῦ, Μ 116 πῃ ΗΘΌ. ἷν. 12, 
ὅ λόγος τοῦ θεοῦ 8 τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον. 

ΡῬ»Ῥϑ 



δ82 ]Ιηἐροαμοίζοπ ἐο ἐλε ειο Τεείαπιοηΐ, 

(31.) Οὐἱϊπεϊάοηποοβ δοξισοοπ ἐδ σοποϊμδίοπ 9 ἐλὲ8 Εριδέϊε απὰ ἐΐέ οοη- 
οἰιιδίοπϑ οΥΓ Ραιιϊς Ἐρίβίζοβ, ἐπ βευεταὶ γοβροοίδ. 

Οομρϑγα [Τοὺ. χὶ!. 18. ψὶ ἢ Εοπι. χυ. 80., Ερὶι. νἱ. 18, 19.. (οἱ. ἱν. 8. 1 ΤῊΘ88. ν΄. 
9ὅ.. απεὶ 2 Τ688. 1|1. 1.; ΗδΌ. χὶϊ, 20, 2]. τὶ Βοπι. χυ. 80.---02ἷ2Ξ28., ΕΡ). νἱ. 19--- 
28.,. 1 ΤΏθ68. ν. 23., δηὶ 2 Τἢ685. 11. 16.: ΗδφῦὉ. χὶϊ!. 24. πὶ σοι. χνὶ. 92]---99.. 
Ὶ Οὐνγ. χνὶ. 19--.2].. 2 Οὐον. χιϊὶ, 18.. ΡΒ1. ἵν. 21, 92... ἩφῸ. χι. 25. τὶ 2 Τ 688. 
11.. 18.) Οο]. ἱν. 18., ΕΡΒ. νἱ. 24.. 1 Τίπι, νὶἱ. 21.., 2 Τίπι. ἰν. 22., διὰ ΤΊΟ. τ. 1ὅ. 

[ν.} 1μΑϑιγ, ΖἬογο αγὸ δευογαῖ οἰγοιπιδίαποος, ἐοισατας ἐλ οἶοδε οΥΓ 
ἐλ Ἐ έβεϊο, ιολέοὐ ουἱαεπέΐῳ ῥγουο ἐλαέ ἐξ ιρα8 ευτϊξέοη ὃν αμὶ, ΤΏυ, 

(1.) Ηφῦ. χι. 28. ΤΠ ἀοραγίιτα οὗ ΤΊ πΊΟΥ 18 τλθηἰἰοηθα ; δηὰ νὰ πον ἔγοι 
[6 σοτατηθποοιηθηῦ οὗ 186 ΕἸ ̓81165 ἰο 116 ΡΒ ρρίδηβ, Οο] οββίδηβ, δηὰ ἰο ΡΒ] οιποη, 
1μαῖ μ6 νδϑ ἢ Ῥδὰ] ἀυτίηρ πὶ ἐπυργϊδοημηθηῦ αἱ ἘΠ οπιθ. 

(2.) ΗΘοΌ. χὶϊ!. 24. ΤΑεν 977 ]ιαἷν βαϊμίο ψοι: ἴθ6 ττιΐοτ, ᾿Βογοοτο, γν88 {βοὴ ἴῃ 
Τιαὶγ, τη τπμοὺ ῬΔῺ] γἃ8 βοηῦ 8. Ὀυίϑοηοσ, πὰ ὙΒΘΓῈ Β6 ταβι θὰ ἔνγο γϑασβ (Αοίβ 
ΧΧΥΊ. 80.); ὙΒ6τα α͵80 ἢ6 Ὑτοῖθ βανοσαὶ ΕἸ 8:168 τις ἢ γα 81}}} αχίδηϊ. 

(8.) Ηδφῦ. χ. 84. Τα Δροβί]β πιδῖζοβ πηθηϊίοπ οὗἁὨ ᾿ΐβ Ὀομ 8, δηὰ οὗἉ [δ 6 σοτηραϑβίοπ 
τ ΒΙοἢ ἴμ6 Ηεῦγεν ΟΒ τ  βυϊδῃ8 βμουνθὰ Εἶπ ᾿π Ὠἷ8 βυδογίηρ, ἀπὰ ἀυτίησ μἷβ ἐταρσίϑοη- 
χηθηΐ. 
Νον ἰδ 18 βοδγοθὶν ογθά 16, ἐπαὺ ΔΠῪ οἴμΟΓ ρουβοι ἴῃ Πα, ὙΒογα Ῥαὰὶ (ΒΘ ῃ νγαβ, 

βῆου ἃ τ τῖῖα ἰο [86 Ηεῦτον ΟὨ τ βίη, δὰ ΓΒογοῖη πλϑῖκα πηθηϊίοπ οὗ δἷ8 ονῃ ΟΠ 8, 
δη οὗ ΤΟΥ Ὀοϊηρ τ ῖ( Ηἷπι, το τγδ8 ἃ τῆϑη ὑηΚποση ἴο {Π6πὶ ἀχοερὲ πσουρ ἢ 
Ῥαυὶ, απὰ ποὺ ὁπθθ ἱῃψἰπλαῖθ δηγ τ ΐπσ σοποθγηΐηρ 85 οοπαἰἴοη. Βοβ᾽ 168, ἐπ 6 σοη- 
βίδηϊ βίσῃ δηἀ (οΚοθη οὗ Ῥδυ}}8 Ἐρίοιίου, τ οἢ 561 Βα ρα] ἸΟῪ δὶ ρη!οα (ο ὃα 
80 (2 1688. 1}}. 17, 18.)., 18. δι )]οιποα ἴο {Ἐ]8 : --- Ογαοο ὧδ το ψοπ αἰ . (Η Ὁ. χὶϊ!, 
25.) Ὑμαῦ (818 νγα8 οσ κί ΠΑ }7 πε ἴδῃ τ] 18. οσα δαπα ἴθογα 'ἴ8Β πῸ στουπὰ ἴο 
αυσϑηοη ; Ὀαΐ ταῖμοσ Ἀρρθασβ ἰ0Ὸ Ὀ6 80 Ὀδοδίβ6 ᾿ξ γγὰ8 τ ΘΠ : (ὉΓ δ6 αἰἤτηβ μα 
10 νγᾶβ ἰδ συϑίοπι ἴο βυ )οὶῃ ὑπαῦ βα!υἰδίίοη ἢ 158 οσσῃ δπὰ. Νον {15 88 Δῃ 
δνϊάθηςσα ἴο [6 Ῥουβοῦβ [0 σβοῖὰ ἴπ6 ΟΥ̓ ΏΔ] οἵ ἰμ6 ΕΡρΙ81}16 ὥχϑὺ οδμθ, Ὀὰΐ ποὶ ἴο 
1Π 0886 πῖῆο ᾿ δὰ ΟὨΪΥ ὑγαῃεουὶ θὰ σορὶθβ οὗ 1. Τα δαἰμωέίοπ ᾿ι86 1} νγᾶβ οἷν τοϊκθη, 
Ὀοϊηρσ Ραουϊαν το αυ]. Ληὰ Δ]1 {8686 οἰγοιιτηδίδηοο8 ψ1}} γαῖ τοσοῖνο βολθ δὰ ἀϊοπαὶ 
ἔοσγοα ἔγοια ἰδ6 οοπϑδιἀδγδίίοη οἵ ἴδ6 ἐδ θη {Π158 Ερὶδιο 88 τσὶ θῃ.ἢ 

18 1{ ῬοΒ81016 {παὲ 81} {π686 οοἱ πο ἀθηο68 ( ]Ο ἢ. 8.6 ΘΟ ΡΑΣΔΕΥΘΙΥ 
8. ΒΠ18}} Β6]θοί! 9} οδῃ Ὀ6 {86 εἴεοῦ οὗἩ τηθγα δοοιἀθη Ὁ Ὅλ δύταηρο- 
τηθηΐ δη τοίποα οὗ ἰγοαϊμηθηΐ, [Π6 ἰορΊο8 ἀἸδβουββθα, ἀπὰ {π6 ρθου- 
ΠΑΡ οὗὨ βϑηθπηθηΐβ, οσβ, δη ἃ ῬὮγαβοϑ, γα 411 8ὸ δχοϊ δι νοὶ ῦ 
Ῥδυ]ηο, {μ80 πὸ Οἴ6Γ ἐμθβνθς σου] ἤδγα ὈΘΘῺ 118 ΔΆ ΠΟΥ, Θχοορύ (Π6 
στοαῦ δροβίὶς οἵ {π6 (ἀθῃῖ]θβ. Ὑοῦ, ποινὶ βίαπαϊησ {Π]18 βίγοηρ 
οἰαϊη οὗ ργοοῦ ἔοσ (6 δι θη οΥ οὗὨ {818 ἘΣ ΡΙ8116, ἀουδίδ Βανθ 8.1} 
Ὀδοη δηϊογίαι θα ψΒοίμοῦ ἰῦ 18. ἃ ρομυϊηθ ρῥγοάυοίίοη οὗ δι, Ῥαυ]. 
ΤΒοΒ6 ἀουδίθ τοϑὺ ὈΥΙΠΟΙΡΑ ΠΥ οα {Π6 οἰ ἰβϑίοη οὗ [86 σι θυ Β Ὡδῃλ6, 
δηά {Π6 Βυραυῖοῦ οἰθρϑποα οὗ {86 βύγ]6 ἴὰ τ ΟΣ 10 18 ει τἴθῃ. 

1. 10 19 ἱπάθοὰ οογίδιη {μαὺ αἱ] 186 δοϊκηονϊοασοα ΕἸ 531168 οὗἩἨ Ῥαὺ] Ὀορὶπ πῖῖ ἃ 
δα] υἱδιίίοη ἴῃ 8 οὐ πᾶπιο, δηαὰ (δῇ τηοβὶ οὗὨ πολ ἡγοσο ἀϊγθοϊθα ἔγοτῃ βοϊὴθ Ῥδγ- 
εἰσ αγ Ρΐαςσο, πὰ βοηΐ ΟΥ̓ Β01168 5ρθοῖδὶ πλΟβθΘΏΡΟΓΘ; ὙΒΟΓΘΩΘ {πΠ6 ΕΡΐδι16 ἴο (Π8 
ἩΟΌΓονγ8 ἰ8 ΔΠΟΠΥ Ποῦ, πὰ 15 ἢοῦ αἰγεοϊοα ἔχου ΔῺΥ ὈΪδοδ, ΠΟΥ 18 188 δὶ οὗἁ ἴδ 6 
ΤΠΟΕΒΘΏΡΟΡ ἰηἰγοάυσοαὰ ὉΥ τ δοπὶ 1 γ͵88 βθηΐ ἴο υάξεα. “ΓὮ686 ΟἸΩ 88:05, ΒΟΤΤΘΨΟΣ, 
ΟΔἢ βοδγοοῖγ Ὀ6 σοῃϑδογοὰ 8ἃ5 σοποϊ αϑῖνθ δραϊπδῦ {86 Ῥοβίενα ΠΘΒΕΙΟΕΥ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 
δὐάδυςοὰ. Απά ΠΟΥ ΔΓ β4 0 οΟΥΪῪ δοοοιηϊοὶ ΤῸΓ ὉΥ ΟἸοιηεπὶ οὗὨἩ Αἰεχδηάτγία, 
δ πα ὉΥ «Ϊ]6τοπιθ, τι η0 ἱπιϊπιαῖα (μα 88 θϑυβ ΟἸγιϑὲ ἢ Π]56]  νγὰβ [Π6 Ῥδοῦ δΡ ἀροδέϊδ 
ίο ἰλε Ἡεϑνοιυς (48 δοκποπν]θάροὰ ἴῃ 1818 Εριπ]6, 11}. 1.}, Ῥδὼϊ ἀθοϊποᾶ, {Ὠγουσα 
Ἰνα πλ  Ἰγ, ἴο βϑαπια ἴῃ {116 ΟΥ̓ Δῃ δροβίϊθ. Τὸ σοι ᾿Τροάοτγοὶ δα άβ, ἰμδὶ Ῥδὺ] 
Ὀοϊησ ρου] Αγ 186 ἀροβι]6 οὗἩ ἴδ μπειϊγοιωηοίδίοη, ἃ8 [86 τεϑῦ σοῦ οὗ ἴδε οἰγσιωπ- 
εἰδίον (αἱ. ἰ!. 9., ἄοῃ;. χὶ. 18.), 6 βογυρὶ θα ἴο δβϑιπηθ ΔΩΥ͂ ὈΟΌΪο οΠαγαοίοῦ τσ θα 

" ΒΟΒστλἱ Ηΐδὲ, Οδηοηΐβ, Ρ. 666. ΤρΑγάποτβ ΟΣ Κ8, 8νο. υοἱ. υἱ. Ρῃ. 402, 408.; 40. 
γο]. ᾿ἰϊ. Ρ. 3835. Ονὐεῆ οἡ ἴδ) Ηδφῦγονβ, Ρασὶ ἷ. Ἵχοσζοϊ διίοη 2. 



Οπ ἐδε Ἐξρίβεϊο ἰο ἐδε Ἡεῦγειοδ.. δ88 

τὶ την ἰο (86 ροορὶα οὗὨ ὑμοὶς οὔαγρθ. Πα ἀϊὰ ποῖ τηϑηϊίοη 8 ΠΔΙΏ6, Τ ΘΒΒΘ ΡΟΣ, 
οΥ δα ῬΑΓ Ιου Ϊ ΑΓ ῬΟΓΒΟΠΒ ἴο Ἡ Βοπὶ ἐὺ 788 δοηΐ, θθοδα86 (88 Ὠγ. ψαγύπον ἠυαϊοϊου δὶ Υ 
ΣΟΠΊΔΤΚΒ) ΒΟἢ ἃ Ἰοηρ Ἰούϊονῦ ταῖρμῦ ρῖνα ἀπιῦγαρσα ἴο ἴ86 ΤΌ] Πρ' ῬΟΎΤΘΓΒ δ [118 ΟΥ̓ 8ὶ8, 
ψ Β6η (86 6078 ΟΓΟ τηοδὺ ὑυγὈυ]θηῦ, δηὰ πιϊσιιῦ οηἄδησου ΒΙπι86 1 ἢ, [Π6 ΤΠ] ΘΒΒΘΏΡΘΓ, 
δηὰ (μο86 ἴο σοπὶ 1Ὁ τὰ8 ἀϊγοοϊθά. Βιυῦ {π6ὺ ταϊσηῦ δαϑιγ κόπον ἰ6 δαῖμον Ὁγ (86 
δίγἷθ, δῃὰ 8180 ἔτοτη 8:6 Ἰη β8θΠροσ, Μ μοι ΘΌῪ Ὅτ] ὨοῦϊοΘ. ΟΣ ΒΌΡΘΥΒΟΓΙ ριοη. 
Βυΐῖ {86 αὔβθῃφο οὔ ἴπ6 δροϑί θ᾽ β ἤδπι6 8 ΠΟ Ῥσοοῦ ἰῃαΐ [86 Ερ᾽ 8116 ἰο 86 Ηδεῦγοννβ 
ὙΓ88 ποὶ ΓΙ Γ6η ὈΥ Ῥαυΐ, οΥ ὑμαὺ 1 15 8 ἰγαδίϊβθ Οὐ Βουλγυ ἷ, 88 δοίης οΥἰ 68. ἤδν6 
ἱπηδρὶποᾶ ; ἔογ, ἴῃ οὐν σδοη οὗὨ [86 Νανν Τ᾿ εεϊαπηθηῦ, [Π6 γα ἀγα ΕΡΙ 8068. υπίνγβα]] 
δοκπονϊοαρσοά ἰο Ὀ6 ὑμ6 ῥτγοάιοιϊοηβ οὗ δῇ ἱπβρίγθα ἀροβι]θ, που πδίληαΐηρ, 18 
ὨΔΠῚΘ 18. ὨΟΥ ΒοΓα ἰηβοχίθα 1ὴ ἴπθπι. Τῆδ ΠΓ6 6 Ερ]5.168 οὗ Φοβη ἅτὰ δογα ἱπίθηδοά, 
1η. Α]} οὗ ποϊοῖι ἐμαὶ ΔΡΟΒΙΪ6 8858 οὐἠλιἰοαὰ ἢΐ8 ΠΒΠΊ6, ῸΓ ΒΟΙΏ6 ΓΟΆΘΟΏΒ Ποῖ ΠΟΙ͂ ΠΟΤῈ. 
ΤΌ ἤτγβι Ερίβιϊα Ὀοσὶῃβ ἰῃ [86 ΒΔΠῚΒ ΤἸΠΔΏΠΟΓ 88 ἴδε ΕρΙΒι16 ἰο (μ6 ΗΘ ΌΥΘνΒ ; δηὰ ἰπ 
18:6 ΟἾΒΟΥ ὕνγο, ἢ6 681}8 Εἰ πη 86] δι τὰ ΡΥ [86 οἰ ἀογ ΟΥ ργθϑυγίοσ. Τδαὶ Ρβαὶ, μοννθυου, 
ἀϊὰ ποῦ πηϑδῃ ἴο σομοθδὶ Ὠϊη86] 5. τ ἰθάγη ἔξοτα [86 ΕἸ 5.16 1186: ---- ' Κ πον γα," 
ΒΑΥ8 ἴ6, “ (Πλ ΟἿἶ ὁγοίλον Τιπιοίλῳ λαδ δόθη δοπὲ αὐγοαά, αἰνὰ ότω, 1 6 οΟπιδ 
ΒΙΟΓΌΪΥ, 17 0} δ.6 νοι" (Ηε. χὶϊ. 28.) Ὑ8Ὸ οδ͵θοιϊίοη, ἐβογθίοσθ, ἔγοπι 188 
ΟΠ 5810 Οὗ ἔῃ: ΔΡΟΒ116᾽ 8 ΠΆΠ16, ΠΘΟΘΒΒΑΥῚΪΥ [8118 ὕο 186 στουπά. 

Ὡ. ὙΥΙ τορατὰ ἰο [μ6 οὈ]δοἰίομ, ἐμαὶ {π|8 ΕΡΙ8116 18 ΒΌΡΘΥΙΟΣ ἰῃ ροϊηῦ οὗ βέγϊα ἴο 
Ῥαα} 5 οἴμοσ αὶ ηρ8, δηα {ΠΓΘΙΌΓΟ 18 ποῦ [86 φγοάυοίίοη οὗ [μδὺ δροβί]α, ἰδ 15 ἴο Ὀ6 
οὐβαγνοὰ, ἱμαῦ “μου ἀοθ8 ποῦ Ἀρρϑᾶῆγ ἴο Ὀ6 Βιοἢ ἃ ΒΌΡΟΓΙΟΥΥ 1π ἴ86 δἴγ]ς οὗἁ {118 
ἘρΊ 8.16 88 βῃουϊὰ Ἰθδὰ ἴυ {π6 σοῃοϊ βίου ὑπδὺ 10 νγγδϑ ποῖ πυϊτἴθ Ὁγ Ῥαὰ. ὙΒοβα 
σο δάνο ἰδουρὰῤ αἰ θη ἾΥ πᾶν πηοηϊοηθὰ Βασπαῦδϑ, [ῳυκα, δηα ΟἸοιμοηῦ, ἃ5 
δι δ οΥΒ ΟΣ ὑγδηβίδίογ οὗ (818  ρίϑεϊο, ΤΏ ορίπίοῃ οὗ ϑογοπιθ νγᾶ8, ἱμαῦ ὁ (ἢ6 δ6ηϊ- 
ΤΑΘὨ 85 ΓΘ ἴμ6 δΔροβί]6᾽8, θὰὺ [886 ἰδηρθαρθ δηά σοιαροβίκίοι οἱἁ βοτηβ ὁπ6 6Ἶ86, ψ}10 
σοπητηϊ δὰ (0 τειτϊηρ [86 Δροβι16᾽ 8 ϑθη86, 8η6, 88 Ὁ τότ, γοπσοᾶ ἐπίο ΟΠ ΑΓ Ι68 
{86 1 ϊηρβ βροϊζθῃ ὈΥ̓͂ ἷ8 πιδβϑίογ." Ὦγ. [υδγάπον σοπ᾽θούαγοβ ὑμαῦ Ῥδὰϊ ἀἰοίαι θα {86 
Ἐρί 8:16 1π Ποῦγον, διὰ {πδῦ δηοίμοῦ, στ }Ὸ 88 8 γτϑαὺ τηβϑίου οὗ {86 το ᾿δη- 
σύλσο, πιο! αἴθ Υ ττοῖθ ἀοτσῃ 186 ΔρΡΟΘ]6᾽ Β Β6η(ἰπιο 8 ἴῃ .}18 οὐ οἱοσδηΐ ατροῖκ; 
Ὀυὺ 80 188 αϑϑιϑίαηϊ οὐὗἁἨὨ [6 Δροβί]Ὲ γὰ8 18. δἰ οροίῃοσ ὑπκηόνῃ. Ἐυΐ Βυγοὶγ 1Π6 
ὙΓΙΓΉΡΒ ΟΥἨΡῬΔυϊ, κα (8086 οὗὨ ΟἾΒΟΥ δυῦ 8, ΤΏΔΥ ποὺ 41} αν ἴ86 βδᾶπηα Ὀγθοΐβα ἀ6- 
δτεο οὔποτ; δηὰ ἰΐ ἩΡῸΝ ἃ ΟΔΓΘΙῸΪ ροῦυδα] δηὰ σοτηραγίϑομ, ἰῦ ββουϊὰ δα ΤΒοιρὶι 
{πα0 186 Ερ᾽8116 ὕο 6 ἩΘΌΓΘΥΒ 15 υυσιλύοη ὙΠ} στοαῖου οἰοσδηος δὴ ἴ86 δοκηον- 
Ἰεάρεά δοπιροβὶ ἐΐοπ8 οὔ [818 πον τὰ 1ῦ βου] αἷδο Ὀ6 γτοιηθιη ογοὰ {δύ [86 Δρραγοηὶ 
ἀεβισῃ δηὰ σοηἰεῃίθ οὗ 1818 ΕρΙ8116 βυρσοβὲ 186 ἰάδθα οὗ πιοῦϑ βίυἀἰθα οοπιροβι(ίοη, 
δηὰ γοῦ {πῶῦ ἴΠοΓ6 18 ποίδίηρ 1η Ὁ τ Βϊοῖ διμουηῖϑ ἴο ἃ τηδυϊκοα ἀϊβογοηςο οὗ ΕΣ 
Ποβὶ 65 (Π6 800] Ἠ τὴθ βι)]θοῦ οὗ {818 ΕἸ ρ᾽ 5116, ὑπ6 ρσταπὰ 1ἀθδ8 βίο (86 δροβίϊα ἀ6- 
γψεΐοραβ υἱ[ἢ δαιτὶ] τρθί Βοα ἀπ νγασιιία, ἀἰὰ ποῦ ρογιαῖῦ ῖπὶ ἴ0 δα ρΙΟΥ [86 περ! ρεηὶ 
βίγϊε οὔ α ἔδυ αν Ἰεϊίοσ. Οπ ἴμ6 Οἵδασ μδηὰ, ἴθθσθ ἃγθ ἰ86 βδηθ σοηῃβίγυοιίϊοη οὗὅ 
Βαεπίθηςοβ, δηᾷ 186 βᾶπι6 βίγἶβ οὐ Ἔβχργοϑϑβίοῃ, ἴῃ {88 Εἰ ρ᾽βι16, γ] ἢ ΟΟΟῸΓ 1 ΠΟ ρασῦ 
οὔ τπ6 ϑογιρῦυγαβ, οχοορὺ ἴῃ 80. Ῥαυ} ΒΒ ΕἸ} 8068." 

ὕροπ {δμ6 ψβοΐθ, γα σοῃοϊυάθ πὶ Βγαυηῖυβ, 1ζδηρίαβ, (λτρζον, 
Ῥυίιυθ, Ὑ μἰΓΡγ, [μγάπον, Μδοκηϊρηῦ, ΗΔ]68, Βοβθηγα ον, Βοπροὶ, 
ΒΊβμοΡ Τοχαϊῖηθ, δηββθηβ, [6 ατοοί, Ῥγοΐδθβου δίπασί, δῃα δἰτηοϑῖ 
ΘΥΘΙΥ͂ ΟἾΠΟΣ το οσῃ Θοτητηθηίδίου δα Ὀ1Ό]1ο4] οὐῖϊο, (μαῦ [86 ψοῖρμῦ 
οὗ ονυϊάθηοο, ροίῃ δχύθσῃδὶ δῃα ᾿ηΐδγηδὶ, ργθρομάδγαϊθθ 80 συΘϑΟΥ ἴῃ 
ἴδανουῦ οὗ αι, [μαὸ τ οδπηοῦ Ὀυΐ Οοπδιᾶον {86 ἘΡΊβι16 ἰο {Π8 
Ἡφῦγονβ 88 Ἡστιζθ ὈΥ παῦ Δροβίϊο; δπά ἐμαῖΐ, ἱπβίθδα οἱὐἁἨ δοῃίδι 
“. ξγ- θομ α δηλ] ορίοΒ ἀπά ᾿μδοουγαίθ σϑϑβοπίηρβ᾽ (48 ἴ[ῃ6 Ορροῃθῃΐβ 
οὗ οὖσ ϑίανϊουσ β αἰν}ΠὙ δηᾶ αδἰοποιηθηῦ δ τη), 1ΐ8 ΘΟΙμΟΒΙ [0 18 

1 ΤῊΝ ΠγΥροιποβίβ οὗ Βοσροῦ, (δὲ (6 ἘΡίδβι]5 ἰο 1:6 ΗΘΌγονγβ 88 οὐ σία δὴ ΒΟΥ, 
6 ἀχδπιϊποα δπὰ σοΐιϊοα ὈΥ Ρτοῖ, βϑιπατί, (ΟΟπιτηθηΐασΥ, νο]. ἱ, ΡΡ. 4--- 7.» ΟΥ ΡΡ. 4-ῳ9. οὗ 
[80 1,οπάοῃ εὐϊιίοῃ. 

2. Μ|ςλ)ο 118 τμῖη ΚΒ ἰδ ΒΙΡΏΪΥ ἱπιρτόθδῦῖα τμδὲ Ῥϑαϊ νυου]ὰ νἱϑίς Φογαβαίοπι δραΐπ, δπὰ 6δχ- 
ῬοΟβο ᾿ἰβ 116 ἴο ζρα]οίβ (ἴοσθ. Βαξ βαγεϊγ, Ὦγ. Ηδ]εβ σοπιασκϑ, 86 παΐραξ ταν δὲν 9 ἀ 88 
νους ἱπουττίηρ, {παὺ ἀδῆροτ, ΑΠΑ]γ518 οὐ ΟΠΓΟΠΟΙΟΡΎ, νο]. 11. ὈΟΟΚ 1]. Ρ. 1180. 

5. Βίεμορ Του πο 8 ΕἸοτθπ8 οὗὨ ΟἸ τ βδη ΓΤ ΠΘΟΙΟΡΎ, νοΐ]. ἱ. ὑῃ. 455, 4566. 
4. ΤῊ οδἠοοϊίοῃβ οὔ Βουιμοῖάς ἀπά οἵμοτβ, ἰακϑὰ ἔγοπι ἴΠ 6 817] οὗ 186 Είβ:16 ἴο 106 Η6- 
Ὀγενν8, ἃ δχδηινιοὰ ἴῃ ἀεί 61}, δηὰ τοΐαϊοα Ὁ Ῥτοίρδβοσ δίπασίι, το]. 1, Ρ. 180. δἰ δε. 

ῬΡ4 
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τοῦτα Πρ Ϊγ ντουρΐ, δηὰ 18 Ἰδησαδρα τοῦτα βηϊδ θα, ἰπδῃ δὴγ ΟΕ 
Ῥδυ δ οἴμον Εριβί]θβ, δηὰ {πδὺ 1 αῇἴογάβ ἃ βιηϊβθῃθα πποᾶθϑὶ οὗ ἀξάαςξές 

᾿ ΜΓ, 
[ΤῈ νἱϑῖν ἰδίζθῃ δῦονα οὐ 1μ6 δυϊμουβῃιρ οὗ μα ΕἸ 8.16 ἰο ἐδ6 

Ἡδροῦτγονβ, δηὰ (π6 ἀγραπιοηίβ ὈΥ ΜὨΙΘὮ ἰῦ 156 Βαρροτίοα, βίαπα }ι8ὲ 1 
16 ἔογῃχ ἴῃ ψ ποῖ ΤΟΥ ψ6Γ6 μἰδορα ὈΥ {π6 δυΐμου, 88 (86 δαϊοῦ 
γυάροά {παὶ Ὁ που]ὰ 6 Ὀδϑὺ ἰο ρίνα ϑοραταΐεῖν 18 ΟὟ υἱθνν τοϑρθοῖ- 
1ηρ {Π6 Θδηοη αὶ δα ΠΟΥ Υ οὗἩὨ {Π18 ΕἸΡΙ8ι16, ἀπὰ [86 ον άθηοθθ ταβρθοῦηρ 
118 Δ Πουβῃΐρ. ὙΏΘΓΘ 6 ΓῸ ὕνγο ΒΡΘΟΙΆΪ ΓΘΆΒΟῚΒ [ῸΓ {818 ΔΥΤΛΏρ πηοηΐ ; 
1861, Τπαῖ {818 ΕΡΙ8116 18 [86 ἢγβῦ οὗ {π6 Ὀοοῖκβ οὗ (88 Νονν Τϑδίδαπιοηξ 
τ η Π]ομΘα 88 γοϑὺ σι βῖοῖ σθαυΐγο8 ἃ δρεοίαὶ δἰαϊθιγθηῦ οὗἩἨ {Π6 ουὐἹάθποα 
1ῃ 118 Δ γΟΓ, 88 πχδοίλησ' εαγίψ ἀουδίδβ δπὰ αἰ ΕΠ ου] 168, ἀπ ποῦ ΠλΘΓΟΪΥ 
τηοάογῃ βυθ]οοῦνα ὨΟΙΟΏΒ; δηά, 2π4, Βοοδιιβα [6 ν᾽ θὰ ἰδ κοη ὈΥ (Π6 
οαϊίος οὗ {Π6 δυὐυἱάθηδο σγοϊδῦνα ἰὸ ἴΠ6 δι βοΥΒἢΡ 18 ΟΥ̓ ΠΟ 68 Π8 88 
Ῥοβιίνα δῃμα ἀθἤηϊίθ 88 {μαὺ οὐ {μ6 δϊποῦ οὗ (ἢ6 ΔΌΟΥΘ ΤολλγΚβ, δηᾶ 
88 ἴο θοη6 οὗἉἩ [Π6 δγρυτηθηίβ 86 {6 0 Δρρϑαγ ὕο {π6 ΘαἸΤΟΣ ἤο ῬΓΤΟΥΘ 
ΠΟ Ροϊηῦ οὗ [Π6 6886. 

Τῆυϑ Ὁ 18 Ὁ ΠΟ τχθ8η8 οογίϑϊη ὑπαὶ 1 ψγὰ8 (0 {Π18 ΕἸΡΙ8116 {πδὲ 
Ῥίον τεβοστοα (2 Ερῇ. 11. 1ὅ, 16.)}; [6 ὑδβτοηυ οὗὨ Θοο] 6βιδϑί δὶ 
Δ ΠΟΥ 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤὩ68η8 ἀδοϊδῖνο {μαὺ 10 τν8 τυιτθη ὈΥ δέ, δαὶ; 
ἴς ροϊηΐβ οὗἉ ᾿πίθσηαὶ δνϊἄάθηοο αἰ θγθην αἴροι αἰδγθηΐ ΓΘΔΟΘΓΒ ; 
Βα] Αγ οὗἨ ἀοοίγιηδὶ βίαίθιωθηΐβ δηα 1ἀθηυγ οὗὨ βοηθιηθαΐ ΟΠΪΥ͂ 
»γουός ἴῃ6 ἀπὶΥ οὗ ΟΠ γιβύδη συκῇ Ἰα]α ἄττα ἴῃ {π6 ᾿πϑρὶτοα Τρ 181168, 
Απά ἰῃοβο ψῆ0 ἃσὰ οοιωροίθηϊξ [0 ἔοσττη ἃ Ἰπαρτηθηῦ πανα ποῦ ἴῃ σϑηθγαὶ 
δοτοοα ὙΠ} Ῥτοίδϑβοσ Θἰυδτγί, ἴῃ Ορροβιοη ἴο {π6 δῃποϊοπίβ, ἴο τ Βοπὶ 
τϑοῖὶς τγᾶ8 σϑυῃδουΐαγ, γοϑρϑοίϊηρ (6 δέψίο οὗἁ {118 ΕΡΡΙ81186.Ύ [Ιηάρρα 
10 ψγὰ8 ΤΑΠ6Γ ἃ ὈοΪαὰ βίβρ οὐ ἰμ6 ραγί οὗ ὑπ ἀπάονοσ Ῥγοΐδδθβογ ἴὸ 
Δαναηοθ βιοἢ ροβιἦνο βίαίθιηθηΐβ Ὀθίοσ ᾿ξ νγὰβ ῬΟββι Ὁ]6 [ὉΥ ἢϊπὶ ἴο 
δάνα αἰαϊποᾶ (μα΄ Δρργθμθπβίοη οἵ ασθοῖκ Ίο ἢ οου]ὰ δόμα αὐδ]ν 
Ὠΐπὶ ἴο ἄναποθ ἀδβηϊ6 ΟΡΙΏΙΟΠΒ. 
Το αμέδογῖεψ οὗ (818 ΕρΙ8.1]8 σγαϑ γθοορηβοα ἴῃ (ἢ6 δαυ]οδὲ δβα- 

ΔΡΟΘίΟΪ 6 τι ηρ ΟΠ 16 ΡΟΒΒ6Β8 ---- [ἢ6 ΕἸ ΡΙΒ616 οὗἩ ΟἸδιαθηῦ ἴο 186 
Οὐ Βίαπ8: Π6 868 118 Ἰδηρταρα 80 ἰγΘαΠΘΗΟΥ 88 ἴο ΒΟΥ ἰδμαΐ ἢ6 
ΔΒ ὙΘΓΥ͂ ΓΆΤΑ] ΔΓ ΠῚ 10, ἀμ ἢ ΒΘθΙηΒ αἰϑὸ ὕο δβϑϑυμηθ {παὶ 10 νγαϑ 
ΒΙΓΑ ]αΥ]γ Κπόονη ἴο (ἢ6 ΟοΥπἰμαπθ. ΝΟΥ͂ {Π6 τεῖος οὗ (6 ΕρΙ81}6 
ἴο 1πΠ6 Ηοῦτον 8 οἰαὶπηϑ αμέλογιέψ, ἀνα {Ππ8 ἢ6 ὙΠῸ ἈΡΡΓΟΥΙΠΡΘῚΥ υ866 
1 88 ἃ 6518 οὗ (γι ιϑίδη ἰθδοβίηρ, οὐ α {πα δα δαμλ 66 απ 6η- 
ἔογοραὰ ὑπαῦ αμέλογὶίψ. Απαᾶ {πὶ8 ἴῃ 186 οα86 οὗ ΟἸδιχθηῦ 18 4}} {88 
ΤΊΟΓΘ πηροτίδηϊ, Βοοῖηρ {παῦ ἢ6 ψγοῖθ αὖ Βοιλα ἴῃ {86 πάπα οἵ “ {88 
ΟἸυγ ἢ μας Ββο)ουγηθίῃ ἴῃ Βοιηδ ; 8ὸ {μαῦ {18 ΕἸ}ΡΊ 8116 γὰϑ Κπόοννῃ 
Δηα δαπρίοα τπθὰ ΠΠΥ ἴῃ (ῃ6 ἤ,εεέ, (886 γερίοῃ ῃ πΒϊοἢ 1λ τγ88 
αῇθρογισατς Ἰοοϊκοα οἡ ἴῃ ἃ αἰ δγθηῦ ᾿σῃς. Απα (ὰὺ8 ἴῃ ἴΠ6 βοοοπὰ 
ΟΘΏΓΟΡΥ 1Ὁ 18 ποῦ τηρηϊ]οπρα αὖ 41} Ὀν {86 τυϊΐοσ οὗ {86 Οδῆοη ἴῃ 
Μαυγαίοσι. ΟἸἴμον ὙΥ δϑίθγῃ τυιΐοσϑ ἀϊὰ ποὺ Κηον 1ξ, οΥὁ αἶβα ἀουδίοά 
88 ἴο 18 ΔΓΠΟΥΒΗΙΡ ΟΥ̓ Δ Βουγ. Τογί ] λη δβουὶ θα 1 ἴο Βαγμαθδ8 ; 
δα οἴδοσβ, ποὺ δαγηῖπρ’ ὑμαῦ 10 τγα8 ῥα] ἘΒ, Βθοιηοθα ἴο αν ἀεηϊθά 
1.8 δα μοῦιγ. Βυῦ τι ῇῃαΐθνον μ6 βαϊὰ δβ ἴο {π6 αμέλογεἢΐρ, ΟἸαπηθηΐ 18 
8 ΘΧΟΘΙ]θηῦ ΜγΙΓΠ688 Ππαΐ {Π6 ἀροβίοϊο ἐπυγοῖ δἀτηϊὑεα 118 απέλογεξψ. 

50, ἴοο, Ψυϑύη Μαγίυτ, τὰ (Π6 βαεοοπα οθηΐυγυ, ἰμουρῇ ἢ ἀοεοϑ ποί 
ΔΙῚ ΒΥ ὙΤΙΟΥ; Ὑ2116 ΟἸοτηθηΐ οὗ ΑἸοχαπασία βθοιμβ ἴο Ὀ6 μα ἢγδ 



Οηἡ ἐΐιο Τρ ἐδέϊο ἐο ἐλ Ἠεδγοιοϑ. ὅ80 

ψ 1} τ βοτὰ γὸ ἃγ δοαιδιϊηἰοα τγῆο ταθηθ!οηθ ΔΩΥ Πδηϊο 88 ἱμαὶ οὗ 108 
δυΐμοσ. “ΗΔ βαγ8 ἰμαὺ 186 ΕΡΙ8616 ἴο ὑμ6 Ηθῦτονγβ ἴδ δι} 5, Ὀυΐ 
{μδὺ 1 ψα8 υυιΐθη τὸ (86 ΗοΌγοντνβ ἴῃ ἴμ6 Ηρῦτον ἀϊαϊοοῖ, απα {Παΐ 
Τυκο, Βανῖηρ᾽ ΘΑΓΘΙΆ]]Υ ὑγδηβὶαἰθα 10, ρα Π]Βμθα Ὁ ἴον 1π6 υ86 οὗἉ (Π6 
Οτθοῖθ. Απὰά {δαὺ 16 18 ονίηρ το ἴδ ἔδοί ἐπ΄ Πα ἐγαηβἰαἰϑα 10 (Πα 
1:6 σομρ]αχῖοπ οὗ {μ18 ΕἸ βι16 δῃὰ {πᾶῦ οὗ (86 Αοἰβ 18 ἰοαπά ἴο 6 
1116 βαηλ6.7 Ηδ ἰμοη βδοοουῃίβ ἔοὸσ {Π6 ποῃ-:βογίίοῃ οὗ Ῥϑὺ} Β πϑιη6 
αὖ {86 Ὀερίπηΐησ. (866 Ε860. Ἡ. Εἰ. νἱ. 14.) ΟἸδιμθηῦ ταῦ Βᾶνθ 
μαα το Ὀοίία ρστουπα ἴῸΓ Δβουιῖπρ {818 ΕἸΡ18116 το Ῥδὺ] ἔμδῃ ἢ6 
πιὰ ἴον βαυϊηρ ἱμαῦ 10 γγᾶϑ ἃ ὑγαῃβίδίοη ( ] οἷ, πάθεα, Βθθπη8 ἰο μανα 
θδοπη Ὀαΐ δη ᾿πέργθησο οὗ μ18 οὐ ταὶ πα), πὰ δὲς ὀρρογίυῃ! 168 ἴῃ {π6 
Εδϑὺ δηὰ διηοηρδῦ ἀσθοκβ ΟΓΘ ῬΥΟΡΔΌΪΥ ΓᾺΓ στϑαίου ὑμδη (μοβ6 οὗ 
Τογί] ] δη ἃ ἔδυ γϑαγβ ᾿ἰδύρυ. 

Οτίρϑῃ ρῥ]δίηὶν βίαια (6 ἀϊβδγοποα οὗ βίγ]6 Ὀθύνθθη {818 ἘΣ 8116 
δηα [Πο86 Ὑ Βῖο ἢ θθ8Ὶ Ῥδ0} 8 πατηθ, Ὀὰὺ 6 βαγβ ἐπαῦ 1Ὁ νγᾶ8 ποῦ σϑι186- 
Ιοββὶν ὑμαῦ 1π6 δποϊδηΐβ ἢδα ὑγαηβηλ θα {π18 ΕΡ 8.16 28 δ'ασπῖ, ---- [Πα 
18, 'πΠ ἃ Κ,ΘΏΘΓΑΪΙ Β6Ώ86: [ὉΓ 6 4448, ““Ὀυὺ το 1 88 γῃῸ ΨΈΟΤΕ δα 
Ερ 8115 αοά οἷν Κυον δι." (866 Ευβοῦ. Η. Εἰ νἱ. 26.) 1 ἀο ποῖ 
ΚΠΟῪ ΒΟΥ Ἧ͵ἰ ΟΔΠ ΔΙΤΙ͂ΥΟ αὖ ρζγθδίον σοσίϑι ΠΟΥ ποῖο (μΔὴ τνὰ8 αὐϊδι Δ 08 
βἰχίθοῃ Βυμπάγθα γᾶ ἄρὸο. ΤΠ6 ΘΔ ΠΟΏΙΟΑΙ δας ΠΟΥ οὗὨἨ {818 ΕΡΊ8116 
18 ρχγυυεά ; ὑμπαῦ 'ὐ 18 ακπο ἴῃ ἃ σΘΠΘΓΑ] ΒΘΏΒ6 866 128 7.8[ 848 ΟΟΥΔΙῺ ; 
γΠ1]6 [86 ΘΟΠΟΙ υ8ῖ0Π8, τ Π]οἢ τηυδὺ Ὀ6 οχτηθα ἴῃ ἃ ρτϑαΐ ᾿χθαβΌ γα ἢ 
οὶ] στουπᾶβ, ψ}}} ΑἸ Σ δοοοσάϊηρ ἴο (ἢ οΠαγδοίοσ δπᾶ μδρι οὗ 
ΤΩΠα οὗἉ ᾿Ἱπάι νι 8] ἱηνοδυραίοτα, πὸ ᾿11}} Βπα (πδὲ ὑΠ6Ὺ 866 ψ τ (Π6 
ΕΥ68 οὗ οἴδιοσβ {{|0 ἱπηρογίδηῦ ροϊηῦ {παὺ 108 Δ ΒΟΥ ἀο68 ποὺ ἀδροπὰ 
ΘΟ Οὖγ Κποσὶπρ᾽ {πΠ6 τπτιΐθσ.] 

ΙΝ. 1} τοραγά ἴὸ {86 ἔτη6 θη [ἢ18 ΕΡ18116 γγα8 ει θη, οὐἹ 168 
Δηἃ ΘοΙ δ πἰδίοσβ 8ΓΘ πού δσῥθθα, ΒΟΙῺΘ γαξοσσιηρ 11 ἴο Α. Ὁ. ὅ8, θυΐ 
{Π6 στϑαίου ραγὺ ῥἰδοῖπρ' 1 Ὀοΐπν οι Α.Ὁ. 6] δῃὰ 64. 1 (48 νὰ θ6- 
]ιον 6) δὼ] νγαϑ 118 δαῖμον, (86 {ἶἰππ6 ΒΘ Ὁ γ88 τ 6 ΤΩΔΥῪ ΘΔΒΙΪΥ 
ὍὈ6 ἀαίοειτηϊπϑα ; ἔον {86 βαϊα δίϊομβ ἔγομλ (ὴ6 βαϊηΐβ ἴῃ 1ἰ8]γ (Η6Ὁ. 
ΧΙ, 24.), ἐοροίμοῦ τ 1Π6 Δροβυθ᾽ Β Ῥγοτηΐβθ ὕο 8686 [88 Τ γε τα 
ΒῃοΥΠΪΥ (23.),, ΡΙΔΙΏΪΥ ᾿μυϊπγαῦθβ {μαὺ Ὦ18 ἸρυΙβοημηθηῦ νγ88 ἔθη Οἱ ΠΟΥ 
ἰοττηϊηδίθα, ΟΥὁ ὁπ {π6 ροϊπύ οὗ Ὀεοϊηρ 80. [Ιἐ νγὰϑ8 ἐπογοίοτε υυϊτίθῃ 
ἔτοτῃ {{8}γ7, ρϑυύθαρβ ἔγοιῃ Βοπμο, δοοὺῦ δἰϊοσ (η6 ΕἸ βι168 ἴο {μ6 (ο- 
Ἰοββίδηβ, ΕἸΡβοβίδῃηβ, δῃὰ ῬΆΙ]θλοη, δηα πού ἰοηρ' Ὀείογο Ῥαὰὺ] Ἰοὺ 
Ἰταῖγ, νἱΖ. αὖ [16 δῃὰ οὗ Α. Ὁ. 62, οὐ ΘΑ ἰπ 68. [ἐ 18 ουϊάθηϊ ΠῸΠὶ 
ΒΕΨΘΓΆΙ ραβθαροΒ, 88 1 ΑΓΟΠΟΥ δα Μδοϊκηιρηῦ πᾶν οὔβαγνθά, ὑπαὶ 10 
ν88 συ 6 η Ὀοίοσο {μ6 ἀσδίταοίζου. οἵ «ΘΓ βδ] 6, πὰ ργοῦθοὶν, Ρτο- 
ἔδδϑοσ ϑίυδγι {81} 8, θυὐ 4 ϑῃοσγί το Ὀοίοσο {Πδὺ δνθηΐ; [ὉΣ 1η ΗθὈ. 
ὙΠ, 4., ἰχ. 25., χ. 11., δηᾷ χλ. 10., [πΠ6 ὕδωρ ]6 18 της Ἰοηθα 88 ἐδεπ 
βίδπαϊηρσ, δῃὰ 186 1,6 νυ} 0168] ΒΛΟΓΙἤ 68 ΔΥῸ ποίιοθα 88 Ὀθίῃρ ἐλέη οἴἶετγϑα. 

Υ. Τα οοοδβίοῃ οὗ υυϊηρ [18 ΕἸΡΙ8116 ψ1}} θ6 βυ ΠΟΙ ΘΕ] Δρ- 
Ῥαγδηῦ ἔτοπι 8ῃ δἰ ογ του] ϑῦν οἵ 118 οΘοηοηΐθ, Τμ6 96 0}718 αἸαἃ ΘΥΘΡῪ 
{ππρ ἴῃ πο ὶΓ ΡΟΤΟΣ ἴο τὴ Πάγανν {πον Ὀγοίγοη 0 δα Ὀ6οη οοη- 
γογίοα ἔγοτα {π6 ΟἸγιβίδη δ. Τὸ ρογβθου 08 δηα (μγϑϑίβ, {πο Ὺ 
Δα΄α6α ἀγροπιοπίβ ἀοσινοα ἔγομι {Π6 ΘΧο 6 ΠΟΥ͂ οὗ {Π6 “6 188} τοϊϊσίοη. 
ΤΉΘΥ ΟὈβογυθα, γ͵76 ΤΏΔῪ 1ηΐ6Υ, {μαΐ {Π6 αν οὗ Μόοβοβ νγχα8 σίνθῃ ὈΥ 
{86 τοϊηἰβίγαοη οὗ δηρε]θ; ὑἱμαὺ Μίοβοβϑ τ [ᾺΓ ΒΌΡΟΓΙΟΥ ἴο «΄68ι1:8 
οὗ Ναζαγοίῃ, γὸ βυβεγοὰ δὴ ἹἸρπομπϊηϊουβ ἀθαίῃ; ὑπαᾶῦ [86 ρῃθ]1ο 



δ86 ]Ἰηϊγοσμοίίοπ ἐο ἐδο νειν Τοείαπιεηΐ. 

ΒΡ οὗ (σά, ἱπδυϊξυοα Ὀγ {μοὴν στοαί Ἰοροαίον απ ρυορῃοὶ, τγ88 
{τυ Βρ] 6 πα 14, δηὰ σοί! οὐ Φοβονδα: πψὰ1|6 ἐπ6 ΟΠ γιβίδηβ, ου (ἢ 6 
ΟΠ ΑΙΎ, Πα ΠΟ Θβίβ Ὁ] 1Βῃ6αἃ ᾿γϊοθδιμῃοοᾶ, πὸ ἰθσιρ]θ, πὸ δἰΐασβ, πὸ 
νἱοί 8, ὅθ. [Ι͂ἢ Τρροϑιίοη ἴο βυοῖ δυρυμθηΐθ, (ἢ6 ἀροβί]θ ββοννβ, 
ναὶ {(Π6 ᾿ΘΑΓΏΘα ἀοοίογθ, βουῖρθο8 δηα οἰάθὺβ δ «}δγιιβαίθπὶ βί χορ Υ 
ἀεηϊθα, υἱζ. ὑπαὶ 688 οὗ ΝαΖζαγοῖῃ, σι βοῦλ μον Πα ἰαίθὶγ ρυΐ ἴο 
ἀφαίῃ, νγὰϑ 88 Μϑβδίδῃ, μ6 ϑοῃ οὗ αοά, δῃὰ {ᾺΓ βυρογῖοσ ἴο τῇδ 
ΒΏ6618, ἰο Μοβββ, ἴο {π6 ρὮ- σοὶ οὗ 186 ΟἹ Τοβίαπηθηΐ, δπὰ ἰο 8}} 
ΟἶποΓ ὈΣΊΘΒίβ ; ἰμπαῦ ἔγοτῃ ἢ18 βυ βου ρα δπὰ ἀθδί!, ψμῖοβ μ6 οπαυγοᾶ 
ἴῸΥ 8, τη ρΥθδῦου Πα] τηογῸ ᾿ἰδϑπρ ὈοποΗΐθ παν σοβαρὰ ἰο [ῃ6 
γγ 8016 Ὠυμηδη ταῦθ, ἴἢ8η {86 “6078 νοῦ ἀογινοα ἔγοτῃ {Π6ῖγ ἰθπιρ]α 
ΒΟΓΨΙΟΘ, Δ Πα ἔγοιῃ {ἢ 6 ΠυΤΊΘΓΟΙΒ σὶΐοϑ δηἀ ΟΥΑΙ ΠΆΠΟΟΒ οὗ {π6 1,αν "16 Α] 
͵ανγβ, ἡ ΠΟ υογΘ ΔΌβο ας] ἱποβηοβοίουϑ ἕο ρσοοῦγα ἔπ ραγάοῃ οὗ 
81). Τα τϑα τ οὗ {86 βδογίῆοα οὗ Ὠἰμμβοὶ ἢ, τ ἰο ΟἸσῖβὶ οθδγθα ἔοσ 
Β1η,, 18 ΟἸΘαΥ]Υ ἀδπηομδίγαϊθα. ΕἼΌοσὰ {686 ἀπά οἴμοσ γριυμπιθηίβ, [Π6 
ΔΡΟΒΌΪῈ ῬγΟΥ͂ΘΒ ὑπαὶ {Π6 γχοὶϊρίοι οὗ “Ψ6δϑὺ8 18. ζηυο πιοῦα Ἔχ! ]θηξ 
δηα ρεγίδος ἔμ8ὴ Παἱ οὗἩἨ Μοβδβ, δηᾶ ἽἼχβογίβ ἰῃβ (υβίίδη οοηνογίβ ἴο 
ΘΟΠΒΙΆΠΟΥ ἴῃ {86 ἔαΣγΠ, δῃᾶᾷ ἴο ἴπ6 ππυγθΑΓ Ὁ ρυγβυΐξ οὐὨἉ 4}} σοί] η 688 
Δηα νἱγίαα. 
ΤΠ ργοαῦ οὈ͵θοῦ οὗὨ {π6 Δροβέϊβ, ἐμβογδίογο, ἴῃ {ῃ18 Ερ' 8116, 18 ἰο δῆῃονν 

[πὸ ἀΘ Ὑ οὗ “6808 ΟἸγδί, δῃὰ {π6 ϑχϑ ]θηοΥ οὗὨ Ηἷβ βαουῖῆσα ἴῃ 1156] 
Δη ἸῺ 118 ΓΟΒ}]18, Τ᾿ ΒΘῺ ΘΟΠΙρΑΓΟΘα τὰ (Π6 ᾿πδύψα ]0η8 οὗἩ Δίοδαβ; ἴο 
ῬΓανοηῦ {π6 ΗΌγοντϑ οὐ 7 6 18} σον 8 ἔγότη γα δρϑίηρ' ᾿μΐο ἴμ 086 τἰῦ68 
8Π( ΘΟΓΘΙΏΟΙΙ68 ἩὙΕΙΟὮ Ἰ6Γ6 ΠΟΥ͂ ΔΡΟ]ἸΒῃ 6 ; πα ο ροϊηῦ ουΐβ {πρὶν τοίαὶ 
᾿πβι ΕΠ ΟἸ ΘΠΟΥ, 88 πλθη8 Οὗ Τϑοοῃο ΠἸδἴϊοη δη αἰοποιηθηῖ. ΤῊ γοϑβοη- 
1ΏΡ8 ἍΓ6 ἰηἰθυβρογβοα τ] ἢ Πυτηθγοιβ βοϊ θπλη δηα αἰδοιϊοπαῦθ νγαγ ἢ ρ8 
δ οχμοσγίδίοηβ, δἀαγοββοα ἰοὸ ἀἰδγοπὶ ἀθθου ρομΒ οὗ ρϑβοῃβ.0 Αἱ 
Ἰρηρστῃ δ. Ῥδὺϊ βῆονβ [86 πδίυγο, οἤοδου, δηα ὐἰαρἢ οἵ ἰδιτἢ, ὮῪ 
τ ΠΙΟἢ ἃ}} {86 βαϊηΐθ ἱπ ἔΌΓΔΘΥ ἀρθδ, βανιηρ ὈΘ6ὰ δοοορίθα ὈΥ (οά, 
ΘΓ ΘΩΔΌΪΟα ἴο ΟΡΘΥ, βυῇεσ, ἀπά ροσγίοστη Ἔχρίοἱίβ, ἴῃ ἀδἔδῃοο οὗὨ {Ποῖν 
ΠΟΥ το]ρίοη ; ἔχουσι ἡ οι 6 ἰδῖκοϑ' οοσδβιοη ἴ0 ϑχμογί ἔπι (0 ϑἰθδα- 
ἔμβίπθββ Δπα ρδύβθνθσαῃοθ ἴῃ ἰπ6 ἰσὰδ ΓΑ, 

ΤΠ6 ἘΡ 8116 ἴο {86 ΗΘ Όγανγβ οομηβὶβίβ οἵ {σθα ραγίδ; Υ]Ζ., 

ῬΔΑῈΤΊΙ. ἀοπιοπϑίγαίεθ ἐδε Τ)οῖΐν ο.Γ7 Οἠγὶδέ ὃν ἐδιθ οχρίϊεὶέ 71)εοἰαγαξίοη5 
97 ϑογίρέμγο. (οὮ, 1.---χ. 18.) 

ἼΠ6 ῥγοροβιθίοη 18, ἐμαὶ Ολγίϑὲ ἐς ἐδ ἐγμὸ Οοά. (ἰ. 1--.ὁ.) ὙΠ6 
Ῥτοοίβ οἵ [88 ἃγϑ, ι 

ΘΕΟΥ͂. 1. Ηἱΐβ βαρ ΥΪΟΥ ΠΥ ἴο Δηρ 618, ὈΥ ἩΒοτὰ Πα 18 ὙΟΓΒΕΪρΡοα 88 
{ποὶν Οτθαίον δηᾶ 1,ογά. (1. 4---1 4.) 

Τηβογθηοο. ---- ΤΠογοίοτο τὸ οὐρὰ ἴο σῖνα Πορά ἴο πΐα. (11. 1--4.) 
ΤΠ βρου συ οὗ ΟἸγιδῦ οὐοσ δηροὶθ δδβϑοσίθα, πούνι  πδίδηαϊηρ' 

Ἦ]Β ἰδ ΟΥΆΓΥ Πυπ Δ Οἢ ἴῃ ΟἿΣ παίαγο (1]. ΜΆ νὴ μουΐ 
ν᾽ Βίοις μα οουἹά ποὺ πᾶνα δοοοι ]Π ]8Π6α {π6 ποΥΚ οὗ Τηδῃ 8 σα- 
ἀοιιρίοη (10---1δ.}; ἀπα Ὁ {Π18 ρυτσροβθο μα ἰοοῖκ ποῦ ὕροῃ 
᾿εἶπὶ ἐμ παίΐαγα οὐ δηρεὶβ, θὰ {μαΐ οἵ 18 ““ Ὀγϑίἤγαη ̓  (ἴα Οοα Β 
ον βϑοΐηρ {πα Πα ἰοοὶς ποΐ Βο] οὗὨ δῆροϊθ, Ὀαὺ οὗ [π6 δερα 
οὔ Αργαΐδ. (16---18.) 

ΘΈΟΥΤ. 2. Η!8 βυρουϊουν ἰο Μόοβθβ, 0 γ88 ΟἾΪΥ ἃ βουυαπί, Ἡ ΠΘΓΘΆΒ 
ΟἸισῖδὺ 18 Τόσα, (1. 1--- 6.) 



 Οὴ ἔδιο Ἐρίϑεϊο ἐο ἐδ Ἡεῦτοιυ5. 587 

Αρρ]οβδέοι οὗ [818 ἀγσυτηθηῦ ἰο {π6 Ὀ6]ονηρ ΗἩΘΌΓγονγβ, ν ἢῸ ΔΓΘ 
ΒΟΪΘΙΏΏΪΥ Μδγμοα ποῦ ἴ0 ΟΟΡΥῪ ἴ86 ΘΧΘΏΊρ]6 οὗ {πον ἀπ ]Ἰονϊηρ 
ΘηΘΟΒίΟΥΒ ΜῺΟ ρΘΥΙΒμΘα ἴῃ {π6 ὙΠῚᾺΘΓΏ6Β8. (11. 7---19., ἴν. 1 
--ὄ1ὅ. 

ΘΕΟΎ. 8. μιν ΒΌΡΟΙΙΟΥΥ ἰο ΑΔΙΌΏ δπα 411 (86 οἴμοσ διρἢ ῥυιθϑίβ 
"ἀεοιηοηδίγαίοα. ΟἾγῖϑῦ 18 {π6 ἴσια ΒΙΡῺ ῥγιθβϑῦ, δαπτ γαίθα ὉΥ͂ 
ΜεοΙομΖοάοκ δηθὰ ἄδγοη. (ἰν. 14---16., ν.--- ἢ.) [Ι͂ἢ οἷ. ν. 1--- 
14, δῃᾷ οἰ. νἱ. (86 δροβϑίϊθ ᾿ηβϑγίβϑ ἃ ραγθηῃοίιοαὶ αἱρταβϑίοῃ, ἴῃ 
ΠΟ ἢ Β6 ΤΟΡσοΥ Β ἴπ6 Ἡθῦτον ΟἸ τἸϑίϊδηθ ἔοσ {Π6}Ὁ Ἰρθόσαποα οὗ 
1Π6 δοτιρίαγχαβ, δηὰ οὗ {π6 ἰσυ τῇ τονθαὶ θα Ὀγ (ἀοά. 

ΘΕΟΥ. 4. ΤὮδ τγρὶοδὶ παίυσο οὗ {86 τἈθογηδοὶθ δπα 118 ἔπσηϊ ΓΟ, 
ϑηα οὗὨ [π6 ογαϊηβηοθδ ποτα ΟὈβοσνοϑα, (1Χ. 1---10.) 

ΒΈΟΤ. δ. ΤῊ ββουιῆοα οὗ ΟὨ γί 18 (πΠαῦ τὰ πα ΟὨΪΥ βδουιῆσο ὉῪ 
ΜΙ 411 (86 1,αν 1.108] ΒΔΟΥ 668 γ6 ΔΡο] Ἰϑμ6α, (ἸΣ. 1]---28., χ. 1 
--18.} 

ῬΛΕΤΙ1. Τὴε Αρρίϊοαίϊίοπ ο ἐδο ρμγεοοάϊπφ «Αγσιιπιεπία απα ΤῬΤΟΟΞ, 
(.. 19---39.---χι, 1---19.) ἐπ τολϊοῖ ἐλε Ἠδεύτειοβ αγὸ ἐσλογέοα, 

ΒΕΟΤ. 1, Τὸ Δ, ὈΥΆΥΟΓ, Δη4 ΘΟΠΒίΔΏΟΥ 1 {Π6 6Βρεὶϊ. (χ. 19---- 
26.) ΤὮβ ὀχβογίδιοη 18 δηΐοτοθα ΌὈΥ σαργθβθηίδιοη8 οὐ (ἢ 6 
ἄδηρος οὗ σὰ] α}}}Υ τοπουποῖησ ΟἸγὶβί, δον μανΐηρ τοοοϊνϑα τῃ6 
Κηον]οᾶρα οὗἩ [86 ἰγυαϊῃ, δῃα 18 Ἰῃύθγβρογθθα Ὑ10ἢ Αγ ηρΒ, 6Χ- 
Ῥοϑίυ]αίοηβ, δα ὁποουγαρθιηθηΐβ, ϑμονίπρ [86 Ὠδίιγθ, 6ΧΟ6]- 
ἸΘΠΟΥ͂, 8)α ΘοΔοΥ οὗ ἔδυ, 1] υϑίγαϊοα ὈΥ ΘΧΆΤΡ]68 οὗὁἩ [86 πηοβὲ 
Θιλϊηθηΐ βαϊηΐθ, ἵγολ ΑὈδὶ ἴο [π6 6πὰ οὗ 186 ΟΙΪα Τοβίδιηθης α18- 
Ῥοηβδῦοη. (Σ. 26---39., ΧΙ.) 

ΞΕΈΟΤ. 2. Τὸ ραΐϊθηοθ δηὰ ἀλ]Προποα πὶ ὑμῖν ΟἸ βίη ΘΟΌΓΒΘ, ἔχοι 
186 ἰαβθοην οὗ ἔοστηθν θδίιθνοσβ, δηα ὉΥ ρινίηρ ραγίϊουΐας αὖ- 
[οηὐου ἴο [16 Θχϑρὶθ οὗ ΟἸγῖβῦ, δπὰ ἔγοπι {Π6 ραΐθτγιαὶ ἀδϑίρῃ 
διηὰ βαϊαίαγυ οἴβοι οὗ [86 1,ογα᾽ Β Θογγθοίομηβ, (ΧΙ, 1 --- 18.) 

ΘΕΟΊ. 8. ΤῸ Ῥδδοθ δῃα ΒΟ] η688, δῃὰ ἰὸ ἃ 16α]οιϑ νδίο βλ] 688 
ΟΥ̓ΟΣ Τμοτηβαῖνθθ δηα ϑδομ οὐδοῦ, δηίογοθα Ὁγ 186 οα86 οὗἩ Εβδυ. 
(χ:. 14----17.) 

5ΕΟΤ. 4. Τὸ δὴ οδοάϊοηὐ τϑοϑρίϊοη οὗ ἴπ6 (ὐοθΡ6], ἀπά 4 γϑνυθγθῃίαὶ 
ὙΌΓΒΒΙΡ οὔ οἱ, ἔγομπι 886 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἜΧΟ ΘΙ] ΠΟΥ οὗ ἴπ6 ΕΟ τ βιϊδῃ 
ἀϊδροπῃβδίιου, δηα [86 Ῥσορου 80 ]}Υ στοϑαίοσ ρῸΣ]Ὁ δα ἀδηροῦ οὗ 
πορ]θοίζηρ ἴἢ. (ΧΙ. 18---29.) 5 

ΘΕΟΤ. δ. Τὸ Ὀτούμουν Ἰονθ, μοβρι τα ΠΥ, δηα Θομαραββίοπ ; ἴο ομαγϊευ, 
σοπίοηἰηθηΐ, δηα [δ6 Ἰονα οὗ (ἀοα, (χΊΙ. 1 ---8. 

ΒΕΟΤ. 6. Τὸ γϑοο]οοῦ {π6 δι ἀπα ὄχϑιρὶθθ οὗ ὑποὶγ ἀδορθαβοᾶ 
Ῥαδβίουβ. (4---- 8.) 

5ΕΟΤ, 7. Τὸ ψδίομ ] 688 ἀραϊηβί [8186 ἀοοίγ 68 ἴῃ σαραγὰ ἕο (}6 
Ββϑουιῆοα οὗἩ ΟΠ γιβί, (9---12.) 

ΕΟΤ. 8. Τὸ σι] Πρ 688 ἴο ὈΘΑΓ ΓΟΡΓΟΘΟΙ ἴον ᾿ΐπι, δηὰ {πη Κϑοϊνίηρ 
ἴο Θοά, (χἢϊ. 13--1δ.) 

ΞΕΟΤ. 9. Τὸ βυδ)οοίζοη ἰο {86} ραβδίοσγβ, δ ῬΧΆΥΘΥ [ῸΣ {Π6 ΔροΒ{16. 
(χ 1}. 16----19.) 

ῬΑΒΤ 1Π1. 7ΤῊε Οοηοϊιιίοη, οοπέαϊπίπφ α γαψοῦ ξὺν ἐδιε Ἠεὗτειοβ, απὰ 
“ροξίοϊοαὶ ϑαϊμέαξίοι5, (Χὶιι. 20 ---26.) 



88 ]ηαϊγοαμοξίοπ ἕω ἐΐο Λῆριο Τεδίαηιοπί, 

ς ΤΠ ΕρΙΒ6]6 ἴο {πὸ Ἡθῦγονβ, Ἀγ. Ηα]ε8 οὔβοσνθθ, 18. ἃ τηδβίουϊΥ 
ΒΙΡΡΙοτμθηῦ ἴο ἴπ6 ΕἸ ΡῚβ|168. ἐο (6 Βοιηδῃ8 δηᾶ (ὐα]αὔαπβ, δηὰ 4180 ἃ 
ἸυΤΑ  ΠΟῚ1Β ΘΟ ΘΠΙΆΓΥ Οἢ ἱμθπὶ; Βπονπρ' ὑπαὺ 411 {86 Ἰαρα] ἀἰβρθηβα- 
[ἸΟῺ τγᾶ8 ΟΥΡΊ ΔΙ ἀοδιρηθα ἴο Ὀ6 Βαρογβοαθα Ὁγ {Π6 πον δπὰ δοίίου 
οογθηϑηῦ οἵ ἰμ6 ΟἸσιβίϊδῃ αἸβρθηβδίϊοη, ᾿ῃ ἃ σΘοηπθοίθα οδαίη οὗ ἀγρὰ- 
τηθηῦ, οὐϊποῖηρ {π6 ῥχοίουπαοεί Κποσ]θαρο οὗ ὈοίΒ. Τῇ ᾿ἱπΐοσῃαὶ) 
ΘΧΟΘΊ]θπο6 οὗὨ (μ18 Εριβί]6, δ οοῃποοίϊηρ ἴπ6 ΟἹ Τοβίαμηθπε δπὰ {Π6 
ΝΟΥ͂ ἰπ [86 τηοϑῦ ΘΟΠΥποίηρ' αηα ᾿ηβίσαοίνα ΔΉΠΟΥ, δηά δἰ ποι ἀδίϊηρ᾽ 
οί τροτο (]]Ὺ ἐμ ΔΎ οἶμοσ ΕἸΡΙ 8.186, ΟΥ̓ ΡΟΥμαρΒ ἰμδη 8]] οὗἩ {μϑιὰ, 
Ρίδοοβ 18 αἰνὶπο ἱηβριγαίίΐου Ὀογοπα 411] ἄἀουθί. γε μετ βπα (ῃ8 
δτοδῖ ἀοοίγί 68, ΒΙΟἢ ἀχὸ βοῖ ἔοσί ἢ ἴῃ οὐμο ν᾽ ραγίβ οὗ [86 Νὲιν Τοβία-- 
τηθηὖ, δίαίθα, ὑγονθᾶ, δῃηὰ δρρὶϊθαὰ ὑὸ Ῥγδοῦοαὶ ρΌΓΡΟΒΕΒ, ἴῃ [86 τηοδβί 
ἸΤΩΡΓΘΒΒΙ͂ν 6 ΤΩΔΏ ΘΓ. ἷ 

ΟΗΑΡ,. ΧΧΙ͂Ν. 

ΟΝ ΤῊΞ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΙΝ ΘΕΝΈΞΒΑΙ,. 

Ι. ΤῊΒ ΕΡιβι168 οὗ Ῥδὺ] ἀγὸ [0] ον δα 1π {π6 πηοάθγη ἀγσαησεηθηΐ οἐ 
1η6 σδηοη οὗ 86 Νεὸν Τοβίαπηθης ΟΥ̓ βαυθη ΕἸ 8.168, Ὀθαγίῃρσ ἴῃ 68 
ΒΆΤΩ68 οὗἨἁ {Π6 δροβί168 4π|ε8, Ῥεΐεσ, ὅπα6, δπα ΨΦομη.2 ἘῸΣ τηδην 
ΘΘὨΓΌΓΣΙΘΒ {Π|686 Ἐρρίβεϊοϑ αν Ὀ6Θἢ σΘΠΘΓΑΙΪΥ ἰοτπηθἃ Οαἐλοῖϊῖς ἘΡίξεϊες, 
--- δὰ ΔρΡοΙ]αἴλου ἔοσ τ μ]οἢ Βον γα οοπ]θοίαγοθ παν ὈΘΘῺ ϑϑισῃοά. 

1. ϑαϊπιοσου δηᾶ οἴμουβ ἤΔΥ6 ᾿πηαρτηθα ἰῃαὶ (ΠΟΥ 6γο ἀσποχηϊπαίοα 
Οαἰλοϊὶς ΟΥ σαηογαὶ Ἐρίβίϊεβ, Ὀδοαιθα ΠΟΥ 6 γα ἀδβισπθα το μα ἰγβϑη- 
ΒΟΥ 64 πὰ οἰγου]αίθα διηοηρ ὑπ (Ἰγιβδη ομυγο 68, [Πδὺ [ΠΟΥ παραὶ 
μδ ρϑγυββα ὈΥ 8|}; ἴον {πεὺ σοπίαϊῃ ὑπαῦ Ομ 6 δαί] 16 ΟΥ σθῃθγαὶ ἀοο- 
ἰσίηθ,  ΒΙΟἢ 8 ἀο νοσοα ὧὸ ἴΠ6 σῃυγοῖαβ ΟΥ̓ [86 δροβίϊθβ οὐ οὔγ 
ϑαγίουν, δπὰ τσ] οἢ τρῶς Ὀ6 τοδὰ τι δἀναπίασο ὈΥῪ (6 υηΐνογβαὶ 
οῃυχοὶ οὗ ΟἸτῖϑύ. [Ι͂π κα τηδηποῦ (ΠΟΥ ταῖρἢὶ δ οΔ]]οὰ σΒΔΠΟΠΪΟΔΙ, 
88 σΟη ΔἸ Πἷπρ' σα ΠΟΠ8 ΟΥ̓ ΡΘΠΘΓΙΆΙ τυ] 68 Δ πα ργθοθρίβ ΒΊΟΝ Θοποθγη 4]] 
Ομ τιβδμβ. παπδβιϊομδοϊν, ὑπ ἀοοίγϊ 68 ὑΠ6Ὺ οοπίαϊῃ ἃγ6 ΕΓ 
σαί μο] . πα οχοο]θαῦ; πα ΤΠΘΥ 4150 σοηΐδϊῃ ρσοηογαὶ γΐο8. ἀρὰ 
ἀϊγϑοίίομβ {πμαῦ σοποθγῃ 411} ΟἸ στ βιδη8, 85 γ76}} δ8 ργθοθρίβ {μπαΐ ἃγθ 

1 Ἠοϊάοσρον, ἘΠΟΒ γ ἀΐοη ΒΓ] συ, ΡΡ. 600---611. γ. ΟΥ̓́Θ 8 ΕἸΧοσοϊ δι ϊοηβ οὐ ἴΠ0 
Ερίϑιϊο τὸ τ Ηδῦγχονβ, Ρρ. 1---44. [0]. εὐϊξ, ΓΙΓκαγάπεοτ᾽β ΟΣ ΚΒ, 8γο. νο]. υἱ. ὉΡ. 381 .--- 
41ὅ.; 4ϊο. νοὶ. ἰϊ]. ρΡ. 324---541. Μδοκηίρ!Β Ρτγοίαςο ἴο ἴ80 Βούτου, νοὶ. 111, ΡΡ. 821--- 
841. 4ϊ1ο. οἀϊῖ, οΥ νοΐ. νυ. ὑῃ. 1-927. ϑνο. ΠΝ Βγδυη Οοτητηθηῖ, ἴη ΕΡίβι, δὰ Ἡδῦτγεθοβ, 
ΡΡ. 1---36. Οδγρζουϊὶ Ἑχεγοϊεδιίομεβ ἱπ Ἐρίβί. δὰ Ἠρθγβθοβ, Ρρ. ἰχἰϊ.---συὶ, ϑοδυηι 
Ηϊ8ι. οἱ Ὑιπάϊορίίο Οπποηΐβ, ΡΡ. 655---678. 1ϑηρὶὶ Οοπιπηοπιδίίο ἀθ Ί᾽[α οἱ ἘΡ 50] 18 
ἈΡοβιοὶὶ Ῥβα], ρρ. 153-160. Φ. Δ. Εγπεδβιὶ 1ϑούοημοβ Αοπαθηνίςδ ἰῃ ΕἸ ρίδε. δὰ Ἠθῦγβοβ, 
ῬΡ. 1---8. 1173--:}85. δ8νο. Π᾿ρβία, 1815, ΜΟΙ] 8, νο]. ἵν. ρῃ. 192---269, Ὧγ. Ηλ εβ᾽8 
ΑὨΑΙγβῖ8β οὗ ΟΒγοηοοΩγ, νοὶ. ἰ(. ΡΡ. 1128---1187. ῬΡ Ιηϊτοά. δὰ 1,βοϊϊοποιῃ Νον. Ἰοβῖ. 
ῬΡ. 38---ΟἹ. 812-.--818, Ἐοδοηπιῦ |6τ, ϑομο δ ἰῃ Νον. Τεβῖ. νο]. ν. Ὀρ. 142--- 148. Μοϊ- 
ἀρ αινογ, [πἰτοὰ, δὰ Ιζδτοβ Οηποηίςοβ ει. εἴ. Νον, Τοῦ. ρρΡ. 8582 .---340. ΑἸΌοτ, 1π511- 
ψαϊοηο8 Ηετγπιθπουϊίοι Νονυ. Τοβί. ἴοπι, ἷ. ΡΡ. 344--2560. Ηρ [ηϊτοἀποιίοη, ἐπ ἰοα. 
Φαηββθοπβ, Ηογιηοπουϊίαᾳαα ϑϑογέθ, ἴομ ἱΐ, ΒΡ. 61-οῦ. ὙΜΙΟΥ ΒΒ δπὰ ὅϑοοιδ᾽β Οοτὰ- 
τηθηϊαγίθδ οα 86 ἘΡίδβι16 ἴο {6 ΗΟΌΓΕΥΕ, . ΠΣ , 
11 Μ88,, 8. οοιπιοι ΡΪδος ἴὺγ ἴμ056 ἘΡΙ8ι168 18 ἱπητη θα δι οἱ  αἴογ (6 Αοίβ οἵ 186 

ἌΡῥεῖίεα; Δ ἸΠοτο (ΠΟΥ ἱΠοΓοίοσΟ ΓΘ ρἰϑοθὰ ὈΥ βοβοὶσ, [δομπιδηη, Τιβοβοπάογί, δαὰ 
ΘΖ. ]168, 



Οἡ ἰδὲ Οαἰλοῖϊο Ἐξ; ίΞξέϊες ἵπ φεπογαῖ. δ89 

Ὀἱπάϊησ ὑροι 411, 80 ἕϑγ 88 {πεῖν δι υαα!!οηβ δηα οἰγουτηβίϑησθθ ἈΓΘ 
βταϊασ, Βαΐ {π686 Υϑιρδυκβ ἀγα ΘΑ ΠΔΠ]Υ̓͂ ΔΡΡ 164016 ἕο ἐπ 6 ΟἾΒΟΙ ὈΟΟΚΒ 
οὔ {6 Νοιυν Ταβίδιηθηῦ, δῃὰ Ῥδὺ} 8 ΕἸ Ρ181168 τὭδυ, ἔοσ. {Π|6 ββῃ6 ΓΘΆΒΟΉΒ, 
π ἢ Θαυ] ργοργιοῖυ, δ6 ὑδγηηθα οδίμο]]Ο οὐὁ σα πομῖοαὶ ΕἸΡΙ81168; [ὉΓ 
116 ἀοοίγποβ ἔπογα ἀο νογθα ΔΘ 88 σαΐμο]ϊο δπὰ δχοθ ]θηΐϊ 88 {πο88 
ΘΟΙΆΡΓΙΒ6 4 ἴῃ (Π86 βευύθῃ ΕΡ! 8.168 ΠΟΥ͂ ὑπάθν οοπβιογαίΐοη. ΤΏΘΥ 
ἸΚονγῖϑ6 οοηΐϑὶῃ ΤΩΔΗΥ͂ σΘΠΘΙΆΙ ργαοαρίβ {Ππᾶΐ ἀγα ΟὈ] σΑΙΟΣΥ ροὰ 41} 
ΟἸγιβδηβ; δηῃά {ἢ6 ραγίουϊαῦ ργθοθρίβ ἃγτὸ ὈΙμαΙὴρ' 80 ἔᾺΓ ἃ8 [86 οἷΓ- 
ουπηϑίδηοοϑ οὗ ΟἸ γι ἴῃ ἸαΐοΥ ἈΡ68 ἈΓΘ δι τδὺ ἴο ἴμοβ86 τοίογγοα ἰὸ 
ὈΥ ἴπ6 ρτοδῖ δροβίϊε οὗ [6 (ἀθ}}]69. 

2. Οἴδμοῖβ δῖα οὐ ορίπίοῃ {παὶ ἱποὺ τοοοϊινοὰ [86 δρρβἸ]δίίοῃ οὗ 
οϑίμοΙο ΟΥ ρθποσαὶ ΕἸ ΡΙβ6168, θθοδῦβα {ποὺ σ6γῈ Ὡοΐ ΓΘ ἴο ΟΠ6 
Ρδυβοη, οἱτγ, ΟΥ ομυτοῦ, Κ {π ΕἸ Ιβι168 οὗ Ῥδῃ], θαΐ ἴο 16 σαΐ)ιοϊἠς 
ολεγοῖι, ΟἸγΙβέιαπβ ἴῃ ρθηθγαὶ, οσ (0 ΟἾ γι βιϊδηΒ οὐὗἨ βϑυθυαὶ σου γῖ68, 
ΟΥ δὖ Ἰϑαβί ἴο 4}} {86 6 18} ΟΠ ΓΒ αηΒ τ θοσγονοῦ ΠΟΥ 6 γα ἀἰβρογβοα 
ΟΥ̓́Ρ {μ6 ἔδοα οὗ [ῃ6 ϑαῦῃ. (ἰοιπηθηῖιθ, Ἰμοοηαβ, ΤΥ ΒΙΌΥ, απά 
οἴϊοσϑ, αν δἀορίϑα {818 οριῃΐϊοι, τ οἢ, ΠΟΥΘΥΘσ, ἄρθϑ ποῦ ἈΡΡΘΆΓ 
ἰο Ὀ6 ν6}} ἐουπαβαὰ. Ὅμὸ ΕρΙ8016 οὗἩ «“δλθ8β νγαϑ, ἱηα 664, πὶ θη ἴῸ 
16 ΟΠ τ βίϑηβ οὗ (86 ὕνγεϊνθ {068 οὗ Ιϑγαδὶ ἴπ [ΠΟΙ βουθσαὶ ἀἴβροσ- 
ΒΙΟΏΒ; Ὀυΐ 1 γγᾶαβ ποῦ ᾿᾿πϑουθοα ἴο {86 ΟΠ γθιδη8 1ὰ Φυἄφα, ποῦ ἰο 
Αομί]6 ΟἸγβυϊαηβ πὶ ΔΠῪ ΘΟΠΟΥ Ὑπαΐανοσ. ΤῈ ὑνο ΕἸ ἰβί168 οὗ 
Ῥρίογ τεσ συ υϊ θη ἰο ΟἸστιδίδη8 ἴῃ ρθηογαὶ, Ὀυΐ ὈΥΙΠΔΔΓΠΪΥ ἀπα ραὰγ- 
ἘΙΟΌΪΑΥΪΥ (Βᾷο86 ὙΠῸ πὰ Ῥθθι οοπνεσίθα ἴγοτῃ “υἀαϊεη. Τῆ βγεῖ 
ἘΡΙ8116 οὗ Φοιῃ δηὰ {πῸ Εὔριβι]6 οὗ ψΦυάθ γγχεῦθ ρβδγῆδρβ ψυϊτίθπ τὸ 
ον 18} ΟἸΥἸβΈ 8 η8; δηα [86 Βϑοοῃά δῃὰ {μιγὰ ΕἸ βί16β οὐ Φοβῃ 6 γθ 
ἘΠ ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ τσ (6 ἴ0 Ραγ συ ΪΑ  ῬΘΥΒΟΙΒ. 

8..ΑΧ. {πϊγὰ ορ!πΐοῃ 18 παῖ οὗ τ. Ἡδιμηοηά, δἀορίοα Ὀν Ὠγ. Μδο- 
Κηϊρμῦ δπὰ οἴμοῦβ, γον γα ὑπιηκ 18 {Π6 πηοδβῦ ργο 4016. [{ 18 1}]8 :-- 
ΤΠ ἤγϑε Ερ 5116 οὗ Ῥοῖου ἀπὰ {86 ἢγβι Εριβι]6 οὐ “οἤη, μανῖησ ἔγομι 
[86 Βοριπηϊηρ Ὀθθῃ τϑοοϊνοα 88 δυϊποηίο, οὐἰδιπθα ἰῃ6 πάπα οὗ 
σαἰμοῖϊὲς οΥ ΠῚ ν ΘΥΒΑΙΥ δοΚπον οροα (πα ὑποΓοΌ σα ΘΔ ΠΟ 1081) Εὐρ131168, 
ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἰο ἀἰδυϊρ δ {Π6ηὶ ἔγοιῃ (ἢ 6 ΕἸΡΙ8.16 οὗ “6η168, {πΠ6 ββοοηῃὰ οὗ 
Ῥρίθγ, {π6 βδοοοπὰ δμᾶ {μιγὰ οὗ Φόδῃ, δὰ ἰδ Ερ βι16 οὗ 46, οοη- 
σογηΐηρ ΠΟ. ἀουδίβ γα αἱ γϑὶ δηϊοσίαϊ πο, δηα Π6Υ ὝΤΟΓΟ ΘΟΠΕ1- 
αἀογοά ἕξ ἸΏΔΩΥ 8ἃ8 πού ὈαΙηρ᾽ ἃ χυΐα οὗ [4118. Βαΐ {ΠΕΡ δα ΠΟΙ ΟΣ Υ͂ 
θείης; αὖ Ἰοησίῃ δοκηον]οαροα ὈΥ {π6 ροποΥ ΠΥ οὗὨ 86 στο 69, {Π6Ὺ 
αἶϑο ὀδιαϊσοῖ 1η6. πδπι6 ΟὗἨ ΟΔΙΠΟ]15 ΟΥ̓ΆΤΠΏΙ ΘΥΒΑΙΥ τοοοϊγοα ἘΣΡΙ8168, 
δηα στ γα δϑἰβθηγοα οὗἩ δα88] δ που τς [86 τοὶ. ὙΏ686 ΕἸΡΙ81168 
ΘΓ 4180 ἰοττηοα σαποπίσαϊ ὈΥ (ἰΔββϑιοάοσγιβ ἴῃ (6 τὰ144]6 οὗὨ {86 5δ᾽χίῃ 
σΘὨἴΌΣΥ, δπα ὈΥ {Π6 τιον οἵ {π6 ῥσοϊοριιθ ἴο {π686 ΕἸΡΙ8.168, τ ΒΙ οἷ 18 
ΘΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ δου θα ἴω “6γοθθ. Τῇ ργοργϊοίυ οὗ {818 Ἰα ο ἀρρε]- 
Ἰατοη 18 ποῦ βαιϑίαοιου Υ δβοογίαιποα, ἢ)ὲὰ ῬΊη βαγϑ8 1ῃδΐ βοιὴβ 1,δἰϊπ 
ΓΙ ΘΥΒ ἢν ο8]]6α {μ686 ΕἸ ρ᾿ϑ0168 οβπομιοδὶ, δἰ  Σ σοπέου παϊηρ [Π6 
ΠΔΠῚ6 ὙΠ οπί 0110, ΟΣ ἰο ἀδποία {πα (ΠΟΥ 8.6 ἃ ρατῦ οὗ (16 οαποη οὗ 
186 ὈΟΟΚΒ οὗ [6 Νονν Τοβίβιθηί. 

Τῇ ορίπίοη [88 θη ὙΘΤῪ ἰγΘαΌΘΠΕΥ͂ δἀορίοα ἰπ {Π|8 σΟΌΠΙΓΥ. ὙΤΠΟΙΟ ΒΟΟΙΏΒ ἰ0 6 
εοῦιθ ἀπο ΠΥ ἰπ ἰάἀοπγπρ [6 Ράδβασὸ οἵ Ηδιιπιοπὰ ἴο νοὶ Μδοκηίρμῦ τοίοστγοί, 
1115. ορίπίοῃ ἢ88 οὗὨ ἰδῖθ γοδγθ ὈΘΟῺ τοροϊγοὰ ἃ8 ἰΐ ἰδ Οτο δοπὶθ πον δυρροδίίου οὗ 
ἽΝ ε55ο]ς. 



δὅ90 ]ηἐγοαποξϊοη ἰο ἐδ ῆειο Τεεζαηιοπέ, 

11, Τὴδ ἀδηοπιϊπαίίοη οὗ (ἰαἰλοῖϊε Ἐρέβεϊες 18 οἵὗἩ ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠπβΙ ἀθγαῦ [6 
ΔΗ ΙΑ Υ, ἴου ΕΣ αΒΟ 1.8 1.868 10 48 ἃ ΘΟ ΠΊΟΩ ΔρΡΡΟΙ]δίϊοπ ἴῃ {86 ἔουΓΙΝ 
σοηίΓΥ, πα 1Ὁ 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΘΑ ΘΓ ; Ὁ Φ0[1π8 ἤτβὺ ΕΡρ18116 15 τορϑαῖ- 
οαἷγ ο4}]6α ἃ οαίμοὶις ΕΡ18116 Ογ Οτῖσθη, ἀπά Ὀγ Πιοηγϑῖυβ ὈΙβπορ οἵ 
ΑἸοχαπάσγια. Οὐ {8686 ΕἸ βί]εβ, ὑνγο οὐἶϊυ, νἱΖ. {86 ἢγβί Ερίβι]6 οἵ 
Ῥρϑίδσ δῃηὰ {π8 ἔσει Ερ 8116 οἵ “οΐῃ, γθῦθ ὈΠΊνΘΓΒΑΙ]Υ τοοοϊνρα ἴῃ {Π6 
Ὅτηθ οὗ Εὐαβορίυβ; ὑπουρῇ [μΠ6 Τοϑῦ σσογα ἔμθη νγ6}}] Κποόνη. Απά 
ΑἸἰμδηδβιαβ, ΕἸΡΙΡβδηΐαθ, πὰ ἰδίας στθοκ τυϊΐοσθ, γϑοοϊνοα βανθῃ 
ἘΡΙΒ|168 συ τΠοΥ οΔ]16ἃ σαέλοῖϊο. ΤῊς βαπηθ δρρϑ]δίϊοι τσὰδ αἷἶβοὸ 
δίνοη ἴο μθὶ ὈΥ͂ ΤΠ: 

ΑἸ Βουρσὰ ἐδ δας (1 ΟΥ οἵ [π6 ἘΡΙ8116 οὗ 7668, {πὸ βοοοπὰ οὔ 
Ῥείοτγ, [86 ΕΡΙδ[16 οἵ Φυά46, ἀπὰ [μὲ βοοοῃά δπὰ (μἱγὰ ΕἸ Ρ180168 οὗἉ Φοδη, 
γγ88 αοϑοη θα ὈΥ͂ Βοπη6 ἀποϊθηῦ ἔδίΠογΒ, ἃ8 τ 6 }} 88 ὈΥ͂ βοιηδ τωοάϑγῃ 
ὙΙΓΘΓΒ, γοῦ Μ1Ὸ ΠΑΥΘ ΘΥΘΓῪ ΓΟΆΒΟῚ (0 Ὀθϊονο [μαὶ [Π6Ὺ ἅγὸ ἴΠ6 ρϑηυηθ 
δηα δυϊποηΐο ῥγοἀυοσίίοηβ οὗ (16 Ἰηβριγϑαᾶ νυ ῦοσθ ὙυΠοθ6 παγηθϑ (ΒΥ 
Ὀοᾶσ. Τηδ οἰαιτὴθ ἴο δι πϑη ον οὐὗὨἨ 1686 ἀϊβρυϊοα ΕΣ ρ᾿βι]68 αγὰ ἀΪ8- 
Ουδβοὶ ἴῃ {86 ἐο]]ονίηο βοοίϊοηβ. 6 τᾶν, ὨΟΎΤΟΥΘΥ, ΠΟΥ ΤΟΣΊΔΓΚ, 
1π80 (86 ῥγιμλ εν Ὁ γιϑθδη8 ΤΟ σα Οχ γι ὶ Υ οϑαϊουδ ἐπ δἀπλϊ ἰη 
ΔΏΥ ὈΟΟΚΒ Ἰηΐο ὑποὶν οδποη, [Π6 σϑη αἰ π 688 δη δα μοη οἱ οὗ ΝΑοΡ, 
ΠΟΥ Δα ΔΗΥ τοάβοι (0 βυϑροοί. ΤΏΘΥ χαὐθοίοα 4}] [Π6 τυϊμρβ ἰογροα 
ὈΥ ΒΟΓΘΙΙΟΒΊη [8.6 ΠΔ8Π168 ΟΥὗἩ [π6 ΔΡΟΒ6168 ; δῃηά, {ΠοΓΘίΌΓΘ, πλοδὺ ἈΘΒΌ ΓΘ Ϊγ, 
ψουϊὰ ποὺ αν σϑοοινοὰ 8ὴγ που ῬγΘΥ]ΟΌΒΙΥ βυ )θοηρ ποτα ἴο 
8 Β6ν6γ6 βου ηγ,. Νοῦν, ἱπουρὴ (πθ86 ἅν ΕἸ [58.168 σοῦ ποῖ ᾿γηστοθ- 
ἀϊαίο! Υ δοκπουν)θαμοα 45 ἐΠ6 ψυγιπσδ οὗ (Π6 Δροβί!68, [818 ΟὨΪΥ βίονβ 
{μδὺ (6 ρογϑοῃβ 80 ἀουδίοα μα πού τοοοϊνθαὰ οοιωρίοῖα δηὰ ᾿ποοη- 
(οβίδ}]6 ονϊάθῃοα οὗ {π6}Ὁ δυϊμοη ον. Βυΐ, 88 ΤΠ6Ὺ ψϑγὰ αἰτουσαγὰβ 
ἘΠΊ ΟΓΒΆΠΥ τοοοϊνθα, γὲ6 Πᾶν ΘΥΘΥῪ ΓΟΔΒΟῚ [0 ὁομοϊυας παῖ, ΡΟμ ἃ 
βίγιοῦ δχαμιϊμαίϊοη, [ΒΟΥ ποτα ἰου πὰ ἴο Ὀ6 [6 σοπυΐηθ ῥστοάυοίοηβ οὗ 
[π6 ἀροβί]ῖοβ, [ἱπάβθϑά, {μ6 δποιθπῦ ΟἸγιϑυδη8 δα δυο σοοα ορροτ- 
[1168 ῸΣ χα πηρ (818 δα] θοῦ, ΓΠΘΥ ΓΘ 80 οδγοίῃ! ἴο συαγὰ 
αραϊηδῦ ᾿πηροβιίοη, ἀηα 80 νγ}]} ἰουπα θα --νγα8 {86 ῖν ἡυσρτησηὶ οοποογη- 
ἴπησ 786 Ὀοοκθ οὗ (8ὲῈ Νὸνν Τοβίδμηθηί, μπαΐ, 88 Ὦγ. 1αγάμποσ [μιδβ 
Το) γκοά, πὸ τυϊτηρ ἡ ΒΙοἢ Π6Ὺ Ρτοποιηοθα σοηυΐηθ 88 γαῖ Ὀδθη 
Ῥτονϑᾶ βρυσίουβ; ΠΟΥ αν 6 δὖ {818 ἀδὺ [Π6 ᾿ἰδαβϑί γθάβϑοῃ ὕο θ6]ϊονθ 
ΔΏΥ͂ ὈΟΟΚ ἰο θ6 ζοπαΐηθ τ δ ἢ {ΠΘῪ το)θοϊοά, 

111. ΤῊ ογάϑσ 'π σι ῃιοῖ [Π686 ΕΣ ΡΙ8|168. ἅγ ρἰδοθὰ 18 [π6 βϑῃλα ἴῃ 
Μ55. ἴῃ σϑῆογαὶ, ἐπουρσῇ 10 ΒΘΘΠ.Β ἴο ΥΔΓΥ ἴῃ δποϊοηΐ δι ΠοΓΒ; δαί ΧἍ 
18 ποῦ ΥΘΥῪ τηδίοσίαὶ ἰῃ ἩΠαῦ ΤΠΔΠΏΟΥ [ΠΟῪ δγα δυσϑδησοά. (ὐουὰ τ 
ἤχ Σὰ σογίδΙ ΠΟΥ [86 ἀαΐα οἵ δδοῖ Εἰ ριβί]6, [Π6 πιοϑὲ παίωῃγαὶ ογάεν 
ψου ὰ 6 δοοογάϊηρ ἴο ὑπὸ μμθ σβθη {μ6 Υ ΜογΘ τυ θη, ΘΟΠΊΘ 
᾿ᾶνο ρμἰδορά (π6 ἴγοα Εριβί]68 οὗ Φόμη βγθῦ, ργοθα νυ θθσδῦβα δ6 τὴδϑ 
1π6 Ὀοϊονοά ἀΐβοιρ]α οἵ ουν μοτὰ, Οὐμοσβ πᾶν ρίνθη {Π6 ῬυΟΓΙΓΥ [0 
(τ ἔνο Ερ βι]θβ οὔ Ῥοϑίδθσ, θθοῦμβθ ΠΥ οοπϑι ἀασθα ἷπὶ 88 ἴπ6 ῬΥΏΟΘ 
οὗ 186 ἀροβί]εβ. ὅϑομῃλθ μᾶυύθ μἱδοοα {π6 ΕΣ ρ185116 οὗὨ 4πη68 ἰδϑῦ, ῥοβϑβι Ὁ] 
Ὀεοδιβα 1 τῦᾶϑ ἰαίθν τϑοοϊγθα ἱπίο {π6 οδῆοη ὈΥ ἴπ6 ΟἸγϑδῃ ομυγ 
ἴῃ σθῆθγαὶ, ΒΥ οἴδοτγβ, (18 Ερ!90]6 5 θθθη μ]δορα Κγβί, δἰῦπον Ὀ6- 
σϑυδα ἰΐ τγ88 σοη)οοίαγοα (ὁ αν θθθῃ {μα τϑὶ πσιθη οὗ {ΠπΠ6 βενθῃ 
Ἐρ 8168, οὐ θδοδῦβο δὲ, Ψ8π168 νγᾶϑ Βιρροβθα ἴο αν Ὀθθῃ [πὸ ἤχει 
ὈΙΒΠΟΡ οΥὨ Φοτγυδβαίθπι, [86 πηοβῦ δηοιθηῦ 8Πα ΘΠ ΓΆ]6, ἀπά {Π6 ἢτβί οὗἁ 
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8}} {π6 ΟἸ τ ϑύϊαῃ Ομ αγομ65; οὐ θθοδαβα {π6 Ἐ18.16 να πυσι ἔθη ἴο ἢ 6 
ΟΒειϑίδμβ οὗ {πὸ ἔποῖνο ὑγ068 οὗ 1ϑγδοὶ, γῇῆο οσα (86 Εγϑί Ὀ6] 1 ον γα, 
ἴὰ [86 ζο]]οτιηρ βθούϊουβ {μι αϑ0.8] ΟΥ̓ σ᾽ 88 Ὀθϑὴ σχοίαϊπϑα. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΘΕΝΈΕΒΑΙ, ἘΡΙΒΊΙΕ ΟΕ σΑΜΕΒ, 

1. ΟΟΝΒΙΡΕΒΑΒΙΕ ἀουδίβ μανο οχὶβίθα γοβρθοίϊηρ ἐπ6 διιῖμοσς οὐ {818 
Ερι8ι1.. Ὑνο δροβίϊοβ οὗ {Ππ6 παπλθ οὗ «81}168 ἃγ6 σῃθηἰϊοποα ἴῃ (89 
Νον Ταδβίδιηρηϊ.3 

ἱ Βοηδοη᾿β ΡῬγοίδοο ἰο ἴμο Οδίῃοὶὶς Ἐρίβι]εβ. Μ|ςπδο] 8, νοὶ, 'ν. ὑρρ. 3269 ---271. Ῥυεὶ 
Ιηἰτοὰά. δὰ Νον. Τοδῖ. ρΡ. 62---ὃδ5. 1, τ ΟΣ Κ8, ϑ8γο. γο]. Υἱ, ὑη. 465---468.; 4ϊο, 
γο]. 1“). ΡΌ. 866, 862. Βοθοηπηῦ Ποσ, 5. ο ἴα, νο]. ν. ΡΡ. 817, 818. 

3 ΓΥἾΒο πεγὸ ἴ86 ᾽ανιεβεα, ἀπὰ σῆο “1Π6 Ὀγοίδγοη οὗ τμ0 1ογὰ," δῖο διηοηρ ἴπ6 φυσϑ9- 
ἔϊοπες νεχαία οὗ ἴΐ6 Β ὈΪςΑ] βδιθάοης, ὙΠῸ τοδὶ] αυοδιῖοπ ἤΟΓΟ 18, ΠΟΙ “ Φδιηθ8 [86 
1 οὐ Ὀτοῖδον," 64]. ἱ, 19.. 5 ἰάθη αὶ τ ἢ} Φ  πλο58. ἴῃ βοὴ οὗ ΑἸρἤῆδοιιβ, απ ἡ ἈθῖΠοΓ ὮὈΥ̓ 1} 
ἘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, “ ΟΙΒΟΓ οΥ̓ [Π6 ΔρΟβ1168 δανγ 1 ΠΟΘ 5806 «“διηο8 ἴΠ6 Ι,ΟΥ 5 τοῖον," ὅι. Ῥϑυὶ] 
᾿λεδη8 ἴο ᾿ποῖἀθ Ὠἷπιὶ διμοηρδὶ [6 ΔΡΟδΙΪο68 ΟΥ ποῖ, 8 τηοδῖ οὈνίουδ ορὶπίοη του] ὰ Ὁθ 
ἴδαῖ ἢ ἄοοϑ ἑόστα ἴηι ΔΠ ΔΡΟΒ116 ; {Πποὰρ ἰδ ΠΥ θα οδ)εοϊοα τμαὶ ἱπ ἕυκὸ ἱν. 26,27. εἰ μή 
8 υϑεά ποὺ ἰο ἱποϊαάς 186 Οὐ οὗἩἨἁ ϑαγορία δπηοηρϑὲ ἴΠ6 οἰτ65 ΟΥἹ [5:86], ποῦ Νδιηδη 19 
ϑυγγίδη δηοηρδὲ ἴη6 Ιβγβ 6} 15} Ἰοροσθ. Α1]], ροσμαρδ, [ἢδὲ γγ σδῇ Β4Υ͂ εὐγίαϊπῖν ἴτοτη (89 
Ῥϑβδᾶρο 1 64]. ἱ. ἰδ, [δὲ Ὀοδίἀε8β Ῥεῖοῦ βδηὰ αἷ8δο 7981:)68 οἵ Φοσιβδι ἐπὶ (Ποῖ οΓ τ06 ΙΔΙΟΣ 
ὍΟΙΘ 8 ΔρΟΒΙΪ6 οὕ 0), δεἷ βὰν ἤομ6 οὗ ἴπ6 δροβῖ!οδ, εἶδον ἀοοβ ΔΡΡΙΥ ἴο Φαδϊαθδ; 19 
αἰ δέοι ἴο θῈ ἀοίοττηϊποα 18, τ᾿ ΒΟῖΠΟΥ τῶν ἀποστόλων ὈῸ Β᾽ ΠΙΠΑΥΪΥ οοπηοοϊοα ΟΥ ποῖ. Τὴθ 
ἸΑΓΓΟΓ ΒΘΘΙῺΒ 106 τποῦὸ ΟὈΥΐϊουβ σοπποοίίοῃ; δηᾶ ἱπ 1π|Κ6 ἵν. ἰξ ΠΙΔῪ 6 βδιἃ {παᾶΐ ἴῃ βοὴ 
106 ῬΟΙΒΟῚ τηατϊκοὰ οὐ ὉΥ εἰ μή Ὀεϊοηρεοὰ ἴο 8 ζΘΏΘΓΑΙ οἰ 458, τοἱάοισᾳ ἴῃ 180 ὁπ0 ς886, δῃὰ 
ἴερεγα ἴῃ τῃ6 ΟἸΒοσ, [μοι ἢ ποῖ οὗἩ ἴδγαθὶ. [Ὁ μα ὕθθη Ἰοῃρ ἃ 4ιοδιίίοπ ἩΠΟΙΠΟΣ σα πιο8. [Π6 
δοηὴ οὗ ΑἸρβῦϑ δηὰ «8π|68 ἴπὸ 1οτὰ 8 ὈΤΟΙ ΠΟΥ ΟΓΟ ΟΥἩΟΓΟ ποῖ ἰΔοης 8]; δηὰ 1 ποῖ, 
ἐλιςσκ οὗὨ ἴπ6 ἵνγο τγδβ ἴπΠ6 ὁπ γῆο ἴοοϊ ἴμο ἰϑδὰ ῸΓ ΤΔΩΥ γοδῚβ ἱπ ἴῃ6 ἌσὨαγοἢ οὗἁἨὨ δοστ- 
ΒΏ]6Π), τρλίολ γδ8 οδ]οὰ Ψδηθϑ ἴΠ0 «π5ῖ, ἀπὰ τολίοὺ 88 τὴ δῃῖθοι οὗ τμὶ5 Ερίβι1]) Α1} 
111686 Ρροΐῃΐ8 ᾶγὸ ἀϊδουδδοά Ὀγ 101. [αν άβοῃ (Ιπϊγοά. 111. 802---812.): Βὸ βιιονβ {πδὶ [ΠΟ γῸ 
ὙΌΓΘ ΘΑΓΙΥ͂ ΟΡ  ΠΙΟἢβ Ορροβοά ἴο ἰάοηε νης ἴἢ6 86. “τῆσδε 8, πὰ νυν τἢ [Π686 ἢ6 ἀρταοδβ; ὑπ 
.Ὲὰ σοπδίάἀογβ (δὲ [8086 Ψ6γῸ τηϊϑία κου γῆο ἀἰά τῃ͵}8 ὈΥ ἰἀοπο γίης Φ8πι|68 τὸ 1,οτὴὰ δ 
ῬγοῖθοΣ τὴ 1ῃ6 ῥγεδίἀθης οὗἩ τμ6 σμυγοῖ οὗἩὨ Φετγαβδοῖη, νοῦ ΠῈ δυρροββὰ ἴο ἴδν Ὀθβῆ 
ΔΠ ΔΡΟδῖΪϊθ. [Ὁ 18 Οἰοασ ἴπαὶ “ Φδιωοβ ἴπ6 διμι," οὗὨἨ τνδοσῃ θαυ ΟΝ ΓΙδιθη ΓΙ ΓΙΟΓΒ ΒΡΘΔΚ, 
Ὰ5 {Π|6ὸ Ἰοδάϊηρ Ροβοη ἴῃ ἴ6 ἩΪ ΟΓΟΒΟΙΥ πηᾶπ σΠαγοΝ, ἀπὰ ἴπδὲ ὈΥ 1818 πᾶῖπθ ΠΟῪ ἀ6- 
δίσπδῦοά τ88ὲ 4 Π|68 ὙΠῸ γγαβ 4150 σδ]] θὰ 186 1ογὰ δ ὈΓΟΙΠΟΓ; 80 [Πδῖ, ἴῃ δοραγαίϊπρ ἰλὲν 
ψατηοθ πὶ 8168 ἴΠ6 ϑοη οὗ ΑἸἹρἤεβαβ, ἘΠ6Υ τοραγάθα {[}}8 ῥργοβδίἀθηϊ 88 ποῖ Ββανίπρ ὕδθῃ 
ὉΟΠ6 οὗ ἴῃς οτχίπαὶ ἵἔνγοῖνο, δηᾶὰ ἴη8 οἰ. ποῖ δὴ ογίρίπαὶ ΔρΟβι]Ὲ δὲ 41}, οὐ εἶδα (88 
ἘδΒοΡῖι8 5414.) ἃ ἐουγίθο πίῃ ΔΡΟδι]8. [ζ ΤΩΔΥ ὃς ἰαἴκοῃ 85 οοσίδί πὶ [Βαϊ ΦΆπηο5 (Π6 δυ8ὲ δηὰ 
Δ 8π|65 186. Ὀγοβίάἀθης οὔ [86 “6 Βα] 6 πὶ Ἐπ υγοἢ Οσα Ἰἀοπεὶοδὶ; πὲ (ἤδη Φοβορθυβ (Απί. ΧΧ, 
8, 1.) ξῖνοβ βῦς ἢ δῃ δοοοιηΐ οὗ ἴπ|6 ΤΏΔΠηοΣ ἴῃ ὙΠ “ Φ8πη68 [Π6 Ὀγοῖποσ οὗ Φεδ8 Μ}0 18 
ο6]1.ἃ Ομ τῖβε " ννὰ8 ρμυῖ ἴο ἀθδι, 88 ἴὸ δῆου δὲ ἐλαΐ ρέγϑοπ 188 ἴπ6 Ἰοεδάϊης ἱπάϊν! ἀπ] οὗ 
ἴῃς ον 5 ἢ Ομ ατοἢῃ. ΤΊ τ '8 ἀ Πα] το ἀνοϊὰ ἰἀοπε νης [Π6 ῥγοβίἀοπὶ Ψ8π|68 {π6 7 8ὲ 
ὙΠ [6 1, τά Ῥγοῖδοῦ: ἱπάθοά 1γανϊ βου, πῃ ὁρρροδὶπρ ὑδαὶ νἵονν, δυονοα νυ σε οοῖβ [6 
ἰΕΒΕἸΠΊΟΗΥ͂ οἵὨ 19 ΘΑΙΥ ὙΓΧΙΔΟΙΘ ὙΠῸ αἰδιληζιίδιεὰ Ὀεῖνεθη 8168 106 δοη οἵ ΑἸρδθ8 δπὰ 
186 1ογὰ 8 Ὀτοῖδοσ. 
ΤῊ αιιοϑείοη 6 ἢ γου]ὰ τϑοῦγ, ἮΠΟ ἰ6 [Π6 Ψαπι|68 ΒροΌΚϑὴ οὗ ἴῃ ἴΠ0 Ἰδἰϊον μα] οὗὨ {Π6 

ῬοΟΚ οὗ Αοῖδῦ [1 [Π686 Ζαπιθβοθ 0 βεραγαῖθα, ΤΠ 6 ἢ βοπια ΤΟΡΙΥ, ἴμ6 Δροδβίῖθ, (Π6 δβδοῃ οὗ 
ΑἸἹρθδυ8, βου ὑ1π6 1, ογά᾽δ Ὀτοί πον," τῆ6 ῥγαδίεἰθης ἰῃ τ6 Ομ ΣΟΝ δὲ ΨΦογυβαίοπι. 1 τῃ686 
ῬΟΙΒΟῺΒ ΤῸ ποῖ ἴΠ6 βϑπηο, ἰξ 18 δἱ 1οδβδὲ γοιδσκαῦϊο ἰδὲ 1π6 Ἰηἀο ἤη6 ὨΔΠΊΟ “7απιεε 18 
δίοηο υϑεα: (ὉΓ ῥΓοΓ ἴο ἴῃ Ὀομοδάϊηζ οὐὨἨ 41:68 ἴ[π6 Ὀτγοῖθοσ οἵὗἠἨ Φομη, να ἀο ἥπὰ ἃ αἀϊ8- 
εἰπειτίοη (45 ἴῃ Αοἴϑ χίϊΐ, 1., 64]. 1. 19.). ν ἰοῆ τγαϑ δδοσνναγὰδ ἃ5 θϑά[] 1 ἸΠΟΓΟ ἸΌΓΟ 
ΤΏΟΓΟ ἴμδῃ ὁη6 οἵἉὨ ἰοδάϊηρ ἱπιροτίδηςο. [1 βῃοι!ὰ ὕο δάἀάεά, ἐμαὶ ἰξ 18. ΟΥ̓ ΠΟ πιδδῃ8 ΟἸΘΑΓ 
πα Ηοροδῖρριβ, οπο οὔ Ὦγ. ᾿ϑανι ἀϑοπ᾿β ὙΠ Ἴ6 5368. [0Υ αἰνίἀΐϊηρ 116 ΨΦαπιθδοβ, ΒΟ] ὕ6 80 
Ὁπἀογβιοοα: ν»ῆδὶ ἢ ΒαΥΒ ἰ8 [ῃαἱ Φ4πι08 [ῃ6 ὈτοΙμοῦ οὗἩἨ ἴπ6 1,οτὰ (ςΑ|16ὰ ὉΥ 41} 180 118) 
Βονεγηδὰ [86 σμυγο ἢ τὶ 186 ἀροβίῖοα; νγμ ον ΤΑΥ͂ τηεϑη ΠῸ πιοτὸ τηδη ἰπδὲ 1818 γγ85 ἢΪ8 
5Ρ66 ἃ] σἤΑΤΩΖΟ. 

. Πι6 Ιϑἴῖοσ ρδτὶ οἵ τῆς ὈοΟΚ οἵ Α-ῖϑβ δεέπι ἴο γεσοσπίες Ὀὰαϊ ὁπ6 ΔΦαπιεθ: ἀπά ᾿ιδᾶ γγὸ ΠῸ 
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Τῆς τοὶ ψῶϑ (6 βοὴ οὗ Ζοββάβο, 8 ββῃδοτιτηδῃ τπροῦ (6 ἴακα οὗ 
(411166, ἀπά {86 Ὀγοίμον οὗ 186 Εὐνδηροϑὶ Φοδη ; ἀπά, 88 δ 18 τε ξ- 
ἔουτΥ ΤΟ ΠΟΠΟΩ͂ ΌΥ 6 Ενδηρο 8 (1η {π6 σοϊμμοῃ ἰοχῦ) Ὀεέοσε 
Φοδη (Ἴχοορὲ ἴῃ 10Κα 1χ, 28.), ἢ6 18 δυρροβοά ἰο αν Ὀδθθὴ {μ6 Ἵἰοσ 
οὗ {πὸ ἵγο. Αϑ δὲ νψὰϑ ρῃϊ (ο ἀδαίῃ ὈὉγ Ηογοὰ Αρτῖρρα, Α.ἢὉ. 44 
(Αςῖδ χὶ!.), 1Ὁ ἀρρδασβ πα ἢ6 τψ͵ϑ ποῖ [ῃ6 δυΐμοσ οἵ {86 ρι5Ὲ]6 
ὙὙΒΙΟἢ. ὈΘΑΓΒ (ῃ6 πδῆηα οὗ 24πη68, Ὀθθοδιδβα 10 ΘΟμίΔ1 8 Ῥαββᾶσαϑ ὙΒΊΘΒ 
Β66 πὶ ἴο τοίου ἰ0 ἃ ᾿ἰδΐοσς ροσίοα, 
Τα οἴοΣ «}41268 τγᾶϑ (86 δοῃ οὗ ΑἹρβδιβ οὐ Ο]δορβδδ; Β6 18 οδ δᾶ 

{π6 ὈγοΙμοῚ ΟΥ ΠΟΑΓ Γοϊδίοη οὗ οὖσ [ωοστὰ (6 Δ]. 1. 18, 19.), δπά 18 αἰβοὸο 
ΘΘΠΟΓΆΪΥ ἰοτιηοαὰ “{Π6 1,688,7 ΡΑΓΙΥ ἰοὸ ἀϊδίϊησυϊδῃ δϊπὶ ἴγοαι π6 
ΟΥΠΟΣ “84Π|68, αηα ῬγΟΡΑΌΪΥ, α͵8ο, Ὀθοαῦβα ἢ6 νγὰ8 ἰοῦγθσ ἴῃ δβίδί ΓΘ. 
γε Βηὰ πο δοοουῃΐ οὗ 818 οαἱ Ὀγ ΟἸγιβϑὶ ἴθ (6 Νὸνν Τοβίδπιθηϊ; Ὀὰέ 
ἢ6 18 πιϑη οηθα ἴῃ 680} [δὲ οὗἉἩ (16 4 ροβι168 (Μαίί. χ. 8.; Μαγὶκ 11. 
18.; Τὰκο νἱ. 16.) Ηδ νγαᾶϑ ῃβοπουγοᾶ ὈΥ «688 ΟἸγὶϑὶ 1} ἃ δερα- 
γ8ἴ6 ἱΠίοΘΓΥΙΘΥ ΒΟΟῚ δέου ἢἷ8 σοϑυγτθοίίου, (1 ον. χυ. 7.) Ηδ νγϑβ 
ἀἰδιϊπσυ θη θα 48 ὁη6 οὗὨ (6 ἀροβί]θβ οὔ {86 οἰγουτηοίϑιου (οἵδ. 1. 18.}; 
Δηα δοου αἰΐοσ ἰδ6 ἀθδίῃ οὗ δίβρμϑιη, 4.0. 84, 8 βθαϑῖλβ8 ἴ0ὸ αν θθθπ 
ΔΡΡοϊΪπίθα ργοϑιἀθῃΐ οσ Ὀίβῃορ οὗ {μ6 ΟΠ γιβέλη ομύγος αἱ ἐ ογυβαίθηι, 
ἴο ἢανο ἀν οἱῦ ἴῃ {πὶ ΟἸΥ, ἀπᾶ ἴο Ββανθ ργοϑι θα δἱ {π6 δοῦποὶ] οὗ {Π6 
ΔρΟβῖ168, “1 οἢ τγαβ σοηνθηθά {πογ α.Ὁ. 49. Ου δοοουῃΐ οὗ 18 
αἰ πρυ ϊδιοά ΡΙΟΙΥ ἀπ βαῃοίγ, Β6 88 βυγηδιηθα ““{π6 υ8ι.7 Βιυΐῖ, 
πού βίαπάϊηρ (Π6 ΠΡ οριπίοη (δαῦ νγὰβ σΘΏΘΓΑΙΥ οηἰοτίδιπϑα οὗ 
Ἦϊ8. σπαγδοίοσ, 18 16 τνᾶ8 ργοιλδίυγοὶ Υ ἰδγηπαύθα ὈΥ τηδγίγτάοπι, 
Δοσογάϊηρσ ἰ0 {μ8 δοουυηῦ οὗ ΗἩδραβῖρρυβ, δὴ βοο᾽ οδίαβίισαὶ ᾿ἰδίογίδη 
80 ἢουΒῃοα ἰοναγβ (δ6 πῃ! 4416 οὗὨ {16 βϑοοπά οθηΐυσΥ. Ηδνηρ 
ΤΏ816 ἃ Ρυ 0] ἀδοϊαγαίίοη οἱἔὨἨἁ 18 (Αἱ ἱπ ΟἸγιδ, {Π6 Βογθ68. πα 
ῬΒαγίβαοθ Ἵχοϊ θα ἃ ἰυτυ]ῦ διθοηρσ (Β6 “6078, ψ ΒΟ. Ὀαρδῃ δἱ [Π6 
[θΏΡΪ6 : ΟΥ̓ δὖ Ἰϑαϑί [Π6Ὺ δυβι] θα ἐΠποιηβοῖνοδ οὗ ἃ ζ,ῬΘΠΘΓΑΆΙ αἸδίαγ Όδποο, 
ον νοῦ ᾽ὑ τηῖϊσῃὺ ἤν οτἱρὶπδῖθά, ἀπά ἀδιημδηαοα οἵ «“ἀπι68 8} θχρ οὶ 
Δηα ΡυΌ]16 ἀφοϊαγαίίοη οὗὨ Ὠΐ8 βοηἰπηθπίθ σοποογηϊηρ (ἢ6 Ομαγαοίογ οὗἉ 
Ομ γι, ὍΤΠα προβί]θ, βίδπαϊηρ οὰ δῃ ΘΠ ΠΘΠΟΘ ΟΥ ὑδι]οιαθηῦ οὗ {Π6 
ἰοηρ]6, θμοθ 6 οοὐἱὰ 6 ποαγὰ ὈΥ {πΠ6 δββϑια]οά τυ] μα 6, 
δυονοα [18 ἴδ: 1}, πα τηβϊ ἰδ ηθα ἢΠὶ8 οριπΐοη, ἐμαὶ «688 σψγχ88 (86 
Μεδββίδῃ. Τμὸ 96 0)18 γογα δχαϑρογαῖθά, δηα ῥγθοὶριδύθα [λ1πὶ ἴτῸπὶ 
{π6 θαυ ]οθηῦ τ ἤοσο ἢ6 γγᾺ8 βίδηαϊηρ ; δῃηά, 88 6 ψχαϑ ποὺ ΕΙ]Π6οἀ Ὁ 
186 [4]1, (ΠΥ Ὀοραῃ ἴο οδδί βίοῃμθβ αὖ ἔῃ. ὙὍμα ΒΟΙΥ δροβί]θ, Κηθεὶ- 
ἴης; ἀονη, ργαγθα ἰο Οοἀ ἰο ἔογρῖνε ͵8 ταυγάδσεσβ, ὁπ6 οὐ σσβοπι αἵ 
Ιθηρίῃ βίσιοὶς ΐπὶ 11} ἃ Ἰοηρ Ρο]6, Ἡν ΒΙΟΝ ἰογταϊπαίθα [8 116. Αο- 
ΘΟΓαΙπρ ἰο Ηδροθρρυβ, {816 νοΐ ἰοοῖς ρῥἷδοα δδουῦ (π6 πιο οὗ [Π6 
Ῥάββονθὺ Α.Ὁ. 62. Αἱ {8ὶ18 {1π|6 {π6 ργοουχαίογσ Εἰ δβίῃβ 18 βυρροβϑά ἴο 
αν Ὀδοη ἀοδά, απα 18 βυσοθεβοσ ΑἸΌιηυβ δα ποῖ αγγινϑα : 80 [δα 
16 ῥτονῖίποθ νγαϑ ἰοῦ ψὶπουῦ ἃ σονοσποσ. ϑοἢ ἃ βϑάϑοι Ἰο Ἐς {Π6 
76 ν)8 αὖ ΠΟΥ τὸ ργαίν (ποῖγ ᾿Ισθηου8 ἀπα ἑαγθυϊοπὶ 108: 
δη4, ΠῸΠ, {πΠ6}Γ ΚΠΟΜΙ σΟὨλγαοῖοσ δηπ βοηζπηρηΐβ αὐουῦ (ἢ18 {1π|6, 

ΑΛΒΟΓ ἱπίογτηδίίομ, 1 ϑαρροβο ὑπαὶ νγὸ βῃοι7Ἱά β ΡΥ τοσαγά ἢἰπι ἃ8 186 δροβίϊο, [Π6 βοῇ οἵ 
ΑἸρΡἤυΒ, δη ἃ ε8 1η6 διυῖπογ οὗ (Πἷ8 ΕΡίδιϊα. 

1 τηυδῦ ὈῈ σοπίοηϊ ἴο ΓΟΙῸΣ 85 10 ὙΠῸ ννογο ἰηϊοπάοα Ὀγ “πὸ Ὀτοίγοη οἵ ἴδ 1,οτγὰ " ἰῸ 
Μτ, ΑἸ ογ 8. ποίθ οὐ Μαίϊ. χὶμ, ὅ5., δηὰ 100 τοϊδγκβ τυ ίοἢ ἢν 85 οαἰ ἃ ἕοτι ἔτοπι {6 
Κεν. ΟἸαῦῖο8 ΑΠΠοΩΥ ϑινιίηδοη, Μ.Δ., ἴθ (0 Φοῦγπαὶ οὗ βδεαοσχοὰ 1 ογαίαγο [Ὸσ Ψ0}7 
18δδ, "Ρ. 394---401].] 
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ΠΟΥ 6Γ6 ὙΟΡῪ ΠΠΚαΙν ἴο οαῦγδαοο {ΠπΠ6 ὁρρογίαηϊγ. ἯΚ78 τὴδὺ {Π|π||6- 
ἔοτο ἀδίδα [Π6 δροβί θ᾿ β ἀθδίῃ αὐοιυΐ ὑπ6 [1π}6 δϑϑίρῃα ΕΥ̓ Πρ βρρυ8, 
νἷΖ. Α.Ὁ. 62, πῃ ὙΠΟ} γοᾶγῦ 1 18 ὈΪδοθα ὈΥ πιοδῖ ᾿δαγπϑα τηοη ᾿ἷ, 80 
δ΄ ἃστορά ἴῃ ἀδίϊηρ {16 Ε ρ8116 οὗἁ “ἀπ|68 1ῃ {π6 γϑαὰγ 6]. 

11. [ὙΠῸ Εριβ:16 οὐ «δπ|68 18 ἴ[|6 ἢγδϑὺ θοοῖὶς ἐπαῦ 6 αν ἴἰο 
σοΟΒΙ ον οὗ (ποθ ἀββουῖρθα ὈΥ ΕΒ Ι8 δ8 ορροβο ὧψ δοπιο. ΥΥῸ 
ἌΓΘ ποῖ [0 [66] Βυγργιβα {παὶ ΕΣ 8168 πού δἀαγθεβθα ἴο ἃ ραγίϊου αν 
ΘΠ ΣῸἢ βῃοι]α Ὀ6 ΤῸΓ ἃ {ϊπ16 ΘΟ ρΑΓ λυ οἷν ἀηόνῃ ; {{π|8 τνου]ὰ Ὀα 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ πθαὺ ψγ͵ὸ Τὶρῃΐ οχρθοῦ 88 ἴο δὴ ΕΣ 8116 το {π086 ἔγοπι 
διηοηρδῦ [Π6 1Βγ46]1 {18} παίϊοη ὑγο δά Ὀδ]ονοα τη ( σὶβί. 

“ Τῆο ἢγϑῦ σγῆο τραῖκοβ ἐσργεβε τηθηϊίοῃ οὐἁἉ (πϊ8 ΕΥΡ18116 ὅψ παπιθ 18 
Οτίρϑη, ἢ 1886 ἴοσταοῦ ρμαγί οὗἨ πε {πἰγὰ δοηζατΥ : Πα ατιοίθϑ 1{ 48 1Π6 
Ἐι5616 δὐγιθυίοα ἰο «4π|68 (ὡς ἐν τῇ φερομένη ᾿Ιακώβου ἐπιστολῇ 
ἀνόγνωμεν. ἘᾺ. )6 Ϊα Βαθ, ἵν. Ρ. 306.) Ἡδπορσ 10 18 ργοδαὐϊο {παῖ 
Οὐσοη δ ἰσδοῦον, ΟἸοιοηΐ οὗ ΑἸοχαπάτια, πὸ οἵ (ἢ18 ΕΣ 1816. 7]}8 
ΒΡΡΟΒΙ ΟῚ 18 Θοπβστηθα ὈΥ͂ ἃ δβίαϊοσηθηΐ οὐ (ὐββι ἀοσ 8, ἃ τεῦ οὗ 
[Π6 βιχίῃ σθηΐασγ, ὑμαῦὺ ΟἸοπιθηῦ ραν ἃ ΒΟΠΏΏΔΙΎ οὗὨ {Π1|8 ΕἸΡΙ8(16 
(ἰοροί μοῦ τ ΟΥ6Υ8) ἴῃ ἃ ποσκ οὗ ἢϊ8 ὙΠΙΟΝ 18. ΠΟῪ ἰοϑὲ : 1{ 88, 
ον ανοῦ, θ6οη ἀουδίοα ψΒείπμοσ {Π6 πᾶπιὸ οὐὗὨ ψάαπιεβ, ἴῃ {Π6 Ῥαββϑᾶρο 
οὗ (ὐδϑβιοάοτγιιϑ, 18 ποὺ ρυὺ ΟΥ̓ τηϊδίακα ἴοσ ὠμκάθ. Ἰτοπθυθ βαγβ8 οὗ 
ΔΌτγαπδμι ὑπαὺ “ἠδ τσαϑ σαἰϊοά ἐὴο Τγϊεπα 9 Οοἀ." (6. Ἡ. ἵν. 16. 2.) 
ΤῊ8. ἸοοΚ8 Π| δῇ δοαυδιπίδησθ ἱἢ {Π|8 ΕΡΙ8116, Α βίτοηρ ἰδ5{ἰ- 
ἸΠΟΠΥ͂ ἴο {Π|8 ψΤΙΠηρ 18 ρίνθη ΟΥ̓ {π6 οἷά ϑὄγσιδο νϑυβίοη οὗ ἴῃ Νοῖν 
Τερίαμχοηΐ, ἴῃ Ἡ ιοὗ, δἰ πουσἢ [86 οἴμοσ ὈΟΟΪΒ ορροβοα ὃψ βοηι6 ἈΥ6 
ἀρβοηΐ, {818 ΕἸ ΡΙ816 18 σοπίαϊ 64.᾽" 

Ϊὴ τἈ86 νιϊπηρβ οὗ Πιοηγϑῖαβ οὐ ΑἸδχαπάγια {πο γ ἀγα ἔϊσο οἰ 0 }8 
ἔτοιῃ [818 ΕΣ 8116, --- οἴδρ. 1. 17. δηᾷ ἰν. 1. ( ̓οηγϑιὶ Οροσα, Βοιμς, 
1796, ρ. 32. οὐ 200.) 

Ιῃ 186 Ὀερίπηϊηρ οὗ (ἢ6 [ΟἸ]ονίησ Ομ ΣῪ 1π6 τϑοθρίϊοη οἱἁ {818 
ἘΡΙ8Β1190 γγαβ, 88 Δ 8660 ἔγοιῃ ΕἸΒΘ 1.8, Ορροβοά ὈΥ βοπιθ, θυΐ αἴϊοτ- 
ὙΥΑΣ8 10 θΘΟΔΠΊ6 σΘΠΘΓΑΪΙ, ΔΒ ΠΥ 6 ἰοαγποᾶ ἔγοιι «) Θγόπια δηά οἴθογβ; 
ἀηα (δυ8 Ὁ ἤηα8 118 ρΡΙδοθ ἴῃ {Π6 [1618 οὗ 6 Νονν Τοδίδιμθηί. “" ΤῊ]8 
18 }υδύ ψῃδῦ γα ταὶσῃΐ οχρθοῖ: ἃ ψυϊηρ, Ππ|16 Κπούγη δὖ Εγεῦ, οὐαὶ πϑ 
8 ὩΟΓΘ σἜΠΘΓΑΙ οἰτου] αὐίοη, δηα [ῃ6 Καον]θαρθ οὗ {86 τυϊπρ' 8πα 118 
ΤΟΟΘΡΙΙΟη ΡῸ δἰτηοδί ἰοροίμοσ, ὍΤμθ οοηΐδηῖβ Θηγοὶν Ὀ6Εὺ {π6 δηΐ!- 
ΔΌΣ Υ  ΒΙΟἢ {86 ττιϊηρ' ο]Αῖ πη; ἢ0 ευἱάοπος δου] ἃ ὃς ρἴνθῃ ἴον σο- 
)δεοἴηρ ἴῦ ; 10 αἰ Υ8 ἴῃ 118 8016 παΐυγο ἔγομι 86 100] 188: δηα βρυτγιουβ 
ΜΎΠῊσΒ. μαῦ ἔοσι τη (88 παπηο οὗὨ (818 «“Δπ168 ; δῃα {πι8 18 σταάυαὶ 

. Ἡεροδίρραβ, οἰξοὰ ὈῚ Ἐπδβονίιθ, Ηἰδι. ΕΟ]. 110. 1ϊ. ς. 238. Ευβεθ8 αἷβοὸ 4οῖο8 ἃ 
(τοῖὰ Φόδβαρδιβ, ἰμδὶ 18 ἢ0 ἸΟπρῸῦ οχίδης ἰη ἢἷ8 ψόοσῖκβ, ἰπ τ Βὶς ἢ [6 96» 188 Εἰδέοτι λα 

ΠΟΙ ΒΙΔΘΓΒ {Π6 τη βοσῖθ8 ἩΓΒΙΟὮ ΒΙΟΥΟΥ θοῦ ουοσν ΒεἸπιοὰ 8 ΘΟΌΠ ΥΥΠΔΘη 88 ἃ υἀρτηοηΐ [ὉΓ 
{ΠΟἿΓ πυγὰοῦ οὗ Φ8πη68, Ὑποπὶ ἢ6 68118 ἃ πιοβὶ γἱρῃ δου ρογθοῦ. ΤῊ ραπαίῃθη688 οἵ 
δ βορ 88 ἰΘΒΕΪΟΠΥ [48 Ὀδθῃ αποβιϊοποὰ, 8δὸ {πδὲ ΠΟ σοϊΐδηοθ οδὴ Ὀ6 ρἰδοθὰ προῦ 1. 
Οὐ δηὰ ϑογοσλα οἷνο ἰξ 88 δυιῃοηῖίο, δὰ ΠΟῪ ἀγὸ [Ὁ] ονσεὰ ὉΥ Βίδμορ ῬΘΆσϑοπ, 80 
᾿ὰ8 ἀοίδηδοά ἱϊ8 σαπαΐποηθβθ. Ὦγ. Ἰ)οδάγρο σοῃβίἀεσβ [06 [οΒΕἸ ΠΙΟΠΥ ΟΥ̓ ΦοΒορ 8 85 
ἘΠΨΌΓΉΥ οὗ ογθάϊι ; δηὰ Ὦγ. Βοηβοη {πίη Κα ἐπὶ ὈΟΙΪῚ ἢ δοοουηῖβ οὗἁὨ Φοβορῆυ8 δηὰ 
Ἠδεροδῖρριιϑ Ἀγ οχίγοιηθ Υ ἀιἱουδ. 

2 γ. Ἰατάπον᾽β ἤογκε, ϑνο. τοὶ. νἱ. ρρ. 468---502.; 410. νοΐ. ἰϊϊ. ΡΡ. 368---384. Ὧγ. 
ΒοηΒΟ ΙΒ ΗἸΒΙΟΤΥ οὗἩ ϑαίπηι Ψαΐηοβ, ὑσγεῆχοα ἴο ἢἷβ Ῥασαρῆγαβο, ρρ. 1---18. 24. εὐϊξ, Μ|- 

ΠἤΔ6]18, νοὶ. ἦν. ὑΡῃ. 378---299. ἘΣ 
8 16 8᾽86 “ Ιδοῖατο οἡ 16 Ηἱδιοσγίς Ενίϑοθηοα οἵ τὴς Αὐἰδβουβῖρ δα ὙΤγδηβηι δϑίοῃ 

οἵ 6 ΒοοΚβ οἵ (ἢς Νοῖν Τοβίδπιοπε,᾽" ΡΡ. 56, 57. 
ΧΌΙ,. 1Ὑ΄Ὸ φᾳ 



δ9θ4 7αηἰγοάμοίϊοη ἰο ἐλο Νριο Τοδίαηιοπέ, 

Τοσορίϊοη ἰθ ἰο Ὀ6 ἀοοουπίοα (ῸΓ ἔτομπι 115 Πανίησ;, ἔγοτα δαυΐν {ἰπη68, 
θθθη Κπονῃ ὈΥ͂ Βοπ16 ἴο θ6 ραηιΐπα (48 Βιονγῃ ὈΥ [Ππ6 ΘΥΤῖδΟ γΘΓΒο 1), 
δηα {018 Κπουν]θάρο μανίησ αἰογναγβ βργοδα ποτα τ] 6]γ.᾽}] 

1171. (ὐοπιπηοπίδίουβ πα οὐἹ 08 ἃγα ΕΥ̓͂ ὨῸ ΤΏ688 Ἀρτεθα σοΠοοΓηϊηρ 
{Π|6 ῬΡΘΓΒΟῚ5 ἴο ποιὰ {818 ΕἸΡΙ8:16 ψγα8 βἀἀγοββοα, Β6Ζβα, δυο, β'οοιί, 
Ἐλρτιοῖαθ, ΒΙΒῆορ ΤΟ] η6, δηα οὔ]ιθσβ, ἀτὸ οὐ ορϊπίοη ἐμαὶ ἐὺ τγὰβ 
Δαἀαάγθαβοα ἰο ἴπ6 Ὀδ]ονιηρ 6 Ὁ}7ἷ8 ὙγῺΟ ὙΟΓ6 αἰθροσβθα 4]} ονϑσ {116 
ψουα, Αὐτοίϊυ8 δπὰ Ὁ γ. ΤΑΙ! {π1ηὶς ὑπαὶ 11 γ88 πυυ! θη ἴο 4} {116 
Ρθορὶο οὗ [βγ86] ᾿ἰνίηρ οαὐἱ οἵ δυάφα. ἈΜΠΟἢ 8618 ΘΟ  ἀθγβ ᾽ξ οογίδϊ ἢ 
{παῦ απηο8 τγοίθ 0 ῬΘΥΒΟῚΒ. Αἰγοδαῦ σοηγνογίθα ἔσγοιη «υἀαίδτη ἰο 
ΟΠ γιβδηϊν ; ὈὰΓ αὖ {Π6 βαπ|6 {1π|0ὸ 6 Ὀ6Ι16Υ68, 88 ὕΠ6 ἀροβϑίϊθ τ ῦβ 
ὨΙσΉΪΥ τεβρεοίοα ὃγ {πὸ «6 ὺ8 ἴῃ ρϑπογαὶ, ἱπαῦ ἢ6 τ ἸΒῃ6 4 δηὰ ἀδϑισποή 
{παΐ ιτὖῦ Βῃουϊα αἶϑο θ6 γϑδα ὃν [6 προ] ϊονὶηρ 9} 6νγ8, πα ὑμαὺ {1118 
(ἰδβίρῃ δῃὰ ᾿πίθηθοη πα βοηλα ᾿ηθΕπ θη ο6 οἡ [86 ΘΠΟ166 οΥ 818 τηδίδγία 8. 
Ὧν. Βοηβοη 18 οὔ οριπῖοῃ ὑμπαῦ {818 ΕἸΡΙ81185 τγῶᾶβ δἀάγαββεὰ ἰοὸ {{|6 
οοηνεογίοα «6 »γ78 οι οὗἩ Ῥα]δϑβίιηα ; θυΐ ΥΆΙΌΥ, Τιαγάποσ, πὰ αἴϊζου 
{π6πὶ Μδοκηισῦ, {π|π|ς 1 τγᾶθ τσ ϊίθη το ἐπα τι 016 6188} παϊίοῃ, 
ὈοΟῚΒ πὴ πὰ πιδβουΐ ιάφα, τ μοίμοῦ 6] γοσθ οσ ποί. ΤῊϊδ 
ΟΡ ΠΙοη 18 στου παρα ΟἹ ΒΟΙ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ ἴῃ ἐπ6 ἢγβύ ἴθῃ σϑῦβ68 οὗ {Π6Ὸ 
ἔουτίἢ οΠπαρίεον, δηα ἴῃ 1886 βγϑῦ ἔνθ νϑῦβεϑ οὗ {86 ΗΠ ομαρίογ, τσ ῃῖ ἢ 
ΤΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟ ἴο Ὀ6 ΔΡΡΙΟΑΌΪΘ ἴο ὉΠΡ6 Ια νοΓΒ ΟὨΪΥ : δὰ τῶ {Π|ῈΚ, 
ἢ ΒΊΒΠορ ΤΠ] 6 ἀπά οἰμοσβ, ἐμαὶ 'π {π686 ρϑβϑβαρθβθ {π6 ἀροβί]8 
Δ] υἀ68 τρθγοὶν ἰο (δ8 ρστγοαῦ σου ρίϊοηβ ἱπίο ψΒιοῖ (6 ἩΘΌΥΘΝ 
ΟΠ γἰβιϊδηβ μαὰ [Ἀ]16 ἢ δ ἰῃπαὶ Ὁἰπ16. 
0 ἀοα8 πού Ἀρρθᾶσ ῬγοῦδὈ]6 {παῦ 7}861λ68 πουϊὰ ττῖΐθ ραγὶ οἵ ἢ 18 

ΕρΙ8116 ἰο θ6]:θνθγβ, δια ρατὺ ἴο πο ϊουθγβ, τ Πποὰῦ ΔΏΥ͂ Τα ἢ ΓΟ ΟΥ 
ποίϊοα οὗ τὺ ἀἰϑέϊποίίοη. [{ Βῃουϊὰ «α'δο 6 σοιλοιθογοα, {παὶ [ἢ19 
ἸυρΊ8016 σομίϑι 8 ΠῸ σθηο ΓΑ] διριυπηθηῖβ ἔοῦ ἐπα (γαῖ οὐ ΟΠ Ἰβιϊαπιῖγ, 
ΠΟΙ ΔΗΥ͂ ΤΕΡΓΟΟΥΙ͂ οὗ {Π086 ψῈῸ τοίβοαὰ ἴο θιαῦγασο 6 (ἀο8ρ6]; δηά, 
{πογείοσο, ἰμβοιρὰ Βίϑμορ Τοπλ]η6 δαἀπιιβ ὑπαῦ [6 ᾿ἸΠβογ ΡΟ “ [0 {116 
τοῖν {1068 {παι 816 βοαϊοσϑα δργοδα " τὶρῦ Θομργοοπά Ὀοίἢ υπ- 
Β6]ανῖηρ; ἀπά Ὀ6]Π]οντηρ 618, γϑὺ δ6 18 οὗἉ οριπίοη ἐμαῦ 10 γγᾶβ ἰηςα παρα 
ἴον {π6 Ὀδ]Ἰανὶηρ {6 )718δ ΟἾΪΥ, δῃὰ ποῦ δύ, δηθ8 αἰἃ ἢοῦ δχρυθδβὶν 
ΤΆ Κ6 ἴπ6 ἀἰβογιτϊηδῦομ, Ὀδοαῦβθ ΠΟΙ ΠΟΥ ἢ6 ΠΟΙ ΔΠῪ ΟἰΠΟΣ Δροβί!α 
δυο πουρὰὶ οὗ τυύύϊηρ ἴο δὴν Ὀαΐ ΟΠ γιϑδη οομνογίβ. “ ΤῊς οδ]θοΐ 
οὗ {π6 δροβίο]οαὶ ΕἸ ρ᾽8ι168," μα ἔσο. ΟΌΒογνββ, “Κ γγαδ ὕο οοηῆγπι, ἀπὰ 
ποί ἴο οοηγογῖ; [0 δοτγοοῦ ῇἢδΐ γα8 8188 10 ἰῇοβα το ἀϊα με]ιανρ, 
αηά ποῦ ἴῃ ἰποβα ὙΠῸ αἀἸα ποῖ ὈοΙϊονθ. Τὴ βθηβδα οὗ 1ῃ6 αὔονο 
ΣΠΒΟΣΊΡΌΟΙ ΒΘΘΠῚ8 ἴο δ6 ᾿ϊπυϊ6α ἰο {π6 Ὀ6]]ανΊηρσ 6.085 ΟΥ̓ ἡ Βαΐ [0]1]0νὉ8 
Δἰπγοϑί πη]! ϑῖγ, “ ΤῊΝ [118] οὗὁἨἍ γοῦ δ που κοίῃ ραιοηοα.᾽ ([. 3.) 
Απά αραϊῃ, “ ΜΥ Ὀγοίδγοη, ἤανα ποὺ {πῸ ΛΔ} οὗ οὐν 1 οτὰ «Γ68ι8 
Οσῖβί, [π6 Ἰμογὰ οὗἁ ροσυ, ψ 1 σαβϑρθοὶ οὗὨ ρεσβοηβ.᾽ (11. 1.) ὙΠθϑα 
Ραββηρθδ οσομα ποΐ Ὀ6 δὐἰάτγοββαὰ ἰο Ἀηρο]ΐονεσβ." 3 

Δ Ὑτορο 658 “ Ἡϊδίοτ!ς Ενίάθησα,᾽ ἢ. 57. 
Ις ἰβ 6} Κποόνῃ ἴπᾶὶ Μαιτίη 1, αἴ ποσ, ἔπ [Π6 ΟΑΥ ΟΣ ρατὶ οἵ [86 Ἐοίοττηϑίίοη, βροκο ἴῃ 

8 511, Πτἰπρ τηϑῆποῦ οὗὈ [π|8 ἘΡ8116, ν ἰοἢ μα οδ]οὰ δἰγαπιίπεα δριδίοία, ἃ ΒΊΤΑΜΥ Θρί56]Ὸ, 
δηᾷ ἐχοϊαάρᾷ ᾿ξ δἱ ἢγβὶ ἔγοτῃ [86 βδογοᾶ οαῆοῆ οὔ δοοοιὰηῖ οὗ 118 δυρροδοὰ Ἵοπιίγεαϊςιίοη οἵ 
δι. Ῥαιΐ σοποοτηίηρ [Π6 ἀοοίγπο οὗ ἡβεἰβοδιίοη ὈΥ ΓΑ ἢ, Ὀϊζ τῆογα πιαίαγθ οχρογίεποθ δηά 
ἀδαροσ ΤΟΒΘΆΓΟ ἱπάποςρὰ Ὠἰτη δαυβθοα ΠΥ [0 τη Ὗ ἢΪ8 ΘΧΡΓοβδίοηθ, ΟἸ ΓΒ (οἰ ονγεὰ 
δεῖται ἴῃ 18 ἡ ρτησηϊ, Τοστπο ἃ Υ ΠΟΥ οπ φμὀ)εοίσε στοιπάδ. 

᾽. Βίϑορ Τοπι ς᾽ 8 Εἰοπιοπίθ οὗὨ Ο τε Τβοοΐογν, Ρ. 472. 



Οἡ ἐλ Οτηεγαὶ Ἐρίϑέϊε ο «ζαπι68. ὅ9ὅ 

ΙΝ, ΤΏ ἀδβιρῃ οὗ 86 δροβίϊα «}41|68, πὰ τ ηρ [818 ἘΡΙΒ616, τῦο 
ΤΩΔΥ ΤΟ] 6αέ, ΠῸΠπλ ἃ ΘΟΠΒΙ ἀογδίοη οὗ 18 οΘοηίθηΐϑ, ἰο Ὀ6 85 [Ο]]ΟΥΤΒ : --- 

Εἰγεί, ἴο Ῥγονθηΐ (86 “6188 ΟἸ τ βύδηβ ἔσομαι ἔἈ]]Πὴρ' πο ὑπ6 νἹο68 
ὙΠΟ Δρουηα θα δγοηρ {Π6 «608; Β0 ἢ} 88 ΓΘ 1ῃ ῬΓΟΒΡΌΘΥΙΥ, 1Π|- 
ῬϑίΘηΟ6 ὍΠΟΘΣ ΡΟΥΟΓΥ, ΟΥΓ ΔΩΥ͂ οἴπον ΔΙ ΟΟα ; ἀπ ποσί ἰπουρἘ  5 
οὗ ἀοά, ἀπα πλοσὸ ραγ οι ΑΥ]ν [Π6 ἸΟΟΪκαρ ΡΟῚ Μὶπὶ 88 {Π6 δαῦθο ῦ 
οὗ τοῦ] δν]]; ἃ να]αϊηρ ἐμοιηβοῖνεβ οἡ {ποὶγ [δἰ ἢ, Κπον]οάρθ, ΟΥ 
ΤΊ σἢῦ οριπῖοπ, πιποιιΐ ἃ νἱγίμοιβ ὈγΔΟΙΟΘ ; ἃ ὙΘΕΥ͂ ΟΥ̓] ραν ΠΥ 
ἴογ {π6 σἰοἢ, δῃα ἃ σοπίθιηρὺ [ὉΓ {Π|6 ΡΟΟΓ; δὴ αἰδοίαίϊοη οἵ θοϊησ 
ἀοοίογϑβ ΟΥ̓ ἰθδοῃογ8; ᾿ηἀυ]σίηρ ῬΆΒΒΊΟΠ ἃ πα Ταβἢ ΔΏΘΟΥ, ΘΥΥ Δηα τπη- 
ΟΠΑΥΙ Δ Ὀ]Θ 688, Βίγ16 δηα οοπίοηοη ; δρυϑίησ [Ππ6 ΠΟΌΪ6 ἔλου]ν οὗ 
Βρθθοῖ, δηα θϑιηρ σΌΙΥ οὗὨ {86 νίοδθβ οὗ {Π6 τοῃστθ, βοῇ ἃ8 συ γβίην 
Δηα βιγθασησ, Βίδη θοῦ δηα Ὀδοκ Σηρ, πα 411 ταδὶ ἀπὰ ὑπηρυδγοα 
ΒΡΟΘΟ 68 τυ μαΐθνοσ, ὅ0, Καύνβα, ἢ σοί ἤο οδυςοη {Ποὰ ἀραϊπϑὺ 
Θοναίο βη 688 ἈΠ ΒΘΏΒιΆ 1, αἰδέγαβίϊηρ, {π6 αἰνίπα ροοάηρββ, πορ]οοῦς- 
0 ῬΓΔΥΟΥ, ΟΥ Ῥγαγίηρ ΠῚ ψτοηρ υἱθβ, πὰ ἴΠ6 ψαπύ οὗ 4 ἀἰιο 
Β86η86 οὗ {δμ6ῖγ οοπδίδηΐ δη4 ἱπχηγχοαϊαΐα ἀδροηάθηοα ἀροη (ἀοά. 

ϑεοοπαΐῳν, ἴο βού {86 «6188 ΟἸσιβδηβ τἱρηῦ δἂ8 9 ἴῃς ἀοοίτιηο οὗ 
7μδἰυπηραξίου ὃν αὶ. ΕὟΥ 48 {ΠΟῪ ογα ποΐ ἴο 6 Πα Ὀγ {Π|᾿Ὸ 
ἔαιο, Ὀὰϊ ὈΥ [16 τπηοίμοά ρῬγοροβϑα ἴῃ ἴπ6 (ἀοβρεὶ, απὰ {μδῦ τηϑῦμοα ννἃ8 
Βα ἰο 6 ὧν ,ατέϊι κτοἱιοιέ ἐὴλθ τοογὰ8 9 ἐλ ἰαιο; [Π6Υ, Βοπλα οὗἩ (θη, 
ὙΘΔΚΙΥ, δηα οἴἤοσβ, ρουμαρβ, μ ΠΠὉ]]Υ, ραγνογίθα ὑπαὺ ἀἰβοονοσυ : δῃὰ 
ὙΘΥΘ ΖῸΓ υῃαογβίδηαιησ, ὈῪ ἔὮ, ἃ Ὀᾶγα ἀββοηΐ τὸ {π6 (γαῖ οὗ {πὸ 
(ἀοβρο6], σψιμουῦ ὑμαὺ ᾿ἰνίηρ, γι], ἀπ ονδηρθ]ῖοαὶ ἔμ! ἢ, τυ 10] 
“ς ογΚοί Ὀγ ἰονο,᾽ ἀπά 18 τοαυϊγοά οὗἉ 411} ὑπαΐί ψόου]ὰ 6 βανϑα, 

ΖΤλϊτγαάϊν, ἴο Ἰπεϊπμχδία πηΐο ϑιισῇ οὗ {π6πὶ 18 ἰδ θουγθα ἀπὰθῦ ΒΟ 6885 
ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟΟΠΪΥ αἰβογάουβ οοοδβιοηθα ὈΥ {Π 61} ΟΥΠΊ08, {παῦ 11 [ΠΘῪ Ὑγ6ΓῸ 
Ραῃϊθηΐ, {Β6Υ ταϊρ ῦ ΠΟΡ6 ἔογ ἃ πη γαοι]οῦΒ ΟὟ. 

Τοιγέλμν, δοΠοΣ Δ ηα ἃ ὈΥΙΠΟΙΡᾺΙ σϑάβοη οὗ δῇ. Ψδιηοϑβ νυϊηρ 
(18 Εἰρίϑιὶς ἰο (86 6.18} Οἱ ποι ες αὖ {π18 [6 τγ8, 0 ῃγαυθηῦ 
{π6 Ὁ Ὀοϊηρ ᾿τπηραϊθηῦ ἀπάδν {6} ργαβοηῦ ῬΘΥΓΒΘΟ ΠΟΠΒ ΟΥ̓ ἀλυῖς ρῥτο- 
βρθοίβ; δηᾷὰ ἴο βυρροτῦ δῃὰ οοχηΐξογὶ {μθλ, ὈΥ δϑϑυσιηρ {ποῖ {δαὶ 
ἐλθ οοπιϊπῳ Γ᾽ ἐλ 7,ογαὰ τσαβ8 αὐ μαπα, απὰ {Ππ08 Ἰργαβϑίηρ οὴ ἰπ δὴ 
ΥὙΠπαΐ {ποῦ ἰσιθ ὨΟΡ6 ῦϑϑ, -- ἃ ροϊηΐ, {Ππ6 Δρργο θηβιίοη οὐ νυ]. 
Ὑγ88 κανα ἴο ἸΏΔΩΥ 0 πα Ὀοϊοηρσοα ἰο (ἀοα ̓β ἀποϊθηῦ δασθμ]ν 
ῬΘΟΡΪα. 

Υ. ΟὐομίοσμηδῦΥ ψ ἢ (8186 ἀοδῖση, {π6 ΕΡΙΒ116 ἀϊνι 468 1186] ᾿ηΐο 
ἴὮγεο ρμαγία, ϑχοίαβινα οὐ {π6 ᾿ηὐτοἀποίίοῃ (1. 1.) ; ΥἹΖ. 

ῬΆΑΕΒΤ Ι. οεοπέαϊπ5 Ἐστ)ιογίαζίοηξ, 

1. Το Ἰουῆιϊ ρδίϊοποθ ὑπάᾶονὺ {για ]8. (1. 2-- 4.) 
2, Τὸ δβκ σψ]βάοπι οὗ (οά, ἴῃ ΤΆ, δηα τὴ δὴ πη νοσῖπρ; τηϊηά. 

(ὅ--8. 
3. Τὸ ὩΣ (9---11.) 
4. Γο σομβίαδῃπου ππᾶογ ἰθπηρίαίίοηδ, ἰπ ΠΟ ρατὺ οὗ {π6 ΕἸ ΡΙ5{16 

[86 ΔΡΟΒΙ]6 ββονγβ ἰμαὶ (ἀοὰ 18 ποὺ {86 δυΐδμοσ οὐ βῖπ, θυ {Π|Ὸ 
ΒΟΌΣΟΘ δηα οἶνον οὗ δυοσυ ροοά. (12--- 18.) 

ὅ. Τὸ τοοοῖνα 1πΠ6 ὲοτά οὗ (ἀοά ψ|}} τηθοῖζπςββ, απ ἴο γεάποβ 1ὑ 
ἴο Ρῥγαοίοθ, (19---27.) 
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δ96 ]ηἐγομοίζοπ ἔο ἐδο Λοιο Τ᾽ οδἰαηιοηέ, 

ῬΛΕΤ 11. σοπ δ Υο8 απ σοπαεηιηξ, 

1, ὕπάαθ τοβροϑοῖ οὐἁἉ ρϑσβοηβ ἴῃ ὑπαὶγ σοὶ] ρίοιβ 886} 168, τ ΒΙΟἢ ἱα 
ΘΟΠΙΓΑΤΎ ἰο {{|Ὲ αν οὗὨ Ἰονϑ. (11. 1---9.) 10 18 ΤΏθη βῇονῃ {μπδὺ 
186 ψ 11] ἐγδηβργθϑϑίοι οὐ Ομ 6 δοιητηδηιηθηῦ νἹο] αὔθ ἐμ 6 γ᾽ 0 ]6 
αν οἵ ἀοά. (10---12.) 

2. ΤἬΏΘΙΓ τϊβία θη ΠΟΌΟΣ8 οὐὗὨ 78 1Βολίοη ὈΥ͂ ἴαΣ τ πὶ ποαὺ ποσκβ: 
{8686 ταϊδία Κα ἅγθ οογγϑοίβα δῃὰ 1]υδίγαϊθα Ὀγ {86 Ὄχϑιαρββ οὗ 
ΑΡγδδδιὴ δηα ΒΆΒΔΡ. (Ἰ:. 18---26.) 

3. ΤΊ εαἴδοίαλίοη οὗ Ὀοΐπρ' ἀοούουβ οὐ ἰθδοίθτβ οὐ {ποὶγ ὑο]ρίοη ; 
[ῸΓ 88 ἃ}} ἄγ οἴὔἴδηάθυβ, ἵΏΟσΘ ΟΥ 1658, 80 .υἱοθθ ἴῃ Β06ἢ ἃ δἰ! 
νου Ὀ6 116 τλογο ἀρρταγαίθα, (11. 1, 2.) Ηδποα {π6 δροβίϊθ 
(Δ Κ68 ὁσοδϑίοη ἴο βῃοιν [ἢ δία! εἴδβοίβ οὗ δῇ ἀρογὶ α] θα ἰοπσιια, 
ἱοροίμον ἢ {π6 ἀΙΠ ΘΠ ἀπα ἀυΐγ οὗὨ ρσονεγηίηρ; 10 (8---12.}); 
ϑη σοηίγαβίβ ἴῃ ἃ στηοϑὺ ὈΘΔΌΓὮ] τη ποΓ [Π6 παΐαγο απὰ οἴἴοοῖα 
οὗἨ αν] δηᾶὰ ἤθανθη]υ νυ ἱβάοιμ. (]3--- 18.) 

4. '"ΓΠοβα ψῆο τηάαϊΐρα {πεῖν ᾿α8[8 ἀπα μαββίοηβ, (ν. 1---ῦ.) 
ὅ. ΤΊ ργουά, γῆοῸ ἃγα Ἔχβογίβα ἴο σαρθηῃίδηοα πὰ βαθιηϊββίοη ἰὸ 

ααοα. (6---10.) 
θ. (δῃβουϊουϑηθδβ δηα ἀοίγασίίοη ; ἈΠΏΘΧΘΟΑ͂ ἀγα οχμογίδεϊομβ ἰοὸ 

Ἰητηθαϊαία δηα οοπμβίδηϊ ἀδροηάθηοθ προη (ἀοά, δηΐοτγοθα ὈΥ οοη- 
Β.ΘΓΑΙΙΟῺ8. οὗ {86 βῃοσγίῃθββ δηα ὉΠΟΘΓ ΙΗ οὗ [Π6 ργαβϑηΐ 11{8. 
(11--- 17.) 

ἡ. Τθοβα ΠΟ ρῥἰαςοοᾶ υπᾶπο το] αποθ ἀροη {δ αῖν σιο68. (νυ. 1--6.) 

ῬΑΕΤ 111]. οσοπίαϊπ5 Ἐπλογίαζίοπς απαὶ Οὐ ατιζϊοῃ ; ΥἹΖ. 

1. Αἢ οχβοσίαίοπ ἴο ραίϊθῃοα πᾶ τηθοκῆθδθ ὉΠΟΥ͂ {{}8}8, 'π (ἢ6 
ΠΟΡο οὗἨ ἃ βροϑαυ ἀδϊνοσγαςθ. (ν. 7--- 11.) 

2. ΑἩἍὄἰ οϑυϊίδοη ἀραἰπϑὺ βύθδυϊρ, πα 8η Δαπηοη 0} ἴο ᾿ργαΥυ ΘΓ δηᾶ 
Ῥγαῖβα. (12, 18.) 

8. (ὐὐποογπΐηρ ν᾽βιϊηρ [8 8ιοἸκ, δῃα {μ6 οβοδου οὐ ῥγδάγετσ. (14 
--Ἰ18. 

4, Απ ὈΒΡΟΟΝ ἴο αἰζοιαρὺ [π6 σου ΒΟ οὗ βίπποσθ, δα {16 
ΤΟ ΤΥ οὗ {πον οἴδμάϊηρ Ὀγοίμσοη, (19, 20.) 

ΥΙ. Ταῖβ Ε ρΊβι]6 οὗ 8ῃ168 18 ομα οὗ {Π6 τηοβὺ ρα μϑῦο δπά ἱπβίγιιο- 
να ἴῃ {1πΠ6 Νὸνν Τοβίδιηθης. [{8 βίγ δα ροββθββββ 8}} {πδὲ θθδαϊ αι] δηὰ 
οἰδσαπὺ Β᾽ ΠΡ] 1 τ ὨΙΟἢ ΒῸ ΘΙ ΠΘΏΓΥ ΟὨδγδούθ 868 {Π 6 βδαογθα υντὶ ο 8. 
Ἡανῖηρ Ὀοθη υτϊτίθη τ (86 ἀδδιρῃ οὗ στοαθηρ, ραγ Δ, ΟΥΤΟΓὄ 
γΒΙοἢ παα Ὀθοη ᾿ἱπἰτοάἀπσοα ἀοηρ {μ6 “Θν} ΟἸτιβδηβ, 10 18. ποῦ 
Ε0 ΤΘρ] οί πὴ {Π6 ρασυ δῦ ἀοοίτί 68 οὗ ΟΣ ΒΕ ΔΉ 88 [86 ΕΡΊ8|168 
οἵ Ῥαὰ], οὐ ᾿πάβοα 88 6. οὐμδσ δροβίο]οαὶ ΕΣ ρ᾽8(168; υυΐ 10 δοῃίδὶῃβ 
ΔῈ Δα Πλ ΙΓ Ὁ]6 Βα ΠηΩΔΓῪ οὗὨἨ [Πο86 ργϑοίῖοαὶ ἀὐϊ68 Ἡ ΒΙΟΝ ἀγα ἱποππιθοηΐ 
ΟἹ 8}1] Ῥοϊΐονοσβ, απὰ ὙΠΟ 1 ΘΏΪΌΣΟΘΒ ἰῃ ἃ ΤΏΔΠΗΘΙ ΘΑΌΔΙΪΥ οἰοσαηῖ 
δηὰ αἴδὝοιοπαῖορ."} 

1 Βοηβοη β Ῥχγοΐδοθ ἴ0 ϑδϊης ΨΦάπλθ8, Ῥρ. 14---20. Μροκηΐρ μι Ῥτοίδοθ, ϑοοῖ, "---4. 
Μιςἢ86115, γο]. ἦν. Ρῃ. 292---3.14. ῬΠΠῚ Ἱπιτοὰά. δὰ Νον. Τοβι. ὑρ. 67---79. Ηδγινοοῦ᾿ 
Ιπιτοά, τὸ τ186 Νονν Ταβῖ. γ0]. 1. ΡΡ. 216---220. Ἰ]Ἰοϊάορον, Ἐπο γι. ΒΡ]. ΡΡ. 612---617. 
Ἡἰοθηρηοι Ἡεττπέποιίᾳας ϑ΄'δοσέα, ἴοπι. ἰϊ. ΡΡ. 6θ8---2. ὅδε δἷδο Ηυρβ [υϊτοἀμοιίοῃ, 
ι}.} Ν Ἶ 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 

ΟΝ ΤΗΞ ΕἸΒΒῚ ΟΕΈΝΕΒΑΙ, ἘΡΙΒΊΓΕ ΟΕ ΡῬΕΤΕΒ. 

1. ΚΙ͂ΜΟΝ, βυγηδιηθα Οδρἢδ8 οὐ Ῥείοσ, συ ῃ οι ἀρρο]]αίοη 8:5}: 68 8 
Βίομϑ ΟΣ το, νγα8 (᾽6 βοὴ οὗ “οπαβ οὐ Φοηδῆ, δπὰ νγαβ θοσῃ αὖ Βοίῃ- 
88144, ου {ὴ6 οοδϑὺ οὗ {π6 808 οὗ (4166. Ηδ μιὰ 4 Ὀγοίμοσ, ο8]16α 
Απάγονν, δπα {Π6Υ 7οἸ πα] γ Ριυγδαθα {π6 οσσαραύϊου οὗ βῃογπιθῃ οἡ ὑΠπδΐ 
Ϊακο. ὙΒθβ6 ἔνο Ὀγούδμογα 6ΓῈ Πθάγοσβ οἵ Φοόοιπ {86 Βαριίϊδῦ; ἴγοπι 
ὙΠΟ86 ΘΧΡΓΘΒ88 [ΘΒ ΠΟ ΠΥ, δπα {Π6ῚΓ ΟὟ ῬΟΥΒΟΏΔΙ σομνογβαίῖοη 1 
6808 Ομ γβί, (μον ογ ΓΆΠΥ οομνίποοα ἐπαὺ 6 τγὰ8 {π6 Μββϑβιδι 
ὑ5Ὲ Ϊ, 8ὅ---42.}; δηα ἔγοτα. {818 {ἰπὴ6 Ὁ 18 Ῥγοῦδ Ὁ ]6 [Πα ἴΠ6Ὺ Πδα 
τοαιοηΐ ᾿Π ΘΓΟΟΊΓΕΘ ΙΓ ΟἿ ΘΑνΊΟΟ, δηα ἡγ6γ6 Ἡ1ῸΠ65868 Οὗ Ββοιηθ οὗ 
1Π6 ταῖν 0168 τουρσμῦ ὈῪ ΐπι, ρα ]Ο]ΑΥΪΥ ὑπαῦ ρΡογίογπιθα δ (ὑὰπὰ ἴῃ 
(.411166. (Φόομη 1. 1, 2.) Βοίῃ Ῥείεσ δῃὰ Απάγονν βεοπὶ ἴο Πᾶν 
[Ὁ] ονυοα {ποῖν ἰγαάθ ὑπ}}] 9 6808 ΟἸγιβῦ οὐ] {6 ἴο ““ (Ὁ]]ονν κἰπι,᾽ 
ἈΠ ῥσοχηϊβοά 0 πλβῖκα {μοῖὰ ὈΟΙ] “’ βῆ οὗ τβϑῃ." (Μαῖ, ἱν. 18, 19. ; 
ΜαΙκΊ.. 17.; Τύὺκὸ ν. 10.) ΕὟοαι {118 ὑπο {πο Ὺ Ὀδοδπηθ ἢ18 σΟΠὶ- 
Ῥδπΐοηδ, 8Πη4 θη 6 οοιηρ]οίοα {πΠ6 πυμπλθοῦ οὗ [Πὶβ δροβί]68, ὑπ Ὺ 
ὙΟΥΘ πο] υἀ6α ἀπιοπρ' ἴμθὰ. Ῥϑίδσ, ἴῃ ρδυου αν, νι88 πΠοπουγοα 1 ἢ 
Η8 Μαβίου 8 ̓πέπηδου, τορϑίμοσ ψ 1} ΨΦ4τ68 ἀπά Φοῖη. ὙΠ} {μϑτὰ 
Ῥοίου ψγ8ἃ8 ργϑδθηΐ, ψ μθη οὐν Τωογὰ χοϑίοσοα 186 ἀδυρ ον οὗ Φαἰγιι ἴο 
18 (Μαῖκ ν. 837., ἴυΚ τῇ. δ1.); σβθη Β6 νγ͵1αὴὰϑ ἰγαπβῆσιυγοα οἡ [86 
τηουπῦ (Μαῖί. χυῇ. 1., Μαγὶς ἰχ. 2., [0 Κ6 ἴχ. 28.), μὰ ἀυγίηρ Π18 
ΒΘΟΙΥ͂ ἴῃ {86 ρσαγάοη (Μαί!. χχυὶ. 36---ὅθ., Ματὶκς χῖν. 32 .--- 42.):; δμὰ 
ΟἹ ψαυϊουϑ οἰ μοΓ οοοαϑίομβ Ραϑΐογ γθοοϊνϑα ρϑοῦ Αγ τλδτ 8 οὗ ῃ18 ΝΜ αβίθυ 
ὁοηβάθποθ. Αὐ {86 τῶ σβθη Ῥοίοσ ᾿γ88 οα]]θα ἴο ἴπΠ6 Δροβί! ββῃῖρ, 
Ἦθ6 νγὰβ ΧΔΙΤΪΘα, ΔηἋ 5668 [0 δνα τοηονοά, ἴἢΏ ΘΟΠΒΘαΊΏΘΠηςΘ, ἔγομ 
Βοιπβαϊάα ἴο ΟἈΡογῆδαμα, ἡ μογα ἢ18 16 8 ΤΆΙΏΪΥ τ ϑιθα.} [10 Δρρθαγβ 
480 [ῃ4ι θη οὖν 1,ογά Ἰοἵ ΝΝαΖαγθίῃ δπα ολμηθ ἀπ ἀντοὶῦ αὐ (ὑἀρογ- 
πδὰπὶ (Μαῖι. ἱν. 13.), 6 ἰοοῖκ ἃΡ 8 οσοδβίοηδὶ σοβιάθποθ αὖ Ῥίθυ Β 
ἤοῦβθ, ἈΠ ΠΟΣ {86 ῬΘΟΡΙ]6 τοβογίβα ἰο ᾿ϊτι.3 

Ιῃ 1π6 δνδηρθ]οθὶ ἰδίου οὐἩ {18 δροβίϊθ, {πὸ αἸβυ ηρυϊβαῖηρ 1[68- 
(υΓ68 1π 18 σΠΥΒΟῦΘΥ ΔΥῸ ΨΘΓῪ ΒΙσΏΔΙΥ ρου γαγ α ; πα 1ὖ 'ἴπ ΠΟ 5π|8}} 
ἄδργθα δημβη668 (Π6 οΥΘαΙ ΡΠ] 1ν οὗ [π6 βδογοά Ειβίουϊδμβ, (μαῦ Π6Υ πᾶν 
Ὀ]οπάοα νἱϊπουῦ ἀΐδριΐθβα βονοσαὶ ὑγαϊΐ οὗ μἷ8 ργθοὶριἴϑῃοθ πα ῥγϑ- 
Βυτηρίίου, πὶ μ6 ΒοποῦγΘθ]6 ὑθϑυϊπιοην τ ἰοῖ {π6 Ὠαυγϑίοη οἵ ἴλοίϑ 
Δοτα8β ἴο {Π6 βἰ πο} υιγ οὗ [ἷδ αἰἱδομβιηθπῦ ἰο (γῖβί, απὰ {π6 ἔδγνοισ οὗ 
ὯΙΒ Ζ68] ἴῃ {86 οαιι86 οὗ Πἰ8 Ὀ]6ββεα Μαβίοσ. Η!8 ἀζάουσ δπὰ ἔου νδτγα- 
Π688 ΓΘ ΒρρΑΥΘηΐ ΟἹ ἸΏΔΠΥ ΟΟὐδδίοηβ. Ηδ 18 {86 βγϑί ἰο Τ ΡΙΥ [0 84}} 
αυ δι! οη8 Ῥσοροβϑά ὈΥ οὖν [μογὰ ἴο {πὸ σγ80]6 σο ]θοῦνο ὈΟαῪ οἵ ἀϊἷ8- 
ΟἼΡ]68, οὗὨἩ τ β]οἢ τ πᾶν ἃ τθυλοσδ 6 ̓ πβίαποα ἰπ Μαΐΐ. χυϊ. 1---16. 
Ἠϑ6 Ποβιίδίθβ ποί ἴο σοῦυ κα οὖν [μογὰ μἰπηβο ἢ, τυ θη Πα γέ ἀπηουπορα 
δ15. ἔαΐασα βυβοτησβ. ὙΠ6 ἀγάουν οὗ δ18 βρὶ γΐ 18 βίγ Κἰηρὴν ον ποοὰ 
1ῃ. ἢ]8 γϑηίυσιπρ ἴο ψγ41Κ οὐ ἐμ 868 ἴο τηθοῦ 18 Μαβίον (Μαῖίϊ. χίν. 
28 ---31.); δῃά 8[}}} πιοσθ ἀβοϊβίν θυ ἴῃ ἷβ οομάποῦ ἰονγαγαβ ὑπο μἰρἢ- 

1 Βαϊ 566 ἃ8 10 [πΐ8, ἀπά οη ἐδ Ἰαχία-ροδίοη οἵ Βοίδεαί4α δῃὰ σδρογτπδαπι, ἀπά (ποῖγ 
ἔγιιθ ἸΟ ΑἸ ἰε165, ἃ ρΑΡροσ ὉΥ 8. Ρ. Ττεροῖϊοβ ἱπ 186 Οδπιυσί μα Φουῦγηδὶ οἵ ΟἸδβδῖοαὶ διὰ 
ϑδδογοὰ ῬΒΠ]ΟΊΟΣΥ ἴον ὅππὸ 1856. 

1 1αικΚο ἱν. 40.; Μϑβιϊ. νυἱιῖ]. 16., χυϊ!. 24---27.; Μδὶκ 1, 832. 34. 
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δ98 7]ηἰγοαμεξίοπ ἐο {πὸ ῆειο Τοεέαηιοπί, 

ῬΥοδ᾿β βουυδηΐ, υβοηλ μα βιιοΐθ ὙΠῈῊ ἢ18 βυγοσά, ἃπὰ 8086 χρῇ! ΘᾺΓ 
[6 ουῦ οΥ, ΒΘ {Π6 618} ΟΠΘΟΥΒ ποῦ δρουῦ ἰο ρργθμοηα ουῦ 
Τιοσὰ. ΗΒ ΡῬγθβυρίοη δηα 86] -οοπβάδποθ βυ ΕΠ οἰ ΘΠ ἀρροαγ ἴπ 
1118. ΒΟ θη} Δϑβθονθγα Οη8 {παῤ Πα σου] ὩθυΟΓ Δραπάοη 8 Νίδϑίοσς 
(Μαίῦ. χχνὶ. 33.); αμὰ δῖβ πυθαίσηθδθ, 1ῃ 18 βυθβθαιθηῦ ἀθηϊαὶ οἵ 
ΟὨτῖδῦ : ἔοσ, (πουρῃ Ῥϑίον [Ὁ] ονσθα Ὠἷπὶ αἰασ οὔ ἰοὸ {16 Ἰ]ρῈ- σοί 8 
Ῥαΐδος, τῇ 6 η 411 (ἢ6 οὐ Υ ἀ1801}168 ἔΌγβοοῖ πὶ δηα 64, γοῖ Βα (Πγῖοα 
ἀἰβουυπθα δπη, Θδοῖ {1πΔ6 ὉΠ άυ οἰγουπβύβῃοθϑ οὐ ΡΘΟΌ ΑΓ ἀροτγαναίοη. 
10 ἀοε8 πού Ἀρρϑᾶγ {πᾶὶ Ῥϑίοσ [Ὁ] οννθα ( υῖϑῦ δὴν {ὰγίμοῦ ; ῬγΟΌΔΟΙΥ 
ΓΟΙΏΟΥΒΘ Δηα 8[ιδηλ6 ᾿χανθηΐθα [ϊη} ἔγτομα αἰζθηαϊηρ (μ6 οτυοὶ β χίοη, ἃ8 
νὰ βπα δι. Ψοδη αἰἀ. Οπ {16 ἀαγ οὗ (λυ ῖϑυ ΒΒ σϑϑιγγθοίίοη, δου 
ΔΡΡοατίηρ ἰο ΜίανΥ Μαράδ] ΒΕ δηὰ βοπιθ οἴ μοῦ σσοιηθῃ, (6 ποχῦ ρϑύβοῃ 
ἴο Ψθοπὶ π6 βῃονγοα !Π1861 8 Ῥαοίθσ.0 ὐὐμ δῃοῖμθον. οσσβϑίοι 
(Φοδη χχὶ.) οὔῦ 1οτὰ αῇογαρα μἰτὰ δὰ ορρογίμηϊν οἵ (μγῖοθ ργοΐδεθ- 
ἵπρ᾽ Ὧ18 ἰονα ἴου μῖπλ, αῃα ομαγρθα Ὠΐτα ἴο ἔςοα {Ππ|ὸ ἤοοκ οὗ ΟἸ γιὲ σι 
Βα ΘΙΥ ἀπα ἰθπα ΓΏ 688. 

ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΟΣ ϑανιοῦνΒ δβοθηβίομ, Ῥοίοσ ὕοοϊκ ἂμ δοῖϊνα ρατί ἴπ {μ6 
αἴϊαῖτβ οὗ {86 1πΐληῦ ουγοῦ. [10 νγαϑ 6 ψῆο ῥγοροβϑα {Π6 6] δοίϊοη οὔ 
ἃ ΒΙΙΘΟΘΒΒΟΥ (0 μα ἰγαϊΐου 1488 (Αοἱδ 1. 1ὅ---26.}), πα οἡ {6 Θπβυΐμην 
ἄγ οὗἩἉ Ῥαεπίθοοβῦ 86 ῃγθδομθα ΟἸγχίϑὺ βο οἰβεβοίυα!γ, (αὶ ἴγοο ἐπου- 
Βα δοβ 6 γα Δ Ἃ6α το 6 οδυγοῖ. (Αοἰβ 1. 14---41.)}) 6 ποχί 
Πηά Πἴπι, ἴῃ ΘΟΙΏΡΑΠΥ ὙΠ} ΦοΠη, Ποδ]ϊηρ ἃ δῆλα πηδῃ αὖ (π6 γραία οὗἁ 
{π6 ἰδιηρ]6, τ ϊοὰ ἡγα8 [Ὁ] ον ὈΥ δὴ δαγ888 [ο {Π|6ὸ Ῥθορὶο, πιᾶπν οὗ 
ΠΟΙᾺ ΘΓ σομνηοοα, Δ ηα οἰ γδοθα {π6 (ἀοβροὶ. (Δοίβ 111.) Ἠδ 
Ὑγ88 παχύ ἱπηρτιβοηθα, Ὀχουρίιῦ Ὀοίογτα {π6 βδῃμοαγιη, (πτϑαίθηρά ἀπά 
αἰβυηβϑαά. (1ν.) Αἴγοσ {6 ἀθαίί ᾽οἵ Αῃδηϊαϑ δῃα ϑαρρηϊσα, ἡ Πο86 
ἔγαυὰ Ῥείον ἀδίοοίοα δημᾶ γτορυθμοηαβα (ν.), Ῥοίογ δμὰ «“οβη ργϑδομβοά 
ΒΌΘΟΘΒΒΙΥΘΙΥ͂ αὖ Θατηαγῖα (Ὑ111.}, ἀμ Ῥογογη θα νΥΊΟ Β πλῖγϑο]68, (ἰχ. χ.) 
Πυνηρ 8. ροϑβϑίο!οαὶ ἰχανοὶϑ ἴῃ Ψυάα, ϑαγμαγία, ἀμα (ἀ811166, 6 
σοηνογίοα (ὐογπο 8 {πΠ6 οσδῃ οοηζυσίοη, ἰπῃ6 γε (θη 116 οοηνοσί 
ὙΠῸ σγ͵ἃϑ δαμ 6 τηΐο [Π6 συγοΒ πΒοὰΐ ΟἸΓΟΙΠΙΟἸΒΙΟἢ, ΟΥ ΔΩΥ ἴπ- 
υποοῃ ἴο ΘΟΡΙΥ τι} [86 Μοβαῖο οὔβογσνδηοοβ (Χ.); δπά, οἡ ἢΪ8 
γοίασῃ ἴἰο Φογιβαίοτῃ, μα βαι βῆ θα ὑπὸ « ονν δὰ ΟΠ γιϑίιδηβ {μαὶ οὐ μαὰᾶ 
στδηιοα στοροηΐδηοθ αηΐο 116 ἰο ἴπ6 (ἀθη 1168 88 νγ6}} δ8 ἴο {Π6 «608. 
(χὶ. 18.) ὅϑϑοοηῃ αἰθονγ {1{||8, Ὀθθίησ δρργθῃοηαθα ὉγῪ Ἡδσοὰ Αστῖρρ, 
Α.Ὁ. 44., πο ἀεσβιρηρά ἰο ραΐ ἶπι ἰο ἀοαίῃ, Ῥδίθσ νγαϑ τα γα] οι δὶ Υ 
ἀο]νογοα ὈΥ͂ δῇ δηρδὶ. (χ].) [ἢ (μο ἀροβίο!!ο σοιποὶ Π6]α δἱ ψογυ- 
βδὶ θη, Α. Ὁ. 49, Ῥοίοσ ἴοοὸκ δὴ δοίϊνο ραγὺ, ἀθοϊασίησ 818 Ορὶ πῖομ τποεῦ 
ΟΧΡΙΙΟΙ]ν, (μαῇ (μ6 γοῖκο οὗ [86 σογθιλοηὶαὶ ἰατν ουρ]ι ποῖ ἴο Ὀ6 ηροβοὰ 
ου {86 (λοη1]68. (Αοἰβ χν. 7--- 11.) Ετοπι {Π18 {{π|6ὸ Ῥοίοσ 18. ποῖ 
ἸΠΘΠΠΟΠΟα ἴῃ π6 Αοἰϑ οὗ ἰῃ6 ΑΡροβίϊθβ, ποῦ μβᾶγθ 6 ΔΠΥ οογίαϊη ἴη- 
ουταϑίοη τοβροοίηρ Π18 Βα βοαυθηῦ ἰαθουσθΌ [Ὁ ἈΡΡΘΔΓΒ, ΠΙΟΥΘΥ͂ΘΓ, 
{παῤ πα αἰνουνναγὰβ ργθδοῃοα αὖ Απίοοῦ ((Δ4]. 11. 11.}; δπά ἔγοτῃ δ18 
ἸΠΒΟΥῚδΙησ 18 ἢγϑῦ Εὔριβι]6 ἰοὸ ἰῃς Ἡοῦτον ΟἸγιβιϊαμβ αἰβρουβοα ἴῃ 
Ῥοπίυβ, (ὐα]αῖία, Οδρρδάοοϊα, Αϑ14 Μίποσ, διὰ ΒΥ (1 Ἰοῦς, 1. 
1, 2.), δ6 1ἴβ ΒΌΡροβϑα ἴο πᾶν ργϑδοῃδα ἴῃ {8086 σουῃίσιθθ, Αὐ ἰρησίῃ 

Σ Μαῖι. χχυῖ. δ]---54.; Μαῖῖ, χίν. 46, 47.: [πικο χχῖϊ, 50, δ1.; Φοδπη χυπ. 10,1]. 
2 Μαῖϊ. χχνὶ, 69--.-76.;}0 ΜαΙκ χὶν. 66---72. ; [ἀκὸ χχὶὶ. 54---2.; Φολη χυλὶ, 15--- 18. 

26, 27. 



Οε ἐδο Εἴνγεὲ ατηογαὶ Ἐίδέΐο 40 Ῥίον. 899 

6 αὐγῖνοὶ αὖ Βοῦχο, ἠοῦ Ὀοΐογθ ἴΐ6 γϑᾶνρ 63, 5 ὈΞΘΑΙΘΠΕΪΥ ἴο 
Ῥαυ] 8 ἀδραγίυτα ἔγομλ ὑπαῦ οἷἵγ, ἀυστίηρ (π6 τοῖσῃ οὗἨ {Π6 ΘὨΊΡΘΙΟΓ 
ΝΟ ; δηά, δου ργθδοβίηρ {π6 (ἀοβροὶ ἴῸΣ βοῆλα {1π|6, 86 νγα8 οὐιιοὶ- 
Βεά τότ τι Ποδα ἀονηναγαάθ. ΟἸοιαθηῦ οὐ ΑἸἰοχαπάσια 8668, ἔγομι 
8Δὴ δηοιθηῦ ἰγδα! το Οὐ ἴῃ [18 {Ππὴ6, {μαὺ ῬοίοΥ δ τι βιοσγοα 
ΤῊ ΥΤάοτῃ ἃ Βμοῦῦ ἄπηα Ὀθίογα δ]. 

Π. Το σοιυῃθηθ88 8Πα ΘΔΠΟΠΙΘΆΙ δα ουγ οὐὗἉ (μ6 ἄγοῦ ΕρΡΙ5016 οἵ 
Ῥοδίος ἢανβ παυύϑῦ Ὀθθη ἀϊβρυῖοα, ὁχοαρῦ ΟΥ̓ τοσοῦ βυδ)]θοίϊνα ΟΥ ]ΟἸβιη. 
10 18 ταρθαίθαϊυ ἀἸβύϊ πο γ αποΐοα Ὀγ ῬοΙγσαγρ 5; ῬαραΒ 4180, 88 Ὑ76 
Ιοάγη ἔσο Εὐιιβοϊαβ, οἱζοα ἐθϑ] λοηΐοΒ ἔγοιῃ 1 ; δηα 1{ 18 οῃμσα οἱΐρα 1 
{Π6 1 ρΙ8}16 οὐ {π6 σμαγο 68 οὗ Ὑιθηπο δρά Τγοηϑ' [10 ψγὰβ αυοίοα 
ὈΥ πῆι Ὁ [τϑηφυϑ, ΟἸθιηθηῦ οὗ ΑἸδχαηάγια, ἀπά Τοσίυ ἕδη; ἀπά 
ἘΒΘΌΙ 18. ἸΠΙΟΥΤῚΒ υ8 {Ππαῇ 10 τῦᾶβ8 ὉΠΙνΘΓΒΑΙΥ δοϊςηον)]οαροα ἴο Ὀ6 {6 
Ῥγοάποίίοῃ οὗ δί, Ῥείϑθγ ἴῃ τπ6 ἔουγιμ οοηίαγΥ ὅ, δίῆοα ΠΟ {ἰπι6 119 
ΔΘ ἸΟΙ Υ ἣπθ ΘΟ Ὀ66η αποϑίϊοπθα οἡ στοιηάβ οὗ ον] άθῃοθ. 

111. (ὐοποογηῖηρ {Π6 ῬΟΥΒΟΠΒ ἰο οτὰ {18 ΤΡ β]6 τγαϑ8 βϑηΐ, αἰ Εον- 
οηῦ ΟΡΙΠΙΟη8 πᾶν ργονδιθα, Β6ζα, τοί, ὕανο, Μ|}, ΤΠ]οποηί, 
τ. Ἠα]ε8, Βοβοηπλ]οσ, Ηρ, απα οἴπουϑ, Βρροβα ἰμαΐ τὖ νγα8 δα- 
ἀγαβϑοα ἰο (86 “ον δ ΟἸΒΥϑιϊληϑ ὙΠῸ σοῦ βοαίίοσοα {πγουσῃ {16 
ΟΟΙΠ Υ168 ΘΠ ΠΙΟΠΘα ἴῃ {π6 ᾿ηϑογιρίίοη ; Μ1116 Ιογὰ Βαγτϊηρίοη ἀπά 
τ, Βοπβοὶ ὑπιηῖ (Ππαῦ 10 νγὰβ πσιτῖθη ἴο ῥγοβοί γα οὐ {πὸ σαί; δηᾶ 
ΜΙΟἢ86118. 15 οὐ ορἱπίοι ὑμαὺ 1ὑ νγὰᾶβ ἀϊγεοίβα ἴο {πο86 πδίϊνθ Πα! 8 
ἴῃ Ῥοπίυβ, ὅσ. το τοῦ ἢγβὶ ρῥγοϑβοϊγίθβ ἴο Ψυἀαϊδηλ, ἀπα {Π6 ἢ ἸΥ ΘΓ 
οοηνογίοα ἰο ΟἸ γε δηγ. Βυῦ ἸβυΒ, ὙΓΒΌγ, Ῥοίί, [μγάμπον, 
Μαοκηιρδί, απ Βιβῆορ Τοιμ]ῖηο, (μἰηἰς (μαὺ 10 τῦᾶβ υυτιτἴθη ἰο ΟἾγἸ8- 
ὈἸΔῺΒ 'π σΘΏΘΓΑΙ, ὙΠΟΙΒΟΣ «6078 ΟΣ (ἀθ 6168, τοβιἸὴρ ἴῃ [Π6 ΘΟῸΕΓΙΟΒ 
ΔρονΘ ποθ )σαα. : ' 

[ὰ {Π18 αἰνοσϑιύυ οὗ ορϊπίοι, [Π6 ΟὨ]Υ τα] οὗ ἀφ θγπλ παῖ τηϑὲ Ὀ6 
6 ᾿Ἰηβουιριίοπ, ὑοροῖθοῦ τυ 1}1 δυο ΟἾΠΟΓ ΟἸΓουπιβίδ πο 68 88 ΤλΔΥ δ6 60]- 
Ἰθοϊβα ἔγοτα ὑπ δροϑβίο! οὶ ἰβίοσυ οὐ {π6 ΕἸ ΡΙ8016 1861. ΤΠ ᾿πβουῖρ- 
[ἴοῃ συηβ {ΠῈ8: -- δέον, απ ἀαροϑέΐα 0. «,ε5ιι5 Οἰιγίδί, ἐο ἐΐ᾿6 δίγαηφοῦ8 
δοαξίεγοά ἐἠςγουσλομέ οπέμδ, Οααἰαίία, Οαρραάοοϊα, “445ἰα, απά Μδιιλιψηῖα. 
(1 Ῥεοι. 1. 1.) Ὑμαῖ (86 ρμούβοῃβ δύο δά ἀγθββθα γγοσο Ὀ6]1ουϊηρ ΄ἀννε, 
ἃ πα πού Ὀοϊιονίηρ (ἀμ .1168, 6 ἀρρυθμομα ψ}}} ἀρρϑασς ἔχοι [116 [0]- 
Ἰονγῖησ σΟὨΒ: ἀΘΥΔΙΙΟΗΒ: --- 

Ι. 8 Ιδασῃ ἔγουχ Αοίϑ ᾿ϊ. ὅ. 9. (μαι {ποῦ γα αὖ {μ6 δδϑὺ οὔ Ῥαεῃίδοοδί, αἰ της 
αὐ ογυβδίθηι, ὕειοα, ἀδυοιμέ πιδη, ομέ ο ουοτν παΐξίοπ ππάεγ ἀδισθη, αϊοοίϊογ ἐπ ἁμάφα, 
Οαρραάοεῖα, ἐπ Ῥοηίμε απά Αεἰα. ΜΥΒΘηοα 1ἰ 18 ονϊάθην αῦὺ {Π|6Γ6 οσγο νυ αἀἐΣ- 
»εγσϑ ἴθ ἴμο88 οουηΐγἶθβ. 

-πσπσπιοο 

᾿ Ὑὸ ἢδνὸ βοὴ (Ρ. 495. δυργὰ,) ἐμαὶ δι. Ῥδὰ] αὐτο ΒοτιΘ ἴῃ [Π6 ΟΑΥΙΥ Ρατὶ οὗ ἃ. ἢ. 68, 
δὲ ν ΠΙ ἢ 6 ἰδ 18 οΥἱάδης ταὶ 8:. Ῥοϑίοσ πδὰ ηοῖὶ εγτνοα ἰδογο; ἴον ἰἔ τῆθ8ο ἔτγο διηΐποηῦ 
Βογνυδηΐβ οὗ ΟἸμγίδι μδὰ πηοὶ ἴῃ {μδὲ οἰΥ, Ῥοῖοῦ ποι]ὰ αν θθοι πηϑηιοποᾶ ὈΥ 8ῖ. Ῥδ}]} ἴῃ 
ϑοπιδ οὗ ἴη6 Ερί8ι168, γγμῖς ἢ Β6 τγοῖθ ἴμθηςοο, ἰοτγγὰβ ἴΠ6 οἷοβα οὗἁ μἷ8 ᾿τη ργϑοητηθηΐ.. 

3 Τιατάῃοτβ Ῥ οτκβ, ὅνο. νοὶ]. Υἱ. Ρρ. 509 ---561.; 4ἴο. νοὶ. ἰϊϊ, ΡΡ. 888---414. 8 Δ] ΕΓ, 
ϑα]πηδβίυβ, Ετθάοσίοκ ϑρδπμῃοίμ, δηὰ οἴἤογα, δυο ἀθηϊοδα {Π8ὲ 8... Ῥεῦθι "188 ἜΥῸσ δἱ Ποπιθ; 
δῦ [86 ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ Ορ᾽ ἰοῦ 88 Ὀθοῃ δἀνοοδιθα Ὀγ Οανο, Βίβιορ Ῥϑδσβοη, 1.5 ΟἸοσο, Βάϑηδρο, 
Δπἃ ῥῬασιο]ΑΥῪ Ὁ τ. Γαγά ποῦ, γῆο [88 ΟἸΘΑΙΙΥ βονγῃ ἐμαὶ ῬΟΙΟΥ ΠΟΥΘΣ νγ88 Ὀίβίιορ οἵ 
Πομμθ. ΤΒο ρῥτοϊθηἀρά ῥγίπηβου οἵ Ῥοίοσ, ὁπ ὑνἰοὰ {π6 Ἐοπιδηϊβίβ ἰπβἰβὲ 80 τπποῖ, ΠΔ8 
θ6ΘΏ ὈΠΔΏΒΥΘΓΘΟΙΪΥ τοΐζαϊοά Ὁγ ὧγγτ. Βάττον ἴῃ ἢἷ8 ΤΓοδίϊβα οα [6 ῬΟρΕο᾿Β διρτθιλδου, ἕοσιη- 
ἸῺ; γοἱ. ἱ. οὐ 106 (Ο]ῖο οδἀϊείοῃ οὗὨ μἷ8 τγοσκβ. 

5 ΤἸιαυάπογΒ  οὐκβ, ϑνο. νοὶ]. ᾿ϊ. ὑῃ. 98, 99.; 410. το]. ἱ. ὑΡ. 331, 8332. 
4 Ἰοιϊά. ὅνο. νοὶ, 1. ρ. 152.; 4ἴο. νοὶ, ἱ. Ρ. 862. 
δ 1014. ϑνο. νοϊ]. νἱ, ρρ. 562, 568.; 410. νο]. 11]. ῥ. 418. 

ᾳο ἱ 
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Ὡ. Ῥοίδν βδὰ 186 πεϊπιδέγψ ΟΥ ἐλε εἰγοιπεσιϑίοπ ῬΘΟΙ ἸΑΥΪΥ οοτηπι δα ἐο ἶπ). (Ὁ. 
1:. 8.) [{ 18, Βογ ΌΓΘ, πλοῦ ργο 80 ]6 {παὺ μ6 τγοῖα ἰ0 678 [88η ἰο (6168. 

8. ΤΠ6 Ῥδύβοὴβ ἴο σδοπὶ ἴπ6 δροϑβϑίὶϊα ἩΓΙΟΒ ἃγὰ ἰδγπιθὰ ϑέγαηροτγα, δοαίίογοι, 
Παρεπιδημοί ; π Ἀΐϊοῖ πΟΓ ῬγΟΡΟΓΪΥ ἀοηοῦθβ ΒίγΒ σ 618 ἔγοῦλ δοῦπον σουηίσγ. δυο ἢ 
Ὅ0ΓῈ ἴἢ6 968, σγθο, {πτουρὶ ρογβοουϊίοι ἴῃ ὅπ 6α, δορὰ ἰηΐο ἐοχοῖσῃ ΘΟΘΙΓΙ6Β : 
Ὑ ΒΟΥ ὴΒ Ὠο]ονίηρ θη 1168 τοσο σαῖμον 9] ἃ Ῥχοβοϊ γύββ. (Ασίϑ 1}. 109 

4. ΤΠΟΥ ἅτα βαϊᾷ ἴο δα γεαοοηιοα ὕγοπι ἐξ ῖ7 υαΐπ οοπυεγβαξίοπ γϑοεϊυεα ὃν ἐσααϊἐυΣ 
“γοπι ἐλοὶν ζαίλοτα (1 Ῥεῖ. ἰ. 18.): ἴῃ προ ἀοβοσι ρίοη 086 ἈρΡΟΒΙ]6 ρΡ] Αἰ ΪΥ σοίοιβ ἴὸ 
[86 ἐγ! τοηβ οὗ [Π6 δ ον δι γα Ὁ ἢ8 δηα 6] ἀ678. 

ὅ. ΤΏ Ῥϑύβοηβϑ ἰο σποηὶ Ῥοίοσ ττίΐοϑ ὅσα βἰγίοα 4 ολοδεπ ρεπογαξίοη, ἃ τογαὶῖ 
»γἱοδίλοοά, πη λοῖψ παΐίοπ, α Ρεσιιζίαγ" ρεορίς (Ἰ Ῥοῖ. ιἰ. 9.), τυ Βὶς ἢ ἃγὸ (86 ὑδυπὶβ πιϑοὰ 
σΟΠ ΠἸΟΠΑΠΥ οὐ 86 “ον 188} ρθορὶα (Εχοά. χῖχ. 6.)}, ΠΟῪ πρρ]ϊοὰ ἴο 186 φρίγιίμαϊ 
Ῥοσγσίΐοη οὗ ἢ θπι. 

Οἱ (686 σγυυπάβ 6 οοποίυάα {δαὶ {118 ΕρΙ8116 γγϑ8 δἀάἀγϑβρᾷ ἰὸ 
[Π6 ἀϊβρογβοά Ηθῦτγονν ΟΠ γἸβιϊδη8. 

ΙΝ. 0 ἀρρβϑαῦβ ἴγτοιῃ 1 Ῥοῖ. ν. 12, 18, {μαὺ 1815 ΕἸ ρ΄8116 νγαὰβ υυσι (ἔθη 
ἴγοιη Βαῦγϊοη, δα βοηΐ ἴο {π6 «΄ ονγϑ ΌΥ ““ δ] νη 5, ἃ ἔα Πα] Ὀτοίμον," 
ναῦ τ ποῖμονῦ ΒΥ ]οη 18 ἴο Ὀ6 υπάἀογδίοοα ΠοΓα, [ΙΌΘΓΆΙ]Υ ΟΥ̓ ΤΥ ϑ(οα  γ, 
18. 16 ΟἿ οὗὁἨ 1π6 βαῦ!θ πϑιθ ἰῃ Μοβοροίδιηϊα οσ ρυρί, ΟΥ τίου 
Βοηιθ, ΟΥ̓́ οΓυΒα]6πι), ᾿ὰ8 Ὀθθη ἰοηρ 8Πα ὙΓΑΓΙΏΪΥ ΟΘοπίοβίθα Ὁγ ἰῃ6 
ἰδασηθῦ, ΒΙβῆορ Ῥδάγβοῃ, Μ|]}1, πὰ 1,6 ΟἸαγο, ἀγα οἵ οριηίΐοῃ, {Ππ8ὲὶ 
116 προϑῦϊθ βρϑβκβ οἵ Βδθυϊοη ἰη Ερυρί. Εγαϑιθυβ, Ὀγυϑίαβ, Βοζα, 
Ὧν. Τλρμοοί, Βαβπασο, Βοδιβοῦγα, θζ. ὕδνρ, ΥΥ οἰβίβϊη, [)γβ, Βθῆϑοη 
δηα Α. ΟἸαγκο, {π1ὴἰς (μὲ Ῥείοσ ἱπίοπάθα ΒΑΡΎ ]οη ἴῃ Αβδυσῖα; Μι- 
οἶ46}18, {παᾶῦ 1Ἢἃ 88 Βαθυ θη ἴῃ Μαεϑοροίδῃμϊα, ΟΣ ταίμον ϑοίθιυοια οἢ 
{πὸ ΤΊρτθ. Απὰ Οτοίυβ, γχβ. ΥΥ̓ἰΌγ, [μαγάπορ, Μδοκηισῃς, απὰ 
ἩαΪ68, ΒΊβμορ Του] πα, δπα 41} {π6 Ἰθατηθα οὗ [ῃ6 Βομλῖϑι οομ- 
ταὰπίοη, 8.6 οὗ ορϊπῖοι ἰμαῦ ὈΥ Βαρυίοι Ῥαδίδσ τιϑδηΐ, πσυγδίνοὶγυ, 
Τἤοπιθ, ψὨιο ἢ οἰἐγ 18 οα]6α ΒΑΡΎ ΟΝ ὈΥ {π6 ἀροβϑίϊθ Φοδῃ. (Β6ν. χυὶ]. 
ΧΥΠ, 
᾿Η͂ 8. ΘΔΥΘΙῺ] Θχαιαϊπαίοη οὐ {μ6 ουϊάθησα δα ἀυορα ἴον (86 ᾿ἰἰοταὶ 

τηθδπίηρ; Οὗ {π6 ποτὰ Βαρυομ, δπα οἵ {86 ουϊάθποθ ἴον 118 βρυγαίδνα 
ΟΥ̓ ΤΩΥ [104] ΔρρΙΠοαίίου ἴο Βοπιο, 6 {π|πκ (παι [16 ἐαέξεγ' νγὰβ Ἰηϊοπά θά, 
Δηα ἴον [86 [Ο]]Ο ΤΠ ΓΘΆΒΟΠΒ : --- 

1. Τμῖθ. ορίπίοῃ ἰ8 οομῆστηθα ὈΥ {Π|6 σ'ΘΏθΓγαϊ ἰθβυ ΠΟΥ οὗὨ δηϊαυΐγ, τ οὶ, γ᾿ 
1 ἈΥάΠΟΥ ΤΟΙΊΑΥΚΒ8, 18 ΟΥ̓ ΠΟ διη8}} πεῖσῃῖ. Εὐυδοδίιυδ᾽' γτοϊδίθϑ, οὐ 1.6 δυϊδογὶγ οὗ 
ΟἸοποπΐ οὗἁἨὨ ΑἸοχαπάσγία δπὰ Ῥαρίαϑ Ὀιβθορ οὗ Ψογυβδίθι, ἐμαὶ Μαγκ᾽β (ο8ρ6] νγα8 
το δ [Π6 τοαυοϑβὺ οὗ Ῥοίθυ᾿ 8 ἤδΆΓΟΓΒ πὶ Βοτηδ ; δηὰ ἐπδὺ “ Ῥαίδσ τρδῖζοβ τχθητίοῃ 
ὉΥΓΜαΥΚ ἰπ 8 ἄγϑι ΕἸ ρῖ3116, νι οἢ 848 πε τὕθη δἱ Εόπια ᾿ἴ861. Απὰ [Βα πα (Ῥεϊοτ) 
δ᾽ 6 8 (ἢ 18, ΟΑ]ΠἸρ {πὰ ΟἰὙ ΒρυΓΑινεΙγ Βαγίοη, 'π ἐδο86 πογάβ, Τὰς ολυγοὶ 
τολϊοὺ ἴς αἱ Βαδνυίοπ, οἰεοίοα δικέν, ιοὐλ ψοι, δαϊιμμοίπ νοι. Απά δὸ ἀοίλ Μανγὰ περ 
80η." ὙΤΠ8 ρϑββᾶρο οὐ ΕυβοὈἶιι8. 18 ἐΓδηβου 64 ΕΥ̓͂ Φ γοιηθ ἢ, τῆο δ 48 ροϑβι(ίνοϊν, 
τμαῦ “Ῥοῦθυ τηθη 98 [18 Ματὶς ἰπ δῖ8 γβὲ Εριβ8ι16, βσαγαίινου ἀοποίϊησ Βοπια ὉῪ 
186 δῖ οἵ πρὸ τος ἐλε ολιγοὶ ιολιοὶ ἐδ αἱ Βαδυῖοκ," ἄο. (Αἰὐευηιοηϊυβ, Βοάσ, πα 
οἴθοῦ ΕΔΙΒΘΥΒ, 880 υπμἀογϑοίδηαὰ Βοιμθ ὈΥ Βαυγίοη. [11 ἰ8 ζϑθογα γ ̓ μουρῆν τμαὲ 
Ῥείον δπᾷ Δοδη ἀν ἰο Εοπιθ ἴμ6 πᾶπιδ οὐ Βδῦγίοι,, βριιγαο νου [0 5 στ γ {παῖ ἰξ 
νου τοβοη} ὉΪ]ς ΒΑ ]Οοη ἴῃ 118 ἸΔΟΙίγΥ, δηᾷ ἴῃ 118 ἘΓΡοριυοὴ 10 δῃὰ ρεγβϑοιίίοη οὗὨ 
{π6 οἰναγοὶι οὐὗὁἨ αοά ; απὰ (πδῖ, Κα Βαθυίοη, ᾿ὑ ψἢ}} Ὀ6 υὐιοΥἿγ ἀεβίγογοά. Βιιὶ 
1π686 τϊησ8 1Π6 ἰπδρίγοα γι ογβ ἀἸὰ ποῖ ὑβῖηΚ ὺ ὕο ΒαῪ Ὀ]ΔΣΗΪΥ σοποοσηϊηρ Βοπιο, 
[0 ἃ ΓΘΆΒΟη ὙὙΠΙΟΝ ΘΥΟΓΥ͂ ΤΟΔΟΟΥ ΠΥ ὑηαογϑίδηα. 

9. Ἐτοπι {μα τοῖη] βι]θποθ οὐἁὨ δοοϊ δ αβί! 8] Ἰἰϑύογγ, ἰῦ 18 ποῦ ρῥγορδῦϊα {παὶ Ῥοίος 
ὄδνϑὺ υἱβίιοὰ Βαθγίομ ἰῃ ΟΠ δε ; ἀπὰ Βα οι ἴῃ Εργρὶ νγᾶβ ἴ00 51:)8}} δηὰ ἰπϑοὶρ- 
πἰβοδηὶ ἕο Ὀ6 {π᾿ 50) οὐ οὗ σοπδίἀογδίίοῃ. 

" Ἡΐϊκι. 1ςς]. Ὁ. 11. ς. 16. ὅ )ὲ Ὑ γί ΠΙυδι. ς. 8. 
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8. ΒΙΠνΑη18 ΟΣ 851145, 86 ὈΘΆΓΟΣ, γ͵ὰ8 ἐδό Κα Δ  δγοίλεγ, οΥὁὨ δββοοίαι οὐ Ῥϑῃ] ἰν 
τοβῦ ΟΥὗἨ 186 ἙσὨυχοῖοβ βίο Βα δὰ ρ͵δηῖϊθά. Απὰ ὑπουχῇ ἢ6 νγγ͵ὰὸβ ποὺ αὖ Εοηια 
ὙΠῸ (86 ἀροβὶ]α ν θη μα Ἡχοῦθ ἢἷ8 ἰδϑὺ Ερίβε16 ἴο ΤΊποίμγ, 86 ταϊσῦ παίυγα! 
αν σοπλα δἰ Π6Γ βοοη δου, δηὰ πᾶν Ὀθθὴ βοηΐ ὈὉγῚ Ῥϑιυὶ δηὰ Ῥοῖου οἰ πί]γ, ἰο 6οπ- 
ἤναι {Π|6 οἰ ΤΟΠ 68 ἴῃ Αϑ914 Μη ΊηΟΥ, ὅο. το 6 μααὰ α5δβἰβιθα ἴῃ ρ]δηίηρ. Βα 8|}- 
νδηυϑ, Ρδα], δηὰ Ῥοΐεν, δὰ πὸ οοπηθοϊίΐοη ψῖῖ ΒΑΌγϊοη, τ ϑὶοῖ ἰΔγ Ὀσγοηά {δΠοἰν 
αἰϑιτϊοῖ ; δηᾶ, ᾿πογοίοσθ, (ΠΟῪ πσοῦο ποῦ ΠΟ} αὖ ΔΏΥ {1π|6 ἰο Ὀυ1Πἃὰ ὩΡΟΠ ποι μοτ 
(ουπάβίίοη. Τδ6 8061 γγχὰβ Ὀγοδοβοα Ἰη Ῥογβία οὐ Ῥασί δῖα, ὈΥ 186 δροδίὶα Τηδά- 
ἄδυβ, ΟΥ Διυάθδ, δοσογο πῃ ἴο (ὑΟ8Π|48 ; δηὰ ΑὈυϊαγαρὶ τοοκοηβ ὑπαὶ [86 βποίοης 
ϑγγίδο νϑγβίοη οὗ 86 Νον Ταοβίδιηθηῦ Ὑγἃ8 τ 866 ἴῃ 818 π|6, δῃἃ ῬγΟΡΔΌΪ ὈΥ 1118 
ΔΙ Βογ γ, ἴῸΣ ἴπ6 86 οὗ (86 ΟτΙοηΐαὶ Θμυ ΓΟ 69.: 

4. Τμο 716ν͵]8, ἰ0 τσβοῦλ (μῖ8 ΕἸ [8:16 τγδβ πγ ἐἴθη, θοῦ ἔοηὰᾶ οὐ πιγδβίϊοαὶ ἀρρ6]]- 
[ἰοη8, ΘΒρθαία]γ ἰπ ὑπο ὶν οαρύϊν 168. ΕἸΔΟΠ νγ88 ἃ ἔγααιθηΐς Ὁ116 ἴῸὸτ τον Ἡδαίμθη 
ΟΡΡΓΈΒΘΟΥΒ ; δια, 88 ΒΟΥ ΟῚ 88 {116 Ὀσϊποῖραὶ βοθῃθ οὗ ἰμοὶν ἢγβὺ σδρϊν᾽γ, 1Ὁ νγιι8 
᾿ΣἈ]}γ ΠΑΡ ἐηῶν (Βεὺ Βοιαθ, (86 ᾿ΥἸποῖρϑὶ βοθηο οὗὨ {πον βθοοῃά, δῃά νεβῖο ἢ δὸ βίγοησὶ 
τ βοι θα {Π6 (ΟΥ̓ΠΊΟΣ ἴῃ ΠΟΥ “ Δοοτ ΠΔ[ΊΌΠ8, ποὺ ἰἀοἰ αν 68, δα ρογβοουζίομδβ οἵ {116 
δα ηΐ8,᾽" δῃουϊὰ 6 ἀδποπιϊηδίοα ὉΥ͂ {{|᾿| δαπὶ6 {{||6. Απα {818 ἀΥρυπηθηῦ 15 ΘοΥΓοῦο- 
ταῦθα ὈΥ [86 βία ἀϑαρα οὗἩ ἴπθ Αροοδίγρβθ, βεσα 86 τηνϑίϊοαὶ Δρρ]]οδίίοι 8 
ὉΠΑΘΘΒΠΟΏΔΌΪο. (Βν. χὶν. ὃ., χνὶ. 19.. χνὶ!. 2. 5.) [0 18 δὶρ 'γ φγόῦδθ]ο, ᾿ηἀθαὰ, 
παῖ Φόομη Ὀογτονεθὰ 10 ἔγοπι Ῥαδΐου ; οὐ, σδίμον, {μαῦ ὈΟΐᾺ ἀοτινθα 1, ὈΥ ἐπερίγαΐξϊοη, 
ἴγοσὰ ἢ 6 ΡΓΟΡὮΘΟΥ οἵ [βαΐδῃ, (χχὶ. 9) | 

ὅ. ΤΟ βϑοοῃά Ερί53.16 18 σϑῆθγαυ ἀρτοοὰ ἰοὸ ἴᾶνθ Ὀθθὴ πτϊ θη «λογίζῃ Ὀδίογα 
ΡοίογΒ ἀραΐῃ ; Ὀὰχὺ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ ἔγουι ΒβΌΥΪΟΩ ἴο ἤοπιο (Ὑ6γα ἰ6 παι θβι ΟΠ ΔΌ]Υ 
Βα γθ) πηϑῦ Ὦανα ΘΙ Ρ]ογθά 8 ἰοηρ ἰΐπιθ, ουθὴ ὉΥ 186 βῃμογίεϑί σοι {δαὶ οου]ὰ 
Ὀ6 ἴακθῆ. Απὰ Ῥεοίοσ πιυδὲ ἤδνο ραββοὰ (Ὠσχουρ Ῥοηίιβ, ὅζο.) ἰπ 8 ΩΥ ἴὸ Ἐοτηο, 
δηᾷ ἱμογοίοσα 16 ποῦ ὰ μαᾶνα Ὀθθη ΠΏΘΟΘΒΘΑΡΥ ΓῸΥ δἷπὶ ἴο ττῖθ. Ὁ στρ ΤτΟπλ 
Βοπιο, ἰηἀο64, [86 6486 τγὯϑ αἰ σθηϊ, 88 Β6 ΠουῸὺ Ὄχρϑοϊδι ἴο 866 ἱβϑιῃ ΠΏΟΓΘ. 

[ΤῊ φαϊῦοῦ ΤΥ ΒοΡΘ δσργαβδ 818 6 θογαίθ Ἰυαριηθπύ {Ππαὺ 1}}18 
ἸΌρι8ι16 νγαϑ γι ἴθη ἤγοπι (Π6 ἀποϊοηῦ Βαδγίοη ἴῃ Ομαϊάθα. 850, ἰοο, 
γ. αν άβοι (ΤἸπἰγοά. 111. 866.), ψνἢο βίαίεβ ἐμ δυϊάθησθ ργϑίυ ΠΥ 
ἴον {Π6 ἀϊδγαπί ορὶπΐοπβ, δὰ Ὁγ, ΥΥ οσαβινοσίῃ “Κ ΟὨ {[π6 (ὑδποῃ.ἢ] 

1’ Ῥεῖονυ βυξογθεα τηαγίγσάοιη δὖ Βοΐμθ, Α. Ὁ. θ4 οΥὗ θὅ, δῃα γγχὸ δᾶνο 
ΠῸ Θνθηοο {παΐ 6 αὐγινοὰ ποῦα Ὀοίογο [Π6 ΥΟΑΓ 63, γγχα ΔΓ6 ὍΔ - 
ταπίθα 1ηὴ ἀδίηρ (818 ΕἸ ρ 8116 ἴῃ Α. Ὁ. 64 [1 πυυϊ θη αὖ Βοπιθ]. 

Υ. 0 ἀρρϑδϑγβ ἔγοτῃ {86 ΕἸ} Ὶ8116 1861 {παῦ 10 γα σι θη ἀυτγηρ ἃ 
Ῥουοα οὗ ρϑῃθγαὶ σα] δια, ἤθη [86 Η ΘΌγον ΟἸΥ]βύϊδη8 6 γα Θχροβθα 
ἴο Βανϑῖδ ρογβοου9η8. ΤΠ6 ἀσϑῖρῃ οὗ [818 ἘΡΊ8116, ὑμουθίοσθ, 18 ρα γΕΥ 
ἴο Βυρροτύ ἐδ υπάοσ {ἢ 61} δ Ἴ οἰΟ 8 δηα {γ1318, ἀπα αἷβὸ ἴο ἱπβίγυοί 
{ποτὰ μου ἴο θαπανα πηοῦ ρουβοουξοπ. [0 ΚΘ 180 ἈρΡΘΆΓΒ, ἔγοπὶ [Π}6 
ΒΙΒίοσυυ οὔ {μπαῦ {π|6, ἐμαὶ ἐῃ6 7607 ὙΟΥΘ ὈΠΘΑΒΥ ὉΠάΘΥ (ἢ6 Βοιηδῃ 
γοΐκο, δηᾶ {πα (86 ἀφείγυοίίοη οὗὨἨ ὑπο ΡΟΙΣΟΥ νγα8 Δρργόδοῃιηρ. Οἱ 
{818 δοοουπῦ [86 ΟΠ ΓΙ βιϊδη8 ἀγ δχβουιίβα ἴο μβοηπουγ [Π6 ΘΙΏΡ σου (Νογο), 
8Δη4 {π6 ῥὈγοβϑι ἀθπἴϑ ἡ ἤοτὰ Πα βοηῦ Ἰηΐο [Π6 ὈΧονΊης68, ἀπα ἴο δυνοϊὰ 41] 
στουπαᾶβ οὗ Βεοϊηρ βυβροοίορα οὗ βϑα το η ΟΥ̓ ΟΥ̓ΒΟΣ ΟΥπι68 ὑπαὶ ψου]ὰ 
νἹοἰδίθ {π6 Ῥϑβοθ δπὰ μοϊΐατα οὐ βοοϊοίῖυ. ἊἈἀπᾶ, ἤπα! νυ, δ {ΠῸ]ν 
ΘΠπαγδοίοῦ δηα σοηάποῖ 6 γα [140]6 ἰο θ6 ἈΒρογβοα δῃηὰ ταϊβσοργαδοηίοί 
ὈΥ {Π6Ὶ} Θμθπιῖθβ, ΠΟῪ ἀΓῸ οσχβογίμα ἰὸ Ἰθλα 4 ΠΟΥ 116, {παῦ ΠΟῪ 
Ὠλ]σ]ὐ δίορ {Π6 του 8 οὗἉἨ {μ6ῖγ δπθιηῖθβ, ρὰῦ {Π6 1 ΘΑ] ΤΩ ΠΙαίΟΥΒ (0 
Βαπ]6, Ὡηἃ ἱη Οἴμοσβ οὐοῦ ἰὼ ὑποῖγ το] σίου, ὈῪ {Π6ῚΓ ΒΟΙΥ ἀπά 
ΟἸ γι βθ ἢ ΘΟΠ ΘΥΒΔΌΟΗ. 

,. Ὑ6 Ερ 816 τῶδὺ θῈ σοπνθηϊ θῖν αἰν! ἀ6α Ἰηἴο ἔΟῸΓ βθοίοῃβ, δχοΪι- 
βῖνβ οὔ {π6 ἰηἰτοάδυοίοη. ἀπά οοποϊβίοῃ. 

1 ΤΑγάμοσ, ϑνο. γ0]. ν, Ὁ. 272.; 410. νο]. 111. Ρ. 55. ΜοδΔο.18, 70]. 11, Ρ. 80, 



602 7]ηξγοαμεξοπ ἕο ἐπ Μειο Τοϑβίαπιογιξ. 

{λὲ Πιϊγοαμοίίοπ. (1. 1, 2.) 

ΘΈΟΤ,. 1. οοπίαϊηβ ἃη δχβοσχίαϊοη οὐ {πῸ6 “ὁν 188 ΟΠ τ ϑαπβ ἴο γονὺ- 
ΒΕΥΘΥΘ 8.6 [ἈΒΕ]Ὺ ἴῃ {86 Δ: 1 411} ραίίθποο δπα σῃθογυ Ὁ] ηθαβ, 
8η4 τὸ τηδὶ πίη ἃ ΠοΙν δομνοιβαίίοη, πον Πϑίδηατηρ 41} ἐποὶν 
ΒΆ σι πρ8 πα ρμογβοουοηβ. ΤῊ] 18 Θη ογοθα ὈΥ {π6 ουηϑίαογα- 
[ἴοπ ΟΥ̓ 1π6 Ροου αν Ὀ]οδϑίησβ δῃα ῥεῖν η]θραβ Ἡ ΒΙΟΒ γος ἔγθο υ 
Βοδίονγθα ἀροη {ποπι, (1. ὃ ---26., ἢ. 1---]10.) 

ΘΈΟΤ. 2. ΘΟΠΊΡΥΪΒ6Β 8ῃ ΘΧΒΟΓΔΊΙΟΙ, 
'. Τὸ ἃ ΒΟΙΥ σοηγνογβαίίοῃ ἰῇ σϑηθγαὶ. (ἰϊ. 11, 12.) 
1ϊ. Τὸ 8 ραγι συ αγ ἀϊβομαγρα οὗ {μοῖγ βανογαὶ ἀπ 6168, 88 
Βυθαϊ 8] οἰ8 ἴο {μοῦ βονογοῖση. (18---1δ). 
ϑογνδηΐβ ἴο {Π6 ΙΓ πιαϑίογϑ. (16--Σδό.) 
ΠΟ δη 5 ἰο (μοὶς νεῖτοϑ, (11. 1--18.) 

ΘΕΟΤ. 8. σοηΐαῖη8 8ὴ ΘΧΒοσίδιοη ἰο ραίΐθποθ, βι  πιϊβϑίοη, ἀπά ἰὸ 
ΒΟΙ1Π688 οὗἉ 116, οπίοχοσα, 

', ΒΥ σοηβιἀογῖησ {Π8 Θχαπῖρ]α οὗ Ομ γὶβυ, (1. 14.-ξ.:8.) 
Ἰ, ρθε {6 πὶ ον (ἀοά Ρυηϊβμοά {μ6 ἀϊξοθοάϊοηϊ πὶ [Ππ6 ἀδγβ οὐὗἨ Νοι. 

19---Φ 22, 
1], ΒΥ τουιϊπαϊπρ' ἔμοῖὰ οὗἨὨἁ 186 Ἔχαπιρία οὐ Ὁ γίβε, δὰ {δδὲ Ὀγ ἐμεῖς σοπνθγδβίοι 
, ΠΟΥ Ῥδοαπια ἀραὰ ἰο {π6 Β688. (ἶν. 1---θ.) 
ἵν. ΒῪ βμονεῖπησ ἴμ6πὶ ἐπ6 Δρργοβδομίπρ ἀδϑίγιςίίοη οὐὗἉ ἐη6 7 ον 8} τ (2-11.} 
ν. ΒΥ δββονίησ (θὰ ἐμαῖ, ὑπᾶοῦ {86 (οβρεαὶ, {86} δβουϊὰ σοηβίογ ΗΠ] ο. 1008 ἃ5 

μοῖν ρογίϊοῃ, δῃὰ 88 τηδίίογ οὔ͵ογ. (12---ἰ9.) 

ΘΒΟΥ, 4. Ιτθοιοπβ ἰο {π6 τηϊηϊδίοτβ οὗ [Π6 ομαγοθθα, δᾶ [86 ρθορ]ο, 
ΠΟΥ ἴο θοδανς ἰοιγαγὰβ δδοῖ οἰμογ. (ν. 1--- 11.) 

Τὰε (Ὀποϊπείοπ. (ν. 12---Ἰ4.) 

Υ1. ΑΧ.8 τΠὸ ἀοβίρῃ οὗἉ [18 ἘΡΊ5116 15 Ἔχςοὶ]βηΐ, βο 118 θχϑι]θησθ, ἴῃ 
(ἴ6 )υάρτηρηί οὗ ἰῃ6 Ὀοδὺ οὔ οβ, ἀοθϑ ποὺ [31] βῃογί οὗ 118 ἀβϑίρῃ. 
Ἰγαϑπλ 8 ὈΓΟΠΟΊΠ668 1Ὁ 0 θ6 νγοσίῃγ οὗ {π6 ργῖποα οὗ [πη6 Δροβί]ββ, δπά 
8.148 {παὺ γ 18 Βραυηρ' ἴῃ ψογᾶθ, θαΐ [01] οὗἨἉ βθρῆβθὸ. Τηδΐὶ στοαῦ οὐς, 
] οΒορἢ ΘΟΔΠ ΡΟΣ, 6818 11 τηδ) ϑίιο;; ἀπὰ Οβίογναὶ αὶ βαγβ {παῦ {π6 γϑι 
Ἰρι8ι16 οὐ ἸΡοίοσ 18. οὔ οὗ ἰπ6 β'πϑϑὺ Ὀοοκβ ἴῃ {16 Νονν Τοβίδιμοηϊ, 
{πᾶῦὺ τ[16 βοοοπα 18 τυϊς6 ἢ 1 ργοδῦ ΒίγοηρῚ δηα τηλ)βίυ, ἀπά {λαὶ 
ΒΟ. οὗ {ποπὶ ον θη ]γ δῆμον {πεῖν αἰ νίηθ οτιρίη. ΕὔΥΟΓΥ ρᾶγί, ἱπάθοα, 
οἵ Ῥοϑίογ Β υυηρβ ᾿παἸοαία8 ἃ τηϊπᾷ ἰῃαῦ ἔ6]1 {16 ροισεῦ οὗ {πΠ6 ἀοοίγι 68 
[6 Δ] νογθά, δηά ἃ 8οῖι}} ἐπαῦ ρ]ονοὰ ἢ (Π6 πηοϑὺ ἀγάθμῦ Ζοαὶ ἴῸυ 
{πα βργοδά οὗ {π6 (ἀοβρεὶ, Ηἰἱἰ8 βίν]β δβδχραββθϑ {π6 ὩΟΌ]6 νϑῃθιμθῃσθ 
ἈΠ ΤὈΥσΟῸΣ Οὗ [18 βριγιῖ, [18 ροτίδοῦ Κηον]οᾶρε οὗ {μ6 (ἀοβροῖ, δπὰ 
18 ΒίΓοῺρ᾽ ἀββύγαηοα οὗἉὨ {π6 (γα ἀπὰ σογίδΙ ΠΥ οὗἁ 1[(8 ἀοοίσποβ. [211016 
Βοῖοι δϑουΐ [π6 οἤοῖϊοθ ΟΥὁἨΎ Βαγτιμοηίοιυβ αἰβροϑιοη οὐὨ ψοτγάβ, ἢ 18 
{Πποὰρ]}}05 αηᾷ ἢἷ8 Ὠραγί ογα δβογρθα πῖἢ {ΠπΠ6 σγαηα γα τῃβ τ δοἢ 6 
Δ ᾺΒ ΕἸ] ΟΪῪ ΘΟΙΩΠ}Β8᾽ ΟΠ 6α ἴο Ῥτοοϊαῖτα, δηα {Π6 Πα ]ΒρΡΘΏΕΔΌ]6 ΟὈ] σαίϊοη 
οἱ ΟΠ γϑδηβ ἰο δοσῃ {Ποῖγ ῥγοίδβδϑιοῃ ὈΥ ἃ μοὶγ 8. Ηρποα, ἴῃ 1ν18 
ἤνϑι Ἐρ15116, ἢ τυσῖοβ τὰ δυο ΘΙΘΙΡῪ δπα χαρὶ ΠΥ οὗ 8[γ}]6, {παῖ 
6 ὁΔἢ ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ραγοαῖνα {Π6 Ρα 0.868 οὗὨ Π΄8 ἀϊβοοῦγβθ, οὐ (Ππ 6 ΙΒ ποίϊοη 
οὗ ἢΠῖ8 ρουϊοάβ. Απά ἴῃ ἢἷ8 βοοοπὰ Ερ 8618 6 δχροξθθ σι ΒΟΪΥ 1η- 
αἰ ρπαίοη δηα νϑμθιθθηοθ {[π6 ποαηἀοποα ῥυϊποῖρίθ8 δῃμᾶ ργϑοίϊοθβ οὗ 
{Πο58 ἔμ]58 ἰθαοθοῦβ δηα ἔν]ε6 ὑγοριοῖδβ, ψῖμο ἴῃ [Ππο88 δαυὶν ἔἴπι68 βρσδησ 

Νοῦν. Τοδι. Ρρ. 276. 281. οὐϊ!. ΝΟ Βδίοὶ, 1772, (0]1ο. 
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ὉΡ ἴπ ἴπ6 ΟἸγιβύδῃ ομυτοῦ, δπα αἰββοπιϊπαίθα ἐποῖγ Ῥογπιοἱοιβ ἰθηϑίϑ 
ὙΠ 80 το ἢ αγὸ δπά ουπηϊησ, Ηἰ8 ργορμοίϊο ἀδβοσϊρίοη οὐ 1{}6 
ΘΌΠΘΓΑΙ οομῇαρταίίοη, δπα οὗ [ῃ6 οηά οἵὗἉ 41} ἰογτ δύσι αὶ {πϊηρβ (2 Ῥοί, 1}. 
8---12.), 18. ΥΘΙῪ ἀν]. Υο 866 {ἴθ ῥἰδποίασυ ἤποάνθηβ, δηᾶ {18 
ΟἿ φαγί, δηνθ]ορϑα ἴῃ 186 ἀδνουτίηρ ἤδπη68: νγχ6 ΠΘΑΥ (ἢ6 ργΟΔΏΒ οὗ 
ἃ Οχρίγίησ ἡνοΣ], δπα {Π6 ογαβῇ οὗ παΐυγα πη] ηρ' Ἰαο ππηΐνθυβαὶ 
τυΐϊη. Ηον βοϊοιηῃ δῃὰ αἰβοιϊηρ 15 {Π18 ργϑοίιοα] ᾿πέθγθπος (2 Ῥεῖ. 
1}.. 11.) “ ϑεείπ ἐδόπ μαξ αὶ {διε ἐλίτισα 4}ιαἱϊ δὲ αϊδδοίυεα, τολυΐ 
ΠιΘΉ ΠΟΥ Ὁ ΚΓ ρεγβοπ8 οὶ ψα ἔο δὲ ἐπ αἷΐ λοῖψ σοπυεγξαΐϊοη απὰ φοαϊἰπ688.᾽ 
ΤῊ πηοδηρϑὲ βοὺϊ δπὰ Ἰονγοδῦ ᾿ππαστϊηδύοι οδηπού {πη οὗἨ ῃαΐ {ϊπηο, 
δηὰ {π6 νι] ἀδβογιρύϊοι οὗ 1{, Ψ ΒΙο ἢ τνθ τηθοῦ 1 ἴῃ {Π18 Ρ]αοθ, ἀπὰ 
ἴῃ βούϑσγαὶ οὐμδὺ ραβϑβαρθϑ οὗ ΗοΪγ ἢ στιῦ, σιποὰὺ [πΠ6 στοαϊοβῦ δτοίϊοῃ 
δη (Π6 ἀδορεαβῦ ἱπηργΘβ8: 018. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ͂Ι. 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΕΡΙΒΙΙΕῈ ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

Ι, ΤῪῊΙΒ ΕΡΙδι16 ἢ68 Ὀθθῃ γϑοοϊ νᾶ ἃ8 ἔπ 6 σεπυΐηθ ργοαποίίϊοη οὐ Ῥοίογ 
ΟΥΟΥ Β1π06 {86 ἐουγίῃ οοηίυγΥ 3, χορ ὈΥ (6 υγίδη οἤαγοῆ, ᾿}10 
ἢαγα 10 ποῦ Δ8 ρατί οὗὨ {δοῖν ο]ά νογβίοῃ, {που ρσῇ βοπλα οὗ {πο ὶν τσ [οΥϑ 
δαγα υδρᾶ πᾶ οἰϊεᾶ 1, [πη {πὸ ἴουτί ἢ ἀπά [Ὁ] σης σϑμ τσ 68, ᾽ν υγὰ8 
ΔοΚπον ] οαροα Ὀγ ΑἸΠαμαβιαβ, ΟΥὙΥ}] οὐ ( Θγύβα] οι, ΕἸ ρΙρμδηϊα8, ὁ“ ΟΥΌ τ, 6, 
Βιυβηυθ5, Αυσυδβίϊηθ, 4δπᾶ 4]1 Βυβεαιθηΐ το 8. ΒΘ 18 γ] 668 10 
διηοησ {πΠ6 Αντιλογόμεναι Γραφαί, οΥ Ῥοοἶκ8 Ο86. σΔΠΟΠΪΟΔ] Δα [ΠΟΥ 
νγ͵ὰ8 ἀουδίοα ὈΥ 8οπιθ, Ὀὰὺ π6 ΡῬ᾽αιμὶν αἰ 1] ]8Π68 1Ὁ ἔγοπι 800} ἃ8 
Ὕ ΘΓ ΘΟΠ ΘΒΒΘΑΪΥ δρυτουϑ. Ηδ αἶδβὸ τοϊαϊθϑ', ἔγοτῃ ἴπ6 ἐγδά:οη οὗ ἢ18 
ΡΓΘάθοθβϑουθ, ἐπί, ἰβουρῇ 1 τγὰϑ ποῦ δοϊςζηον]θᾶροα 48. ραγί οὗ {Π|6 
Νον Ταοβίδπχθηΐ, γοῖ, Ὀθοσαιβα (0 ΤΩΔΗΥ 1Ὁ δαοιηθα ὑδοῦι], 10 νγ 88 41}}- 
ΘΘΠΕΥ τοδὶ τοσούμπον τι {π6 ΟΥΠΟΥ Θοτρίαγοβ Οὐ {118 βίαἰθιηθηΐ 
οὗ Εὐυβοῦδιυθ, 1,6 ΟἹοτο ἐου Ὁ] τοηιασκβ, (μαῦ 1 Χἴ Πα πού θθθη Ῥοῖοι 
10 που] πού αν βϑοπιοᾶ τἰβϑῦι] ἰο 8ΠΥ πηδη οὗἩ (ο]θυα ὉΪ6 φγυάσδποο, 

᾿ ΒΙδοκν 81} 85 ϑιογοὰ ΟἸδβϑίοβ, νῸ]. 1. ὑῃ. 802---804, ΡΥ Ιπιγοᾷ, κἀ Νον. Τοβί. ρρ. 79 
--89. Μαςκηίρμιβ Ῥγείδοθ ἴὸ 1 Ῥεῖοσ, Βϑηβοῃβ Ηϊἰβίοτυ οὗ ὅ8:. Ῥϑίεσ. δηὰ ἈΪ8 ΕἾγϑβι 
Ἐρίϑε]6, Ρῃ. 137-159. σά ποτ᾿β  οΥ5, ὅνο. το], υἱ. ΡΡ. 562 ---583.; 410. νοΐ. 111. ΡΡ. 414 
-425. 10τ. Ηδ168᾽ 8 Απαϊγβίβ, νοὶ, ἰΐ, Ὀοοῖ ἰϊ. Ρρ. 1144---1147, ΔΙ 86]18, νοὶ, ἰν. ὑΡ. 815 
--8ὃδ16. ὅ8566 αἷδο Ηυρ᾽ β Ιηϊγοἀποιίοῃ, νοὶ]. ἰδ, 88 166---1 7]. 

ὅ ΤΒο βοοοπά Είδβεϊο οὐἩ Ῥοῖογ νγὰ8 ρἰισοὰ διθοὴρ ἴπ6 ἀϊδβρυϊο πυππίηρβ οὗἩ ἴῃ6 Νὸν 
Τοδίδιημθπὶ ὈΥ Οτίζοη, (Επβοῦ. Εςοὶ, Ηἰδι. 110. νἱ. α. 25.) Ι[ζ 18. παίυγαὶ ἴοὸ βίρροβθ, {Π|ὶ 
1, ἔοσα ἱηοϊΘῃ8] οδιδο8, (Π6 δοεοοηὰ ΕΡί8ι16 οὗἩ Ῥοῖοσ ἀϊὰά ποῖ Ὀοσοηιθ ΚΏΟΜΤΏ 50 ΘΆΓΙΥ ΗΒ 
πὸ ἢγϑε, βοῖη σμΌσομοθ, τυ ϊς ἢ δὰ [ῸΓ ἃ Ἰδηρίμ οὗ εἶπηο θθοη δοσιδβίοπιοα [0 γοδὰ ΟΠ]Υ ΟἿἹ6 
Ἐρίβι!ο οἵὗὁἩ Ῥοΐοσ, τηϊρην Βοβίταϊο ἴο τϑοοῖνο δποίμογ, ϑαβρίοίοη τσ αἶδο πανο ἀγίβοῃ 
ἀραῖηδὲ Γπ6 ΣΘΠαΪΠΘΏ658 ΟΥ̓ [Π8 ΕΡί8:16, ἔγοῦν τπ6 ἴδοϊς τὴ 15 τὰ Ὀτουρὰν ἴτοταη Αι ϑῖ8 
Μίπογ, [6 δῦοάθ οἵ ἴπ0 Μοηϊδηίβιβ, γῇο ογα δοουδοᾶ οὗὨ ἃ ἀἰβροϑίι᾽οπ ἴο δ τοδί πον 
τΓτἰησ8. (Ευδοθία8, ΕΟ], Ηΐδι, 110. νἱ. ς. 20.) Μόογὸα δβρθοΐδ! ῦ ΤΔΔΥ 1818 βᾶνο Ὀδθη {110 
(486, 88 ἴΠ6 Ῥαβϑαρθ, 2 Ῥεῖ. 1Ϊ, 30,, σουἹὰ θ6 υγροὰ ἰπ νἱηάίοπιίοπ οὗὨ [86 τίροισ οἵ {{πὸ 
Μοπίδηϊ δεῖς αἰδοῖ }] 1η6 : οὐ, [π6 ἀοραγίαγο οὐ 1η6 ΟἿ τ βεῖδη 5 πῃ Α 814 Μίθοσ ἔγοπῃ τΠ|6 συ σ᾽ ΟΠ ΓΥ 
τηοίο οὗὨ οοἰοργδιίης [800 ΕΑβίογ βο]οπιηΐ68, ΠΥ παν ρτγοἀυοοᾶ ἱπ 1π6 Εδδίοττι δα 
ΥΥ οδίοστι Ο γί βϑιϊδηβ δῃ ἴῃ ἀϊβροβιτΐοι ἰο τοσοῖνα τὶς θοοκΚ. ϑοβιμποκοτ᾿β ΒΙΌ]164] ὙΠΟΘΟΪΟΑΥ, 
γοΪ. ἱ. Ρ. 122., τ ἤοΓΟ νι ουϑ τ ΟΥΒ 8.6 οππαηογαῖοὰ 0 ᾽να νἱπάϊοαϊοὰ [86 σΟΠΌ Θ..088 
οὔ 119 ΕΡίϑ116. 

5. 1Π5:. Εσςεϊ. Ὁ. 11, 6. 25, 4 1014.ὄ 110. 1}. ς, 8. 



604 , ἤηιρούὠώμοξίοι ἴο ἐδ Λἤειο 7 τείαπιοπέ, 

Βοοῖηρ (Π6 ὙΥΙΓΟΥ ἴῺ ΤΩΔΏΥ͂ Π]Δ 068 ῥγοίθπαβ ὑο θ6 Τοίδγ βιμηβο] ; ἴον ἐὲ 
νο]α Ὀ6 ποσίοιια οα δοοοιηΐ οὗ 18 Ὀοϊησ᾽ ἃ ΓὈΥΡΌΓΥ, ἃ8 νὺ}}} ἃ5. υπ- 
ΡΑΓἀοΠΔ0]6 ἴῃ ΔΠΥ͂ τηδη ἴο ἔογρο δῃοῦ μου ἤᾶλπηθ, Οὗ ῥγοίθπα ἴο μα {π6 
ΡΘΥ͂ΒΟΩ 6 18 ποί.ἷ 
[ΤΠ βοοοπὰ ᾿ριβι]6 οὗ Ῥϑίϑσ ἀδιγηδηβ ἃ ὙθΥῪ ραγίϊουιϊαν αὐδηϊίοη, 

Ὀθοδιβα 1ὑ πγαδὺ αὖ οη66 θὰ απ 6α (μαὺ {Π6 φεαπέϊέψ οὗἨ ονϊάθῃοα 'π 
18 ἔλνουγ, ἴῃ 088 ΟΑΥΎ ΟΘὨ ΟΓΊΘΒ, 18 ἐ668 ὑπ8ῃ {παὲ τ᾿ ΒΊΟΝ 76 ροββθθβ 
ἢ τοραγὰ ἴἰο ΔΩΥ οὗ ἴῃ6 οἶμοσ τυϊησβ οὗ {π6 Νὸν Τοδβίδπιθηι. 
ΤΙ γοϑυ]! θα ἴῃ ραγὺ ἔσγοπι 118 δβανιηρ θ6οη Ὀυΐ 1{{16 Κπόνη. 
“Τα (ὑδίμοϊιο Εριβύ]ο8 σσόσο ποί ἔοσιηθά 1πΐο ἃ οοϊ]δοϊθα νο]ατηθ 

αὐ 8ῃ ΘΑΓΙΥ Ροτοᾶ: [ΠΟΥ ὙΓΟΓΘ ΟΥΪΥ Κηοσῃ δηᾶ υδοᾶ ᾿πάϊν] ἀυ}}}γ. 
Ζισο ΟὨΪΥ οὗἉ {πμ686 ττϊηρΒ βίαπα ἴῃ ΕὐΒΟ Ὁ 188 οαίδ!οραθ οὐὁἨ ὈουκΚ8 
ὉΠ γΘΥΒΆΠΥ δοκηοπ]οαροα," 5 

Απά (μι 1ξ νγϑϑ ἃ ΘΟΠΒΙἀΘΣΆΒ]6 ἰϊπη6 Ὀδίογα ἴμ|688 βθύαπ τ τἰησ8 
Ραϑ864 δ8 8 ὙΠ016 ἔγουι {Π6 οοπάϊοη οὗὨ ἱηάϊνϊἀυα] 86 δῃὰ δοίηον- 
Ἰεάριηοηῦ ἰμαΐο ἴπ6 βρίιθγθ οὗ σϑοοσῃϊβοά ομυσοῖ ὑ86.0 Απᾶ δνϑη οὗ 
{ποϑ6 ὕνο οὗ [86 (ὐαίΒο}1ο Εὐρ181168 τ βῖοβ τ ΓΘ ἰού βα! ]ν δοκπον - 
οι ροά, νγα ἤπᾶ ὑπαὶ [86 ἔγβί ΕὔρΊ8|16 οὗ Ῥαείθν νγγαβ ἴῃ ϑόῖηο τορίομϑ 
θυ 1{|6 αβοα. Νοίπιπρ οδὴ 6 πῆοτο δογίαϊῃ {π8π {Π6 ΠΏΔΠΠΟΓ ἴῃ 
ΒΊΟΝ 10 τν88 ΔοΚπον]οαρσοα Ὀγ Τογία]]δη ; πη γοῖ ἴῃ (Π6 νυ υιεἴησβ οὗ 
1πΠ6 Αἰτίοδῃ ργαβογίοσ, 6 ἡπὰ Ὀυΐ ὁποα ἃ ρμαβϑᾶρα αἰιιοίοα ἔτοπι [ἴ{: 
Βα νὰ ποῖ {Π18 ομὸ ρογίίοῃ οὗ [18 σόγκβ, ψγὸ τσ μανο Ἰυάροά 
οἰ μοῦ {μαὶ μα ἀϊὰ ποῖ Κπον οὗὨ ἐμαὶ Ερι 8116, οὐ {παῦ μα ἀϊά ποῖ οννῃ 
18 δα ποτ γ. ὧδο [0016 σὴ νγ6, ἴὴ [Π6 ὁ886 οὗ ἴ[μ6 Οδίμοο ἘΣ ρΊ 0168, 
δύρσαθ ἔγομῃ 1Π6 8116 η06 οὗὨ Βοπλ6 νγὶΐοτβ οἵ {μ6 γϑὺ ἴσο σοη Γ]68. 

Οτίροῃ, ἴῃ {Π6 ἔοστηοσ ραγί οὗἉ {π6 {πιτὰ σοῃίαγΥ, τηθ]οη8 ἀοἤηϊ οἷν 
{μαὲ βοῇ δὴ Ερίβι]6 δ (6 βοοοπά οἵ Ῥοΐοσ τδϑ ἀποιοη, Ὀὰΐ 8.}}} Πα 
τηθηὐοηβ ἰπαὺ 1 ν»ϑ ἀοιιθίοα Ὀγ βοῖμθ (ἔστω δὲ καὶ δευτέραν - ἀμφι- 
βάλλεται γάρ. ΔΑρ. πυροῦ. Η Εν. νἱ, 25ὅ.). [πὰ {ῃ6 βϑιὴβ ἃσο, 
ΕἸττ] Ἰη8, ὈΙΒπορ οὗ ὕβασγθα, ἴῃ (δρρδάοοία, ἴῃ τυιηρ ἰο Ογρτγίλη 
οὗ Οαγίμαρο, δοουβα8 {π6 Ὀΐβῃορ οἵ οπια οὗ “δϑυβίησ (πὸ ΠΟΙΥ͂ 
ΔΡΟΒι168 Ζρέον δηὰ Ῥδαὶ, γ8ο ἴῃ {πον Ἐρίδέϊοα αγο οχθογαίθα μϑγοίϊοϑ, 
δηᾶ δἀπηοηϊβῃθα 8 (0 ἁνοϊὰ ἰμθη." (΄““ Αάδυς 1πίβιμδηβ 4 εέγιπι οἵ 
Ῥαυΐυπι βϑαῖοβ ἀροβίοὶοϑ, ἡ 1881] ΠΟῸ 'ρ081 ἰγβαϊ ἀθυϊηξ : ααὶ 1Π ΘρΙ5(0115 
βιιῖὶβ Πρυθίϊοοβ δχθογαῖ βαηΐ, οὔ αὖ 608 δυϊθτμι8, τηοπιδγαπί.ἢ Ερ οί. 
(ὑγρυ. 756.) [1 18 ἐλὲβ ΕἸ 18:16 αἷοπϑ {Ππῶῦ σδη Ὧδ Ἰη ο παθ4 ἴῃ σοππθοίϊοη 
τῇ 6 παῖηο οὗ Ροίοσ. Νοῦν {π6 βοοοπά οὗ Ῥεΐοῦ ργοΐβεβοβ ἴο 6 
αὐἰάγοβϑοα ἴο {π6 βαᾶῖλὰβ ῬΡοβοηβ ἴ0 ῃοπὶ {π6 ἢγβ μαὰ θδοη. (ο}1α}.. 
"ϊ.. 1.) Οπδ οὗ {6 σουπίγιθβ τηϑηοηθα ἴῃ (6 βα]υἰδίίοη οὐ {Π6 
[ουτηθῦ 18 Οαρραάοεῖΐα, θὰ ἴο {μαΐ νΟΥῪ τοσίοη αἸ4 ΕἸΣ] πιι8 Ὀδ]οηςς. 
6 8 σοῖ, ἴῃ {Π6 {π|γτὰ σΘη ΤΥ, ΟἿΓ ἀθοϊβῖνϑ ὑδϑΕ ΠΠΟΠΥ͂ 88 [0 {{1)18 
Ἔρίβι]ς, ἔγομα {Π6 νϑὺῪ σϑρίοπ ποτ Ὁ οὐρὶιί (0 πᾶνε θθοπ' Ποεὶ 
Κηονη, {{π ρᾶγί ἴο ὙΜΙοἢ νγ6 Βμου ἃ τηοϑὺ Ὡδίαγα ΠΥ ἐγ 1ῃ Βθάγοι οὗ 
σοποϊαδῖνα ουϊάθησα. 
γα Ιοάσῃ ἴγουχ ΕἸυβοῦϊ8, (παῦ ΟἸδμοηΐξ οὗ ΑἸοχδηασγία οουηγηοηϊοα 

οπ {88 ΟΠο ϊς Ερίβι]168, θοῦ [Πο886. ψ ΒΟ ΓΟ ππίνογβα ῦ οὐπμοί, 
παπᾶ {πο88 (μαὲ ὑγαῦα Ορροββϑᾷ ὈΥ͂ βοπιὸ: βΒοποῦ, 10 Β66π|8 Ῥγοθ4]6 {μαὶ 
ἢ νὰ8 δοαυδίηδὰ ἢ ἐλὶς ΕΡΙ8116, βίποθ {18 185 οπθ ἰο ψ οι ὈΥ 

" ΟἸοτίςοὶ, Π|5ε. Εςοὶ, Ρ. 442. ηοΐξ. 1. ΤτορΟ]]108᾽8 “ Ηἰβιοσγὶς Ενίάφηςο." ῥ. 54. 
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{μαὺ Ἔχργοββίοῃ ΕΒ 8 88 δοοιιδίοιηθα ἴο 411Δ6. 10 ὈοΙΟΏρΈ, οὗ 
πδορδϑιΐυ, [0 δὰ ἃρῸ ὈΓΙΟΥ (0 {μεῦ οὗ ΕἼΤΙ] μυθ δηα Οτρθη, ἀπά 
{8 1Ὁ ταυδὲ αν θδθθα ἱπ οἰχουϊδίίοη ἰῃ {Π6 {π|ὸ οὗ ΟἸδιμθπὶ οὗ 
ΑἸ χδηαγιδ. 

ΤΠΟΓΟ 816, ἰη ἰδ6 οαχίδηῦ ψόσΚΒ οὗ 80}}} δϑυύ]οσ Ἡσὶίοσβ, δυο οοΐη- 
οἰάθῃοθβ οὗ δαργϑββίοπ δπᾶα {ῃουρῇηῦ 88 ϑϑϑῖῃ ἴο δχβὶθις δὴ δοαυδιηῦ- 
δη66 ΠΕ {Π18 ΕΡΙ 8116 ; δπα ἱπάϊγοοῦ δ8 {Π686 ὑβϑιϊ πλ Ο 168 ΤΊΔΥῪ ΒΘΘΙΠῚ, 
10 τηυδῦ Ὀ6 ὈΟΥΠΘ ἴῃ τϊηὰ {πᾶ ἃ ΟΠ γϊβίϊδη θοῦ ὙΠῸ 868 {Π6 
βία θιχθηῖβ οὗα τυϊηρ;, οἰαϊηιίπφ ἰο δ αμέλοτγίξαξτο, 80 [ᾺΥ βου (μαὺ 
ἢ δῃλῖ8 δηα θηΐογοθβ [πδὺ οἰ 811. 

ΟἸοιθηὶ οὗ Βομπα (1 ον. χἹ) (8 ντὶῦθβ : --- Κ Οἡ δοοουηΐ οὗ 
Ποβρια ΠΥ δηθὰ εἰ υϑήνω Ι,οἱ νγὰβ ἀβ]νοσοα οι οὗ βοάοῃ, θη 4] } 
1Π6 τορίοη τουπα δϑουΐ νγχ88 Θοπαθιωποα σὰ] γα ἀπὰ Ὀτγϊμηβίοηθ. ΤῊΘ 
Τιοτά τηδᾶθ 10 τηδηϊδδί {μαὺ Ηδ ἀοίδι ποῦ ἴογβακε {πο86 ννῆο ἰχυϑί ἴῃ 
Ἡϊ ; Ὀυῦ ἰμο56 ψο ἴγη ἴο οἴπου γα γ8, Η6 δρροϊπίβ ἴο ριυιηιϑηγχοηΐ." 
Τ1,οὐ {π|8, 48 ἴο {86 οοππροίϊοῃ οὗ οσβ ἀπὰ ὑπουρμίβ, θ6 οοιμραγοᾶ 
νι 2 Ῥοί. 1. θ6--9. : ““Τυτγηΐηρ {π6 οἰἴ68 οὗ ϑοάοτῃ δηᾶ (ἀοπηοσσδὴ 
Ἰηΐο 8868, σοπάοιηηθα θὰ ἢ 80 ΟΥΘΣΓΠΓΟΥ, τρδκιηρ [6 ηλ δα, 
ΘΗΒΆΙΡΪΘ τπίο ἐποβο {μδαὺ δίϊοσ βῃου]α ᾿ἶγα ὑηροα!]ν ; απ ἀοἰϊνοτοά 
}ι8ὲ Τωοῖ.. .. Τα Ἰμοσγὰ Κπονοίῃ μον ἰο ἀ6] νου {Π6 ρσΟαΪΥ ουὐὐ οὗ 
[απηρίϑίϊοηθ, δηᾶ ἰο σθβοσνο {π6 πηὐυδῦ πηΐο [μ6 ἀλΥ οἵ γυδρηχοηὶ ἴὸ 
Β6 ρυπὶϑηοα." [0 σανίδι ]γ ἸοΟ Κα ἃ8 1 {Π6 ὁπ6 ραβϑᾶρα ΓΘ ἴῃ {86 
τη οὗ {π6 ἩΤΙΓΟΥ οὗὨ [Π6 οὔΠΟΓ. 

Ι͂ὰ 2 Ῥὸοί. 1}. 1ὅ, 16. {πὸ νυτιῦοῦ βρϑακβ οὗ απ αἀπὰ ἢ18 ᾿ξ ρίβεϊες, 
ὙΠ ἢ Πα τογοίό Δοοογαϊηρ 0 [Π6 τοΐδάοπι σίγθῃ ἴο ᾿ϊπὶ; ἴῃ (86 Εὐρἰβι]6 
οὗ Ῥοϊγοαγρ (ςἢ. 111,} ὕποῦα 18 ἃ ραβϑῆσε ἴῃ ὙΠΟ {ῃ6 πογὰβ. δηά 
{Ππουρ] δ βοοῖὶ ἰο 6 τηουϊἀθρ ἃ οἡ ψῆαΐ 18 ἔποτα ἴουπά. 2. δεί. 
Καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ 
σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, ὧς καὶ ἐν πασαῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν κ.τ. λ. 
2Ζυίψε. Οὔτε γὰρ ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι τῇ 
σοφίᾳ τοῦ μακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου" ὃς γενόμενος, ἐν ὑμῖν κατὰ 
πρόσωπον τῶν τότε ἀνθρώπων ἐδίδαξεν. . . ὃν καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν 
ἐπιστολάς κ.τ. Δ. 1 ἰοολϑ Ἃ8 ἱμουρῇ ῬοΟΪγ αΓΡ Δ᾽] υἀ θα ἰο βοπλούμίην 
Ὑ6}} πον 88 ἃ βίδίθπγχθηί, δηα {Π|8 15 ἰοαηα τη {18 ΕἸΡΙ8016 αἱοπα. 

Ισϑῆϑθι8, ἰῃ 1Π6 Ἰαιζοῦ ραγὺ οὗ [Π6 ΒΘοοῃά σοί ΌΓΣΥ, 0868 Δ ΘΧΡΓΘβϑϑίοη 
αὐουΐ 8ι. Ῥοίογ, σοι τη {π186 ΕΡΙΒ016 ἢ6 δι ρίουβ ἢ τοσαγὰ ἰοὸ 
Παβο .. 2 οί, 1. 16, σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ 
τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. Ἰτεπεῦθ (Ὁ. Η. 11}. 1.) 
αἰτοῦ βρϑακὶηρ οὗ {86 ργϑδοϊηηρ οὗ δίοσ δπὰ δι], δά 8, μετὰ δὲ τὴν 
τούτων ἔξοδον; ΜαΑΥκ, ἐπα ἀἰδοιρίο δηὰ ἱπίογργοίοσ οὗ Ῥοϑΐϑυ, τυτοῖθ 
ἄονῃ {π6 {πἰηρβ τ ΒΙΟΒ 6 Βδα ἐαυρηῦ. [0 {818 Ὀ6 ἃ πιέγθ οοἰποιάθῃοθ, 

" [Γ[Ὲ ἴβ τρῶς ἴτὸ δὰᾶ, ἴβαὲὶ το Ἐον, Β. Ε', ΥΥ οβδίοοίί, ἰο ῆοπὶ [18 βοθηΐπρς οοηπροοίϊΐοη 
ΔΒ Ροϊηϊοα οι, ΤοΙ τ ΚΒ ΟἹ ἰδ 'π 8 ἴοοῖ-ποίθ ἴο ἃ ραββδρο δβιδίίηρ ἴῃδὲ ἴῃ [6 ὅγβί ρογοά 
οὗ ΒΪ8 ἱπαῦίγΥ σοβροοϊίηρσ [6 Οδηοη (ἑ, 6. ὉΡ ἴο Α. ἢ. 170) “ Ὧο0 ἴγβοθ ἢδ88 θθϑῃ Ὁπηὰ οὗὨ [6 
οχίβίθηςς οὗὨ 186 δοοοηὰ Ερίδιϊο οἵ Ῥοίοσ, ἴῃ (06 ΟΠ ονίηρ ΤΩΔΏΠΟΥ : “ ΟΠΘ οοἰηοίάοποθ πΔ8 
Ὀ66ῃ ροϊηϊδα ουὔΐ ἰο πιὸ τὶς ἀθβεσυοβ ἡοϊΐσο, ΤΠ6 ἰδησάλρο οὗ [Π6 τν6}}- ζπόουτη Τοίδγθηοθ 
ἴο ὅι. Ῥδὺὶ ἴῃ ῬοΪγοδΥΡ ΒΒ ΕΡίβΕ]6 (ς. 8.) ὈΘΑΥΒ σομ βίο Ὁ]6 Γοϑοι  ὈΪδηοο ἴο 1Π6 Θοττεβροηάϊηρ; 
Ῥᾶββαρο ἴῃ 2 Ῥεῖ, 11}, 15. (σοφία, ὀπιστολαί), Ὀπὶ ἴῃ [Π6 δΌβθῃςθ οὗ 8}} οὐδοῦ δνυΐάθμοθ ἴδ 18 
᾿πηροββίθ]6 ἴο ᾿πδὶϑὲ οἡ 1 18.᾿ (Οἡ ἴ86 Οδῆοη οἵ ἴδ0 Νενν Τοδβίαπιθηΐϊ, ἡ. 867.) Βαϊ 51}}} ἐ80 } 
ἀρραγεπὶ δἰ] αδίομ τημβὲ τοδὶ οὐ 118 οὐστι στουπά, δπὰ {π6 ονυϊάθησο [πττβμθά ὈΥ͂ 680 ἢ 56 Ρ8- 
ΤΑΙΟΙΥ͂ δη ἃ ὮΥ 411 σοτα δἰ πο ]Υ, πλπδὶ ΡῈ σοπδίἀοτοὰ, Ὧ7ε ἀο δηὰ δέποίε Δ]]υ.519η8 ἴο ὈΟΟΪΚΒ 
ὙΒΙΟἢ τηῦσϑὲ ἴδνο Ὀ6ΘῺ Ὑ6]1 Κποῦτη.) 
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1118. ἃ Γι ΔΙ ΚΑΌΪΘ ΟΠ6 ; 1 ΒΘΟμῚΒ γϑίθου 88 1 [88 παηηθ οὗ Ῥοίοσν πα 
βυσοσθδίθα {Π6 86 οὐ {18 υπδοουδβίοιηθα οχργοβδίου ἰοὸ ἀδθῃοία ἰχ18 
ἄδοθαβα: ὕον {1016 11 ἢΔ8 Ὀ6 θη οοπβιἀθγβ 4. ϑι8] οὐ Ῥγοῦδ]6 ἴθυπι 18 
βίον ὈΥ 118 Πανιηρ Ὀδ6α ἀουρίοα ᾿Ποίμοῦ ᾿Ιγοπεθὰβ ταὶρΐ ποῦ τηθδη 
ΟἾΪΥ ἀδραγίαγα ἔτοπιὶ Βοσθ. [1ἢ οοπηροίΐοῃ Ὑ ἢ {π6 δνίάθηοα οὶ {818 
Βυ )θοῦ 10 βου α 6 τϑιλθιηογοά ὑπαὶ ᾿τοπθθυβ πὰ ΡΟ ΟαΓΡ 6 ΓῸ 
ὑνχο ῬΘΥΒΟΠΒ, Ὑ}10 οοηηῃροίθα ἴῃ {πο ῖγ ΟὟ ἰἴνθδ δπὰ ἰθβοηρ {86 
ΔΡοβίο!ο ἃσθ γι ὑπ 6 οἷο86 οὗ {π6 βϑθοοῃᾷ δϑηΐυσυ. 
Το ὄγγιδο νογβίοη οὗ {π6 οτγαίΐοῃ οὗ Με} 1ο οὗὨ ϑδγάϊβ ἴο Απίοηϊΐηιιβ 

(ὐαϑαῦ μιὰ8 σϑοθη τ] ὈΘΘη ΡΕΡ]ἸΒμοα Ὀγ 6 Βονυ. ὙΥ. Ουγοίοη ἴῃ εἷς 
“Βρ]Ο]οσίαπιὶ ϑΥγιδοῦτη :᾿ {18 ΔΡΟΪΟΡῪ ΒΌΡΡ]68. 18 Ὑγ} ἃ ποίϊοα οὗ 
18 ΕἸΡΙ 816 Ἰηἰεγιηθαϊαίθ ἴῃ ροϊπὶ οὗ ἔπι δούνθθη ῬοΪγοασρ ἀπά 
Ἰγθῆβθϑ, Μ6]100 868 {π6 Βοαι6Π66 οὗὨ βίαίαπιοηίβ δὰ 1}Ππιϑίγαϊοη8 δὸ 
{παῖ {Π6 σοϊποϊάοῃοασ οὗ ταῦ Π6 βαγϑ τ 2 ΡΒ οἵ. 111, δ, 6., ἀπὰ 10----19., 
σου]α ποί Ὀ6 ἀδεπιθα δοοϊἀθηΐα!. “Ἅ Αἱ δῃοίδοσ {ἰπια ὑπ οτο νγαβ ἃ Βοοι 
οὗ νγαΐθσβ, δῃὰ {ῃ6 δῦ Ὑ6ΓΟ ᾿γοβουνϑά ἴῃ δὴ δὺῖκ οἵ νγοοᾶ Ὀγ {Ππ6 οτὰϊ- 
ΠΆΠΟΘ οὗ (ἀοα,. 850 αἶβο 1Ἢ “}}} Ὀὰ αὖ {π6 ἰαδύ {1π|6; [6 γα 8Π4}} θ6 ἃ 
ἤοοά οἵ το, δῃα {Π6 θαυ ἢ 818}} θῈ Ὀυγπί ὩΡ. . . . δῃᾷ {π6 δύ 8.14}} 
με ἀο]ινοσθα ἔχοιμι [ῃ6 ἔΌγΥ, 6 {86} ἔ6]]ονγβ ᾽πὶ {π6 ὐκ ἴτγοιη {6 
τγαύογβ οὔ {Ππ6 ἀο] σα." } 

ΤΒΘΟρΡ ΠΪα8, 1π ἴῃ ἰδίου ραγὺ οὗ {πΠ6 βθοοπα σθηϊαγΥ, δ6 6128 ἰ0 Βαγ6 
τι1864 (186 ΕἸ 8016 ; {π6 [0] ονσίηρ σγοσὰβ ὁ λόγος αὐτοῦ φαίνων ὥσπερ 
λύχνος ἐν οἰκήματι συνεχομένῳ ἄδδογνα ΘΟΙρΑΓΊΒοη ΥΪ( 2 Ῥοῦ. 1, 19. : 
Δη οἱ δὲ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι πνευματοφόροι πνεύματος ἁγίου καὶ 
προφῆται γενόμενοι νι 2 Ῥοί. 1. 2]. 

ϑθοῖ ἴπθη Αγὸ (ῃ6 ΘαΥΪΥ ποῦ668 οὗ [Π18 ἘΣΡΊβ|16, οὐ οὗἩ ἡ μαῦ τηλΥ 
Β66Π [0 6 Δ]] 1510}8 ἴο 10. 

Ιῃ {Π6 ἔουμιοσ ρα οὗ ἴῃς ἔουγί οοηύυσυ {819 ΕἸ ρΡΙ 8116 τνᾶβ, 88 ν 6 
θέση ἔγοπι ᾿πιβθῖιΒ3, “ Κποννῃ δηα δοϊςπον)οαρϑα ὈΥ τηοϑί," ᾿ορο μοῦ 
τ ἢ (86 οἴποῦ ἀϊβρυϊοα ἘΡΊ 8168. 

Ετοῖλ {π6 Τουγίῃ σοηίογΥ, δηᾶὰ οηνγαγάβ, [Π6 σαηυ 688 οὗὨ {15 
ἘΣ 818 νγᾶϑ τόσα ἀἰβουββθα οἡ ἱηΐογηδὶ {πὴ οἢ οχίογηδὶ στουπάβ: 
(6 Ῥσϊῃοῖρα] μοϊηΐβ ἴο το ἢ δἰζθῃτ οι τ γὯ8 αἰτθοίθα γοσγα ἴῃς ἀϊ7οτ- 
ὅπ Ὁ δἰψίο ἴῃ {18 1 ρ18116 ἔτότῃ {Π|6 Πγβῦ, απὰ [Π6 σϑϑοι]ληο6 οὗ ρατί 
οὗ {π6 βοοοπᾷ ομαρίοσ ἰο π6 Εἰ ρ18|16 οὗ  υἀ6. 

Νον 88 ἴο {π6 ἢγϑβὲ ροϊηΐ, οὐ ΨΙοΝ βοὴ ἤανα δἰ τγαγβ τοϑίθα, δα 
ΜΠ Οἢ νγ88 ἃ Κπονῃ ρστουπα οὗἉ ἀουδί ὉΡ ἰο ἀπὰ δ {μ6 {πη ὄυϑη οὗ 
τῃ6 Ἐοοσγιμδύίοη, 1Ὁ πιυϑί αἰνσαυβ θ6 τοιθιθοσοὰ ἰδαΐ ἐλ βαἠ)οοὲ 
Ὥγπις ἐλ βἐγίθ, 1688 ἐπάθϑα {6 ἸαίίοΥ 15 ΒΟΥ ἀγἤοια!. Α νοσγκ 
ΤΑΔΥ 6 Κποῖγη ΟΟΟΔΒΙΟΒΆΠΥ ἰὼ Ὀ6 ὙΥι θη ὈΥ ἃ ρα ΠΟ]. δας ΠΟΥ, ΟΥΓ 
ΤΔΔΥ δ6 Ἰπᾶσοαά ἰο Ὀ6 δὴ ἱπιϊίδίοη οὗ ἢ1Β βίυ]6 δῇ τυϑηποῦ, ἔγοτα [88 

1 ΓΒρίο]ορίαπη ϑγτίδοῦτῃ : οοπίδίηϊηρ Το δ η8 οὐὗἨ Βαγάοβδῃ, Μοϊἰΐου, Απιῦτοβο, δπὰ 
ΔΓ ϑοσδρίοῃ : ΠΟῪ ἢγεὶ οἀϊοὰ ψ 1} δὴ ΕΠρ 8 ἰσαπδ᾽διΐοη, δῃ ἃ ποῖθβ ὈΥ 116 Βον. 

ΥΠΠ ίαμὰ Οαυγοίοη, Μ.Α. ΕΕ.5., ΟΠδρ δἰ ἰὴ ογάϊπασΥ ἴὸ 1πΠ6 Ουροη, Βοοίον οὗ δι. Μίαγ- 
σάτοι᾽ 5, δὰ Οδηῆοη οὗ Ὗ ἐδ πηϊηβῖογ, Μμθοσσιν, (66 ἴ0Γ ἴ[Π6 δῦον ρᾶβδαρα ἴῃς ϑδυγιδο ἴθχὶ 
ΠΘΑΓ {116 οἴοβο, δηὰ ἴον ἴδ ἰγϑηβ᾽αἰίοη, ἢ. 51.}} ᾿ 

2. ΓΜ . ΥΚ εϑίοοιῖξ βαυβ, “ Τβουρῇ ΕμδοθῖιΒ 85 τη 0186 οὗἉ (π6 ΕΡ]5116 οἵ δι. Φδῃιο5 ἴῃ 
ΤΛΆΠΥ ΡΪδοςΒ, γαῖ 1 δὴ ποῖ ΔΑΓ ὑπαὶ ἢ6 ΟΥΟΓ αποῖοβ ἴΠ6 ἘΡ δ:]6 οὗἩ 8:. δαάο, ἐδε δεοοπά 
Ἐριβέϊε 9 8ι. ΤΡείεσ, οὐ ἴη6 ἴἔνο βἰιογίογ ΕΡρἱ8[165 οὔ δὅ., Φόμη." (Οπ [Πὸ Οδηοη, Ρ. 489.) 
Βυὲὶ Ευϑοῦΐϊαβ ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο τὴ6 ἴὸ υ86 ἴπΠ6 τσογα οἵ 2 Ῥοί., ΠΟΤ 6 δᾶγ8, δεδωρημένῃ θείᾳ καὶ 
παραδοξοποιῷ δυνάμει (Η. Ἐ.. 1]. 34.). ΟὈπΠΊΡΑΓΟ τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ 
εὐσέβειαν δεδωρημένης, 2 Ῥεῖ, ἱ. 8.1 
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ΟΧΡΥΘΒΒΊΟΏΒ, [Π6 Δγτδηρογαθηΐ, απὰ {Π6 Κιη οὗἁ 1] γα 1068 ἀπα τἸη046 
οὗ τϑαβοῃϊηρ; δηὰ ψῇθη {Π86Γ6 ΓΘ Ἀγ ΠΟΌ]Ατ8. τ ΠΙΟἢ. πσου]Ἱὰ ποΐ Ὁ 
Ἰπιιδίοα, οΥὁἨ ΤΏΟΥ ΔΡΡΟΔΣ ἴῃ βυοΐ ἃ ΤὨΔΠΠΘΙ 89 [0 δ6 ΟἰΘΑΙΥ ὑπ46- 
βισπδὰ, {π6 ἸἀΘΩΟβοδίοη ΤηΔΥ Ὧ6 τεραγαάθα 88 ὙΘΥῪ οογίαϊη.Ὶ Βιιϊΐ 
ὙΠ6η ἃ ΡΟΥβοη ἴ8 τὶ ησ δὲ 8 αἸΠ γος ὑϊπι6 πὰ ὁ οΟἰμοΥ δα ] οίδ, 11 
νοῦ α Ὀ6 βίγδηρα [0 οχρϑοῖ ὉΠΙΪΟΣΠ ΟΥ̓ Οὗ ΤὭΘΓΟ βίγ]6. ΑΒ νγὲ]}] τιϊρες 
βίθσῃ δηᾶ βοϊδιηῃ γοῦυκο 6 σοιυομποα ἴῃ (86 ἰδηρύασο οὗ ρϑηί]ο 
δηἰτοαΐγ. 1 Ῥοΐον ργθδοβίηρ ἴῃ {π6 Αοίβ, 1 μἷβ δ άγθββθϑ ἰο Αηδηϊαβ 
Δη4 βΑρΡὨῖτα, δηα ἰο διπιοη Μαραϑ, δῃα ἢ8 δῆδνγοῦ Ὀείογα ἰ(ἢ6 
σουποὶ! οὗ {86 26.718, 6 δομιρασοαὰ Ὑ1 8 ἰδ αἰ δγθηῦ ραγίθ οὐὨ {Π18 
Ἐρ᾿βέ]6, πον ψἡι}}} θ6 Ἰουπὰ ἴο ὈΘ τογα 1η δοοοσάδῃοθ ΜΙ 11 88 ἴο δέψίο 
πὲ ΠΟῪ ἀγα ἴο {π6 ἤγβί 1 ρ]18{16, ὑπ6 σοπυϊποηθβθ οὗ ψ 16}. 15. 1η- 
ΘΟΠΙΓΟΥΘΙ]6. 

Βυΐ ἐβουρᾷ [6 βίγ]ο οὔ (686 ἔνγο ἘΡΙ 8.168 18 αἰ δγοηΐ, 'π Βοπια 
ῬΆΓΕΟΌΪΑΣ ροΙηΐ8 ὑΠ6 ΓΘ ἈΓΘ ΓΘΒΘΙΩὈΪΔΏΟΘΒ, 88 07}}} Ὀ6. Βῃονῃ 1ἢ ΘΟΠηθ66- 
(οη ἢ δῦ παν 6 Δ]] ρα 848 ᾿πίθσγῃδὶ ον! άθησο. 

Τμαῦ {π6 Τὺρίδι]6 οὗ δια 185 υϑοα ὈΥ ἴπ6 ψυϊΐοσ οὗ {μ18 ΕἸΡΙΒΈΪ6 
Β66Π18 0 Ὀ6 ΠΟῪ (6 ΠΊΟΤΘ ρΌΠΘΙΓΑΪ ΟΡΊ ΠΟΙ ΤΑΙΠΟΣ (ΠΔὴ υἱοσε υογϑῶ : 
1818 βθοωϑ ο 6 ψγϑ]]-στουπαρα, [ὉΣ ἴθ 2 Ῥοίοσ {ποτα 18. ἃ οογίμι 
ΔΙΩΡΠβοδίοη ἀπα 1] δύγαῦοη οὗ σι δῦ Π6Υ δα ἴῃ σοοη. Βαΐ {δοὸ 
ιι86 οὗ (ῃ6 ΕρΙΒ116 οὗἨ Φυ46 18 πο ἀὐρσυμηθηῦ ἀραϊηδὲ (Π6 σΘΠΪΏΘΏ6ΒΒ ΟΥ 
(Π6 Δι ΠΟΥ Υ οὗἁ [ῃ18. ΝΟΥ ΤΠ6Γ6 δῆ ὍΘ ΠῸ Τϑᾶβοη ΠΥ ΟἿ6 ᾿Ἰηβριγοα 
ΓΙΟΥ͂ Βου ἃ ποὺ ἀ86 {π6 βᾶπὶ6 ἰδηράαρα ἩΔΙΟἢ μαα Ὀδοη δ ρ]ογ 
ΌὉΥ δηοίδμοῦ; ἴο ἀθὴν [818 σου Ὀ6 ἰο ᾿ἰταϊῦ ὅπ δοηρ οὗἩ {πὸ ΗΟΪΥ 
(οδβῦ ἴῃ ἴμ6 ᾿πδρίταοη οὗ 116 ὙΓΙΟῚΒ οὗὨἨ δουιρίαγο, ἀμα ἰὸ ΔΒ γηλ 
τῃαὐ π6 ταῖρηῦ ποῖ ἀο {παῦ ΒΊΟΝ παν Ὀ6 ἄομα ὈΥ̓͂ 8}1 Πυγηδῃ Δα ΠΟΥΒ, 
“Λα ΤΑγίΠοσ, {Π18 ΛΟΣΥῪ ὑ86 οἵἉ (πὸ ΕρΙ15116 οὗἩἍ ἡ ἃ68 18 ἃ βίγοῃσ δυ:θηοα 
(πα 2 Ῥοίοσ 18 ρεπυΐηθ; ἴογ μου ἃ ἴογροσ Πᾶνα Ῥθθὴ ᾿Κοὶν ἴο 
ΤΔΆ Κα ἢ18 νοῦ ΠῚ 80 ποῦ ἴγοτα {μ6 τοϑὺ οὔ {πὸ Νοὸν Τοβίδιηθης 
Βοοκθ 48 νου δ6 (86 οαδ 1 6 Ἰηἰγοαιποθα 80 σταυοἢ οὗὨ δηοίδιου 
ἘρΙ5616 ἰπίο 103 
ΤῊ τοάθγῃ βυδ)οοίνα ἔδοϊηρ' οὗ τ ΠΥ ΒοβοἾγβ 18 ὑ(ῃδὲ {Π18 ἘΣ 8016 

18 ποῦ σϑηιῖπο : {118 18 8Π Ορ᾿ηΐοι ν]Οἢ 18 ποῖ ΘΑΒΥ 0 ἀἸβοῖιβθ, Ὑ ΠΘΗ 
ἱδηρ10]6 ταβο8 ἃτα ποὺ δϑϑιρῃρὰ. Βυηβοη ἐο68 ποὺ ΡῸ 80 [ἈΓ 88 
ΤΊΔΏΥ οὗ [18 σου Π  ΎΤΏΘἢ ; Ὧ6 ἀο068 πού τοὐθοί ἐἢ}8 ΕΡΊ8116 αἰτοροί Ποῦ, 
Ρυῦ Τὸ Ταραγθ {μ6 ἢγβῦ οἰθνθη γὑβῦβθϑ οἵ {86 ἤγβι οἱιαρίοσ δῃὰ {110 
ἀΟΧΟΪΟΡῪ δἱ {μ6 οπὰ οὗ ἰδ {π|γὰ ἰο Ὀ6 ἃ σοηυϊηθ ΕἸ ΡΙ 16 γι ΐθη δεζογε 
{ῃδὖ τ ὨΙΟἢ το ο08}} {π6 γϑί οὐ Ῥοΐοσ, δῃὰ {παΐ 1ὖ 18 δ] υἀδα ἴο {ΠοΓα 
(εἶμ αρ. ν. 12.), ὙΠΟΓΘ ἢ6 ἀο68 ποῖ ΘΟμβΙ ἀοΥ ἄγραψα 88 τα]αί!ηρ ἰο (Πα 
ἘΡιβΒΈ]1 6 ̓ἰβος. ΤῈ 18 ποί δᾶβὺ ἰὸ αἰ] βοιι88 [ῃ6886 {6 ΟΥ168, οΟὗἨ τ ΒΊΟΝ 
ΤΩΔΏΥ͂ ΤΉΟΓΘ ΤΡ 6 }πδῖ 88 ΘΆΒ1Υ βυρραοδβίθα, ΟἾΠΘΡ τηοάθβ οὗ γι ]- 
ἰαϊηρ {π|8 ἘΡΙ8016 μαά Ὀθθὴ Ῥγαν: ΙΒ Υ Ῥγοροβοα, Ῥὰῦ ῸΣ πόμα οὗ 
ὕπο 18 ἔπ τ δὴγ αἰέλογὶψ. ΤΠ ΕΡΙΒ1]16 ΘΟμλ68 ἴο 8 δἃ8 οὔϑ; {18 
Ῥοϊῃῦ 18 ῥγονϑὰ Ὁγ 186 Μ5Μ5. δῃηα δαυν γοσβίοηβ, ἀπά {Π6 αἱρ]οιηδίϊο 

᾿ ΓΙῸ “Παδεγαιίοη οὐὨἨ (818 1 ΤῇδΥ τηθηϊίοη, ἐμαὲ 1 [οστηθᾶ ἃ ἀδοϊἀςἃ ἱπάριποηι ἱμαὶ “ ΤΠ 
Ἐεβίογαιίοη οὗ Βοϊοῦ "τ ἴη6 τοτκ οὗ 1βδδς ΤΆΥΪΟΓ δον τοδάϊηρ [μ6 ΘΑ ΟΥ Ῥασῦβ, ἘΠΟῸ ἢ 
1 μδᾷ πο ἱπεϊπηβίίοη ΟΥ βυρρεβιίοη ἡ ἢο [86 τ ΟΓ ταῖρῆν ΡῈ ῥτίου ἴο 1π6 δρροδάγαποα οὗ 1Π6 
ΔΌΒΟΤ Β ἤδιδ ἴῃ 186 δΔανου Ἰβοτηθης οὗ 1π6 σοτηρϊοῖοα πτοτκ, ὙῊΘ βίυ]ο, ἔοστῃ οἵ βθῃ! 608, 
Κιπὰ οἵὨ τϑαβοηΐηρ, δις, ἴῃ [πδ΄ ΟΥΚ ἜΧΉΪΟΙ ΟἸΘΑΥ ἰγάσοα ΟΥ̓ 1Π086 Ῥοΐηῖβ ἵπ ἸΡὨΪΟΝ ἱξ 15 
οἷον ([Π80 Ιβδ8δὸ Ταγὶοσς πτου]Ἱὰ ποὶ 6 ᾿η ΘΠ ΟΠ ΔΙΥ ἱπλϊ[αοά. 1 , 



608 Πιἐροαποίοη ἰο ἐλ Νειὸ Τοδέαηιόπέ. 

{ΥαὨ 5} 15θο λπβῦ 06 ἀΘοΙηΘα 88 80 77 οὗ Ἰπηρογίδηοα οἡ [π6 ἀποϑίϊοα 
οὗ 19 ροῃυϊ μθῆθ88. [Ὁ γ)͵ῃλὸ8 δΔαορίοα ἀπά 864 88 ρατύ οὗ ἃ οο]] οἴου οἵ; 
ὈοοῖκΒ δ δῃηὰ βεΐογθ {πὸ {1π|8 οἵ οὰὺγ οἰἀαβῇ οοάϊοθβ Υ7 68 τηυϑὺ ραίμοσ 
ὉΡ {16 βοαίίογοα θαυ] ποίοθ8, ΜΒ] οἢ, ἹΠπουρἢ ποῖ 80 δπιρὶ8 88 ὑμοϑο 
οἵ οἴμον Νὸνν Τοβίδιμομῦ ὈΟΟΚΒ, ἅτ, 1 )υάρο, σε )ὲιὲείοπξ; δρᾶ τ πχυδϑί 
Ἰοοῖκ δἱ {6 Ερ 8.16 1861, ἀῃὰ βαὺ ᾿ΒΘΙΠΟΥ Ὁ 18 ποΐ τιμαὶ ἰῦ ο]αἰτηβ ἴο 
μο, δηὰ ψιδῦ ἴπο86 ὙΠῸ ΚΗΘῪ 10 ἴῃ ΘΑΙΪῪ ὕϊπη68 οὐποάᾶ 1 ἰο ὃ6, ἃ 
ἀοουϊηοηΐ οοπίδιηϊσ {πὲ ἀροβίύοϊο ἰθαομιηρ (Πὺ ὯΟ ἱπηροβίος οου]Ἱὰ 
οὐ ψουα μαγα ἀθνιβοα, Ηδθ Ὑἢ0 [8 βίυα!εα {Π6 ὑρδομίηρ ἀπ βοηί1- 
ἸηΘη18 ἘΆΪΒΟΙΥ βου θοὰ ἰο Ῥείοσ 1π [Π6 ΟἸοπηθηὐϊπ68, γν1}}} θ6 40]6 τχοβὲ 
(ΠΥ ἰο Δρργθμοηά ἔγοτα λοι αἰδετγεηέ ἃ Βοιιγοα τηπϑὺ (818 υυιησ πανὸ 
μτοσθαϑαβάα.] 

1,6 ἃ ποὺ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΘΟἸΒΙ46 Γ᾽ [86 ᾿ηΐοσπαὶ ᾿πα Ιο τ οπ8 οὐ [μδ6 δυίῃοῦ- 
Β81Ρ. 

Ἰ. ΤῊΘ τεΥῖ [6 Ὁ δύν] 68 ἢ π1861 σι γταοοη Ῥοίοσ (1. 1. αν.) ; ἴτοπι σι οὶ οἰγουτηϑίδῃοο 
τα ΘοῃοΪ δ (παῖ (18 ΕΡΙ8116 τγὰ8 Ὑσιτἰθη ὉΥ ἐπ6 δροϑι]θ Ρείδεσ. ϑΒου]ὰ ἱξ ὕα οὔὐ-΄ 
)οοιοὰ ὑπαὶ 116 Δροϑβϑι1]6᾽ 8 ἤδίηθ νγυἃὁ8 ϑύποη ποὶ ϑίπιθοπ, Ὦγ. Μβοκηϊριῦ σορ 68, τμας 
του ρὰ ΐ8 δ πὶ6 νγ88 σΟΠΠΟΠΪΥ τὶ το πη Βίπιοη ἴῃ ασϑοκ, γοῦ 18 ἩΘΌγΓΟΥ ἔοτπι τλ8 
ΘΙΠΊΘΟΙ ; δΔηὰ 80 ἰζ 18. πσιτ6η ἰη {π6 ΟἹ Τοδίδιηοηϊ βίου οὗὨἨ δου θ᾿ Β 808, αν 80 
Ῥδίου 18 ΘΧργΟββ Υ ἰογιηθα ἴῃ Αςἰδβ χυ. 14. (α τ.) [0 δα5 Γγίμοῦ Ὀδοη οὈ]θοίϊαά, {Πππὶ 
ἰπ {πὸ ὅγϑι ΕΡί8116, ποῖ 18 ὩΠηυ ΘΒ] ΟΠΔΌΪΥ υἷπα, Βα δΔ58 δὶ γ]6α δἰ πιϑ6 Ὁ βρὶν 
είον, αθϑὰ ποὺ δίπιοη Ῥρίεσ. Βυΐ ἰΐ 18. που οὗ οὐβογνδίίοη, {{π)ΐ δὲ. {κα ἰ 
οΔ}16ἀ {1|8 ἀροϑῖ]α ϑέύσιοπ Ῥείδσ, ἀπὰ ἐμαὶ 8ι. Φοδπ μδ8 σίνοη πἷπι (μ80 ἤδηχα ποῦ [688 
{μα βαυθηΐθεη {{π|68 ἴῃ .ιἷ8 ἀοΒβρεὶ, ---- Ρεσβαρβ (Ὁ γ. Μαοκηϊρῃς ἐμ Κ8) ἰο δον [παῖ 
86 γγὴϑ ἴπ6 δυΐ!ον οὗἩ [6 Ἐρίβι]6 πιἰος θΘρῖπ8 τι δυπιθοπ Ῥείετ, α δετυαπί ἀπε αν 
αροϑίϊε, ἃς. ὍὨ6 βᾶπια οὐτς 18 ΤΓΙΠΟΓ οὗ ορἱ πίοι, {πα ἱπουρὶ Ῥαῖθτ᾽ 5 Βαγπδανα οὐΪγ 
18 πηοπιοποά ἴῃ {π6 ἰπβογὶρυίοῃ οὐὨ 1μ6 Βτϑὺ Ἰούϊζαυ, Ὀθοδυθο 6 νγδϑ βυηοϊθη }γ Κηοντη 
Ὁγ τ, γοῦ δὲ πιὶρὶιῖ, Ὁ [86 ργαδίογ αἰμηϊΐγ, ᾿πδογὺ δἷ8β Ὡβδῆηα οοιηρίοία ἰῃ [6 βοοοπά 
Ἐρίβι16, θθοδιβα ἢ ἱπίοηἀθα δυϊμοτι ιν ἰο τοῦυϊα 86 ἔα]δ6 ἰοδοιοτβ νεθο μια 
ΔΙΓΘΔΟΥ ΔΓῚ80Π, ΟΥἩ τσ ΓΠΟΓΘΔΙΟΥ ΑΥἶβα. Εΐποα, τβογεΐοσο, ϑνηιθοη Ῥεῖον 18 [0.6 52 πιὸ 
85 ϑἰπηοη Ῥαίου, πὸ οὐ͵]δοϊίζου σδῃ Ὀ6 ταϊδοὰ δσαίηδὶ (86 δυ ΠΟΘ Ὠ ΠΟΙ οὗἁὨ 118 ΕΙ5016 
οη δοοοιιηὶ οὗ ἴ6 πδῖῃδ; ποῖ μοῦ ἀο068 ἰὑ αἴογτὰ ΔΠΥ σουπίθηδηοα ἴο {Π6 ορϊπίοη οἵ 
Ατοίϊυβ, ἐἰΠπὺ 1818 Ερί 5.16 88 γι ἰὔθη Ὀγ δ᾽ πχθοη Ὀΐββορ οὗ “6 γυβαί οι, 80 δυοοθοὶ 
Ζαιηθβ (6 1υογ᾽ 5 ὈΓΟΙΠΘΤ, --- Δὴ ΟρΙ πο {μδὺ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ἀοϑζυϊα οὗ 8}} δι οσ γ, 
Ὀαὲ ᾽8 αἶδο ἱποοῃβίβίδηϊ πῖτ [μ6 σσμοΐὶα ἰθποῦ οὔ (86 ΕΡίδι16 ἰβο 

Ὡ. ΤΠοτθ ΔΓΘ ΒΟΥΘΓΆ] ἱποϊάἀδηΐαὶ Ὁ] υδίοπβ 9 ραγίουϊαῦ οἰγοιπιβίαποοα ἰῃ {818 
Ἐρίϑι16 τ οἢ ΒΉΒΤΟΣ 0 Ὧ0 οἶον ρϑύδοῃ Ῥαὺ Ρεῖοσ. Ὑδυ8, (Π 8 ἩΤΙΙΟΓΣ ΟΥ̓́ΤΌ ὑοβι 1808 
1πι} }6 πιμδέ δλογίϊν »ιμ 7} λὶδ ἑαδογμπαοῖθ, δυθη αδ οὐ Ζοτὰ “εδΣ λαά τλοισπ λῖπι. 
ς Ῥοι. ἰ. 14.) Νον Ομγιβὶ ἰοσγοϊοϊὰ οὐ βιονγοὰ {18 ἴο ἤο;6 οὗ 818 ἃροβί]θβ θ6βϑ: 68 

οἰον. (Φοβη χχὶ. 19.) Ἀρσαΐη, {88 ττῖίοῦ οὗἁ (18 ΕΡ 5116 τυδϑ τ ἢ ΟἾγίϑο ἀροη {Π6 
ταουπῦ αἱ ἷ8 ἰγαπββαυτγαίίοη, Ὀ6 8614 ἷ8 τηδ)] οϑίγ, δῃα ποασγὰ {86 νοΐςς οὗ (86 ΕΔί μου, 
ἔγοιι βϑᾶνοπ, Ὑ Ὦθη ἢ6 ταϑ τὶ ΟἾ ΥΙβῖ, οὐ (86 ΠΟΙΥ πιουηΐ. (2 Ῥεῖ. !. 16--18.) Νον 
ὑΠπΠ6Γ6 ἬΟΓΘ ΟὨΪΥ ἴΒγοα οὗὨἨ Ογῖϑι ̓Β ἀροβὶ]θβ ρμογιλ 6 (0 νεῖ η685 [818 ἰγαπβῆσυγαίοπ 
(Δαιι. χνυὶϊ. 1. 2.), νὶΖ. Ῥοΐδγ, δ δῆιθβ, δηὰ }ο8π. Ὅμο ΕΡρ!8116 ἴῃ φυθδβίίοῃ, ἐπογοίογο, 
μν8ὲ οἰαῖπλ ἰὼ Ὀ6 τσί(ἴο πη Ὁ ομ6 οὗ (Π6π}, ἀπ, ΘΟμΒΘα ΘΏΓΥ, ἴο Ὀ6 οὗὨ δἀροβίοϊιςαὶ 
Δ πον υ ; Ὀυὲ 88 ἰὃ ΠΟΥΟΥ ψ1͵ῶὸ8 δϑουί υοὰ ἴἰο “8π|68 ΟΥ “0Ώ}Π, ΠΟΥ ἰ8 ἴποῦα ΒΏΥ τϑάβου 
ἴον αἰγὶ δατηρ ἴῦ ἴο 186 πὶ, ̓ ξ [0] ]ονΒ ὑπαὶ {π|8 ΕρΊβι16 15 ἴ6 ργοάποίου οὗ οίον.-- 
Οὔς6 πΠΙΟΓΘΟ, ὅμιο Δυΐμοῦ οἵἁὨ 1ζ 64119 {π18 ΗΪ8 δεοοπά Ἐριδίΐε (ἰϊϊ. 1.}, ἀπὰ ἱπυϊπιαῖοβ 
(μαὺ Βα πτοῖβ Ὀοΐμ ῖ8 ἰοίίατβ ἴὸ 86 βᾶπι6 Ῥϑύβοῃβϑ, νἱΖ. ἴη6 Ὀεϊονίηρ Ηρύτγονϑ. 
(ὐιηραγα 1 Ῥεῖ. ἱ. 1. δῃὰ 2 Ῥοί. ὶ. 1. ἢ 2 Ῥεῖ. 111..}Νἷ, 2. ΟὐπβοαυθηὮΥ, 48 {πὲ 
Δα δ ἘἸΟἿγ οΥ̓͂ [86 ἤγβὲ ΕΡρ β11]16 νγα8 Πουον ἀϊδβρυϊεα, ἔμ6 βεοοπὰ ᾿ἀθηιῆ68 156} 85 
τ θη ὈΥ {86 Βᾶπ16 ΡΈΊϑοη, Υἱζ. Ῥείθσ. 

8. ὙΥ̓Βοουοῦ πσοίο 1818 Ερ 8116 ο41}}8 Ῥαὺϊ ἢϊ5 Ὀδϊονθᾶ Ὁγοῦποσ (}. 1δ, 16.), οοπ- 
τηθη δ Πἰ πὶ, δηθὰ ἜΡΕΙΟΥΕΕ 86 δυ βου γ οὗὨ 8 ἘΡ 5.168, ἰπ τ ΒΙΟὮ ΔῊ δροϑίο οδ] ρδοα 
18. ἀφο ΘαΪγ οἰαῖπηθα. : 

4. ΔΛ μοΐγ δηὰ δροβίοὶἰοδὶ ϑρὶ γι Ὀγθαῦμοβ ἰβγουρμουῦ (6 τ Βοΐ6 οὗ 1}:18 Ερίβ:]6 ς 
π προ τ δπα ρμγοαϊοίϊοπϑ οἱ ᾿μίηρβ ὕο Θοπι6, ἀμ ἃ Ἀἀπιοηϊϊοπϑ ἀσαϊπβί 8186 ἰθδοῖ τ 
δηὰ δροβίαδβυ, ἰοχϑίμοσ τι Ἔχ πογίδ θη ἴο 8 ροάϊγ ᾿ϊΐδ, δηὰ οοπάθπιπαίϊουϑβ οἵ δίῃ, 



Οηἡ ἔδιο ϑεοοπαά Οἰηογαὶ Ἐρίδεϊο 90 είον. 609 

ἀο]νογοα τ ἢ 8π Θαγη βίῃ 688 Δηὶ ἔδ6 Πρ τ ΒΙΟἢ ταλῖκο 10 ἸΙρτο Δ ὉΪ6 ἰῃ ἐ8)6 οχίγοθ 
ταῦ (08 δυΐμονῦ σψουἹὰ πᾶν ᾿πηροϑοα 8 ἔσροαὰ συὶθηρ ἀροη [86 που] : δηὰ ἐπυβ ᾿ξ 
8. ηοΐ ἴο ὃὈ6 Ὀο]ϊανοὰ μαὺ Βα νγᾶϑ ρογβοπδίιηρ 8:6 ἀροβι}6.ἷ 

ὅ. Τ,Ἀ5ΌΪΥ, {ΠΓῈ ὉΓΘ οοσίδιῃ τ βο Ὀ]Δη 668 οὗὨ βίγϊ]α ἰῃ οί ΕἸ 811.85. ὙὉῇα Β6ῃ- 
ἴθης68 ἴῃ ἴη6 βαοοοῃὰ ΕἸ 5.16 ἃγθ βοϊάοπι ἥυθηϊ δηὰ τν6}}] σουπάθα, ὈὰΣ ἐΠπΠ6Ὺ ἢᾶνο 
[88 8538116 Οχίθηϑίοη 88 ἰδοβα ἴῃ ἴδ ἢτϑί. ὙΤΒΟΤΘ ΓΘ Δ͵κ0ὺ σϑρϑι οῃ8 ΟΥ̓́ 1Π6 βδιο 
ὍΟΓά8, δηὰ Δ᾽] υϑίοη8 ἴο [6 βαμα δυθηίβ. Ὑδὺ8 ἴπ6 ποτὰ ἀναστροφή, σοπυεγδβαξίοη ΟΥ 
ῬοΒαν οασ, το 18 80 ρΘου αν ἴο 86 ἤγβιὲ Ερί81:163, ΠΠἸΚκ τυ 886 ὁσΟΌΓΒ ἴῃ 186 δοοομῃὰ ὅ, 
τδουρ 1688 ἔγοαυθμ }γ ἔμδη ἴῃ [Π6 ἔοσπλου. ὅδ, (86 ἀοίαρο, τ ΒΊΟΝ 18 ποῖ 8 σοπμτηο 
Β ] οὐ ἰπ [86 δροϑίοϊ!οδὶ ΕἸ 8.168, 18 ταθημοηθὰ ἴῃ 1 Ῥεῖ. 1]. 20., δηὰ αἷδοὸ ἴῃ 2 οί. 
ἷϊ. δι; δηᾶ ἰῃ Ὀοΐδ 0] 668 [6 Οοἰγουτηδίδποθ 18 ποίθα, {παι εἰρη ῬΟΓΒΟΠΒ ΟΠΪΥ ΜΟΓΘ 
βανοά, ἱπρυρῇ ἴῃ πού οΥ οἾδοθ ἀο68 ἴ86 διιδ]θοὺ σϑαυῖγα ἐμαὶ [86 πυμιΌΟΥ δῃουϊὰ Ὀ6 
ΔΓΌΟΌΪΑΥΪΥ δροοϊβοὰ. Μ|οΒδ6]18 Οὔβοσυθβ, (μα Ῥούοσῦ τγ828 ποῦ [86 ΟὨΪΥ ΔροΘΌ]6 ὙῆῸ 

[πον ΒΟῪ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΥΒΟῺΒ ὙΘΓΘ βαγοὰ ἴῃ 1η6 ἀκ; Ὀσὲ Β6 ΟἾΪΥ, 80 ᾿ μαὺὶῦ Πεαὰ 
Δοη]αϊτοα ἃ ἔλι] ΑΥ ΠΥ τ] (86 8 076οῖ, σου ]ὰ δβοογίδιῃ 86 ὈΧΘΟῖβα ὨΛΠΌΘΣ, ΒΘΓΘ 
1.15 ἀαὐρυαιθηὺ ἀἰὰ ποὺ ἀδροπὰ ὑροὰ ἰ{. 

ΤἼῆδ ταῦ] οὗὁἩ 411 [π686 ονϊάθηθθθ, οί οχίθγῃδὶ δηα ᾿πίθσγῃδὶ, 18, 
{παὺ [Π6 βϑοοῃᾶ ΕῬ 816 οὗ Ῥοῖοσ. ἴδ8β βυβηοϊθηῦ (θυ θοΥ ἰο 6 τὸ- 
σατάρδά 48 1π6 ῥγοάιιοίίοη οὗ ὑμαῦ ἀροβί]θ, δῃᾶ οἱαίτηβ ἐο δ χϑοοϊνρᾶ 
Δηα βιυάϊοα τι [Π6 βαῖλθ ἀδνουῦ Θαγα αηα αὐΐθηίοη 88 {μ6 χαβύ οὗ 
{πὸ ᾿πβριστοα υτὶϊηρθ οὗ (μ6 Ναὸν Τοβίβπιθηϊ. 

Π|. Ταῦ Ῥοϑίοσ νὰβ οἱὰ δῃηὰ Ὡθϑὺ ἢΠὶ8 ἀθαίῃ ἤθη πα ψχοίθ {Π18 
ἘΠ ρΙ8016, 18 ουἀθαὺ ἔγοτα οἷ. 1. 14. ; ἀπά {πῇ 10 τγδϑ ει δ ΒΟ δου 
{16 ἢγεί ΕἸ ΡΙ8116, ΔρΡρθασβ ἔγομι {π6 ΔροΪορῪ 6 τηλῖκοβ (Ἰ. 18. 16.) [ὉΣ 
στιτησ (818 Βοοοηα ΕἸ ΡΙ8.16 ἰο 1Π6 Ηοῦγχονν ΟἸτβθδμβ Ὦγ. ΤΆγά Ποῦ 
{π|π}κ8 1Ἢ ποῖ ὑπ] Κ ὶν παῖ, βοο δου {μ6 ἀροβϑίϊα μδὰ βοῃῦ δ'ΎΎΑΥ 
ΘΙ νη ὙΠ. Π18 ἢγϑὺ ἰθξίου τὸ {π6 ΟἸ σιβύίδηβ ἢ Ῥοηίυδ, (ἀαἰαὐϊα, 
Οαρραάοοϊα, 84 Μίπου, δῃὰ ΒΒ γηΐα, βοῖμθ ῬθΥβοηΒ οδκὴθ [ΤῸ 
{Πο886. σουη τ]65 ἴο ἤλοπλ (ΒΙῸΣ {Π6γ6 γ͵γὰ8 ἃ ἔγθαιθηῦ ἀπα ρθηθγαὶ 
Τοβοσί ἔστομι 811 ραγί8), σῇο ὑχουραῦ Ὠῖτμὰ ᾿πίογγδίϊοι Θοποογηιηρ [Π6 
βίαϊα οὗ τοὶ σοι διηοηρ (Πθ. Τμ686 δοοουπίβ ἱπαπορά Εἴτα [0 ψτῖΐθ 
ἃ ΒΟΟΟΠα {1π|6, τηοδὲῇ ῬΥΟΌΔΟΪΥ αἱ 1ὴ6 Ὀοριπηϊπρ' οὗ Α. ἢ. θὅ, ᾿ῃ ΟΥ̓ΔΟΥ 
ἴο Θϑ(4 0188} ἢ {Π6 [411 16 ΟΠ τ βίϊδη8 διμοπρ ποτὰ Π6 Ὠδα Ια ουγοά, 

111. Τα βοορα οἵ {μ18 ΕΣ Ριβι16 18 ἰο οομῆγιῃ μ6 ἀοοίγμθβ δηὰ 1η- 
δίγυιοίίΐομβ ἀρ νογοα 1 {π6 ΤΌΥΤΔΘΥ : ἴο βία Ὁ] 18} τΠ6 Η τον ΟἾχῖθ- 
(ἰδὴθ 'ἴπ (86 σα 8δηα ρῥτγοΐδοδίοι οὗἨ {86 (ἀοβρϑὶ; ἴο οδυτ θη {6 πὰ 
δσφιηδὺ [6186 ἰθδομουβ, τυῆοβα ἰθηδίβ δηα ργδοίϊοθβ μ6 ἰδυροὶν ἀθβουῖ68; 
ἃ ἴο σγασι ἴπθπὶ ἰο ἀἰβγοραγά ἔμοβα ργοίδμα βοοθσβ, γῇὸ βῃοι]α 
ΤΏΔΔΚ6 ἃ τχοοῖς οὗ ΟἸσῖϑυβ βεοοπὰ σοιηϊηρ,, δῃα τ ἢο βμου]α βρεῖς ἴο βοὺ 10 
δῦ πουρλῦ δ8 {πουρἢ Ὁ ΤΟ ΓΘ ἃ να ἤορ6; ψΠοῖ μανὶπρ᾽ ἀββουίθα δηᾶ 
ἀοβουῖ 64, απ 1] υβίταϊο Ὀγ {μ6 Ἰυάρτηοηῦ οὗἉ 1π6 υπίγογθαὶ ἀθ]αρα, π6 
Θχμοτίβ μη ἴο ῬγΘρασο [Ὁ ὑπαὺ ονθηὺ ὈΥ ἃ ΠΟΙΥ πα ὑῃὈ]ϑιηθϑῦ 8 
Ομ ογβαύου. Τὴ ΕΡΙΒ616 οοῃβίβίβ οἵ ἴγϑθ ραγίϑ ; ΥἹΖ. 

ῬΑβτ. 1. Τῆὴο Πιἰγοάμοίίοπ. (1. 1, 2.) 
ῬΆΑΒῚ 11. Πηαυΐπφ 5ἰαίοα ἐΐιο Βίοδϑῖπ.ς8 ἰο τοἰιολ οὐ παα οαἰοα ἐΐεηι, 

ἐλε 4 }οϑβίζο, 

ΞΈΟΤ. 1. ΕχΒοσίβ (μΠ6 ΟἸ τ βύίδηβ, τὸ Πα γτοοοϊνοα {Π 686 ρυθοϊουβ 

. ΓΕΘ ΠΊΟΓΑΪ ΔΥρτιπη "18 ἴῃ λυ ῦῦ οΥ͂ {Πὶ8 ΕἸ δι ῖ6 σδὰ 6 δίσοη ες (ἤδη [8086 ἀογίνοα 
ἴτοται {πὸ ῥγϑάϊοίίοη (Ομ ΔρΡ. 111,} [μηδὲ βοοβεγβ βῃοιὰ οοπλθ νγδϊκίηρ δἴδγ τμεὶγ οὐντὶ Ἰυδῖ8, 
Βαγ Πρ, “ ὙΒΟΓΘ ἰϑ [π6 ῥσοπηΐβα οὗ Ηΐδ8 οοπιίησ ἢ" τιθῇ 80 δΓῸ ν Πρ ῚΥ ἱρπογαμῖ {πᾶῖ (86 
οἰ τυουτ] ἃ τναδ᾽ ἀϑεϊσογεῖ Ὁ ἴΠ6 τναῖδσ οὔ ἴπ6 ἢοοά. “: 

2 ὅ56 1 Ῥοῖ. 1. 15, 18., 1. 12... |||1,.9,.10.Ψ 5. 2 Ῥοῖ. 1, 7., ἢ... 1]. 
ΥΟΙ,. ΙΥ. ΞΕ 
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σἰδιθ, ἰο δηἀδανουῦ [0 πρτουβ ἴῃ [86 τηοβὲ βυ ϑίδῃ 1] στε αβ απὰ 
νἱγίθθβ. (1. 3---11.) 

ΘΕΟΊ. 2. Τὸ {18 Πα 1ποιί68 {61}, 

ϊ. Ἐτοιλ 186 ΑΓτωπο88 οὗἩ σὰ ἰθδοθοῦθ (1. 12--21.), δηὰ (86 ἰοϑέϊ ον ΟΥἿ μτο- 
ἤθοΥ. 

ΤᾺ ται ἐδο πιοκοάποββ οὗ [8186 ὕββδοουβ, υβοθα ἰθηοὶϑ δηῃᾶ Ὀσγδοίϊοθβ 6 δσρακοι, 
δηὰ ῥτγοαϊοί 86 Ὠ νὶπο υάρτηθηίδβ ἀρδιηδὺ ἴμοπι, (11.) 

ΒΕΟΤ. 8. Ηδ ρσυάγαβ (Π6 πὲ ἀραϊηβὺ ΒΟ ΟΌΥΒ δα Ἱπιροβίουβ, ννΒο, δε 
ἔογοι 9118, σσου]ὰ σι άϊου]ο {Π6ῚὉ ὀχρϑοϊδοη οὗὨ ΟἸΓΙΒ ΒΒ οογηΐτι εν :-Ξ-- 

ϊ. ΒΥ οοηζπίηρ {θῖν [4156 δββουιοῃβ. (1. 1--7.) 
1. ΒΚ βμονίηρ (86 τϑϑϑοὴ ΨἈἘΥ ἰμδὺ ρτοαῦ ἀδὺ τγὰβ οἸδγεῦ, δηἃ ἀοβου τς ξἐς 

οἰγουπιβίδῃοοϑ μὰ σοῃβοαῦοηοοδ, δἀάϊηρ δ} 80]6 ὀχ μοσγίδϊουβ δηὰ δηοσισσαρο- 
τηθηΐβ ἴο ἀϊίροηοα δηὰ ΒΟ] 685. (111. 8---] 4.) 

ῬΑΒῚ 111. Τῆς Οὐποϊμϑβίοη, ἐπ ισλίοἢὶ ἐδλε «ροϑίϊε, 

ϑΕΟΤ. 1. Τϑοΐαγθθ (86 δρτϑοιηθηΐ οὗ 18 ἀοοίτιπο τι ἐμαὶ οὗὨἨ ὅϑε. 
Ῥαυ, (ἐϊ. 1ὅ, 16.) 

ΞΈΟΥ. 2. Απᾶ τορϑδϑίβ {86 βιιπὶ οὐ [86 ΕἸΡΊ8{16. (111, 17, 18.) 

Οπ δοοουηὺ οὗ {Π6 βἰ τα] αν οΟΥὨ βὲγ]9 δηᾶ βυρ)]οοῦ οί ἐμὸ 
ΒΘΟΟΠΑ͂ Ομαρίοσ οὗ {π186 ΕρΊβί]6 δπὰ {παὺ οὐ Ψυάς, τ. Βοῆδοι δπὰ 
Μ|οδ66118 ρἷδοο {πὸ Ἰαΐύοσ ᾿τατηθαϊδύθυ δον ὑπ βϑοοῃα ΕἸ ριβϑέῖς οὗ 
Ῥοίοι.ἢ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠ. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΨΊΗΒΤ ΘΈΝΕΒΑΙ͂, ἘΡΊΒΤΙΙΚ ΟἹ 9ΟΗΝ. 

1. ΑΥἸΤΗΟΥΘῊΗ πὸ ΠΆΠῚΘ 8 ρτοχϑα ἴο {815 Βοοῖς, 18 δ ΒΘ ΟΣ ἐγ 58 ἃ 
σοησΐπα ργοἀυοϊοη οὗ [86 δροϑίϊθ Ψόομη 18 ὑπαπθϑίοπμδὉ]6. [{ νγϑβ 
δἰπιοβῦ ὈΠΙΊΎΘΓΒΑΙΙΥ τοοοῖγθα 88 [ἷθ δοτροβιίοι πὰ ἴπ6 Εὐδδίοσῃ δπά 
ὙΥ δβίοσῃ ομυτοβαδ, ἈΠ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο δ6 αἱϊυἀοὰ ἴο ὈΥ Ηογμαβ.5 1ὲ 18 
αἰδοῖ οἰλοὰ ὈΥῪ ῬοΪγοαγρ᾽, δηὰ ἴῃ 16 Ερἱβί]6 οὔ {86 ομυσοθοα οὗ 
ίοπηθ δηα Ζωγομβ, δῃα 18 ἀθοϊασοα ἰοὸ ὃδ6 σοηυΐηθ ὈΥ Ῥαρίαϑ", 
Ιγρηθυβθ, ΟἸδπιθηΐ οὐ ΑἸοχαπαγιδῖ, Τογί]]} δὴ, Οτίσοι", Ογρτίδῃ, 
Ἐυβορίυβ, ΑἸΠμϑηδβίιβ, απὰ 41} βυ θδϑοαυσθηῦ ϑαο  οβιαβίοαὶ ττιίοτβ. θ..Ὰ 
861}}] τρογὸ ἀδοιβῖνθ ὑθϑ τ ΟΥ̓ 18 {π6 ἔδοῦ τῃδὺ 10 18 ἑουπα 1πη {π6 ϑ'γτῖδο 
γογβίοῃ οὗ [86 Νον Τοβίδιηθηΐ, το ομἴβ βοηθ οὗ ῆοδβο ὈοΟΚΚΒ 

᾿ ῬΥΙΩΣ Ιηἰτοὰ, δὰ Τοῖς. Νον. Τοδί. ὑρ. 90---99. Μο)]άθημανοσ, [πίτοά. δὰ 1,Ϊῦτοθ Βὶ- 
Ὁ]1οΟ8, Ὁ. 852---ὃὁδδ6. Ηοΐάορρεσ, Ἐποδί τ ἃ. ΒΙΌ]. ΡΡ. 634---6238. Βοηδοη οἱ ἐδ δι βο]ῖς 
ἘΡ 8168, ΡΡ. 8321---829. 1ιδγάποῦΒ  ΟΓΚΒ, ϑνο. νο], υἱ. ὑρ. 562---588.; 4ἴο. το]. ἐϊϊ. Ῥρ. 
414--.425, Μροκηΐ ἢν 8 Ῥχοΐδοο ἴο 2 Ῥοῖοσ. ΜΙιομδαὶ 8, νοὶ, ἵν. ὑῃ. 846---868. 

3 1,δγάμοτβ ΌΣΚΒ, 8νο. νοὶ]. 1ϊ. Ρ. 61... 410. γο]. ἱ. ν. 811]. 
3. Ἰρυϊά. 8ὅνο. ΥΟ]. ἰΐ. Ὁ. 99.; 410. γο]. ἱ. Ρ. 832. 
4 Τρῖά. ϑνο. νοὶ. 1ϊ. ᾿. 152.; 410. νοΐ. ἱ. Ρ. 862. 
5 Τοἰά. ὅνο. νοἱ. 1]. ὑΡῃ. 108, 109. 118.; 4ϊο. νο]. ;. ΡΡ. 837. 840. 
56 Ἰρυϊὰ, 8νο. νοΐ. ἰϊ. Ρ. 168.; 4ϊἴο. νοὶ]. 1. Ρ. 8370. 
Ἶ Ἰρϊὰ. ϑνο. νοἱ. 131. Ρ. 227.; 4ϊἴο. το]. ἱ. Ρ. 408. 
3 ΤΌΪΑ, ϑγο. γο], ἱϊ. Ῥ. 275.; 4ἴο. νοΪ. ἱ. Ρ. 429. 
9 Τροϊᾶ, ϑὅνο. νοὶ]. ἱϊ, ἢ. 481.; 410. τοῖ. ἱ, ἢ. 540. 
9 Τοϊά. 8ὅγο. νοΐ. νἱ. ῬΡ. 584, 585.; 410. το]. 111}. ΡΡ. 525, δ26. 
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οὗ ἴμ6 Νευνν Τοβίδιηθηΐ γοϑροοίηρ ὙὙμΟ86. δα ΠΟΙ ἀουδίθ ΥΘΓΘ 
οηΐογίαϊηθα, Βαΐ, Ὀ681468 {118 Ἔχίθγῃδὶ ργοοῖ, γγ ἢανα {μ6 βίχσοπροβϑί 
Ἰηίοσ] οὐϊάθποο μαὺ (18 ΕἸΡΙ8116 γα συ οπ ΟΥ̓ 186 δροϑί]θ 
Ψοδη, ἴῃ [86 ὙΘΣΥ͂ οἷοβα δμδορΎ οὗ 118 βοηθῆ β ΔΠα ΘΧΡΙΘΒΒΙΟἢΒ ἴο 
{πόδα οὗ μῖ9 (ἀὐοβρθὶ. ὙΠμογο 16 αἶδὸ ἃ συ καῦ]α ρΘΟΌ]ΠΑΥΙΥ ἴῃ 186 
Β[γ]6 οὗ {Πϊ8 ἀροβίϊο, δῃα ραυ ο] τ] Ὺ ἴῃ (Π18 ΕἸρΙ8116. ΗΒ βοηΐβθῃοββ, 
οοπβίἀογοα δεραγαξοῖψ, 16 ΘΙΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ Οἷθαῦ δηα ἱπί6} }Πρῖ 0] 6; μὰ 
ὙΠ6η Ὅγ76 δΟΆΓΟΝ [ῸΓ {Π6]Ὁ ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ, νγ6 ΤΥΘα ΘΏΕΥ τηθοί στ σγοαῖοῦ 
ἀπο. [168 {πὴ γ6 Ἔσροσΐθηοα ουϑὴ ἴῃ ἴῃ Τὺ Ρ181165 οὗ Ῥαυϊ. Αὐ ]688 
ΒΡ ΟΣ ὉΥ δηᾶ Ῥαπονοΐθησθ, ὈΪοπαθα υνιἢ δἰ ρΌΪΑΓΙ τι ΘΒ ΕΥ̓ δηὰ ο8η- 
ἄουτ, ἰοροίμοσ ΠΝ ἃ πσοπογ αι] ΒΒ] τ ΤΥ ΟΥ̓ βοαυϊπιθηΐ, Ατα ἐπ8 οἢδ- 
τα οί Υ Β[108 οὗ {π18 ΕἸ ρΙ8|16; ἴθ ψ ΒΙΟὮ ΦΌΏΠ ΒρΡΡΘΑΙΒ ἴο ἢᾶνα ἀοἰνογοά 
18 σοῃ ΟΡ ]Ο0Π8 88 {ΠΟΥ͂ ΔΓΌΒ6 1π 8 ταΪπά, δηα ἴῃ [Π6 ἔΌΤΤΩ οὗ ΔΡἢΠΟΥ ΒυηΒ, 
ἴῃ ογάθῃ {μὲ [6 0 ταῖρῦ ῥσγοάμοθ {πΠ6 ρστοαΐοσ οἴμοι, 10 [18 (ἀὐοβροὶ 
]οἢπ ἀοαθβ πού οομίθην Ὠἰπ.861} 10 ΒΙΓΩΡΙΥ͂ ΔΗ τη ηρ ΟΥ ἀδηγίηρ 8 
τπϊηρσ, θαΐ ἀθηῖο8 18 ΘΟΠΕΓΆΓΥ [0 βίγθηρσίῃοῃ ἢ18 Δ τιηδίίοη ; δηὰ ἴῃ 
1Κ6 τᾶ 6, (0 βίσθηρίμοῃ [18 ἀθη]Α] οὗ ἃ (μίηρ,, Β6 ἉΠΊΤΤΩΒ 118 Θοῃίγαγυ. 
ϑβ'εθ ΦΨοόβη 1. 20., 111. 86., γ. 24., νἱ. 22. ΤΠ ΒΆΠ16 ΠΊΔΠΏΘΓ Οὗ ΘΧΡΥΓΘ88- 
ἴηρ ΤΠ ΩρΒ ΒίγοΏΡΊΥ ὁσουσβ ἴῃ {818 ΕρΙ 8.16. 366 11. 4. 27. ἀπά ἱν. 2, 3. 
Ιῃ 8 (ἀοβροὶ αἶϑο, δί. Φόδῃ [ΥΘαΌΘΠΕΥ ἀ86 {1|6 Ῥτοηοιῃ ΟΣ οὗτον, 
αὑὗτη, τουτο, ἐλὶϑ, ἴὰ ογάδν ἴο Θχργϑϑδ {81ηρ8 θα ρμδ ΟΠ] γ. 866]. 19., 
11. 19., νἱ. 29. 40. 60., ἀπά χνῖϊ. 8. Τῃ {Ππ6 ΕἸ [8.16 {π6 βᾶτμθ διῃρἠδίϊοϑὶ 
τηοᾶςδ οὗὁὨ ἜΧργϑϑϑίοῃ οὐίαϊμβ. (ὐομλρδτο 1. ὅ., 11, 2ὅ., 111. 28,, ν. 8, 4. 6. 
δα 14. 

11. ὙΠ τορασὰ ἴο {πὸ ἀαΐς οὗ 18 ΕἸ Ρ͵8116, [6 ΓΘ 18 ἃ οοῃβί ἀθγαθ]θ 
ἀϊνογθιῦν οὗ οριηῖοθ. Ὦγβ. Βϑῆβου, Ηδ]68, δὰ οἴδϑσθ, 0866 10 1ῃ {6 
γοαΥ 68; ΒΙβῃου Του] π6 1η 69; 1,ἌΙΏΡΘ, οἴου {Π6 ἔσϑὺ «οὐ ]8 ἢ π 80, 
ϑηαὰ Ὀοΐοσα [6 ἀροβι θ᾽ Β οχὶὶα ἰη Ῥαίπιοα ; Ὦγ. 1μΔτάπου, Α. ἢ. 80 ΟΥ 
δνϑὴ ἰδίου ; ΜΙ] δηᾶ [,6 ΟἼοσο, ἴῃ Α. ἢ. 91 οσ 92: Βοαυβοῦχο, 1,π- 
ἔλπί, αμὰ θὲ Ῥίη, αὖ 186 οπα οὗἩ [86 ἢγϑῦ σθηΐαγυ ; δηὰ Οτοίϊιβ, Ηδιὰ- 
τιοῃα, ὙΥΒΙΌγ, ΜΊοδΔ6118, ἀπὰ Μδοϊηιρῖ, ρἷαοα τὲ Ὀοίοσθ (μ6 ἀ6- 
ΒΓ σἴοη οὗὨ Φογυβαίθια, θαῦ πὶ πουῦ ϑροοϊ γιησ [16 ῬὈγθοῖδα γθασ. ΤΠ 
τηοδῦ ργοῦδοϊα οὗ {1686 νδγίοιιβ ορι πίοηϑ (1π {μ6 αμέλογ᾽ 5 ΟΡΙὨ]ΟῈ) 18 
παῦ τΒΙΟΝ ΔΒΒΙΡῺΒ ΔῊ ΘΑΓΪΥ ἀαία (ο 1818 ΕΣΡΙ8ι16, νἱΖ. Ὀϑίοσο [ῃ6 
ἀεϑίγιοίίοη οὗ 6γαβαίθη απ {Π6 Βα Ὀνοσβίοη οὗ {π6 « δυν δὲ ΡΟ γ. 

Ιη (δαὶ σα86 γγχο σοῃοϊαθ (παὺ δ, ὁ ομῃ πγοΐθ 18 βγαὺ Εριβέ]6 ἴῃ 
68, οΥ εὖ {δα ]αἴοϑὲ ἴῃ 69; ὑμουρῇ 1Ὁ 18 1 ρο8810]6 ο δβοδγίδι πῃ ΤᾺΟΠῚ 
ναί ρ].ο6 ᾽6 βαμύ 1ΐ, Ποῖ ΠοΥ ἔτοιῃ Ῥαίῃιοβ, 88 ἀστοί! ΒΌρΡΡΟΒθδ, οσὐ 
ἔσομαι βοπιθ οἷἵυ ἴῃ απ ᾶ, 8 Ὠγ. Μδοκηῖρς ΒΌΡΡΟΒαΒ, οὐ ἔσομαι ΕἸ Ρἢ 688, 
88 ἰσχϑρηϑῦβ δῃὰ Ευβαρὶιβ σχοαΐθ ἴσου δποϊθηῦ ὑγϑαϊ ἴοι, Ὑ]οἢ ἢὰ8 
᾿θΘθἢ σΘΏΘΣΑΙΥ σϑοοϊνϑα.3 

[ΤῈ ἀγρυμηθηΐβ ΒΟ ἤᾶνο Ὀδθη δαναποβα ἴῃ ῥτοοῦ οὗὨ δὴ βαυὶυ 
ἀαΐδ οὗ {π18 ΕΡΙδ016 ἀο ποΐ ἴῃ ἔδλοί ἀδιποηδβίγαξα δαγίμίηρ, δὰ 76 τ ΔΥ 

δ Ταρο, (ομηπιοηίασῖπ8 ἰη Ενδησο] πὶ ΦοΠ δηηΐδ, ἰοπι. ἰ. ῬΓγοϊαροιηθηα, Ρ. 104. Μαο- 
Κηϊσ 8 Ῥγοΐαςα ἴο 1 Ψοπη, βοοῖ. 2, 1, Δηρὶ!, Ηοιτηθποαϊίοα ὅσσα, ρδγΒ 1. [)6 [ηἰογργοίδ- 
τίοπο Ερἰβίοϊασυπι 018} η]8, ΡΡ. 167---1 78. 

2 Ἰδυάμοσ δ  οΥΚ5, ὅνο. νο]. νἱ. ῬΡ. 587.---589.; 410. νοΐ. 111. 0. 426---428. 1ὑδῃηρο, 
ἴοπη. ἱ. Ρ. 106. Ῥυϊίαβ, Ρ. 106. ΒΘηΒΟἢ 5 ῬΑΓΒΡΏγαβα οὐ ἴΠ6 ΟίΠοῖὶς ΕΡ᾿86168, ΡΡ. 5608 --- 
--510. Μδοκηΐρ ἢ δ Ῥγοίδοοθ ἴο 1 ΦοΒη, βοςξ. 4. ῬΧΙ͂Ι, Τπιγοά. ἰῃ Νον. Τοδβί. ρΡΡ. 99---108. 
114105᾽8 βδογθά ΟΠ ΣΟΠΟΙΟΦΎΥ, γο]. ἰἰΐ. Ὁ. 452. βεοοη ἃ οἀϊίοηῃ. 

πΠΗ2 



612 ; ἤιξνοιμςείίοπ ἕο ἐ!ι6 ριο “Γεκίαπιογιξ. 

ΒΥ ἐπαῦ 1 18 ἃ ροϊηῦ οἡ ΜΙ οἢ γ6 πᾶν ἴο ἔστη οὐΓ Ορ᾽ πῖοη σα οἢ 
ὙΠαῦ ΠΊΔΥ͂ 86 θὰ ργοδαδίο [πὰ 48 στο] γἹηρ᾽ οα 186 αἰϊορᾶ ῥτγοοίβ. 

Τὸ μα8 Ὀδθη {πουρλί ἐπαΐ ἐσχάτη ὥρα (ἰϊ. 18.) πιθαπ8 {μι6 σοποϊ τη σ 
Ρογιοά οἵ 186 6 18ῃ βίαϊθ, δὰ {παΐ 10 τᾶ {πογθοσα τυ τίθη ὈΓΙΟΓ ἴο 
1Π6 ἀσϑίσιούοη οὗ ογυβαίθῃ. θυΐ 10 Βῃου]ὰ Ὀ6 ποίἰοθα {παὶ τη ῖϑ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 18 ΒΙΓΩΡΙΥ ρΑΓΆ]16] ὅο {Π6 ““1Δϑὲ Εἰπη68᾽ τωθη!!οπϑᾶ Ὀγ Ραυ], 
Ῥοΐοτ, «4π|68, δηα «46, 88 ΟΠαγδοῖο ιβεα ὈΥ Βργθδαάϊηρ ον]. ΑΒ γϑ 
ἤανα ποαυὰ {πὸ ΑἸ ΟὮ σὶβί 8Π4}} οοπλα (ἴπ (Π6 [}] ἀδνοϊορηαθηὶ οὗ 1Π6 
61] οὗἩἨ {16 ᾿αϑὺ {1π268}ν 80 ΘΥθἢ ΠΟῪ ἔποῦθ ἃγ6 ΠΊΔΩΥ ΑΘ γιϑίθ 
(ΠἸΔΩΥ ὙΠΟ 1π τηθάϑαγα Ὀθ8γ (ἢ6 Ομαγδοίου οὗ Βὶπλ 80 5841}1 θ6 {ῃπ5 
ἀδϑίγογεα Ὀγ {86 Ιμογα), ΒΟΥΘΌΥ τὸ ΚΠΟῪ {παὲ 16 18 {πΠ6 Ἰαβί {ἰπη6. 
ΤῊ]8. Βα ΡΙῪ ἔθϑοιθθ τι8 Ὁπαΐ ὅς [Π6 Τηυβίθσυ οὐ ἱπιαυ ν " (45 δι. Ρδὺὶ] 
ἴρϑο}68) 788 ΔΙσεδαυ ὑουκίηρ. 
ΤῊ δχργθββίου ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς (1}. 18, 14.) γγᾶθ ᾿πηιαρὶποᾶ 

Ὀγ Μβοκηῖρῃι δπα ἢϊ8 Ὁ] οὕ ΥΒ ἰῸ τηθϑῃ, ““ γα αν Κπόνῃ Ηϊη ἔγοηΣ 
16 ὈΘρΊπηϊηρ ;᾽ ἢ. 6. ““γ8 Κποὺ ΟἸγῖδὶ ἀυγίηρ' Η18 ΘΑΥΌΠ]Υ τα] ΠἰΒΈγΥ :ἢ 
Δα {πᾶῦ {ποΥΘΕΌΓΟ ΤΩΘΔΠΥ͂ Βυοἢ ΘΓΘ 8{1}} ᾿νηρ. Βαΐ, Ὀαβι 468 {86 
Ὑστοπρ; οοηδίγιοίοη ὑμὰ8 ρσίνοη 10 {μ6 βαῃίθηςβ, 1ξ Δχϑβ ἃ 86η86 ἴο 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ΟἰΓΟΥΪΥ ᾿ποοηϑιϑίοπ ἢ} {παῦ αβϑιρηθα ἕο 10 ἴπ {π6 Ηγδί 
ψΟΥΒ6 οὗ {πὸ Εριβι16: “Ὑ6 βανθ Κποσῃ δὶπὶ {πα 18 ἔτοῦλ {86 Ρ6- 
δ᾽ πη ηρ,᾽" 18 {86 Βα ρ0]6, [6 γα], πα ΟὨΪΥῪ ἰσὰθ το ουῖηρ οὗ [Π6 ὙΟΓαΒ - 
ΠΟΙ6 οἵ {[π686 δῃου]ὰ 86 τῃραγκθα 848 {8116 ΒΡ] σπηθπΐβ, ἃ8 18 ἘΠΠΑΡΡΗΥ 
Ἅ0η6 1π βοὴ οὗ οὺὖῦ Ἐπ] 88 ΒΙΌ]68. 

ΤΒ6 διρυμηθηΐ οὗ Ηδ]68, [μαΐ Φομη ταυδὺ μᾶνὸ τυϊτθη ἴο Ἡοῦτονν 
ΕΟ τἰβίδῃβ, ἃ8 ὅδῃιθ8θ, δ υᾶ6, Ῥαὰ], αηᾶ Ῥοίοσ δὰ ἄοῃαε 80, δῃὰ {πὲ 
1πογοίοσα μ6 ψγοΐθ δθουῦ 16 βδίηθ ἔϊπηθ, που α ἴα κα τ185 αΎΔΥ ἔγοπὶ 
στουπᾶ οὗ ἀϊξουδβίοι ᾿μΐο Ῥαγα βροουϊδίίοη. 8.0, ἴοο, 18 ΒΪ8Β γβαβοῃΐηρ 
ἔγοπι [Π6 Βιρροβϑαᾶ δρρ]ιοαίίοη οὗ [16 ὑββιμμοην οὗ {π6 βριγιῖ, 186 
νναΐοσ, δηα (6 Ὀ]οοα ἴῃ οἶδρΡ. ν. ὅ---9. ἴο γον ΟἸὨγιϑδηβ, ἴὸ 
ΠΌΤ, 88 8. Ὀ8815 οὗ 118 ἀγρυμηθηΐ, [16 ἀδβαπχϑα {πα “ ομη πυσοία. 

Ηρ; οοπδίογοα {παΐ {ῃ6 (ἀοβρεὶ δπὰ Ερ:8119 όσα οοηπθοίθα ; {πὲ 
(16 ἘγρΊ8:18 τῦᾶϑ, ἴῃ ἔδοῦ, [Π6 δοοοιηρδηϊπιθηΐ οὗἉ [Π6 (ἀοαρο]. Απά 118 
ΒΘ68 ἔσο {π6 δηοη ἴῃ Μυγαίουὶ ἴο αν Ὀθθη {Π6 οᾶβ6 ἴῃ ἰῃ68 
ΒΘΟΟΠα οοπέασΥ, ΒΘ ἐλὲδ ΕἸ ΡΙΒ116 δηὰ {μ6 Κγϑὶ οὗ ῬϑίνΡ ψγϑσβ ισεϊΐ 
Κπόνῃ, ἰῇ σοί γα ἰδ οθοη ἰοὸ [Π6 Οἴμοῦ (δέ μο]1ο ΕἸ ΡΊβ0]6α, Ὁ ΒΟΊΠ ΟΣ 
10 Τμαησοα 118. ρἷδοθ ἴῃ (μς οοἰϊοοίίοη οὗ (ΟἸ γιβδῃ δου ρίυγαβ, Ὀθοτο 
186. δον Οδίβοϊις Ερ: 5.168 σοῦα πηϊτοά ἴῃ ὁη6 γο]Πλ6, ΒΘοσηβ ἴὺ Ὀ6 
ἀοιυθιία!. 

ΑΒ8 ἴμογο ἰβ πὸ τϑὰὶ ουϊάθηοθα ΨΏΙΟΝ τγὰβ ἴπ6 δῦ! ογ, (86 Οο5ρ6] 
ΟΥ̓ {115 ΕΡΊ8116, ἀμ 88 {886 Ομ ;ὩΔΥ ἴανα Ὀθθη ΒΙΩΡΙΥ {μ6 οοηΐθια- 
οΥ̓βΏθοι8. οοιηρδηΐοη οὗ (86 οἴδοτ, 1Ὁ βθϑῖὴβ ἴοὸ ἔμ86 ργαβθηΐ δάϊοσγ ἴῸ 

ἰδὲ ἴῃ νϑίη ἴο δἰἰδιηρί ἴ0 8381|0} ΔΠΥ͂ ΒΡΘΟΙΗς ΟΥ σαοϊδίϊνο ἀδίβ.] 
111. Τὸ 18. 81}}} τθοσα ἀπῆουϊε ἴο ἀθοϊάθ σομοθγηϊησ {Π6 ῬΘΓΘΟῺΒ ἴο 

δ ]οτὰ {π18 ΕΡΙΒ016 τνα8 τυ οη. Αὐρυϑίμιθ, (ὐδβϑιοάογιβ, δα 186 
οΠοχΆῦ]. Βα, οα]]οἀ τ 16 Εὐρ᾿δ116 οὗ Φομῃ ἰο {Π6 Ῥαγιδηβ3, θ6- 

1 [Τ΄ιεβο διιὰ οἵδιοῦ ἀὐρυσηθηβ στο σοηβιοσοὰ ΔΙΩΡΙΥ ὉΥ τ. αν βου ἴῃ μὲς Ιπιτοὰ. 11]. 
459-461. Οπὸ οΥ̓ ἴἰιο ΔΥρι ΠΟ ΠᾺ ἸΥᾺ5 ἄγανγη ἔγοτη 186 86 οὗ [6 ρμεγίοςξ μεμαρτύρηκε 
ἐπ τ μαββαᾶρσο ἐπ τη. Ο5ρ0] χὶχ. 85---837., 5. τποπρὶ ἢ Πρ! 6 δοῖη Ῥγευομδ το ΞΕ ΠΙΟΩΥ 
δίνοι ἐν τογίαπσ, πο ἢ (ἰδ νγα8 τπουρ 1) σου] ἃ ΟἸ]Υ θὲ ἐλὶς Ἐρίξείε. 

3 Ὧπο ΜΆ, ἐογπὶϑ τὰς Ξοοσυπᾷ οὗ Δοῖι τς δεσοπὰ ΕΡίβ:16 τὸ τὰ ῬΑ ἴα η8. 



Ουἡ ἔ]ιε δ γδὲ αποταὶ Ἐρίϑεϊο 40 “ολιη. ᾿ς 619 

οϑ186 (45 ΒΟΠ26 ΒΏΡΡΟΒ6) {πὸ Δροβίϊθ 18 τοροτίβα ἰο μάνα ργβπο βα {116 
(ο8ρ6] ἰο {πΠαὲ φῬοορία; Ὀαΐ [Π18 Ορ᾽πίοῃ 18 ΘΗΌΓΘΙΥ ἀπϑαρρυγίοα Ὀγ 
{π6 ονϊἄάθημοθ οὗ δηϊαυϊγ. [ῶγτ. Βϑηβοῃ {Π10Κ8 ὑπαΐ [86 ΕΡΙ8016 νγὰβ 
Δαἀάτοββοα ἰὸ {π6 6 188} ΟΠ ΓΙ βία πα ἴῃ ὁ υἀφαὰ δπα (ἀα]1166. Βιιῖ 1Π6 
τού ργοΌρ816 ορὶπίοῃ 18 {μα οὗ (Εἰ υταθηϊα8, ᾿ζ8πῖρ6, θυρίπ, ᾿μάγά που, 
ΜιοΠ86118, ΜΙ δοϊκηῖρμί, ΒΊΒΏΟΡ ΤΟΙ] 1Π6, δπα οΟἴμοσβ, σγῃο (Π1ῈΪΚ 10 τγᾶ8 
ττι δα ἴοσ [86 ἀ86 οὗἉὨ ΟἸ τ βύ!απ8 οὗ δν σῪ ἀθπουλιπαίοη δηα οὗ δυο συ 
οουηΐγγ. Εογ, 1. 10 Πα8 αἰνγαυβ Ῥθθῃ ΟΔ]]6α ἃ οαἰλοίϊο, ΟΥ σΘῃοΓᾺ] 
ἘΡΙβ:16 ; 2. 10 ἀοθβ ποῦ ὀοῃίδιῃ ΔΩΥ͂ ψοσβ οὗ ᾿Ἰπϊ]ϑῦοα μαῦ οδῃ 
γταβίσιο 10 [0 ἃ ραγυϊοα]αγ ρθορὶα; 8. ΤῊ δαἀυλοη! οι ἴῃ 1 Φοδπ ἰὶ. 1ὅ. 
μου] Ὀ6 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰὼ ὈΘΙΙΘνΟΥΒ ἴῃ υἀ τὰ, Α. Ὁ. 68, αἴξοσ {16 γᾶ Γ 
Παά οοτηπιθησοα ἢ {π6 Βοιηδηβ: 1Ὁ 18 ταῦπου βαϊρα ἴοὁ Ρθορὶα ἴῃ 
ΘΑΒΥ͂ ΟἰΓΟυΠλδίδ 668, ΔΠα ὙΠῸ ΓΘ ἴῃ ἀδηροσν οὗὨ Ῥδὶπρ' δηβϑηαγοα ὃν 
[Π6 Δ] πτϑιηθηῖβ οὗ Ῥγοβρου! νυ ; 4. 1μαϑυϊγ, ἴ[Π6 οοποϊυσίηρ ἀχμογίδ! οι 
ἰο Ὀ6]ἰονοσβ ἴο “Κορ ὑμϑηλβοῖνοϑ ἔσομαι 14.018 15 ἴπ ὯὨῸ τϑαρϑοῦ δι] 84}0}6 
10 6] νοσβ ἴῃ 4558, θαῦ 18 τη οἢ τότ ΚΟΥ ἴο 06 Δαἀαἀγοββθα ἴο 
ΟἸ σι βυλη8 ᾿ἰνὶπρ ἴῃ. ΟἴΠ6Γ ραγίβ οὗ {π6 ψου]ά, πογα ἸἀΟἸΔΊΣΥ ργθνδι]οα. 

ΙΝ. Τδῖδ Ὀοοΐς 18. ἀϑιδ!}ν 1η01}|64 77,6 Οεποταὶ Ἐ᾿ρίβέϊο 97 δὲ. “ολιη. 
“«Βθυΐ ἴῃ {Π6 ΘοΙηροβιίοη οὗὨ 1ἴ, ΠΑΥΤΟΎΙΥ ᾿ηϑροοίθα, μοί ϊηρ 18 ἴο Ὀ6 
ἔουπά ἴῃ {Π6 Θρ᾿Β(οἰΑΥΥ ἔἴοσα. [ὑ 18 πού ᾿πβουϊ θεα ΟἰΓΒ6Γ ἰο0 δὴν 1πα]- 
ν 4], Κ Ῥϑ}Β ἰο ΤΟΥ δηὰ Τιΐι8, οὐ [06 βϑοομα οὗ {π6 ἔννο 
Μ ΒΙΘΙ (Ο]]ον 10, “ Τὸ {π6 νγ6}1- 6 ]ονβα (ἀαἰιϑ᾽---- ΠῸΓ ἴο ΔΩΥ ραγθοα αν 
οδυτοῖ, ἢκα Ῥδὺ] δ ἴο 16 ομγοθο5. οὗ Εοιηθ, (ὐογι πῃ, Ερηθβαβ, ἀπά 
Οἰ6ΓΒ ---- ΠΟΥ ἴο {16 ἐλ Γ{Ὁ] οὗὁἨ ΒΥ ραγίου αν σαρίοη, Κκ Ῥείθγβ ἢγβὺ 
Ερ᾿δι16 “Τὸ τπ6 Ββίγδηρθβ βοαίίασθα ἱμγουρμοαῦ Ῥοηίιιβ, (ἀαἰδίϊα, 
Ολρραάοοϊα, 816, δηα ΒΙ(ὨΥ πἰδ᾽΄--- ΠΟΥ ἴο ΔΠΥ͂ ὈγΙποῖραὶ Ὀγαηοῖ οὔ {6 
ΟἸὨγιϑύδη οἰαγοὶ, ἢ Ῥϑὺ] Β ἰο ἰῃ6 ΗθΌτοννβ ---- ΠΟΥ ἴο ἴῃς ΟἨ γι βδη 
οἰυτοῦ ἴῃ ρσοηθγαὶ, {ὑκ {π6 βθοοπα οὗ Ῥοίονυ Β “" Τὸ θὰ {Πα μαά ο"- 
ἰδιη6α ᾿ἰκΚα ργθοῖουβ [810}Δ σατὰ Ὠϊπα,᾿ ἀπα κα ὁ πάοἾἶ8, “ Τὸ ἐμοιὰ {Πα 
Δ͵ΓΘ βαῃοί δα Ὀγ (ὐοα {Π6 ΕΔΙΠΟΙ, ἀπα ργαβογνυεα ἴῃ «6808 Ο τβί, ἀπά 
ΟΑ]]6α.᾽ 10 ὈδαΥγβ. ἢῸ διοῦ ᾿ηβογιρίϊοι ; 1Ὁ Ὀαρίηβ τι πουΐ δα] υἰαϊίοη, 
8η ἃ οηαθ ψιπουΐ Ὀοηραϊοϊΐοη. [10 18 ἴσαθ, {Π6 ὙΓΙΓΟΥ Βουηθί 68 
Βρθακβ8, ρα νιουῦ πδηλπρ Εἰπλβο] , τὰ {π6 ἤγθὺ ρθσβου--- ηὰ 86- 
ἄγβββθβ ἢἷ8 σοδᾶθγ, ψλποιῦ πδιαϊηρ ἢϊηι, ἴῃ [Π6 βθοοηᾶ, Βαΐ {18 
οΟἸ]]οαυΐα! βίγ}6 18 ΨΘΥΥ͂ ΘΟΙμλοπ ἴῃ 8}} τυ Πρ Οὗ ἃ ρ]41η ἔδυ] Γ 
σαβὲ : ̓ἰηβίδῃοοβ οὗ 10 ὁδοὶ ἴῃ “0}1η8 (ἀΟ8Ρ6]:; δηα 10 18 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΙηθδῃ8 
ἃ ΙΒ σι ηρ' ΟΠαΓΔοίου ΟὐὁἨ Θρ᾽ ϑύοΙἉΓῪ σομηροβιθοη. [{ βου ἃ βθϑηὶ 
αὶ 1818 Ὀοοῖς Βαίῃι ἔοῦ πὸ οἴμδσ σγϑάβοῃ δοαυϊγοα {ῃ6 {Ππ]6 οὗἁὨ δῃ 
δρἰβί]α, θαὺ {πα 'π {Π6 :τϑὶ Τοσπηαίοη οὐ {Π6 σδῆοη οὗ [Π6 Νὸιν Το9- 
ἰλτηθηΐῦ 1Ὁ γχὰ8 ραῦ Ἰηΐο {π6 βᾶῆηο γοϊαπηθ ἢ {Π6 ἀϊάλοίίο ναι πρϑ 
οὗ 186 δροβϑί]θβ, μοῦ, τι {818 διηρὶα οχοδρίϊοι, ἃγα 4}1 1π {6 
ΘΡ᾿ϑύοΙ ΑΓ ἔογπι. 10 18, ᾿π4664, 4 ἀϊαδοί!α ἀἰβοοῦγβα ἀροη {Π6 ῥγίη- 
ΟἸΡ]68 οἵ ΟἸ σι βυϊδη γ, Ὀοΐῃ ἴῃ ἀοοίχίηα τηα ῥγδοῖϊοα: δηᾶ ᾿νΒ ΠΟΥ 
γγ6 ΘΟΠΒΙ 6 Γ ἔπ 50 ὈΠΠ ΠΥ οὗὨ 118 οροπίπρ ἢ {π6 ΓπΠἀατα θη] ὑορὶο8 
οἵ (ἀοά 5. Ρου θοιοΠ8, ππλπ Β ἀθργανιν, πα (ἢ γ50᾽8. ῥσορὶεἸαίοη --- [16 
ΡοΥβρι αν ἢ τ ΒΊΟΝ 10 Ῥτορουπαβ {π6 ἀσαροαῦ χτηγβέθγιθϑ Οὐ ΟἿΓ 
Βοῖγν ἔα, δηα {Π6 ονϊάθποα οὗ {π6 ῥγοοῦ ψβῖοῃ 10 Ὀχίηρδ ἴο ΘΟΠΗτγτη 
{ποπὰι; ὙΠΟΙΠΟΥ 6 σΟΠΒΙΔΟΥ {Π6 ΒαηΟ Υ οὗἹὨἩ 1185 ῥγοοορίβϑ, δπὰ (πὸ 
ΦΠΘΙΕΥ͂ οὗ ἀὐραμιθηΐ τι π] ἢ (ΠΟΥ͂ ἄγ ρογβυδαάθα απὰ βηΐοσοαϑα --- 
{86 αἸρηῆοα Β᾽ πη ρ Οἱ Υ οὗ Ἰδλησυᾶρα ἴῃ πο. Ὀοίἢ ἀοοσίτγίης ἀπά ργ6- 

Ἀκϑ 
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οαρῦ ἈΥ6 ἀο]ΙνοτΘα ; τ μοίμοῦ γα τοραγὰ {π6 πιρογίδηοο οὗ (86 τηδίξου, 
1πΠ6 Ργορτίθίυ οὗὨ {π6 βίγ]6, οὐ ὑπ σϑηθγαὶ βριγιὶ οὗἩ δγάθηΐ ρον δπὰ 
ὙΓΆΓΏΣ ὈΘΠΘγΟΪΘΠ6Θ, πϊρα ὙΠ 4. ἔασι Ζοαὶ, 1 Οἢ Ὀγθαίμθβ {(Πσουρῆῃ- 
ουὖ {π6 ὙἹΟ]6 δοτμροβι το ---- γ76 8}}4}} Ηπα 10 ἴῃ ΘΥΘΕΓΥΥ͂ ταβροθοῦ ψοσίῃυ 
Οὗ {πΠ6 ΠΟΙΥ δυΐδμοῦ ἴο βοῖὶ ἴπ6 οοπδίδης ἰγδαϊοι οὗὨἩ [86 ΘΒ το 
ΔΒΟΓΊΡ6Β 1{, “ {86 ἀἰδοῖρ]6 βοτὰ «Ἶ 6δυ8 ἰονοϑα,᾽ ""} 
ΤΠ ἀοδῖρῃ οὗ [818 ὑγϑβίϊβο 18, : 
ΕἸἰγϑί, Τὸ τοβαΐθ, ἀπά ἰὸ ρυατα {86 ΟἸγιβαμβ ἰὸ βοτὰ πα ττοῖθ 

ἈΘΘΙ δ᾽ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ δηα ΘΟ ουΒ ἰδηθίβ, ῬΥΙΠΟΙΡ]68, δηα Ῥγδοίϊοαβ ; 
Βιι ἢ 88 {π6 ἀΘηϊαὶ οὗ {Π9 τϑὰ] ἈΠ ΣΟΥ δηα ῬΤΌΡΟΥ Βυπιαηῖν οὗ ΟὨτιδι3, 
οὗ {Π6 τϑϑὶν δηα ΘΠ σδοΥ οὗὁὨ 18 βιιβδυιησβ δηαὰ ἀθδίἢβ 88 δὴ δἱοηϊηρ 
ΒΒΟΓΙΗ͂ΟΘ, 8π4 {Π6 δββουίίοῃ, {παὺ Ῥ6] 1 νυ ΓΒ Ὀοὶπρ' βανϑα ὈῪ ρΎδ06, Ὑ6ΓΘ 
ποῦ τααυϊγοιὶ ἴο ΟἾΘΥ {ἰμ6 δοτημδπαπηθηίβ οὗ (Δοα. ΤἬὮθβ6 ργὶποῖρ 68 
Ῥοσδὴ ἤο ΔΡΡΘΑΓ ἴθ (86 ομυγοι οὗ ΟΒτῖδὲ ονθπ ἴῃ {Π6 δροϑίοϊο ἃρθ, 
Πα ὙὙ6ΓΘ δἰ Γογγ δ τηδὶηἰδι θα ὈΥ ἴπ6 (ὐοΥἰίδη8, ἀπά οἵμοὺ Π6- 
ΤΟΙΟ8 ὙΠῸ Βρύδὴσ ὉΡ αὖ {86 οἷοβα οὗ {π6 βγϑῦ δπᾶ ἴῃ ἰμ6 βεοοπὰ 
οαπύατΥ οὗ {π6 ΟἸ τ βῦδη τα. ὃ 

ϑεοοπαϊν, Τὸ 50 ὋΡ 41} ΠΟ ῥγοίδθεβ ἰο πον Οοά, ἕο Βανα σοιϊῃ- 
Τα οη 1 Πῆτα, ἀπμαὰ ἰοὸ 6] ον 1η ΐπὶ, ἐμαὶ (Π6Υ τοαϊὰ ἐπ ἐλθ Πἰσλέ 
απὰ ποὲ ἵἴπ ἀαγὰπε88 (1. δ----Ἶ.}), 0παὲ 18, 1Ἰῃ ΠΟΙ] Π698 φηά ποῦ ἴῃ βίη ; Πδΐ 
(ΠΟΥ τοαἱὰ ας Οἠγὶδὲ ισαϊᾳοά (1λ. 6.); δπηὰ ἐμαὶ {μ6ν ἄδθρ ἐδ σοπιπιαπά- 
ηιοπέβ, Δ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ δρουπαὰ π᾿ βίμσοσο Ὀσοίμουν ἰονα ἰονγαγὰβ ΘΟ ἢ 
οἴμον. (11. 4. 9---]11., ..10---24., 1ν. 20, 21]., ν. 1---ὃ.) Τ18 στα αὶ 
δη ΟἸγβι δ βρὶσιῦ, [Π6 δροβίϊα βπίοσσθβ, Ἰροὴ ἴπ6 Ὀδδὺ ῬγΠΟΙΡ 68, 
δᾶ 1} [Π6 Βίχοηροδῦ ἀγραπχθηΐβ, ἀοσινοα ἔγοτα {1 Ἰονα οἵ ἀἀοὰ ἀμὰ 
οὐ ΘΟ γιβϑὲ ; βμῃονίηρ [Π6 αὐΐοτ ᾿πβ βἼΟΙΘ ΠΟΥ οὗ δυοῦ 1410} ἃ8 τϑδίβ ἴῃ 
1Π6 τηοῦ8 θχίΐθγῃαὶ ργχοίοδδιίοη οὗ σοὶ σίοη, ψιςοὺΐ ἐπ6 Δοοοιαρδηυτηρ, 
δυϊάθποθ οὗ ἃ μοὶγ ᾿ἶδ δα οοπμααοί. 

Τλίγαϊν, Τὸ 60 ἔογνγαγα πα τὸ Ῥργόνόκο γεαΐ ΟἸ σἸβίδηβ ἰο δοπι- 
τηὰσπΐοι 1} αοα Δηα {πὸ Τ,οτα «6805 ΟἸγιδῦ (1. 8, 4.); ἴο δΟΠΒΆΠΟΥ 
πὰ {π6 ἔσθ ἴδι{Π, δραϊηδὶ 411 ὑπαΐ βοαυοθα (πθη (11. 24---28.); ἴο 
Ρυτγιν δηᾶ Βο]ηθ68 οὗ 116 (ἃ. 1., 111. 8--.-18.}", δῃα ἰδμαῖ ἴῃοϑ6 σθο 
ὀεϊίουο οπ ἐδ παπιθ 977 ἐλο ϑοπ οΥΓ Οοα πιαν ἀποιο ἔλαὲ ἐΐεψ ἄαυο εἰεγπαῖ 
ἰϊζε. (νυ. 13.) 

Υ. Ηδεἰάορροτ, δι ΤΊ, Ῥυιάσβ, Μο]ἀοπμανσοσ, ᾿μδηρίυδ, ἀπα οἵθοσ 
ΔΑ γϑίϑ οἵ δου ρίαγο, βανα θοῦ βυρροβίοα ἀἰβδγομῦ ἰαὈ. ΑΓ ΒΥΠΟΡδΘ8Θ 
οὗ (18 ΕΡΙ8116, ἢ ἃ γον ἴο 1Π]υδίγαϊα 106 αἰ νἸ8Ί 08, δά ἴο δμονν ἴδ6 
Ὀοαγηρβ οὗ {Π6 Δροβίϊο᾽Β ἀγρυσαθηίβ. Εὐχύγοιθ ῬΓΟΪΧῚΥ δηα Θχύγο 6 
ὈΓΘΥῪΥ Ομδγδοίθσιβα {Π6ῦ σαϑρϑοίνο βοῆθπηθβ. Τδα [Ὁ] Πρ ΒΥ ΠΟρ- 
818, ον ΟΥΟΥ, 10 18 Βορα(, ν}}}} 6 ἔουπα ἰὼ βου {π6 ᾿οδάϊηρ αἰ νΊΒΙΟΏΒ 
οὗ 1π6 Ερ᾽8118 οὐὁΘΓΓΘαῦ86 ἢ βυ οἰθηῦ Ῥουβρίουϊν μὰ ΘΟΠΟΐΒΘΠΘ6Β8. 
7 σοῃβιβίβ οὐ 8ὶχ βθοίοῃβ, Ὀ681465 [Π6 σοπο  βίοη, ν᾽ ΒΙΟἢ 18 ἃ τϑοδριία- 
Ἰαϊίου. οὐ [86 ὙΟΪΘ6. 

ΒΈΟΥ. 1. δββογίβ ἴπ6 ἔγιι ἀἰνι πη Ἀπ Ὠυτηδηϊυ οὐἩ ΟὨγὶδί, ἴῃ ορρο- 

᾿ Βίϑῃορ ΗΥΒΙΟΥ Β ΘΟΓΠΊΟΠΒ, ΡΡ. 144, 145. 28 εἀϊϊ, : 
2 Το ἴαἴὸ Ὦγ. ΔΏΔΟΙΡΉ 885 δἀπγ Ὁ] Υ 1ΠΠπϑιγαίοα [ἢ 086 ραγὶβ οὗ [ΠῸ ργοβοπὲ Ερί βεῖ6 νοὶ 

δδβοτὶ ἰπ6 Π οἱ Υ οὗ ΟἸγίδὲ, ἰῃ ἢἰ8 Ῥγβιοοιίο χιϊ, νο]. 1ϊ, 0. 512--628. οὗ Ηἷ8 ὙΊΟΝ οὗ οὔτ 
ϑανίουτ 5 ΜΙ ΒΙΥΥ. 
᾿ ΕῸΣ δῇ δῃρβ δοοοπῃς οἵἩ (πὸ ἰοηοίθ οὗ {Ππ|Ὸ ΟΟΥΠΙ ]ΔΏη8, 566 Ρ., 470. δέᾳ. οὗ [0 Ῥχεϑοῶὶ 

γοϊυπι6. 
4 Πονογίβ᾽ 5 ΟἿαν5 ΒΙὈ] γι πη, ν. Ὁ. 827. 

͵Ἄ,͵  .- 
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ΒιΕΙοη (0 {π6 ἔμ]86 ἰθδοῦοσβ, ἀπαὰ ὑσροδ (86 υπΐοῃ οὗ ἔδι ἢ ἀπ 
Βο]πο88 οὗ 18 88 δβοϊυὔθὶ Υ ὨΘΟΘΘΒΑΤῪ (0 Θη8016 ΟΠ Ιβώδη8 ἰὸ 
ΘΠΪΟΥ͂ Θοταμ 10. Π ἢ (ἀοά. (1. 1---7.) 

ΞΈΕΟΤ. 2. βονγβ {παὶ 411 αν β'πηρά, δῃηἃ Ὄχρἰδῖπβ [μ6 ἀοοίσϊηο οὗ 
ΟἸ γῖβ ΒΒ ρχγοριθ δου, (.. 8---10., 1.1,2.) ὙΏΘΩοα {π6 Δροβίὶθ 
(Δ Κοβ οοσδδίοῃ (ο 1]]υϑίγαΐθ {86 πραγ κΒ οὗ ἔσιιθ (1 ; Υ1Ζ. οὈθυϊηρ; 
Ηἷβ δοταιηδηἀπηρηΐβ δπα βίποοσα ἰόν οὗὨ [86 Ὀσχϑίμγθῃ ; δηα βἤουγϑ 
18αΐ 186 ἴονα οὗ 16 νου] 18 ᾿Ἱποοῃβιϑίθηϊ σι (Π6 ἰονα οὗ (ἀοά. 
ἱ, 8---17. 

ερος 8. 6 “)ὁϑ08 ἴο δ [86 88π16 ῬΟΥΒΟυ 1} ΟἾ τϊδῦ, ἴῃ ορρο- 
βοὴ 10 {6 ἔμ]86 ὑθδοιοσβ 80 ἀθηϊοα ἰΐ, (ἰΪ. 18---29.) 

5ΕΟΤ, 4. Οκ δ6 ρῥυῖγι]οραβ οὗ ἔσθ Ὀ6]1Θν ΥΒ, δηα {Π61Ὁ Θοπβοαυθηΐ 
ΠΑΡΡΙΠμθ88 δῃὰ ἀυΐ68, δηὰ [86 τρᾶγκθ ὈΥ 10 ΠΟΥ ἀτὸ Κπόσῃ 
ἴο 6 ““{Π6 Βοη8 οὗ ἀοαὐ," (111.) ' 

ΒΕΟΥ. ὅ. οοπίδίηβ ογϊ σα ὈΥ σμῖοι ἴο ἀἰδαηρυΐδη ΑΠΟΟΙσὶθὺ αηά 
4186 Ομ γιβδηβ, ψ ἢ δὴ Ἔχμογίδοη ἴο Ὀγοΐδουν ἰονο. (1ν.) 

8 ἴ. Α πιᾶτκ ἴο ΚΠΟῪ ΟὨ6 βοσὶ οὐ Δῃ ο τἰβί, ---- [6 ποῦ οομίδδβίηρ [μαι ΟἾΣὶδί Ο8Π|6 

ἐκ ΟΝ τα ἢ οὐ μωρμοϑαλωνων φίνς ὦ 11. Οτὶ ὉΓΡ : ΥὙἱΖ. 
: (νὴ Ιονο οἵ ἴδ που]. (4---6.) 

(2.) δηλ οὗἁἩ Ὀτοίδοσ!γ ἴονο. (ῆ-.-12.) 
(3.) Ῥοιγίηρ Ομτῖδε Ὁ Β6 {86 ἔσὰθ ϑοη οἵ Θοὰ. (18---1δ.) 

8 1]. Α γϑοοιτηοπἀδίίοη οὗ Ὀσγοί βου ἴονο, ἔτουλ [δ6 οοπδίἀογαιΐου οὗὁὨ ἰδ ἴονβ οὗ 
ἀοὰ ἴῃ ρίνίηρ ᾿]8 ϑοὴ ΖῸΓ δίπῃοσβ. (16---21.) 

ΘΈΟΤ. 6. βῆονβ [π6 οοππθοίϊοῃ βού ἤδη ἴῃ ΟἸτϊδί, τορϑπογα- 
οη, ἴον ἰο οα δηὰ ἷ8β οἰ] άσθη, οθοάΐθησα ἕο Πὶβ σοϊηχηδηᾶ- 
ΤηΘηΐθ, δηα νἹοΟΥΥ ΟΥ̓ΟΥ 6 ψοῦ]α: δηὰ ἰῃαΐὶ «6808 ΕΟ χὶδὶ 18 
{τὰ]γ {86 ϑοη οὗ ἀοά, ΔΌΪΘ ἴο Β8 0716 8, ἃπα ἰο δα (Π6 ὈΥΔΥΘΥΒ 
ἯΘ ΤΩΔΚ6 [ὉΓ ΟΌΓΒΕΪν6Β δπα ΟἸΠΘΓΒ. (ν. 1---16.) 

ἼΠ6 Θοοποϊ βίου, Ὁ ΠΙΟΝ 18. ἃ ΒΙΤΩΠΊΔΙΥ Οὗ ἴ86 ρῥγοθάϊηρ ἰγθδίϊβα, 
ΒῃονγΒ (παῦ ἃ β᾽ ΠὉ] 116 18. Ἰποοῃβιβίθῃς ψ 1 ὑγὰθ ΟΠ βι Ἰδηο ; 
αϑβογίβ (ἢ6 αν] λέν οὐὗἨ Ομ γσίβῦ ; δπαὰ οδυθομπβ Ὀδ] θυ σΒ δραιηδί 
ἸΔοἰαίγγ. (νυ. 17---21.) 

ΤῊΘ ργθοραϊηρ 18 δὴ ΟὈΠ]1η6 οὗἉ (818 δαγαῖγα Ὁ] ΕΡΊ8116; σβῖοῖ θοΐηρ 
ἀοβίσηθα ἰο ῥγοιηοΐθ τῖρηῦ ῥυϊποῖρ]οβ οἵ ἀοοίσπο δπα ργβοῦοαὶ ρἱθίγ 
ἴῃ οοπααοί, Δοουπᾶβ, τροσα ἴμϑὴ δὴν Ὀοοῖὶς οὗ (8Ὲ Νοὸνν Ταοβίδιμθηΐ, 
ΜΠ} Ἰη ΚΒ οὗ οοηποοίζοῃ Ὀοίνγθοῃ ὑπ6 ἔσθ Κπον]θαρα οὗ ἀοἄ δηᾶ οὗ 
ΟἸγδί, αμὰ οὐϑάϊθηοα ἰο ΗἾ8 οοιῃσηδηθιηδηΐθ, δα {86 ἴον οὗ (αοἀ 
8δπἀ {π6 ἰονβ οὗ [δ6 Ὀγοίδσθη. 
ΤΠ βίγ]6 οὐ (118 ΕΣ 8.16 18 βρ]86, οἰθασ, δἀπᾶ βονὶηρ; δηᾶ δῃ 

δἰδοιϊμοηδίο βρίγὶῦ ροσυϑᾶθθ [Π6 8016, δχοθρίύ ἴῃ {μο86 ρβαββασθθ γΒΟΓῸ 
186 ΔροδΒί]6 δχροβθθθ δηἃ σοργθβθηβ ΠΥροοσιίαβ δορὰ ἴμ]86 ὕββδομογβ, 
066 ἀΔΏΡΘΓΟΙΙΒ ᾿γδοίοο8ϑ δηα ἰθποίβ ἢ6 ΘΧροβθθ ἰῇ δυο ἃ (1 8 1], 
Ῥἰδπ, Δῃα ουθὴ δ που διν8 ἸΩΔΏΠΟΙ, 88 ΤΊΔῪ ΒΟΙ͂ΨΘ [0 1] βίγαϊα 186 
ΤΟΆΒΟῚ ΜΕΥ ΟἿΣ Θαυ ΟΣ ρσάνο δὲἷπι, ἰοροίμο τ τ ᾿ῖθ8 Ὀσούμοσ «[4Π|68, 
186 ΔρΡο]]δίϊοι οὗ Βοαποῦφεβ, ΟΥ ΒΟη8 οὗ ἐμπμάθσ. (Μαῖκ 3]. 17.) 

ἈΝ4 



616 ]πἰρομοξίοπ ἰο ἐΐο οι Τοβίαηιρηξ, 

: ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΑΝῸ ΤΗΪΕΡ ΕΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ 9ΟΗΝ, 

Ι. ΑἸΤΗΟΨΈ, ἴῃ {86 ἴουτίῃ οοηίυσυ, βοὴ Εβο ῖυΒ πσοῖθ 18 66616- 
ΒΙΔΒΈΙΟΔΙ ΠΙΒίΟΥΥ, [686 ὕνγο ΕρΊθ1168 ὑγοσα οἰαββοα διηοησ {Π6 ᾿Αντιλε- 
γόμενα ΟΥ ὈοΟΟΪκΒ ὙΥΏΙΟΝ ὝΘΥΘ τοοοινοα ὈΥ {86 τηβ]οσιν οὗ ΟἸ σι β ἰδ η8 
((πουρὴ βοῖλθ ἀουδίβ τγοῦα θηϊοσίδι θα ὈΥ ΟΠΟΙΒ τοϑρϑοίϊηρ {Π6} 
Δα ΘΠ ΓΟ}, γοὺ ὑθβυ ποθ Β ἃΓ6 ἢοΐ δηθΩρ 0 Ῥονθ ὑμαΐ {ΠΥ 
γγΘγα ὈΟΤΉ ποῦσῃ δηα τοοοινθα 85 ρθη ηθ ργοσ οί] ο8 οὗ {Π6 Δροβί]8 
0. ΤΊ βεοομα Ερ 8616 18 οἱνβα ὉΥ͂ [ποκα Δα ταοοῖνοά ὈγῪ 
ΟἸοηοηῦ οὗ ΑἸ]Ἰοχαπάγια. Οτίρϑῃ τχθη θη 411} {πγθο ΕΣΡΊ 8168, ἡπουρἢ 
ἢ6 βᾶυ8 ὑπαΐῦ {(Π6 Βοοοῃᾶ δηὰ {{|τὰ το ποΐ δἱουγεα ἴο δ6 σϑηυὶηα ὉΥ͂ 
81} ρεγϑοῦβ. 1)]οηγβίυβ οὗ ΑἸδχδηᾶσγια τππθηϊοηβ {π6πῈ ἃ8 Ὀδὶην 
ἈΒΟΙΙ6α ἴο δ, θομη. ὍΤῇῆα βοοοπά Πρ 8016 νγαβ αυοίοα ὈΥ̓ ΑἸαχαπάοῦ 
ὈΙΚΠορ οὗ ΑἸ]οχαπάγια; δῃηὰ 4}} (ἢγθθ ΕΣΡρ!βῖ]1.8 σψϑγα σϑοοϊγοά ὈΥ͂ 
ΑΥΠαπαβιυβ, ὈγῪ ΟΥτῚ] οὗ Ψ6γαβαϊοσα, ὈῪ ΕἸΡΙ Ρδηΐι8, Φγοιμθ (8 ἔδν οὗ 
ὙΠ ΠΟ86. ΟΟΠ ΘΙ ροΟγΆΓΘ5 ἀουθίοα {μ6 δα θη οἷ γ οὐὗὨ {πμ686 ΕἸ Ρ18ε168), 
Βυδηυδ, Δηα αἰπηοβύ ΘΥΟΡΥ βυθβααυθηΐ πε ίοῦ οὗ ποίθ. ΤΉΘΥ ἅγὰ ποῦ, 
μα 664, τοοοὶνϑα 1η {πα ο]4 ϑ'γτίας ἱγαῃβϑιαίίοι ; θαῦ {πΠ6 ἐπουρβίβ δπὰ 
ΒΕΥ]6 ΓΘ 80 ΒΙΠΆΪΆΓ ἴο ἔποβα οὗ ἐμ6 ἤγβὶ ΕΣ 8163, {παὐ αἰπηοδί ἃ}} 
ΟΥ168 αὐτὶ θαῦα {Πθι το {86 ααΐμοῦ οὗ [μ6 Αγϑὺ Τρ 8616, πδτοὶυ, Φ Βὴ : 
Δηα {πον 6ΓΟ, ἴῃ 41} ργοθδὈ τ, πυιτύθη αθουΐ {Π6 βαπλθ {1π|6 88 [δῖ 
Τρ βι]6. Οὐμπβοαυοηίίν {π686 Τρ βι165 οουἹὰ ποὺ αν θη ψυιῖθη 
Ὀγ “οι {π6 οἰ ἄδσ, ἃ τιϑιαῦοῦ οὗ {π6 ΕἸΡμοβίδῃ οῃυγοῖ, 88 βοῖλα οὗ [ῃ6 
Ἐδίποτθ, δπᾶ α͵8ὺ βοῆβ ταοάδυῃ ΟΥὐἸ108, ἤᾶγα ᾿ταδρὶποᾶ. Ὑδγιουϑ 
ΤΘΆΒΟΠΒ δᾶνα Ὀ66η δβδισῃθα γὮγ {Ππ686 ὑνγο ΕΡ᾿8|168 σγασα ποΐ σϑοεϊγοά 
ΘΔ ]16Υ Ἰηΐο 1Π6 σαποη. ΜιοΒΔ6]18 18 ἀἸβροβοα ἰο {πιηἰς ὑπᾶῦῷ ἀουδί νγ88 
Θχοι θα οοποοσῃίηρ {ΠΣ σΘπυ ΠΏ μ 688 ὈΥ {Π6 δαάγθβθ, ἴῃ ΜΒΙΟΩ {Π6 
ΔΌΓΠΟΥ ποι 6. 6815 Πϊη1561} ὉΠ}, ΠΟΙ αββαμμθ {πὸ {16 οὗὨἨ δῇ δροβίϊο, 
Ῥδΐ ΒΙΙΏΡΙῪ πδΠπ168 ὨΣμ86 1 (Π6 ““ 6] 4ογ" (ὁ πρεσβύτερος); 88 δῖ. Ῥοῖεγ 
(1. οἰ. ν. 1.) β[γ7]68 μἰπι861Ὲ ἃ “Ἅ ἔβ!]ονν δ ἀν" (συμπρεσβύτεροφ), ψ]ν οἷ 
1016, αἴτον Ῥοῦθυ Β ἀθδίῃ, {Π|6 ἀροϑβϑὲ]δ Φόδῃ ταϊρῦ τι ρστοαῦ Ργοργ οἰ Υ 
ΔΒΒΌΙΩΘ, 88 Ὀοῖηρ {Π6 ΟὨΪΥ ΓΟΠΙΔΙ ΠΣηρ' ΔΡΟΒΘ]6. [1 18, Πονγαν Γ, πχοβί 
ῬΙΟΌΔΌΪ6 {παᾶΐ, θοηρ Ἰοςίασβ ὕο Ῥγιναία Ῥϑυβοηϑ, ὑΠ6 0 βαά [ὉΓ ἃ ὁ01181- 
ἀδγα]6 {1π|6 Ὀ66η Καορί ἴῃ {Π6 ροββοϑβίοῃ οὗ {Π6 4 γ}11168 ἰο ποτὰ ΠΥ 
ὝΘΓΘ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΙΥ Βοηΐ, Δα Ογ πού ἀἰϊδβοονογοὰ {1}} ἰοὴρ αἴΐογ (68 
ΒΡΟΒΙ]Ο ΒΒ ἀθοθᾶβο, πα αὔθ {μ6 ἀθαίἢ οὐὗἁὨἨ [Π6 ρῬϑγβοῃβ ἴο ὙΒοῦλ ΠΟΥ͂ 
δὰ Ὀδθὴ δαάγοβερα, ὙΥ̓́μθη ἔἢσγθί αἰβοονοσοᾶ, ἃ}} {ῃ6 1ιπγοαϊαὶθ 
ψΟΙΟΠΟΥΒ [ῸΓ {ΠΕ6ῚΓ σΘΏ ΟΣ ΠΘΠ6Β8 ὙὙΟΤΘ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ρΌΠΘ ; 8η4 ἴπ6 οἤυτοῖ 
οὗ Ὁ γἰβῦ, νοῦ οἡ 118 σιιατὰ ἀσαϊηβύ ἱπηροβίαγα, ρΑΥ ΠΟ ΪΑΓΙΥ ἐπ τοϊδίοπ 
ἴο ὙΤΠΠΏρΡΒ ργοΐδβϑιηρ τ Ὀ6 [ῃ6 τγοῦκ οὗ Δροβί]68, μαβιζαΐβα ἤο σϑοϑῖνθ 
ποτὰ ᾿πΐο [ῃ6 ΠΌΠΟΙ ΟΥ̓ ΘΔΠΟΠΙΘΆΙ δου ρίασγοθ, ἀπ|}} 1ὲ τγα8 ΕᾺΠΥ δβοου- 
ἰΔ1η6α ἐπαῦ (ΠΥ Το γ αν: 6] γ ̓πΒριγαα, 

11. (ὐοπβιάθγαθ]8 ὑπο υ ΑἸ ΠΥ ΡγΘ να 118 ταϑροοίϊηρ (ἢ6 ῬΘΥΒΟῚ ἴο τ᾿ ΠΟΤῚ 
{6 βοοομα Ερ᾿ 816 νγαϑ Δ ἀγθββοα, βοπλθ Θοη) οἰ ΤΊ Πρ ἃ ὈΑΓΠΙΟΌΪΑΓ ρ6Γ- 

1 8566 ἴΠ6 γτοίογοηοοδ ἴο (86 δρονο-παιηθὰ με θογΒ ἰῃ Ὦγτ. ΓΤτάποτ᾿Β Ἰγοσγκβ, 8γνο. τοὶ. τὶ. 
ῬΡ. 584---586.; 4ἴο. νο]. {ϊ). ΡΡ. 525, δ:)6. 

3 Ὧν. ΜΗ], ἀπά αἴοσ δὲπὶ 1)0τ, 1, γάμο, οὔβογνο 1ῃδὲ, οὐὔἩ ἴῃς ἐπϊγίοοη γογβο8 σοταροϑὶης 
πὸ βοοοῃὰ Ερίβιϊο, εἰσλέ ἀγὰὸ ἴο 06 ἑουπὰ ἴῃ [86 ἢγεῖ, οἰ ΠΟΥ ἴῃ 5686 ΟΥ̓ ἴῃ δχργαββίοῃ. 
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Βοῃ ἴο ὃ6 ἰπίοπάρά, τ 116 οὐ πατβ ἀπἀογβίδηα 1Ὁ Βριγαι νου, 88 οὗ ἐπ 6 
σδυγοῦ, Το δηοιθηΐ σοιϊητηθηίδίουβ βυρροβϑα 1ὖ ἰο μ6 ρσυταίνο, Ὀυΐ 
τηοϑὺ οὗ {Π6 τπηοάογη ΘοΙητηθηϊδίοτβ ἀπ οὐἶο8 ἀηάἀογβίδηα 1Ὁ [ΠΟΥ], 
1 Πουσῇ {ποὺ ἀο ποῦ ἀρτοα ἴῃ {πον 106 ΓᾺ] Ἰη οτργοίδιοη. Ασομ ΌΙΒΠΟΡ 
Νονοοιηθ, Δ Κοῆ6]4, Μαοκηῖρῃι, δηα {86 νηοῦ ]6 ἰγβηβϑί δου οἱ 
Οἷν δυϊμογιβοα νουβίοη, ταακο ᾿Εἰκλεκτὴ ἴο Ὀ6 δὴ δα)δθοίϊνθ, ἀπ γθθ ον 
{πὸ Ἰπβουιρίίοῃ ““ Τὸ {π6 οἷθοῖ (οὐ δχοβὶ]θηΐ, οσὐὠ σῃοβθῃ) 1.8 γ ;᾽ 116 
ψυϊραῖα νογβίου, (ὐδ] μοῦ, δῃα οὔμοῦβ, οομβί ον ᾿Ἔκλεκτὴ ἴο Ὀ6 ἃ ρῥγοροΓ 
ὭΔΙΏ6, 8η4 ἰΥβῃβ᾽αἴο 10 “ Τὸ {86 1δᾳγν ΕἸοοία;᾽ 7. Β. ὕάγρζον, ϑο]οιιβ- 
ὩΘΓ, δηὰ ΒοΒΘ 116 Υ ἰδ κα Κυρία ἴο Ὀ6 ἃ ῬΓΟΡΟΓ Πδτη6, 8Δπα {86 ΕΡΙ81]9 
ἴο Ὀ6 δα ἀγεββοᾶ ἰο Ογτσῖβ, οὐ στία᾽, ἴῃ ΕἸδοῖ ; δμὰ ΜΊΘὮ 6118 οομ͵θο- 
ἴυγοθ Κυρία ἴο Ὀ6 δη 6]]1ρ818 οὗ Κυρία ᾿Εκκλησία, Ὑ ΙΟΉ, ἀιηοησ {Π6 
δηοϊοηῦ (οῦξο, δἰ Ὡ ΗΠ α Δ Δ5ΒΘΙΪΥ οὗ {π6 ρϑορὶβ μοὶ δ ἃ βίδαίεα 
[ἰπλ6, ἈΠ νγὰ8 μο6]α δἱ ΑἸ πθηβ {γαα {ϊπ168 'π ΘΥΘΣΥ͂ τροηίῇ ; δπα {παΐ, 
βίῃδα {86 βαογρα τυϊῦοσβ δαορίοα {π6 ἰδτ '᾿Εἰκκλησία ἴτοτα 118 οἷν! 80 
διηοησ (Π6 (το, Κυρία ᾿Εκκλησία ταὶσς ΒΘΓΘ τχθδη {μ6 βίαια 28- 
ΒΟΠΊΌΪΥ οὗὨἨ {86 ΟἸ γιβίϊδηβ, μ6] 4 δυθσ ΘΌΠΑΔΥ ; ἀπᾶ {πυ8 τῇ ἐκλεκτῇ 
κυρία, ψὶτῃ ἐκκλησία ἀπαοτείοοά, που]α 8 η Ὗ, “ Τὸ {86 α]εοῦ οἢυτοὶλ 
ΟΥ̓ ΘΟΠΆΠ ΜΉ ΟΥ̓ τν ΠΙΟἢ ΘΟΙη68 ἱορ οί μου οἢ δυπάαγδ." ([ΠΠ} Ηδ δάπνβ, πον - 
δνϑῦ, {παῦ μα ΚπΟΥΒ πού οὗ ΔῃΥ ᾿πϑίδηοα οἵ βιιοῖ 6}}10818; δῃηὰ ΒΊ8ῃορ 
Μιάά]οίου ἀοθϑ πού (μη ἐπαΐ (818 Θχρίαπαίίοι οδῃ 6 ΨὙΘΓΥ ΘΒ 
Θβί Ὁ Π18Πῃ6α, ΟΥ̓ [8688 ναγίουβ Βγροίμαβθβ, (π6 τηοδῦ ρσοῦδθ]8 ορί πίοῃ 
(ἴα {π6 )υάρτηθηΐ οὗὨ βΒϑυθγᾺ}) 18 ἐμαὺ συῃῖοῖ ΘΟμβι θυ μ6 ΕρΙβι1]8 δ8 
Δαγαβϑοα ἰὸ {πὸ ζαάν Εἰδοία, ὙΟ ἷἰβ Βυρροβοά ἴο πᾶν Ῥθθῃ 88 
οιϊηθηὺ ΟἸγἰβιίδη τηδίσοη: ὙΠδὺ ΘΟΠΗ͂ΓΠΙΒ [Π18 ΟΡΙΠΙΟΙ 18, μα ἰἢ6 
ατοκ αὐλοὶ 18 αρβϑηΐ, ὑνΒ]οἢ που] ἤδνα θθοη (10 πα8 θ6θῃ ἱβουρ}) 
ΔΌΒΟ] αΥΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 16 {86 ᾿πβογιρίίοη δα Ὀ6οη “« Τὸ ἐΐδ οἱοοὶ 1μδαγ,᾽ 
ΟΥ [0 “Κγτία ἐΐλο ΕἸοοι.ἢ ὅϑυοἢ τγὰ8 [86 Θχραπαίίοη σίνθῃ ὈΥ ΒΙΒΠΟρΡ 
Μιάαϊούοι ; Ὀαὺ [Π18 ΟΡ ΠΙΟῚ 18 ορροββα ὉΥ {Π6 βαπλδ πάπα Ῥοϊοηρίησ' 
ἵπ ἰλαὲ σα86 ἰο (ἢ6 δἰϑέεγ οὗ {Πῃ86 Ῥ Υβοῃ δα γαβθθα : 866 νϑῦ. 183., ὙΠ γῸ 
ἡπάεοα Μ)|ἀἀϊοίοι σσουϊὰ σοη)θοί ΓΑ ΠΥ οπῖῦ τῆν ἐκλεκτῆς. 

Π]|. ΤὴΘ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙΦΚΕ οὗ Φοβη ἰοιιοΐα8, ἰῃ ἔθ ποσαβ, ο {Π6 
Β8106 ΡΟΪπίϑ 85 (868 Ετϑί, Τὴδ ρούβοῃ δἀάγεββϑα 18 δοσιπγθη 64 [ὉΣ ΠΕΡ 
Υἱγίαμουϑ δη4 το] σίουϑ οἀποδίΐοι οὗἨ μοῦ ομ]άγθη ; δηα 18 θχβοτίβα ἰὸ 
Δ0146 ἴῃ {π6 ἀοοίγιπο οὗ ΟΠ γιβί, ἴο ρϑύβανθσθ ἴῃ [86 ἰγαΐδ, δῃα οαγο- 
(Ὁ}}γ ἴο δυνοϊὰ (π6 ἀδ] υδίοηϑ οὗ ἔϑἰβα ἔβδοβειβ. Βυΐ ομἱθῆν (86 ἀροβί]θ 
θ6βθθο68 {818 ΟΠ γι δίϊδη ταλίγοῃ ἴο ργδοῖῖβθ [Π6 στϑδαὺ δῃὰ 1 ἸΒρθηβ80]6 
οοιτηϑηηχοηΐ οὗ ΟἸγβδη ἰονθ δηα ΟΠ. 

ΙΝ. ΤῊ ΤΗΙΕΡ ΕΡΙΒΤΙΦΚΕ οὗ ΦοδΒη 18 δα ἀγϑββοα ἴο ἃ οοηνογίθα (ἀθη- 
Ὁ}]6, ἃ ΥΟΒρΘΟίΔ Ὁ ]6 τρθα θοῦ οὗ δβοῖηα ΟἸ τιδδη οὨ σοῦ, ο84116ὰ (δῖα ΟΥ 
Οδυβ; Ὀυῦ ψπὸ Ἀ6 γὰϑ ἰβ δχίγοΠΊ 6] Υ ὑποογίδιῃ, 88 {ΠογΘ Δγα ἰῆγθθ 
ῬΘΓΒΟΙΒ οὗ [818 ἤδιὴβ τηθηἰϊοηοά ἴῃ (Π6 Νὸν Τοδίδιηθηΐ, νἱΖ. 1. (ἀδίυϑ 
οὗ Οονῖπίμ (1 Οὐον. 1. 14.), νβομὰ ῬδῈ] 0418 18 ““ μοβῖ, δηὰ {π6 ποϑί οὗ 
[6 ψ]ο]6 στο ἢ" (Βομι. χυὶ. 23.); 2. ἀἰδἴυβ, ἃ παῦῖνε οὗ ΜαἼοθάοηϊα, 
ΜΟ Δοσοιῃρδηϊθα Ῥδμ], ἀμα βρθηῦ βοὴθ {6 τῖῖῃ Εἰπὶ αἱ ΕΠ Θβιι8 
(Λοῖβ χῖχ. 29.); 8. ἀδίυβ οὗ ἤεγρα (Αοἰβ χχ. 4.), ὑο αἷδὸ νγ)ὰ8 8 

"ΑΚ [86 ϑγτίδο παπιθ Μαασία ἰ5 οἵ 1Π6 βαπιθ ἱπηροτί ἃ5 Κυρία, Ογρζον οοπ᾽εοϊατο δὶ 
ιἢ8 ἘΡίβ:16 νγᾶ8 δά ἀγοβϑεὰ ἴὸ ἴπ6 βἰβίεσ οὔ 1,ζαγυβ, απὰ τπ δὶ 586 ομαηρσοᾶ ΠΕΡ Π8ΠῚ6 ἴγῸΠῚ 
δίασι δ ἴο Κυγία ογ Ογτῖβ, δίϊοσγ [π6 ρογβεουκίοη οὗ [π6 σἤαγοι υ ἰςι (ΟΠ ονγοὰ [Π|6 τιατῖγτ- 
ἄοπι οὗ ϑίθρμβη, ἔου τῇ ΒϑοΌΓΙΥ ΟΥὗἩἨ ΒΕΓ ρόύβοῦ. Τὴ Ποπ͵εοίαγα ἰ8 ἱηροπίουβ, Ὀμΐ 18 ποῖ 
ϑι ρον θα ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΔΕ ΪΠΟΥ ΠΥ. Ἐρίβε, σαι}. δοριοπδγίι5, Ὁ. 180. 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΧ, 

ΟΝ ΤῊΞ ΘΕΝΈΒΑΙ, ἘΡΙΒΤΊΙΚ ΟΣ ὕῦε. 

.. « τ195Ὲ5 ΟΣ {ιυάμδδ, γὸ νψ8β βισῃηδιηοα Τμδάάουβ απα Π,ΘὈΌου8, κηὰ 
ν ἘΞ δι} κ 68]]6ἀ ἴπ6 Ὀτοίπον οὗ ουν 1μοτὰ (ας. χι. δ5.), ψγα8 ἰῃ8 βοῇ 
οἵ ΑἹΡΊΏ Εὖ, Ὀτγοῖμοσ οὗ «“δηηθ8 (ἢ 6 1,688, ἀηα οη6 οὗ {Π6 ἔτγοῖνθ ἀροϑί]68. 
ὟΝ α εἶσ χοΐϊ :ηξοσιηθα Β6Π ΟΥ ΠΟῪ [6 γγὰ8 08]164 ἴο {16 Δροβίθβῃ! ; 
Δα ἘΠΕ τ Θ᾽ 18. ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ τ] ὨΓἸΟη ΟΥ̓ Πϊπὶ ἴῃ {86 ΝΕῊ ᾿Γαοβίδιμθηΐ, 
δχοορξ ἵτὰ {86 αἰ ἴογοηΐ οδίδιοσιθβ οὗ ἴΠ6 ἰνεῖνα δροβίϊθβ. ΤῊΘ ΟἿΪΥῪ 
Ρασ οι ετ ᾿ποϊάθηὶ τοϊαϊθὰ σοηοογηῖηρ «46 18 (0 ὈΘ ἔουπά ἴῃ Φοδη 
χῖν. 21 ----28., τθογο ψγ͵6 τοδᾶ (ῃδὺ 6 δα ἀταββοά {86 ἔο]οσίηρ απαδβίϊοη 
ἴο ὲβ Τλινληο δΝαβίου : Ζογαά } Ποιὸ ἐς ἐΐ ἐλαὶ ἐλοι εοὐϊὲ πιαπίζεεξ ἐλεεῖ 
πὠτιίο τῖε5, «ἰια ποὲ μπίο ἐδε ισογία ἢ ἨΗᾶφ οοὐ]ὰ ποὺ ἱτηδσὶηθ ΠΟῪ ΟἿ 
ϑανιοιχχ ΘΟΙ]α οἽχογοῖβα δ18Β δυΐ βου! πὶ δοαῦ ταδη βθβέϊηρ, ΠἸπιβ6} τὸ 
1πΠ6 ννοΣ]α. 

Αβὶ' «[τπι446 οοπεϊπυρα τῖῖ (π6 τοϑὺ οἵ {Π6 δροβίϊθβ αἴϊοσ οὐσ [μου δ 
ΤΕΒΌΣΥ ΘΟΊΈΣΟΙ ἀπά δϑοθηβίοη (Δοίθ 1. 13.), ἀπ ττῶ8 σι ῖ (ἢ ὉΠοῖὰ οἡ {86 ἀἃ 
οὗ Ρδιΐεαοοβὲ (ἢ. 1.). 16 18 ποῦ ὈΏΓΘΘΒΟΠΔΌ]6 (0 ΒΌρροβο, [μαΐ, αἴζον 
μανίαις χδοαϊνθϑα {Π6 Ἔχ ΓΔΟΓαΙ εὐ οὔ τῃς Ηοὶγ ϑγιγῖζ, μα ργϑδοϊιϑᾶ 
116 (ΟοΒρΡ δ] ἔοσ βοὴὸ ἔπ ἰπ υάδθ, ἀπᾶ ρδυβοσταθα τηΐγϑοὶεβ ἰπ [86 
ὩϑΙὴ8 ΟΥ̓ ΟἸγίβι. Αμπά 458 ἢ18 1186 βϑϑὴβ ἰο βαύβθ θθθὴ ργοῸ]οηροί, 
10 16 ῬΣΟΒΕΌ]6 ἐμὲ Πα αἴοσναγὰβ αυϊ ρα υᾶε6, ἀπᾶὰ ργθδομαᾶ (86 
οΒΡ61 ἕο “6.8 δηὰ (ἰδῃῇ]θβ ἴα οἴμαυ οουηΐτῖεβ, [10 μ88 θθθῃ βαϊὰ 
πᾶ ὯΘ Ῥχθβομοά ἰὰ Ατδρῖα, ϑιυτία, Μεβοροίδμπιῖα, απὰ Ῥεγδβῖδ, δπὰ 
ὑπαῦ ΒΘ βιυογοα τηαγίγγάοια ἴῃ [μ6 ἰαϑὺ-πιοποηθα οουπίτγ. ΤῊΘ 
ΟΥ̓ ΤΆΒΥΛ δ 68.1}] ο]αῖτη τη α8 (Π6ῖγ δροβϑίὶα ; θὰ ψ͵ὸ μαᾶνθ πὸ δοοοιιηῦ οἵ 
1.18 ὕσαν 618. Ὅροι πμϊοῖ τὰ οδῃ ΤΟΥ, δηᾶ δ Ἰοϑὺ ουθῃ δ6 υθδίϊοποα 
ΜΠ ΘῖΠΘσ 6 πγαβ ἃ τιδγίγτ. 
[ἘΠ 8 ἀουδέϑ ἐμαὶ μανθ θθϑὴ Ἔχργεββϑα ψῖτ τοραγὰ ἰο {86 δ Βοσβαῖρ 

οὗ ἴι6 ἘΣ ρἕβεϊθ οἵ ϑαπιεβ βανα εσίθηοὰ {πϑιηβοῖναβ ἰοὸ (18 ΕΡἰβι16 
ἸΚοθθ. Απᾶ ίμὺ8 ἰδ 88 θβθὴ φυθϑοποα πβμοίπον ἐλὲς δ θ᾽ το γο 
[Π6 Ὀχσοΐβον οὗ “7]6π|68 {[πΠ6 βοὴ οὐ ΑἹρβϑιβ οἵ οἵ “7 δπιθ8 “Ἅ ἐμ 1οσ 8 
ὑγοῖμοσ (ον ἐμ6 ρτουπὰ ἐπαᾶῦ {ΠΕῪ ἅτ ποὺ ἰάἀθηΐίοα]). ΤᾺΪΒ ψΠΟ]6 
ἉὈΘΒΙΟΩ 18 α:βοιββοα ἰη Ὠγ. ᾿ανι ἀβοη Β [αἰγοδαοίίϊοη, 111. 498---497. ΗδΘ 
μοὶ 8 186 που-Ἰἀοηςβοιλίίοη οὗ ἐλίδ 86 τ ῖιΒ μ6 ἀροβί!θ. Βαὲ πὶ}- 
ουὖὐ ὀ Θσιη ᾿μπἴΐο (Π6 τηϊπυΐα ἀοία1}8 τοϊδῦϊνα ἴο [Π|6 Ορ᾿ πίοῃβ Ἔδχργθββϑᾶ, 
1 παν Ὅ6 βιιβῆοϊθης ἰο ΒᾺῪ ἰδαῦ ἐλ δυ4θ ἰο σβοπι {μΐ8 ΕἸ Ι8ι18 τγαβ 
αἰ θαθα τγὰβ σοραγάθα ὈῪ {π6 ΘαΥΪῪ ΟΠΌΓΟΝ (88 ΠΔΥ Ὧα 866 ἴῃ 
᾿ξ ἴδ πλοσο οοτέδίῃ ἐδαὶ σαὰο νγλϑ ἃ τοδιτίοα πῖϑη, βπὰ μδὰ οἰ ]άγοη ; ἕο Ἐπιϑοῦ 8 τοὸ- 

Ἰδίεβ, οὐ ἴῃ9 δες αὐὐημο τι Βοσίτγ οὗ {80 Φοοϊοδίαβιοδὶ Ηἰδίοτίδη Ηδζοθίρρυδ, (α οοηνογίοα Ψοῖν, ν}ιὸ 
βουγιδιρὰ ἔτι ἐῃ9 βϑοσῃὰ οδηΐυσγ,) πδὶ (δ ΘΙ ΡΟΓΟΣ ᾿οπιἰτίδῃ, ἰῃ ἃ ϊ οὗἉ ̓ οδουβΥ, ογάοτοιὶ 
ἸΠΘΌΤΥ ἴο Ὀ6 τηρηὰρθ ςοῃ : ςογηΐηρ 1.6 Ῥοδίοσγ Υ οὗ αν, οἡ τὶς οοοδϑβίοη δοῖηθ οὗ [9 
δτδη οΒ!] ἄτετι οὗ “7 0ἀθ σγχεσὸ Ὀσουρῶι Ὀεΐοτο δα ΤῊ ΘΙ ΡΟΓΟΥ, γϑὶ δδκίηρ [δαὶ βανογιὶ 
ἀποθηοηθ ΓΟΘρΘΟΙΙπρ ἐμαὶν μτοίεδαίοιι δπὰ τοβῆπεῖ οὗ ἴδ, τ ΐο ἢ τγαϑ Βυβυαηάγγ, ποχὲ 
πακυηδ ἤν ὝὙὝΒΙΠΑ 186 Κιἰηράουι οὗἩ Ομ γϑὲ, δηὰ γι μθη ἰΐ βΒδοιυ]ὰ ἀρρεασ ἢ Τὸ {δῖ8 {ΠῸῪ 
Ἐ τὲ ᾿ ᾿ξ ὙΓᾺ8. 8. ὨΘΑΥΘΏΪΝΥ δηὰ βρί γα], ποὶ ἃ ἐδ ρογαὶ Κίπράοπι ; ἀπὰ ἐμαὶ ἰδ σου 
πο Ὁ0 τυ ξοβίεα 1} (86 τ οὗ ἰἢς πογὶ ἃ. οι ἰείδη, τ 5 παΐηρ τὺ ΤΠΟΥ͂ Ὑ6ΓΘ το δη 
ἀδῤῥνα ἃ πα Ῥοσίδοε! Υ Ἠδυτοΐθβα, ἀἰβτηίεϑοά (πόσα πηδουπά, ἀπὰ ὉΥ οὐΐος ἀρροδϑεὰ ἐμ ροτ- 
γεν ἸοΏ μήν ων δὰ θη ταϊϑαὰ δραίπβιὶ 186 Ἵἤυγοῖ, Ηοροδβίρραθ δά 8, πδὲ, οὐ {δποὶγ 

ἐλδὸν ΤΏ6 στη ἀς Β ]άτοη οἵ 7 ἀἴογνγαγὰ8 ργεβϑι θὰ ουϑὺ ομαγοίοβ, θοῖΝ 88 δαὶ ΠΩ ΤΛΑΓΕΥΤΒ 
(ΠΟΤῈ ΘΟΥΥΘΟΙΥ ΘΟὨ ἔδββοῖο ἴϊ, οα. 19, 20 ), 8πα δἷβὺὸ ἃ8 θοΐῃρ δ]}16 ἃ το οἵἷυὖῦ 1ογά, Ἐπϑοῦ. Ηΐδι, οὶ, 110. 
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[6]ον-ἰγαν οσ οὗ Ῥα}, ΜιοΠδ6118 δηα βοιὴθ οὐμοῦ πιοᾶθτῃ ΟΥ̓ 108 
ΒΌΡΡοΒα {6 ρογβοῦ ἴο βοτὰ {818 ΕἸ ρ᾿βίϊθΘ νγὰβ δἀαγεβθθα ἴο 6 [Π6 
αἰυβ οὗ Οοσι πίῃ, 88 μοβρὶ (ΠΥ τγα8 ἃ Ἰοδάϊηρ' ἔδαϊαγα 1ῃ Ὦ18 Ομαγδούου. 
Η! 8 Βοβρια]6 ὑδιηρϑὺ, ῬΑ ΟΌ]ΑΥΪΥ ἰοναγὰβ [Π6 ΤΩ] Ιϑίθυβ οὐ (Π6 
(οΒρ6], 185 ΒσοΠΡῚΥ τρλγκοα ἴὰ 86 ΔΗ͂, δἰχίμ, βαονυθηΐ, δηα οἰρθι 
γΘΓΒ6Β οὗ (18 ΕἸ ρ!8{16. 

γ. ΤΆ ὅοορο οὗ {μ18 ΕἸ ΡῚ8[16 18. ὅο δοτῃπηθηα 18 Βυθ ἀἈΒΕΠ 658 1 [86 
ἔδυ δηὰ ἢϊ8 σθηθγαὶ ΒΟΒρῚ Δ], ΘΒρ ΟΠ ὕο {{|6 ταϊ ἰβίοσβ οὗ Ὁ γιβῦ ; 
{0 σαυθοη πἰηλ ἀραϊηϑί (86 δι᾽ ου8 πα ἐγ] Ῥγϑοίῖοοϑ οὗ Π)]1ο- 
ἴγορ68, δῃα ἴο τϑοοιησηθπα Ποιμθίσβ ἴο ᾿ἰβ {γΙ ΘἀΒ ἢ : τϑίογσϊηρ 
ψ δὲ Βα ἔασον μαά ἴο Β8γΥ ἴ0 ἃ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ᾿ΠίΘΥΥΊΘΥ. 

ΥἹΙ. Οὐοπιπιοηίδίουβ ἃγθ ὈΥ̓͂ ΩὨῸ Τηθᾶπ8 ἀστοθα Μ͵ΠῸ {18 ΠΙΟἴγΘΡ 68 
νγ85. Β666, Εγαβιηιβ, ΜΊΟἢ46118, δηα οΟἰμοσβ, ΒΌΡΡοΒα τὰ ἴο πᾶνε 
Ὀδθη {Π6 δυῖμοῦ οὗ ἃ ὩΘῪ βϑοῖ, δῃμὰ {μπαΐ, αϑ 6 ἀβ) γογϑα [4186 ἀοοίγ 68, 
[6 οβ]οοίβα ο ἐμοβα ψῆο ρτοραρμαίθα {πὸ {τὰ ἔδι ἢ. ΟὟατοίϊυβ, 1,6 
ΟἸοτο, δῃὰ Βδδύβοῦσα, ταδαϊπϑα {μαὺ ἢ6 γὰ8 ἃ Οὐδ 6116 σοηνογὶ 80 
νου ] ἃ ποὺ τϑοοῖγο Ψυ]Βῃ ( γ]δύδηβ. Βυΐ 1Ὁ 18 τηοϑῦ ργοῦθϑῦ]6 {μπαὺ 
ἢ6 γγἃ8 Δ Δ) ιουβ Θ᾽ 6 Γ ΟΥ̓ Ὀῖβμορ ἴῃ {86 ομυγοῖ οὗ ψΒοἢ (ἀδῖιιβ 
ΔΒ ἃ ΤΩΘΙΩΌΟΥ, απα {μαΐ, μανίησ 66 οοηγογίοα ἔγοτῃ «“ πι4 618π|, 6 
ορροβϑά {π6 δαἀπιρίββίοῃ οὔ (8 (ἰδηί1168, δπά βού Εἰ μηΒ6 1} ἊΡ 88 ἐπθ ποιὰ 
ΟΥ̓ ἃ ΡΑΥΓ ἴῃ ορροβίοη ἰο {86 δροβίϊοβ' 1 (48 ἯὙ βιιρροβθ) ἐΐι6 
Οδῖυβ ἴο βου {818 ΕἸ ρ18116 88 δἀάγθιϑθοα νγχὰϑ {86 ρσοηθγοιβ “ ποβὺ 
οὗ [6 συγοῖ αὖ Οογϊμ," 10 18. Ῥοββῖ 16 ἰῃαὺ {πὶ8 Τλιοίτορθ8 ταϊολί 
μανθ Ὀδοη (86 ᾿οδάϊηρ ορροποηΐ οὗ δ8ι, Ῥδὰ] ἱπ {πα οἸ(Υ, ὙΠοπὰ Π6 
[ουθοσα ἴο παι ουΐ οὗὨ 46] 1οδοΥ, (Πουρὴ 6 οοηβαγθα 5 οοπάποί, 
566 1 Οὐον. 111. 3--- ὅ., ἵν. 6. ἄτο. 

Τοιλοίσιιιβ, ὯῸ 18 80 ΒΙΡΉΪΥ σοιαμηθπάθα ὈΥ {π6 δροβἕϊα ἴῃ {Π18 
ἘΡιβι16, 18 ἐβουρμῦ ἰο μανα μοϊἃ βοὴ ββογθα οϑῖοα ἴῃ {8:6 ομναγοὶ οὗἉ 
σοῦ Οαἰὰβ τγὰ8 ἃ τηθιθοῦ; δυΐ ἰῃ8 Ορίπίοῃ 18 γο)θοίθα Ὀγ Ὁ γ. 
Β΄ ηβοι, βϑοδιδβα οἢ {μαΐ δα ρροβιίοπ (ἀαῖὰβ τηυδί πᾶν Κποῦγῃ ἢϊτὰ 80 
ὙὙ6}1 48 ἦο 66 ὯῸ ᾿π οΥΙΩ Δ Οἢ ΘΟΠΟΟσπΪηρ [18 Ομδγαοίου ἔτομι {Π6 
ΔΡοΟΒ6]6, Ηδ ἐμπογοέοτα Ρουθ ἢἴπὰ ἴο αν Ὀ6θὴ {Π6 ὈΘΆΓΟΥ οὗ {118 
Ἰοιίον, δῃὰ οὔθ οὗ {π6 ὑσγοίβμγσθῃ ψῆὸ σψϑηῦ Του ἴο Ῥγθδοῖ ἴο {88 
Οομ]ε8. ὙΠᾺ {818 οοπ͵]οοίατα Βοβαπη 6. οοἰ ποῖ άθθ. Οὐδ] πηθὲ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ὑμαῦ ἢ6 νγαὰβ ἃ τῃϑαθοῦ οὗ 186 βαπια Ομ ΣΟ ἢ 88 ἀααβ, 086 
ΡΙΘΙΥ δηὰ Βοβρ ἰα] εν μα παϊίαἰοα. Βυΐ ὙΠοονον Ποιη ΘΙ ΓΙῸΒ τΥ88, 18 
οδαγαοῖθν δῃὰ ἀδρογίγηθηξ ἡ τὸ (86 Ταυοῦϑα οὐ 186 οπδσγαοίου δηᾶ Θοπ- 
ἀυοὺ οὗ Πιοίγορῃαβ; ἔοσυ {π6 Δροβέϊβ βρϑαῖζβ οὗἩ {Π6 ἔοστηθὺ 88 μανΐηρ ἃ 
σοοά (ΘβυπΊΟΩΥ ἔσομαι 811 θη, δηα ΠΟ86 ἰθροΥ δηὰ θΘΠΑν]ΟΌΓ ὙΘΙῸ 
10 ΘΥ̓ΘΤΥ Γαβρθοῦ ΘΟΠΟΣΤΆΔ00]6 ἴο [μ6 ργθοορίβ οἵ [86 (ἀοδρβὶ, δῃὰ {πεγο- 
ἔογβ ὅτ. Φόμῃ τϑοουιηθηβ Ἀΐτη 88 Δη Θχαηρ]8 ἰο οἴῃ, απ {π6 οἵαν 
ἸΩΘΙΏΌΘΥΒ Οὗ {16 Θυγοι ἴο τ Β1οἢ μ6 Ὀα]οηροά." 

1 ΜΙΊΟΜΔΘΙΪ8, νοὶ. ἱν. ρρ. 442---456. ΤΙΑτγάηου, ϑνο. υο], υἱ. ῬΌ. δ84---607. ; 40. το]. δι. 
ῬΡ. 425---437, Βοηβοὴ οἡ ἴμ6 Οβίμο]ὶς Ἐρ 5:168, ρρ. 668---680. Βιυάδάεὶ Ἐο]ο5814 Δ ροβ- 
10]1ς8, ΡΡ. 814-816. Ὧγ. Ηα]ο5 ΒΒ ΑἸΑΙγβὶβ οὐὁἨἁ ΟΠΣΟΠΟΙΟΡΎ, γ0]. 11, ὈοοΙς ἰϊ. ῬρΡ. 1150--- 
11δῶ. Βίϑδορ Μιάάϊεοίοπ οπ τ6 ατοοκ Ααίοὶο, ρΡ. 653---656. (ἔγϑι εἀϊίοη.) 1ατηρο, ἴῃ 
Ἐγνδης. Φοβηι 5, ἴυ πὰ. ἱ. ΡΡ. 111---ἰ116. ῬυΥΠῚΪ Ιηἰτοά. ἰπ Νον. Τοδβῖ, ΡΌ. 109, 110. 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΧ, 

ΟΝ ΤῊΞ ΟΈΝΕΒΑΙ, ἘΡΙΒΤΊΙΚ ΟΕ θα. 

1, Ψῦςρξε οὐ υάδδ, γῆο γγᾶβ βυγηδιηοὰ Τῃαάάοθυβ δὰ ΓΘ ΌΡουϑ, απὰ 
ΓΔΒ 4180 08116ἃ (86 ὈγΟΙΒΕΥ οὗἩἨ ουἦν 1μοτὰ (Μαείί. χὶ, δδ.), νγὰ8 188 βοῃ 
οὗ ΑἸἹρδϑυβ, Ὀσοίμοσ οἵ «8π|68 [}:6 1,688, Δηά οπθ οὗἉ {π6 ἔνγοῖνβ δροβί]εβ. 
Ὗγ6 τὸ ποὺ 1ῃξοσιηθά ψΠοπ ΟΥ̓ ΠΟΥ Β6 γαβ οδ)] δα ἴο [8 Δροβί!βὮ! ; 
Δα {πο γ 18 ΒΟΘΓΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ τηδῃτοη οὐἨ ᾿ΐπὶ ἴῃ (6 ΝΟ πωλμπευν 
δχοθρὲ ἴἰπ {86 αἸἴδγοηΐ οδίδϊοσιθθ οὐ [16 ἔπεῖνα δροβίϊθβ.0 76 οὐἱγ 
Ραγάοι αν Ἰποϊάθηξ γοϊδίθαἃ σομοογῖηρ «πάς 8 ἐο Ὀ6 ἐουπᾶ ἴῃ ΦοΒη 
Χῖν. 2] ---28., τ ΠογΘ 6 τοδά {παΐ 6 δἀ ἀγβββϑα [86 0] οίηρ αααδβίϊοη 
ἴο ᾿ἷ8 ᾿ινγπο Μαβίογ: Ζογα} λοιο ἐς ἐξ ἐλαὶ ἐλοι τιοἱϊὲ πιαπίγεεὲ ἐλ νδοῖ 
μηΐο μ8, απά ποὲ μπίο ἐδε ωογϊ 2) ἨΦδ οουἱἹᾶ ποὺ ἱτμαρίηθ ΠΟῪ Οὐγ 
ΘΑνΙΟῸ ΘΟ] Θχογοῖβα ἢ18 δα μου υ τ μουῦ τηδηϊ δδηρ ἰπιβ6 1} ἴὸ 
186 ψοῦ]ά. 

Α8 ΨΔυάθ οοπίϊπυδα τὴ (86 ταϑὲ οὗ (Π6 δροβί]6β δον οὐῦ 1,ου 8 
ΤΟΒΆΓΓΘΟΙΟ. δηα δϑοθηβίοη (Δ οίβ 1, 13.), δῃᾶὰ τ δθ 1} [Π6.ὰ οἡ 1μ6 ἄαΥ 
οὗ Ῥβμίθοοβὺ (11. 1.). 10 18. ποῦ ὈΠΓΘΆΒΟΒΔΌΪ6 ἰὼ ΒΌρΡροβθ, 1μαΐ, δον 
Βανὶηρ γθοαῖνϑα {110 Ἔχ ΓΟ 118 οὗ 186 Ηοὶγ ϑριγῖῦ, 6 ργδομϑὰ 
1Π6 (ἀοβρϑὶ ἰοῦ βοὴθ ἔπι6 ἴῃ υάδε8, ἀπ ρογίοσιηθα τη ῖγδο 88 πὶ {}|6 
Ὠδηθ οὗ Ομ γῖδί. Απᾶ 85 [18 116 βϑϑῖὴβ ἰο αν Ὀδθῃ ργοϊοηρδα, 
ῦ 16 ῬΓΟΌΔΌΙ6 ἰμαὲ 6 δἴογνγαγάβ αυϊοα «“υᾶε58, ἀπὰ ργϑαδομοα {6 
(οθρ6ὶ ἴο δονγβ δηὰ Οὐδ ]68β ῃ οὔμοσ οοιηΐσὶθβ, [10 ἢ88 ὕθθῃ 88: 
{πᾶῦ 86 ῥῬγθαομβοὰ πὰ Ασα, γεῖα, Μοβοροίαδμιϊα, ἀπ Ῥοσβία, ἀπά 
{παῦ ἢθ βυδογοα τηαγίγταάοιῃ ἴῃ {Π6 ἰαϑἰ- θη οημθα οουηῖγ. ΤῊΒ 
ΘΥΤΙΔΠΒ 8111] ο]αίτη ἰτὴ 88 {μον Δροβϑί]α; θὰ ͵ὸ ἢᾶνθ 20 δοοοιηΐ οὗ 
ἢ18 ἔγανϑὶβ ὩΡοη ΒΊΟΝ 6 σδη ΤΟΪΥ, 8Π4 1ῦ ΙΔΥ ὄαυβὴ Ὀ6 ᾳφυσβοποαᾶ 
ΒΟ ΠΟΥ ἢ νγᾶβ ἃ τηδγίγτ. 

[Τὰιε ἀουδίβ ὑπδὲ αν θθθῃ δχργεββοα τὴ} τοραγὰ ἰο ὑπ6 δι οΥΒὮΙΡ 
οὗ {86 Εἰρίβι16 οὗ διιθβ αν οχίεπαθα {μϑιηβοὶγθθ ἴο [818 ΕΡ 816 
᾿Κονσθθ. Απα ἰμὺ8 1Ὁ 48 Ὀδθη αυθϑθοπρα τ ῇποίπον ἐλὲδ ἀ6 6 Υ6 
[πΠ6 Ὀγοίμοσς οὗὨ «“4π|68 1π6 δβοῃ οὗ ΑἸρβϑὺθ οὐ οἵ “Φδΐιθθ “πὸ 1μοχα 8 
Ὀχούμ γ᾽" (οα (86 ρστουπα {πα ΠΟΥ ἀγὸ πού :άἀθῃίοα}). ὍΤῊ18 ὙὙΠ0]6 
4ιαβίζοῃ 18 ἀἰβοιιββθα ἴῃ Ὦγ. ᾿ϑανιάβοι Β [αἰγοάἀποίοη, 111. 498---497, Η6 
Βο 48 {16 ποῃ-Ἰἀθη  Ποαίίοη οὗὨ ἐλ ὁ )αἀθ ψ 1} {π6 ἀροϑι]6. Βυῦ ψι0}- 
ουὐ οηἰογίηρ᾽ ἰμίο {86 ταϊηυΐα ἀο(4118 το]αἴϊν ἴο {Π6 ΟΡΊΠΙΟΠΒ Ἔχργθββοα, 
10 ΤΑΥ͂ 0 βυϊηοϊοηΐ 0 βαὺ ἰμαὺ ἐλθ χ4θ ἴο βοτὰ {Π18 ΕΡΙ8116 νγγὰϑ 
αἰἰδαϊοα νγαὰ8 σεραγαθὰ ὉγῪ (86 δαυὶῪ ομυγοῖ (88 τᾶν Ὀ6 Β6θῃὴ 1ῃ 

1 ΤῈ ἰβ ὥοσο οοτίδίη [παι 79.0.ἀὸ ὙΔΒ ἃ τηαττὶοα τηδη, αηἃ δὰ οἰϊϊάτοη ; ἔον Ἐππιβοδϊα5 το- 
ἰδῖθβ, οὔ ἴπο δαί οσῖ ον οὗὨ [16 Θοςϊοδίαβιοδὶ ἰδίοσίδη Ηοροβίρρυδ, (6 οοηνογίοα 261, νῖο 
βου ϑηῃθα ἴῃ Π6 δοοοῃὰ οδηςγγ,) ἰμδὺ (06 ΘΙΏΡΟΓΟΥ Ποι δη, ἴῃ 8 Εἰ οἵ ͵ οδουβγ, ογὰἀογοὰ 
᾿ἸπαῦΥ ἴο Ὀ6 πιδάθ οοῃποογηΐηρ ἴδ Ροβίου ῦ οὗ ᾿ϑανὶἁ, οἡ τ] ἢ Οσολϑίοη ϑοῖμθ οὗἉ τ 
πιδηο ]άγοη οὗ π40 γγοσὸ Ὀτοῦυχῃὶ Ὀείογα εἶπ. ΤῈ ΟΠ ΡΟΓοΥ, ἢγβὶ δδκίηρ τΠ6αλ βανογιὶ 
4ιοβέϊοβ γοϑρϑοῦης (6 ῖὉ ῃχοίδδαίου δηὰ ἸΏΔΠΠΟΓ οὗ Ἰἰΐ6, πρίο δ τγβ ΒΒΌΔΠΑΓΥ, ποχῖ 
ἱπααίγοα οοποοζηίηρ [Π6 Κίηχάοπι οὗἨ Ομ γίβὲ, δη ὰ ἤθη ἰξ βῃου ἃ δρροαῦῦ Τὸ {18 [Π6Ὺ 
ΤΕΡΙ 66, [δὲ 1ξ τῊῶδ 8 ΒΟΔΥΘΩΪΥ δηὰ βρί γἰ4], ποῖ ἃ ἰθρογαὶ Κἰπράοπι; δηὰ ἴμαὶ ἰξ που]ὰ 
ποῖ ΡῈ πιδηϊοδίβα 11}} (6 ἐπᾶ οὗὨ [π6 πουϊὰ. ον ἶδη, ᾿ππ8 δηαἰηρ τΠδὲ (ΠΟΥ ΤΌΤ πιοδῃ 
ῬΕΓΒΟΏΒ πὰ Ῥογίδο γγ Βδστη]οβδ, ἀἰβηχϑϑοὰ ἴΠοσὰ πηροιηά, πὰ Ὀγ οαϊοὶ δρρϑδβϑθὰ δ6 ρϑσ- 
δοουςτ οη ὙΠΟ δὰ ὈΘΟΠ Γαϊβοὰ δραίηβε 186 σδυτοῖ, Ηοροδίρρυβ δά 8, παῖ, οὐ 1Ποἷτ 
ΤΕΪΘ 56, [Π6 σταηἀομ!]άτοη οἵ δἀ6 δἰϊογινασάβ ργεβϑί δὰ οὐδὺ οἰ αγοῖ68, ὈΟἢ 8ἃ8 ὈΘΙ Πρ ΤΩΣ ΤΥΥΒ 
(μλογὸ οοσγοοι! Υ ΘΟμ ἔθ 5808), δη ἃ αἰϑὺ 88 δοίηρ 4] ]}16ὰ ἴο οἷυὖν 1ογὰ, Ἐἰιδοῦ. Ηΐδι, Εςο], 110. 
ἰϊ), ος. 19, 20. 
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Τογίυ 18 π})} ἴο μανα θθθη μηδ ἢ δὴ ἀροείϊο. 1 80, μὰ τηυβέ ἤανθ θθθη 
{π6 βϑῖηβ 88 ΓοὈθθυβ οὐ ΤΠ δα άθι8, 88 βίαἰθα Δρονθ. ΝΟΥ {818 ἀροβίϊθ 
15 ἔπ ῖοο ο8]164 ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου, 1μαἰκα νἱ. 16., Αοίβ 1, 18.: ἀπὰ (μ]18, 
ἸΩΔΩΥ Οἷα τυϊίογβ, ἅμα ουὐθη δοῦλα οὗ (Π6 τηοτο τϑοθηΐ, ΘΟ ΒΟΥ ἴο 
με ““ κάας [π6 Ῥτοίμογ] ὁ. ὕαπιοβ ; 1ἴῃ6 σοηϊεῖνθ ἴῃ ΒΟ ἢ 8. ΟΆ86 
τλλυ Κίηρ ἐλς ἀποιοπ τοϊαΐίοπ, Υλαύῦα νον 1Ὁ τηδὺ ὯΘ : 10 18 αὐ Υ] Υ 66 411688 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {μ8ὺ δὸμ 18 ποσοϑϑβαγὶϊψ ἴο Ὀ6 ΒΡΡ]|164. ΑΔ8 ““δτοίμογ οὗ 
7 8Π|68᾽ 6 Πού ἀδβισηβίθθ ἢ π18617, δηὰ {π8 εὐεπ ἐγ «84Ππ|68 ““ {Π6 
Το Ὀτοίμο γ᾽" δηά «διγηθβ {86 βοὴ οὗ Αἱρβϑυβ Ὀ6 ποῖ ΙΔ δηίϊοαδὶ, τἰ 
ΒΘΘΙῺ8 {παῖ ἐλὶ ττὶῦου ταδί ἤᾶνθ Ὀθθη ομς οὗ (88 ὑνεῖνθ Νοίμϊησ 
πρ664 ὃδ6 ἀγρι ρα οῃ {86 οἸηϊβδίοῃ οἵ αροβί]ο; ἴον ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου τοας 
δὴ ΔΡοΒί]6. [πάερᾶ, Ὧν. ᾿ϑανιάβοη, ἱμπουρἢ ἀἰΒρυϑὶηρ οί θη 
αῃλ68 {μ6 ΤΣ δ Ὀγοῦμο ν᾽ πα «8ἅ1η68 {Π6 ΔρΟΒΙ]6, Δδουι θα {π6 Ερ! 56 
οὗ Ψ61168 (ο ἴπ6 αροϑέϊο, ἰὰΒουρὰ (ῃς πτιοῦ ἄοοθ ποΐ {}|ὼ8 ἀδδίρῃαῖο 
ἈΙΠ.861{, 

ὙΒΕΙΘ ΒΘΘΙΏΒ, ἔπΘῃ, ἴο ὍΘ ΤῸ ΤΘΆΒΟΠ [ῸΓ Δϑου ρΙπρ' (818 ΕΡΙ 8116 ἴο 
ΒΟΠ1Θ ΠΈΠΟΝ, ΠΟΠ-Δροβίο]ιο «π|688 : [Π6 ΤΕΆΒΟΠΒ δδδϑιρῃθα ῸΓ βοὴ ἃ 
Ρτγοσθυγ6 ἅτ ᾿πβυβποιθηῦ δη4 ᾿ποοποϊ ϑῖνθ. Ηθ σοΥ ΔΙ Ὠ]Υ ΒΘ6Πι8 ἰὸ 
ἼΔΚΟ ραΐϊῃϑ ἴο 1ΔἀΘη  ΠὟ ΒΙπλ86} ἢ} ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβον οἵ 8. 1μυ1κ6. 
ΤΊ ἐπέογπαϊ στουπάβ ὑμαὺ παν Ὀδθπ τηθηθοηθα, παπιαῖν, {πᾶ ἴῃ 
γοΣ. 17, 18. (Π6 ὙΙΟΥ Βροακβ οὗ {86 Δροβί]θβ πῃ μ6 {πιγὰ Ῥϑύβοῃ, 
Ῥγονθβ ποίμιηρ. ον οὐθῃ ΤΩΔΥ 8 εἶα88 Ὀ6 Βροΐκϑῃ οἵ, ἴο ψ βιοἢ {ΠῸ 
ΤΙ ΤΟΥ Ὠϊτηβο ἢ μο]οηρδ, ιν πουΐ 18 δίδίϊηρ ἴἢ ἰοστὴβ {πᾶ {118 18. {Π6 
6886, 66 ον, χχὶ. 14. 

11. Ιῃ {Π6 ΘαυῪ ἀροβ οὗ ΟτΙβ δ (Π6 ἘΡΙ8116 οἵ υἄς νγγα8 το - 
)οοίοἀ ὈΥ ΒΕΥ ΤᾺ] Ῥθύβοηβ, Ὀθοδῦβα [06 ρου Ρμαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ Εποοῖ, 
Δ πα οὗὨ {ἰ|6ὸ Αβοθηβίοῃ οὗ Μίοβθβ, "σοῦ βιιρροβθα ἰο Ὀ6 αυοϊοα ἴῃ ἰΐ; 
δηα Μ|ΙοθΔ6118 Βα8 τοὐθοίθα 1Ὁ 85 βρυγίουβ, Ὗγ76 ἤανα, μοινανϑσ, {Π6 
τηοϑύ βα ]βίβοίουυ ϑυϊάθησοβ οὗ {86 δυϊμϑη ον οὐὗὁἨ {15 ΕρΙ81186. [10 18 
ἴουπά τὴ {π6 πηοϑὲ ἀποϊθπῦ οαίαϊοριὶ οὗ (Π6 βαογϑὰ τυ ηρθ οὗ 186 
Νον Ταβίαιηθηΐϊ; ἰύ 18 δϑβουίθα ἴο 6 σϑηνίπα ὈΥ ΟἸδιηθηΐ οὗ ΑἸοχ- 
ΔηγΙα, ἀπά 18 αυοίρα 48 υἀο 8 ρῥγοάυοίίοη Ὀγ Τογί]] δὴ, ὈΥ Οτίρθη, 
δη ὈΥ (μ6 στοαύου Ῥαγῦ οὗὨ [6 ἀποϊοπίβ ποι οοά ὈΥ ΕΒ ῖυ5.32 1η46- 
ῬΘΠΔΘΒΕΥ οὗ (818 οχύθγηδὶ ουϊάθποθ, [ῃ6 ρσϑ μα 6685 οὗὨ {μ6 ΕἸ 8116 οὗ 
«46 18 σομβντηθα Ὀγ {Π6 Βα ]θοίβ ἀἸβοιββοα ἴῃ ἱΐ,  Ἀ]Οἢ ΔΓΘ [ἢ ΟΥΘΕΥ͂ 
γταβρθοῦ β {4016 ἴο ἴῃ8 ΟΠδγδοίοσ οὐ δῇ Δροόβϑίὶα οὗὨ «6818 ΟἸγιϑῦ; ἔοσ 
186 νι οῦ 8 ἀδδὶρῃ ΜΒ, 0 οὔαγδοίθγιβα δηα οοπάοιηῃ ἰδ ἔμ]δβα 
1οδοῆογβ, 0 οηἀδανουγοα ἴῃ {δαὶ ἄρ ὕο τπᾶκα ργοβοὶ γίθβ ἴὸ {Π|6 Ὁ 
ΘΙΤΟΠΘΟῺΒ Δηα ἀδησογοῦβ ἰοποίβ, [0 τοργοραΐθ {86 ἱπιρίουβ ἀοοίγ! 68 
ΜΓ Β1Οἢ ὙΠΘΥ ἰδυρῦ ἔου Ππ6 βαϊκα οὗ δἀνδηίαρε, δῃα ἴο δηΐογοθ {116 ὑγδοὸ- 
[166 οὗἩ ΒΟ] 688 Οἡ 411} τ]ὸ ῥγοίβαεβοα (μ6 (ἀὐοβροὶ. [ἢ βμοσγύ, δ Ὀγ. 
Μροκηῖρηῦ τηοϑὺ {γΓ]Υ οΟὔβογνθϑ, [6 γ6 18 ΠῸ ΕἸΤῸΓ ἰδυρῆΐ, πὸ 6υ]] 
ΡΓΔΟΌοΘ οπ)]οϊηθα, ἔογ {μ|6 βεικο οὐὗἵἁἩΘ τ ]οἢ ΔΩΥ͂ ἱπηροϑίοῦ σου] ΡῈ ἴπ- 
ἀυσοᾷ ἴο ᾿πηροΒ8 8 ἔΌΓΡΟΓΥ οὗ {118 Κιπα προὶ {Ππ6 που]ά. 
ὙΠ τοραγά ἰο {π6 οὈ]θοίίοα ἀραϊηδϑὲέ ἰἢ6 ρθη ΠΘη688 οὗ {3 

Ερίβι]6, ἡ Β] ἢ 18 ἀοτινοα Ὸπι Π6 Βα ρροβϑα αυοίαίϊοη ὈγΥ Ψυάς οὗ δλῃ 
ΔΡΟΟΓΥΡΑΙὶ Ὀοοῖς οὗ Εὔπος, 1 18 ἴο Ρ6- οὐβογνϑά, ἰμαὺ {Π6 δροβί]α, ὈῪ 

. ΤΉς Οδηοη ἴη Μητγαϊοσὶ, θο]οηρίηρ ἴο τη6 τηιϊἀ ἴα οὗὨ [ἢ 6 Βοοοπα σθηϊυσυ. 
3 δεο ἴΠ6 Ῥαββασοβ οὗ [6 δρονο- παπιοὰ ὙΠ ΟΓΒ ἴῃ Ὦγ. σά ποῦ ὙΟΥΚΒ, 8γνο. ν0]. Υἱ. 

Ῥ. 618---618.; 4ϊ0, νοἹ, ἱϊϊ, Ρ». 440--- 448. 



Οπ ἐδιὸ αεποταὶ ἢ 5έἰο ὁ σμάο. 62] 

αυοῦπρ δβιιοῖ ὈΟΟΙ, σῖγοβ τ πὸ δα ποῦν. [10 νγὰ8 ὯῸ οαποηϊοαὶ ῬΟΟΚ 
οὗ πὸ δε νγ8; δῃὰ ὑπουρἢ ΒΌοἢ ἃ Ὀοοΐ οχϊβίθα διμοπρ {Π 6, Δ Πα ταϑ 
ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ, γοῦ 10 τπιὶρῦ οοπίαϊπ βοπλα (ἰηρβ ἐδαΐ ο γα ἔσθ. Δυάοβ 
αυοίπρ; ἔτοτι 1ἢ {π6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀπά θ᾽ οοπβι ἀθγαύίοι ἡγοῦ] πού ᾿θββθα 
1π6 δι ϊηοΥ Υ οὗ ἢ18 ἘΣΡ18116, ΔΏΥ ποτα ἰπδη 80} 8 αποία!οη8 ἔγομι [ἢ 6 
Ποαίμοη ροοίβ Αταΐυβ (Αοΐϑ χν. 28.), Μομδμᾶον (1 Οογ. χνυ. 88.), 
δῃα ΕἸ: πηθηϊα68 (ΤΊ, 1. 12.), αν Ἰοθββθηθὰ {Π6 δα μου γ οὗἩἨ {π6 18- 
ἰοΥΥ οὗ (π6 Αοἴδ, δῃὰ οὗ ὑμπδῦ ἀροβίϊθ ᾿οϊΐοσβ, σἤθγα {π686 αυοίδι! 8 
ἃτ6 ἰουῦμα. Τὴ σϑϑβοη 18 (ἃ8 Μδοκηῖρῃῦ τηοβύ ἔογο ὉΪν ΟὈΒογυθ8), 1 
1π6 ηρθ οοῃταιηθα ἴῃ {π686 αποίαιοηβ γα ὑγὰθ 1 {ΠΘηηβοῖνοθ, 
ΠΟΥ͂ ταϊσῃῦ Ὀ6 τηθηθ]οηθα ΟΥ̓ Δῃ ᾿πβριγοα στιύοσ τ ιπουΐ σὶνὶηρ δὰ- 
{που ἴο 086 ΡοΘπ.5 ἴσου ΜΏΙΟΝ ΤΠΘΥ ψγογα οἱϊθα. [Ι͂ἢ 116 Τοβ ΠΟΥ, 

“ΔΓ [16 ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἀβοσιθοα ἴο Εμοοῖ, οοποοσπίηρ 86 αΐαχο ἡπαριηηθηΐ 
δῃα ρυηἰβητηθηῦ οὗ {Π|6 συ ]οϊκ θα, γγα8 ἀρυθοΆ0]6 ἴο [86 οΟἴμοΥ ἀθοϊαγαίοη8 
οὗ ἀσοά τεβρθοῦπρ; {παὐ ονθῃΐ, ὰἀ6 τιρῦ οἷϊο 11, Ῥδοδυβα Εὐποοῦ (το, 
᾿|κ Νοδῆ, νγ88 ἃ ργϑδοθοῦ οὐ σσῃιθουδβη688,) ταὶρῦ δοίμδ!] Υ Πᾶνθ 
ἀοἸγουθα βοῇ ἃ ργορῃθου, ἐπουρῃ 10 ἴΒ ποῦ τϑοογαθα ἴῃ ἰδ ΟἹὰ 
Τοβίαπιοπῇ ; δηα θθοδιβα ἢ18 αυοίϊηρ 1 αἰα πο ΘΒ 8 }18} [86 Δ ΠΟΥ 
οὗ (ἢ6 Ὀοοὶς ἤθησα Πα ἰοοῖκ 1, 1 μα ἰοοῖκ 10 ἔγτοτα ΔΠΥ ὈΟΟΪ οχίδηῦ ἴῃ 
ἢ18 π|θ. ΤῈ ῥγθοθαϊηρ οὈβουυδίϊοηβ ἤαῦθ ὈδΘη τηδ6 οἡ {Π6 800- 
Ροβιοη {παῦ (6 Δροδβί]6 ἀὐά χυοίο δὴ Δροοσυρβδὶ Ὀοοῖ οὗ Εὕποοῖ : Ἀυΐ 
10 ὯδΔ8 θ6θῃ σοιαυκοα ἢ δαυδὶ ἔοσοα ἂἀπα ὑγ ἢ, {πΠαὺ “10 18 Ἰπογθα!- 
Ὀ]6 {παΐ δ υἀε οἰδεα ἃ ῬοΟΚ ἔπθη οχίδπέ, οἰδϊταῖηρ ἰο Ὀ6 {86 ΡγΟρΡἤΘΟΙΘΒ 
οὗἩ ΕἸΒΟΘΝ ; ἔογ, μδὰ 10 Ὀ6θη σϑηυΐπα, {π6 θόινπ6 ϑρισιῦ σου] ποί 
ΒΌΓΟΪΥ Βανο βυβοσϑα 18 οσσὰ ποσὰ ἴο μΒ6 δου γαγὰβ ἰοβῦ ; δηά, δα Ὁ 
Ὀθ6η Δροογυρἢδὶ, {πΠ6 ᾿Ἰπδρὶγοα ἀροβίϊα σψουἹὰ ποὺ ἤδνα βίαμηροα 10 τ] Ὰ 
Ἠϊ5 δ} ΒοΥῖγ, δπὰ ἤν ἀθοϊαγοα τ ἰο αν 66 {π6 ῥχοἀποίίοη οὗ 
« Ἑποοῇ, [86 βονθῃίῃ ἔγοιῃ Αἄδηι" [Ιπάδρα, [Π6 Ἰληραδρα οὗ δ τπᾶ6 ὈΥ 
ΠΟ ΤΘ8ΠΒ ᾿ΤΉ}168 {παῦ 6 αυοίοα ἔτομλ δὴν δοοῦ ψβαΐουοσ (8 οἰγουπι- 
βίδῃοθ ΜΓ ΠΙΟΝ τηοϑὲ τὶ υβ οα (18 σοηίχονοσίθα βυ ̓ οοῖ Πᾶν τη]8- 
τ Κ6η); δῃα ἤθῆθα ΒΟΠῚ6 Ῥϑύβοῃβ βαῦα οοπλα (0 {Π6 ΠΙΡΉΪΥ πα ργ Δ ]8 
οοποϊυβίοη ὑπαῦ {π6 ῥσορ]θῦο τνογαβ αἰραίοα ἰο Εὔποοῖ ποτα οοτη- 
τη ηϊοαί θα ἴο {Π|6 ΔρΟβ618 ὈΥ ᾿τηπηχοαϊαία του αίϊοθ. Βαΐ {818 οοποῖα- 
ΒΟ 18 ποῦ ΙὩΟΓΘ ἱηρΓΟ Δ Ὁ]6 {πδῃ 1Ὁ 18 ἸΠΙΠΘΟΘΒΒΆΤΥ. ΤΉΘΓΕΘ 18 νοΐ 
ΔΉΠΟΥ ΒΟΌΓΟΘ, ἔγοσῃ ΜΓ ΠΟ 1118 ᾿Ἰπβυ]αίθα ραββαρα πιρηῦ παν Ὀθθῃ 
ἀογῖνοα, ὍΤΉργΘ 18 ποίβῖηρ ἴο ἔργ], θαΐ τηποἢ ἴο ΘβίβὈ]18}, {Π6 8Βὰρ- 
Ροδβίζου, ἰδαὺ βοπια βίου οδὶ ἔμοΐβ, οταϊ 64 ἴῃ 1ῃ6 ΗΠ ΘΌτον δου ρίαγοβ, 
ὙΟΓΘ Βαηαοα ἄονη ΟΥ̓ [Π6 ὉΠΙΠΒρΙγοά δυΐμοτβ οὗ [86 δον θα. πδίϊοῃ. 
ΑἸΙΒουρ ὁ 16 ἔσθ ἐμδΐ, ἴπ (Π6 τχοϑὺ δῃοϊθηῦ σοπιαῖηβ οὗ ΗΘ ΌΤΟΝ 
᾿Ἰραγαΐασα, Ηἰϑίοσυ 18 80 ορβουγθὰ ὈῪ ἔ80]6 8ἃ8 ἴο 6 δἱἱοσθίμοῦ δὴ ὑῃ- 
οογίαϊη συά6, γοῦ δοπὶθ ἰγα ἢ ἀου 1688 οχιδίβ πὶ {Π18 τη888 οἵ βοίίοῃ. 
ΤῊ ΟὈΒαυνΟ ἢ. ΤΑΥ͂ Ὀ6 Δρρ]16α Μη στοαίοσ ἴσο ἴο {πΠῸ «60 18} 
ΤΘΟΟΤΒ. ὙΥ ΒΊΟἢ οχὶβίθα ἴῃ [Π6 ἀροβίοϊϊς ἂρ. 76 Κπον, ἱπάβεᾷά, ἔγομι 
{Π6 ΠΙρμοδῦ δαυμποῦγ, {πὶ 186 Δ δι ἀοοίοτβ οὗ {πᾶ ρογὶοά “ μαα 
τηδὰθ {πΠ6 ψοτὰ οἵ (ἀοὰά οὗ ποπα οἴἴβοῦ ὈΥ {ποὶν γα! οηβ;᾿ Ὀαΐ 81}}} 
{ΠΥ ὈΠΙΠΒΡΙΓοα χοοοσάβ τησβὲ ἤανα οοπίαϊποα 8οηὶ6 Δ ΠΘΏΌΟ ΠδΥΓα- 
ἀνοβ. ΕὟΟΠΙ ΒΟ ἃ ΒΟΏΓΟΘ Μ͵ὙῸ ΙΩΔΥ ΓᾺΙΟΠΑΙΥ Βυρροβο {μαῦ ὁυ66 
βαιμογοα {Ππ6 ἰγδά! ἴοπα] ἀπιθαϊανίαπ ρσόρῆθου οἵ ΕποοΝ, ἀπάθν [ἢ6 
αἀϊγθοίίοη. οὗ {πδὺ 1} 4}11016 Θρίτῖθ το ργοβεγνϑα {π6 ἸηΒρίγθα Ὑυτ [6 Υ8 
ἔγοτι ΟΥΤΟΥ, δπα ρσυϊάεα {πολ ᾿πΐο 41} ἐσ, Υ 6 οοποῖααθ, {ποσοίοσο, 



622 7]αϊγοαμοξίοπ ἐο ἐλοὸ Νοιο Τοϑέαπιοκί. 

{παὲ (86 ἀροβί]β 414 ΝΟΤ' ᾳυοίο ἔγτοιῃ 8δῃὴγ δοοῦ οχίβδηῦ ἴπ 18 ΟΥ̓ ΡῈΓ- 
Ρογίϊηρ ἴο αν θδθὴ τι θη ὈΥ Εἰποο}}."" 
ΤῊ ἔοσοροίηρ᾽ ΤΟΠΊΔΥΪΚΘ ΔΡΡΙῪ σις Θαυδ] ἔογοθ ἴο γθγβ86 9., ἴῃ ψ ΒΙΟΝ 

16 ΔΡΟΒΙΪ6 18 Βυρροβϑα ἴο οἱὔβ δἢ Δροουρῃμδὶ σϑἰ δίῃ οὐ ἰγδα! [10 60 ῃ- 
οογπΐπρ (86 ἀγομδηροὶ ΜΊΟΠ ΔΘ] Β ἀιβρυαπρ τὴ ϑαίδη ἔῸΣ {86 Ὀοαν 
οἵ Μοβοβ. ΤῊϊΒ 18 ὈΥ δβοπὶθ ὙΣΙΟΙΒ ΓΟΙΟΙΤΘΑ (0 4 ὈοΟΙ οΔ]16α {Π6 
“ς Αϑβυροι οὐ Αβοοπβίοῃ οὗ Ομ γϑι," πο ἢ 1Ὲ 411 ΡΥΟΌΔΌΙΠΟΥ τὰ ἃ 
[ΟΥΘΟΙΥ τρθοἢ ἰαΐον [Βδη {μ6 π|6 οἵ δυ46; ναὶ τ. μαγάπον {108 11 
τ ἢ τηογα ΟΥΘΑ10]6 (δῦ {16 Δροϑέ]8 δ] υἀ68 ἴο {86 νἱβίοῃ ἴῃ ΖΘοἢ. 11}. 
1--- 3.; δῃὰ {818 οριπίοῃ 18 δἀορίοα τηα οἰποϊἀαίοα Ὀγ τ. Μδοκηισῃε 
1η δ ποίβ οἡ {86 ψϑῦβθ ἴῃ αιυθϑΐοηῃ. Ϊἢ γί μ ον ΜΠ]Πυδίσαϊοπ οἵ (Πὶ8 
γΘΙΒ6, 76 ΤΔΥ ΤΟΠΛΔΥΚ, ὑπαὶ ἢ γ88 ἃ «6 18} τηχὶπι, [μδὺ ““ 10 18 πο 
αν} ΤῸΣ πιϑῃ ἴο ῥγθίοσ Ἰρημ ΟΠ  Π]ΟῸΒ ΓΟργοδ 68, αυΘη δρδϊηδύ πο κοα 
ΒΡ ΓΙ 8. ΜΙρβῦ πού {Π6 ἀροβίϊθ, μη, πᾶν υβθα 1 Τ,ΘΥΘΙΥ͂ 88 ἃ ῬΡΟΡΌΪΑΓ 
1Πυδίγαίίου (ποὰὺ νουομίηρ ἴογ {86 χοῦ) οὗ {πα΄ ΒΟΡΘΣ δῃὰ σψ8.016- 
ΒΟπΊ6 ἀοσίχϊηθ, ποέ ἕο βρεακ ουϊΐ 977 αἰσηϊξϊος ἢ ἔγοτα [Π6 δχϑιαρὶβ οἵ {μ6 
ΔΙΌΒδηροὶ, ν᾿ πὸ ἀἰά ποῖ νϑηΐυγο ἰο γᾺ}} δνθῃ δ ϑδαίδῃ, Ὀαΐ τηθο εν 
Βαϊ, ““ Τῆς ἸΩΟῈΡ γεδιελο ἐΐεο 1" ΤΤὨ6 Βυροίμεβὶβ, ὑμαῦὺ 046 οορὶοα 
16 Ρρσοόρἤθου οὔ Εὐποοὶ ἔσοιλ [16 τυϊηρθ οἵ Ζογοαδβίθν (ὙΥ Β1Οἢ Βου6 
σΟὨΠΙΠΘηΐΆ] ΟΥ̓ [108 παν ᾿ἱπ]ΔρΊ 64) 18 00 ΔΒΓ ἰο ἀθβασνθ ἃ 86. ου 8 
τοξαϊαί!οη. ἢ [ἢ ΟἸΒΟΥ ο886 06 αἰθύϊηοῖ ΔΡΡσ  μηδίο οὗ ἐπθ ᾿ῃϑρὶγα- 
(Ἰοη οὗ 86 Χο νου] βυβῆσα ἰο ΟΥΑῪ 18 ΔἸΨΑΥ͂ ΤΌΤ ἸΠΑΌΣΤΙ6Β 88 ἴο 
{Π6 τλϑτθ ΒοῦυΓοα Οὗ ᾿πίοΥ ΔΈ ΟΠ. 

Π|Ι. Το πηθ δμὰ ρἷδοθ, θη δηὰ ὙΠ 6 γα (818 ΕΡ᾿ 6.16 τσ σσιζίθη, 
ΔΙῸ ΘΧΟΣΟΙΔΟΪΥ ὑποογίδῃ. Ὦγσ. ΜῺ] ἔχοβ 1186 ἀδΐο ἴο {π9 γϑᾶγ 90, 
ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΥ Ὀδδαιδβα {π6 ἔα͵86 ἔθβοθουβ, ἡ μοῦλ Ῥαίον ἀθβοσιῦθ8 88 ψεέ ἐὸ 
οὐπιθ, ἈΥ6 ὩΘμΠΟηΘα ὈΥ πᾶ46 48 αἰγεαάψ οὐπι6. Βαϊ οἡ ἃ ΘΟΙΙΡΑΓΊΒΟΩ 
οὗ {18 Εὐρ1βι}6 τι τπ6 δβοοομὰ οὐὨ Ῥεΐοσ, 6 γα ἀοθ8 ποῦ Ἀρρθᾶγ ἴὸ ὈθΘ 
ΒΌΘΝ, ἃ ΤΟΙ ΓΚΑΌΪ]6 αἰ θγθησθ τη ΓΠΘῚΓ ῬἈΓΑΒΘΟΙΟΡῪ 88 Μ|1}} Ὀ6 βυηοϊοηί 
ἴο ῥγοῦα {πᾶῦ διά ποθ ἰδ ΕἸ ρ18116 8δὸ ἰοὴρ; δέος Ῥοίου᾽ Β βοοοῃά 
Ἰρι8.16 )β Ὁγ. ΜῈ] βυρροβοα. δ νοῦν ρστοδῦ οοϊποϊάθησοθ ἐπ βοη- 
τηθηῦ δῃὰ βίγ]θ Ὀοίνγθοη ἰμ686 πὸ ΕἸΡΙ8|1685 σα θυ [ὁ Κοὶγ τπδὶ 
{ΠῸ Ὶ ψογα τυ θη ἀρουΐ (Π6 Βᾶπ6 {1π|0:; 8ηα, 1 1π6 βοοοῃᾶ Ερ βίϊθ 
οὗ Ῥείον νγ8 τε θη ΘΑΙΪΥῪ ἴῃ Α. Ὁ. 6δ, τγγῦ8 ἅἃγθ Ἰμάπορα σι 1 μγάποῦ 
ἴο μΐασθ 10 ἑονγαγαὰβ {116 οἱοβα οὗ [116 βᾶτηθ γ6 8, ΟΥ ῬϑυΔΡ8 ἴῃ Α. ἢ. 66. 
Βικῆορ Τοι]ηθ, Βονουοσ, ἀαίθϑθ Ὁ ἴθ Α, ἢ. 70; Βοαυβορσ δπὰ 
Ι,Ἰηίληΐ, Ὀοΐνγθοη α. ἢ. 70 απὰ 75; δαπὰ Ποᾶνο}} δηᾶ Ὦγ. ὕδνοϑ, ἴῃ 
71 οὐ 72. Ὑποβα ῆο σΟηΒι 6. ἐπαῦ 10 ψγὰ8 υδοα ὈΥ δι. Ροίδσ, ἀδΐθ 
τύ οὗἩ ὁουγβα δείογο Ὠ18 βοοοηὰ ΕΡ!8{16. 

ΙΝ. Ὑμοτο 18 ταυοἢ ἀἰνοσβιγ οὗ ορίηΐοι σοποοσηΐηρ᾽ [Π6 ῬΘΥΒΟΙΒ (0 
Ὑ Πότ {{18 ΕἸΡΙ8116 νγαϑ δἀ ἀγοββοᾶ, Ἐ)βίϊι8 δπὰ ΥΥ̓ 1818 σσοσα οὗ ορ ποι 
{παῦ ὁπ46 ψτοίθ ἰο (γι ϑι 8 ηΒ θυ συ Β6γο, Ὀὰὺ ΘΒρθοΙ ΠΥ ἴο [86 6οῃ- 
νοτίοα ψεν8. Ὧν, Ηδιπηομπα ἐπουρλὺ {πα 186 ΕΡΙΒ616 τγὰβ αἰγοούρα 
ἴο 96 8ῃ ΟΠ γι βύϊδη8. δ]οπθ, δηᾶ σι] τη6 ἀοδῖσῃ οὗ συδιαϊηρ (Βοῖὴ 

. ΓΟ γβεῖδιι ΟὈβοσυοσ, {π]γ, 1829, νοὶ. χχῖχ. Ρ. 417. 
2 ΤΒο σοδδγ Μ}}} δηὰ δῇ ἱπιοσγοβιίηρ δοοουηὶ οὗἩἨ {πὸ ἀϊδεγοηὶ Ἡγροίμοϑοβ πο ἢ οΥἴς 8 

μάνο οηἰογία θα σΟΠΟΟΥΠΙΠρ [16 ΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ οὗ Ἐποςῖ, πιθητοηρὰ Ὁ Ζιυᾶασ, πῃ 1 δυγπλδην 8 
ΟὐοἸ]δοίαποι, βῖνα Νοῖρο Οὐ ορο οἱ Οὐτηπιοπίατ 8 ἰη ΕΡἰβιοίαπι Ψπάε6, ΡΡ. 187---ἰ 78. 320--- 
2338. ϑνο. Οτοπίηρα, 1818. ὅδε αἶ8ὸ (δ  πηοῖ 8 Οοτητηθηΐαῖγο 1λτόταὶ, ἴοτω. υἱἹἱ. ῬΡ. 1084 
--͵ἼἸ 040. 

5 ΤΙ νοῦῦαὶ οοἰποϊάοΠ668 οὗὨ ἴπ656 ἔνο ἘΡΙ51165 αν Ὀσθη ὀχ δἰνοὰ ὈΥ δογοτγαὶ ; 866 ἴὉΓ 
ἰηδίδπςο 1)Γγ, αν  ἀϑοπ  [ηἰγοἀαοίίοη, 1}. 400.---404. 



Οη ἐδιο αεποταὶ Ἐ;ιδέϊο 9. ὕπ6. θ28 

ἀραϊηϑὺ [Π6 ΟΥ̓ΤΟΥΒ οὗ {π6 (ἀποδίϊοθ, Ὁ ζγτ. Βθῆβοῃ αἰ8βο ἐπουρ}ιὺ ἐμαί 10 
ψγ8 τ θη ἰο «68 ΘΙ νοσβ, Θβρθοῖαγ ἴο ὑμοβα οὗ {86 ΥΥ δβίϑθσῃ 
ἀἰβροσβίοῃ. Μο]άθη μα τγα8 οὗ οριῃηΐοη {μα 1Ὁ γγαϑ ᾿πϑουιθοα ἰο {18 
Ταβίοση Ομ υγο 65, διηοηρ ἡ οτὰ 1Π 6 Δρο8116 84 ὈΓΟΡΔΟΪΥ͂ ἰΔρουγαά,. 
αι, ἤστοπι {886 ᾿πβοσιρθομ!, Ὀγϑ. ἸδτάποΥ δηὰ Μδοκηϊρμύ, ΒΊΒ]ῸΡ 
Του] πο δηα Ὁγ. Α. ΟἸασῖκα, Θομουγ ἴῃ {δ]ηἸκῖηρ (μαὺ 10 τγαβ σι ἴθ ἢ 
ἰο 4}}, νυ πουΐ ἀἸδ ποθι, γγ80 ῃ8α διμθγδοθα (π6 (ἀοβροὶ. Τλ6 οὐ]ν 
ΤθΆβου, Ὀγ. Μδοκηῖρηϊ τοιαῦθ, ὨΙΟΩ Πα8 Ἰπάπιοοα οοτηγηθηίβίουβ ἰὸ 
ΒΌΡΡΟΒΟ ὑπαὶ Φυ46 ντοίθ ἴο {π6 ον δὰ θ6]ΙΘν ΥΒ ΔΙΟΠ6, 186, (μαὲ ἢ 
ΠΊ8Κ68 186 οὗ δυρατηθηΐβ 8Πα ΘΧΆΙΆΡ]68 (αἴθ ἔγομι {Π 6 ββδογϑᾶ Ὀροῖκβ 
οὗ {Π6 Φενγα. Βυΐ Ῥδι], γα ἴᾶγα βθθῃ, [Ὁ] ουσοα ἐπθ 88π|6 σοῦγ86 
ὙΠ ΠΘη τσ πρ ἰο 1π6 (ΘΠ 01168 ; δηα ὈΟΐ᾿ ΔΡΟΒΕ168 ἀ]α 80 συ τ ργορυ οίυ, 
ποῦ ΟὨΪΥ Ὀδοδιβα 411 ψῃὸ οἰηγασοα (ἢὴ6 οδροὶ δοκπον]οασρα {68 
ΔΌΪΠΟΥΠΥ οὗ ἴΠ6 «6 ὐὐ]8} δουιρίιγαθ, Ὀυΐ α͵8ὸ θδθοδιβϑα 1ζ 88 οὗ {Π6 
στοαίοϑδί τρουίδηοθ ἕο στηλο [06 (ἀθη [1168 86 η810]6 (δα ἴπ6 (ἀο8ρ6] 
γγ88 ἴῃ. Πογίδοῦ υπίϑοη τὴ} ἐπ ἀποϊθηΐ γον Δ] 0.. 

Υ. Το ἀδβῖρη οὗ (818 ΕἸ ιβί]6 'β, ἰο συδγα Ὀθ᾽ ον τΒ ἀραϊπϑί {86 
[156 ἰδοῦ τ πο δα θοραῃ ἴο ᾿ηϑὶ πυδίο {ποιηβοῖνοβ ἰπίο {μ6 ΟΠ γ]ϑίδη 
σῃυγΟ ἢ ; δπα ἴο οοπίοπα νι [86 υἱτηοβί ραγμοδίῃθβ8 δηά ΖΘΆ] [ῸΓ (6 
ἴγῃθ [Δ], ραϊηδὺ {πΠ6 ἀδηρθγουβ ἰθποῖβ τ ΒΙΟΝ (ΠΘῪ αἰ ββοιηϊηδίϑα, 
Τ ΒΟ νἱηρ [π6 τοῖο οὗ ΟΠ γΙ ΒΕ ΠΕ Ἰηΐο ἃ δροουϊαίδνο θα] οὗ δηά οαυἵ- 
ὙΥΔΓα ῥγοΐθϑδδιοη οὐ [ῃ6 (ο8ρθὶ. ἀνὰ μανίηρ {8 ΘΔ 661]64 ὑπ 000]1- 
ΘΠ ΟΠ Β οὗὨ τ ΟΓΆ ΠΥ Δα ῬΘΥΒΟΏΑΙ ΒΟ] Π 685, ἱμποῪ ἰδιρῃῦ {Π6ὶν ἀ1801 0168 

᾿ 10 πγ6 1ῃ 8}1 ΣΩΔΏΠΟΥ ΟΥ̓Ὠ ΠΟΘ ΠἸΟΊΒΠ658, ἀηα αὖ {Π6 βᾶτηδ {πο Παίίογοα 
{πο πὶ ἢ {η6 ΠΟρα οὗἉ ἀϊνίπα ἰανουσ, δπα οὗ οδίδιηηρ οἴθσγῃδὶ 116. 
ΤῊ νὴ] ομαγδοίουβ οὐ {ποθ6 βραάυσοσθ ἅγὸ ΕΣ ΠΟΥ ἐμόν, δηά {Ποῦ 
Βοῃίθῃσα 18 ἀδπουπηοθᾶ; απα {86 ἘΡΙΒ6]6 σομοϊαθ8. 10 ΤΑΓΠΙΏΡΒ, 
ΔΠΔΟΠΙ ΠἸΟΏΒ, Δα Θοιη86}5 ἴο 6] αν υβ, ΠΟῪ ἰὼ ρϑύβανϑτα 1 [81 δᾶ 
σοά! 688 {ποτηβοῖνθβ, δπα ἰὸ σθβοῖια οἴθοῦβ ἔγοτ [Π6 Βη84168 οὗ {π6 [3156 
[ΘΔΟΠ6ΓΒ. 

ΥΙ. Ὑμοτο 18 νΟΥῪ στοϑαῖΐ βι τα] τ υ θαύσθοι [Π6 ἘΡΙ8ι16 οὗ υ4ς ἀπά 
{Π6 Βαοοοῃα οπαρίογ οὗ Ῥοίοσγ᾽ 8 βθοομα ΕῬ:βι16, 1ῃ βϑιι)]θοῦ, 8βίγ]6, νϑῆθ- 
6 Π66, δηα ΠΟΙΥ ἱπαἀϊρηδίλοη ἀραϊηδὺ ᾿ταρυάθησο πα Ἰογάμπθϑθ, δηα 
ἀσαϊηδῦ (086 ὙΠῸ ᾿ΠΒΙΙΟΌΒΙΥ ὑμἀοστηϊη 6 ΟΠ ΑΒΌΥ, ΡαΓΙγ, δπα βουπὰ 
ΡΓΠΟΙΡΙ685. ΤἼΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΔΓῸ ΤΟΙΩΔΓΚΔΌΪΥ βίγοηρ, [Π6 ᾿δηριαρα 18 
δΔηϊτηδίοα, δηα ἔπ 6 ΠρΌΓΕΟΒ δα ΘΟΙΏΡΑΓΙΒΟΏΒ ἃγΓῸ ῬΟ]α, δρῖ, πα βίχικίησ, 
Ι͂η 116 ΕριβΕ16 οὗ 946, ραγιϊου ]αυ]γ, {ΠΟΘ 18 Δ ΘΏΘΓΡΎ, ἃ ἔοτοο, ἃ 
στη ἀθογ οὗὁἨ ΘΧΡΥ ββίοη Δη4 βίν]6 --- Δἢ ΔρΡρασθπῦ ἰΔΌΟΙΙΓ ῸΣ ψογᾶβ δά 
Ἰπλασ68, ΘΧΡΙΌΒΒΙΥΘ ΘΠΟΠΡὮ ἰο σῖγα {Ππ6 Ἰο ΒᾺ ἃ }υθὺ δηᾶ αἀδαυκία 1ᾷ68 
οὗἩ 1π6 ργοῆίραίθ οπαγδοίθυθ 6 ΘΧροβθβ; δῃὰ ἴῃ ψ}016 18 δἀπη τ Ὁ] Ὺ 
οα]ου]αιοα ὑὸ βῇουγ ΒΟ ἀθορὶν {π6 ΠΟΙΥ δροβϑίϊθ νγαβ ρυϊθνϑᾶ αἱ 186 
Βοδηἀδίοιβ ἱτησηοσϑ 168 οὐἨ ποϑ6 ψᾶο οδ] δα {ποιηβοῖγοθ ΟἿΣΙ β 48, 
Δη ἢ νυ Πδῦ ἔΟΥΟῸΣ Δ πα οουγαρα δ ἴογα οὔ {Π6 τηα8 8 ἤτοτῃ {Π|686 
ΠΥΡοοτ[68, ὑπδῦ [86 ΟΠ υγοΝ ἀπά {πΠ6 του] τῖσπί 866 41} ἐποὸ ἐυγρι 46 
δηα ἀοίογι τυ {Παὺ ἸυΣΚαα Ὀοηθδίι ἰἰ. 

1 Τὸ τμοπὶ μα ὅτὸ βδηοιἢθἃ ὃγῪ αοα [Π6 Ἐδίπον, δη ἃ ργοβοσυοα ἴῃ “6888 ΟἸτίδὲ, ακά 
“Δ]|1ὡἀ.... Βοϊονοῦ, ἤθη 1 χαγρ 811 ἀ Πσοησο ἴο τυτῖϊα πηΐο γοῖι οἵ ἴΠ8 ΟΟΜΜΟΝ δα νδιίίοῃ, 
ὅς. Φαάο 1. 8. ; 

" Βεπβοη ου ἴδε Οδίποϊϊς Ερίβιϊοβϑ, ρῃ. 437--- 48, Ταγάποσ᾽β ὕουκβ, ϑνο. νοὶ. ΥἹ. Ρρ. 
619---627.; 4ϊ1ο. νο]. {Π]. ρρ. 4438---447, Μαοκπίρηι᾿ 5 Ργϑίασε τὸ Φαὰθ. ΒΙαοίκυν 81} }8 βδογοὰ 
ΟἸΙΙαβ5ἰςβ, νοὶ, 1, Ρ᾽. 804, 805. ῬγΠῚ [ηἰτοὰ, ἴῃ Νου. οβῖ. ρῃ. 110--1}7. 



θ24 Πιϊγοσμοίζοη ο ἐι6 ει 7 οοἰαπιοηΐ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙῚ, 

ΟΝ ΤῊΗΕΞ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ἘΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

Ι. ΤῊΣ {ὰγοο ἢτγδὺ νϑῦβθβ οὗ [6 ΑΡροοδῖίγυρβα ἔοσῃλ 18 ΤΙΤΙΨῈ ; Ὀπύ 88 
{18 18 ἱποοηυθηϊθηῦ οἢ δοοοιηΐ οὗ 18 Ἰοηρί, ναγίουβ βῃουίου ᾿ηβοσῖρ- 
[Ἰοη8 ἀγὰ σίνοη ἴῃ {Π6 Μαπυβογιρίβ δά Αποϊθηΐ Ν᾽ γβῖοπμβ. Τῆυϑ,1η 
Ο. ογ ἐπ Οοάδχ ΕΡΡΏσοιι ᾽ὑ 18 ἑοστηθα ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιωάννον, ἐλ ἤευε- 
ἰαΐΐοπ 9.0} ψοίπ; ἴῃ {π6 οάοχ (οἱ β᾽πἰδηυβ 199. (17. οἵ Οὐ οβθδοῖ 
ποίδ 00) . . . .. τοῦ Θεολόγου, οἵ Φοβη ἐήδό Τίυϊπε; ἴῃ Β. ἃ πιδηυβοῦρέ 
βεϊοπρίηρ ἴο {Π6 το οὗ 5. Β48}} αἱ Ἔοτιο (οὗ [88 βονθῃίῃ σου ΓΥ) 
ϑὐπήτως εἰ Εὐωγγελιστοῦ, οἵ Φομη ἐδλε Πιυΐϊπο απᾶά Ἐυαπρφοῖϊϊδέ ; ἴῃ 42 
(Οοάοχ ΡῬιο- αϊομδῃυιβ 560., οὗ [86 ὑνοῖα σοηΐυσγ,) ᾿Αποκάλυψις 
Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἐὐωγγελιστοῦ, ἐὴε Πευεϊαξίοπ 9} Ψοΐπ ἐλε 
“ροοέϊο απά Ἐτναπρεῖϊδέ ; ἴὰ 80. (Οοάοχ Οτορμογυγίαπυβ ΧΎΥ͂Ϊ. 7. ἃ 
τηδηυϑοσιρὺ οὗὨἨ [886 ὑπ οὐ διγίθθητ οδηΐαγυ,) ᾿Αποκάλυψις τοῦ 
ἁγίου καὶ ἐνδοξοτάτου ἀποστόλον καὶ εὐαγγελίστον, π᾿ ου ἠγαπημέ- 
γου, ἐπιστηϑίον ᾿Ιωάννου ϑεολόγον, ἰλ6 Πευοϊαΐξέοπ 9 ἐκ6 ἠοῖψ ἀπά πιοεί 
σίογίοι αροβέϊε ἀπά εουαπφοῖϊεί, ἐλε δοϊουοά υἱγσίῖπ τοῖο ἰαψ ἐπ ἐλ δοδβοπι 
[οἵ 6888 ΡΕῚ “ολη ἐλο Πίυϊπε. Ιῃ 16. ((οᾶοχ ὉΠ δομίδηυΒ,) 
1 185. ἴπ6 Αροσαῖγρβα.. .. ἣν ἐν Πάτμῳ τῇ νησῷ ἐϑεάἄσατο, τολϊοὶ 6 
δελεϊά ἐπ ἐλς ἐδίαπα Ταέπιοβ ; απὰ ἴῃ 26. ((μλὲ Οοάοχ ὙΥ δκιδηιβ 1. ἃ 
τηδηυβογιρύ οὗ [86 6] ανθηίῃ οοπίαγυ, 'ῃ {π6 ΠΌταγΥ οὗ ΟΠ τιβυβ Ο0]16ρ6, 
Οχίοσγά,) 10 18 [ησοῦ Χριστοῦ Ἀποκάλυψις δοϑεῖσα τῷ ϑεολόγῳ Ἰωάννῃ, 
ἐδλο ᾿ουοϊαίϊοπ οΥ ὕέδις ΟἸιγὶϑδὲ σίσον ἰο “οὶιπ δε ίυϊπο. Νοπο οὗ [1688 
{0168 ἀγα οὗἨ ΔῺΥ Δ ΒΟΥ ; ΠΟΙ ΘΔ ΔΗΥ͂ σαγίδῃ γᾶβοη Ὀ6 δεβίσῃϑα 
ἴοσ ρίνιπρ {π6 ΔρρβὶἸδίίοη οἵ Θεόλονος, οΥ ἐδ “δ ίυϊπε, ἴο (6 ἀροΒ16 
86 ονδηρ ] δῦ ΜΖ ο η. 

11. Τὸ 18. ἃ τϑιμαυκ]6 οἰσουπηβίαησα, ὑπαῦ {π6 Δ  ΒΘΗΌΟΙΥ οἱἁὨ {118 
ῬΟΟΚ γα ΨΘΥΥῪ βΈΠΟΡΑΪΪΥ, 16 ποὺ ππίνθυβα !γ, δοκπου)οᾶσοά ἀυτίησ 
{πΠ6 ὕνο ἢγβί οϑηΐυγθβ, δμα γοὺ ἴῃ {Ππ6 (δϊτὰ σοηίυγΥ Ἢ θασδη ἴο Ὀ6 
ιοϑιοπθά. ΤῊ βθϑίὴβϑ ἴο αν βθϑθη οσοδβίοῃθά ἴῃ ραγὺ ὈΥ βοιηδ οὗ 
{π6 ἀἸδοιδβϑίοπβ Μ᾽ ΒΙΟἢ Βργδηρ ἂρ ἴῃ Εργρὺ τϑδτνα ἴο (86 ΜῈ]οπηΐαπα, 
ὅχο., 88 στοιηαἀρα ου (818 Ὀοοῖ ; ψ ΒΊΟΝ ποίϊοπϑ [6 ορροποηΐϑθ ἰη͵ὰ- 
(Ἰοϊου ΒΥ μα ργαϑυτσωρίποιβ Υ οπἀθανουγοα ἰο ἀϊβογθάμ, ὈγῪ ἀδηγίηρ 
{1|ὸ Δα Ποτὶν οὗὨ [π6 Ῥοοϊς 1861}, ὅο 1016, πούγανοσ, 48 (Π18 ρου 
οἵ Ηοὶν ὙΥΤΗ βυβεγοά ἔγοπι (86 ογᾶἄθαὶ) οὗ οὐ [1οἴϑαλ ἰο τ ΒΙΘὮ 10 μα8 1ῃ 
σοηϑοαθθηοα Ὀθοη βυῤ]εοίοα, ἐπαῦ (48 δὶγ [βαδὸ Νοινίοῃ ᾿δ8 ἰοὴρ 
δ'πο6. ΣΉ 64) ΤΠ6γα 18 πὸ οἵμποῦ ὕοοκ οὗ 6 Νὸιν Τοϑίαμπηθηῦ 80 
ΒίΓΟΏΡῚΥ αὐἰαβίθα, οὐ σοτηπηθηίθα ἀρΟμ 80 ΘΆΓΥ, 88 [86 ΑΡροοδίΥ}86. 
Απά Ὦγ. Ῥυθβίου (π0 τηθδη ἡπᾶσο οὗ {μ6 ΠΠογαΐαγα οὗ Ὀ10]104] αι 68- 
τἰοη8 ΨΏΘΓΘ Ὦ18. ΡΘΟΌ] ΔΓ ογθθᾶ νγὰ8 ποῖ οοποογπμθα) μ88 ἀδοϊαγοα τῃφΐ 
6 ὑπ} }18 10 ᾿πηρο581016 ἔῸΓ ΔηῪ 1η 6 ]Πἰσϑηΐ ἀπά σδῃ ἃ ραγβοῦ ἴο ρογυθο 
᾿ὺ πη ποαΐ θοῖηρ βίγαοϊ, ἴῃ ὑπ6 πιοβὺ ἔοσοὶ 016 τλδπηοσ, τὶ (ἢ 6 ρΡϑοῦ- 
1Ἰὰγ αἰ ΠΗ ἀπα 80] πηῖν οὗὨ 118 σοτηροβιοη, βαροσῖοσ ἴο {παΐ οἵ δῃγ 
ΟΥΠΟΓ ΓΙ ΠΡΒ ἩΠαύανϑΥ ἢ 80 88 ἴο Ὀ68 σομυϊποοα {παΐ, σοπβιἀρυησ [886 
δσα 1η ὙΥ ΠΟΙᾺ 10 ΔρΡροδγοά, 18 οου]ὰ ΟὨΪΥ μάνα θθθη υυχιτἴθη ΕΥ̓͂ ἃ ῬΘΥΒΟῚ 
αἰνι πον ᾿πβριγθά. ΤΊ] ΠυπηΘΓΟῸ8β τρᾶγκβ οὗ ροπαΐῃθ Ρῥ᾽ θῖν, {πὶ ΟΟΟῸΣ 

Οὐ οβθας ἢ, δπὰ Τλοδη οοάδοιι8θ, οα ον. ἱ. 1. Ῥυπὶὶ Ιηἰγοἀαςσιῖο δὰ 1,οιίοπομι Νονὶ 
Ταδιδηιοητί, ρΡ. 127, 128. 



ΟἈἡ {δε ἢδοοῖ 9}, Ἰευοϊαξέονι. 02ὅ 

τὨγουσῇ 6Ππ|ὸ σ Πο]6 ὈΟΟΚ, Μ0111 ῥσθοϊαθ {π6 Ἰάθα ΟΥ̓ ἱπηροβι 0. ἴῃ ΠΥ 
Ροσβοῦ δοαυλίηἰοα ὙΠ Ὠαπηδπ παίυσθ. [{ 18 {κου 186. 80 8 1{80]6 ἃ 
οοπ ἰπυδίίΐοη οὗὨἨ 186 Ῥγόρῇθοῖοϑ οὗ Ὁ δηϊοῖ, ὑπαὶ [86 Νοὸνν Ταβίαμηθης 
στ ηρθ ψουὰ πᾶν ὈΘ6ΘᾺ ἱποοιηρίοία τι βουΐ (818 ρσγορμοίίς Ὀοοϊ ; 
ον 1Ὁ 8 θθ6η {πμ6 υπ! οτπλ οΐδη οὗἩ [86 ἀἰνῖπο ργοσθθάϊηρβ ἴἰο ρῖνθ ἃ 
τοῦτο αἰδιϊπού υἱοῦ οὗὁὨ ᾿Ἰπύογθβίηρ' Γαὔαγο ουθηΐβ 88 [86 {ϊπι6 οὗὨ {Π6]γ 
ΔΟΘΟΙΏ Βῃτηθαῦ Ἀρρσγοδομοθα. ὅϑιηοθ, ΠΟΎΤΘΥΟΥ, ὕνγο ϑιαϊηθηῦ οὐἹ 108 3 
οὗ ἰαΐοὺ ἐϊηιοϑ ἤλυθ βυβροοίρα {{18 ὈοοΪς ἰο 6 Βρυχίουβ, δπα 848 {6 1γ 
γΆ] 8016 τ εἰ Πρ 8.6 ἴῃ {πΠ6 Βαπᾶβ οὗὨ ταδην Ὀ]10]106] βιἀθηΐθ, απ 88 
τηοάογη βυδ)]θοίιγο οὐἸ Ιοἶδτλ 88 ρΡῸΠΘ ὙΘΥῪ [ΔΓ ἴῃ ΟΡΡοβί οῃ ἴο {118 
ὈΟΟΚ, Ὁ ὈΘΟΟΙΏΘ6Β ΠΘΟΘΒΘΑΡΓῪ ἴο0 ΘΧΘΙΪΠ6 {π6 ΟχίοσμΆ] δηα ᾿Ἰπίθγηδὶ ουὶ- 
ἄσποθ ἴον 18 ζοιυϊ ΘΠ 688. 

1. Το Ἐσέογπαϊ Ευνϊάοποο ἴογυ (6 δυο η οἱ δηά ἱπδρίταίζου οὗ 
[86 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΘ 18 ἴο Ὀ6 οΟἸ]οο θα ἔτομι {Π6 Β8Π16 ΒΟΌΣΟΘΒ 88 {δ ονϊ- 
ἄδηοο ἴοῦ {π6 οἶμβοσς Ὀοοῖκθ οὗ {86 Νὸν Τοβίδιμθηΐ, νἱΖ. ἔγοτα {86 
(οβυτηοηΐθ8 οὗ {μο86 δῃηοϊθηῦ ὙΤΊΘΙΒ ὙΠ0, Πἰνἱηρ αὖ ἃ ΡΟΥΘ ὩΘΆΡ ἴο 
115 δ] ]οδίϊοη, ἀρρθᾶνῦ ὈΥ {π6ῚΡ αυοίαιου!8 οὐ ΔἸ] βίομϑ ἰο ἤδαυθ σὸ- 
οοἰνοᾶ 1Ὁ 48.868 ρα οὗ βαοσοά βου ρίασο. πα {δβ ϑυϊάθησα 18 8ὸ 
δρυπάσπί δηὰ οσρ οῖῦ, ὑπαὶ {86 ΟὨΪΥ ΑἸ ΟΟΪΟΥ 18 ΒΟ [0 Θομαρτῖβο 1ὲ 
απ ἐπα βδοσῖ Θοιηραβθ ΟΝ (86 πδίατο οὗἨ ἰμ6 ῥγοθοηΐ ποσκ 
ΤΟΑυΪΓΟΒ. 

(1.) Ζ7εείϊπιοηΐος 0. ᾿ξ γίίογς ἴα ἐδδ δεσοπα σεπίιτ. 

Ιῃ 86 νΟΥῪ Ὀορὶπηϊηρ οὗὨ (86 δοοοπὰ ΘΟΕ ΟΣ πὸ ἤπὰ ἐρααν [86 τι 0] 0ἢ τηϑὰθ 
Ὦγ Απάγοδβ οὗ 858Δ 708} μδεῦὺ ῬΑΡιαϑ οὗ ΗΙΘΓΆΡΟΪΒ, ὩθὰΣ Ζαοάΐοοα, ομα οὗ [868 
οὐτοιοι Ἢ Αλμαννν βὰν Νγνῳ δηὰ υδοὰ εὐτετρκ πὰ 

ὉΒΓῺ ατρῦὸι 4.0. 140) ναϑ δοαιδιηϊοὰ πὶ 6 Αροοσαδὶ δηἀ τοοοϊνοα 1ἱ 
88 Ὑτὶτύοη ὉΥ 186 Δροβ8.16 Φοιιῃηβ. Ηδ οἰὔθβ ἰδ 88 δυο ἴῃ ᾿ἷ8 ἀρ ατευῃ νι ΤΥΥΡΒο 
Βο]ὰ εὐ Ἐρλεοειώ. 

Απλοηρ' 86 ποῦ οὗ Με]1ο, Ὀίδιορ οὗ ϑαγάϊδ (Α.". 177), νγγᾶϑ ἃ ΘΟΙΩΠΠΘ  ΔΣῪ Οα 
186 Αροοδίγρϑοι [10 18 αἰδοὸ τηοβὶ ἀἰβιποιν αυοίοα ἴῃ ὑπὸ ΕἸ ρ᾽8.16 οὔ 158 οβΌσομ69 
οὗ γίοπηθ δηὰ ᾿γοβ (Δ.». 177), Θοποογπῖηρ {86 βυβογίησθ οὐ {μεὶγ τρδγίγυϑ." 
Ισϑπϑουδ, ὈΙΒΏΟΡ οὗ γοῦβ 'π δὰ] (ν.}. 178), Ὑ8ὸ ἴῃ 819 γΟ ΠΡῸΣ ἀδγ8 Μ88 
δοχυδίηἰοὰ τ] ἢ ῬΟΪΥΟΑΤΡ οὐ ᾽ ΤΕΡΕΒΠΟΙΣ ΠΡΟμΕΕ (818 ῬΟΟΚ 88 “(μ6 ον ὶα- 
(ἴοῃ οὗἨ Φοδη ὑπὸ ἀΐβοῖρ!]θ οὗἩ 86 Ἰ,ογὰ." Ὦγ. ᾿μΓ ἼΟΣΥ ΤΟΙΔΔΓ 8 ἰμδὲ ἢ 18 ἰδϑίϊπηοη 
18. 80 βίσοῃρ δηὰ [11], ἰδὲ ἢ 866 π|8 (0 ρμυῦ ἰὑ Ὀαγοπὰ 411 αυσδίίοῃ ἰδαὺ 1 15 186 νον 
οὗ Φοδη (868 Αροβίΐα δηὰ Ενδηρο δι. [Ιὑ 8 τοΣΊὮῪ οὗ ποίϊοα {δαὶ {}18 ουϊάθηοα οὗ 
1Ππ6 δοοοπὰ σοηΐΣΥ 18 οοπμποοίοα τι} Βαγάϊβ, ϑτάγττα, 1,ζδοάϊοοα, δηὰ ΕΡδοθυΒβ, ΤΌυΓ 
οιῦ οὗὨ (86 βογθὴ ΟὨΌΓΟΒΟΒ ἰο τβοῖλ ὃ νγδ8 δα ἀγοββθά. Τὺ (8686 ἼΣΒΒ ΤΏΔΥ δα (Π6 
υπαϊσρυϊοα (αΒ ΠΟ η 168 οὗὨἨὨ ΤΒΘΟΡὮΣ 8. Ὀΐβῆορ οὗ Απιϊοοῖ (Δ.Ὁ. 181), ΑΡο]]οπυβ 
ἵν Ὁ. 186 ον 187)7, ΟἸοπιθηὶ οὗἨἁ ΑἸεχδῃάσι ̓, βῆ ἃ θϑρθοίδ! ῦ οὗἁἨ Τογίυ ἴδῃ, τὸ 
οἴδηᾶδβ (86 δυςοη οἰ ΟΥ̓ 1818 ὈΟΟΚ ἀραϊηδὺ {86 Βογοῦϊο Μδγζοιοη δῃὰ ἘΪ8 [Ὁ]]ΟἾΤΘΥΒ, 

ὉΥ δδβοσίϊηρ 1(8 Ἔχίθσῃ δὶ ονϊάθηοθ. Ηθ δρρ6418 ἴο {88 Αβἰδίίο δι υσο 68, δ ἃ ΔΒθΌΣο8 

Σ Ὧγ. Ῥυίοβι γ᾽ 8 Νοίοβ οὐ ϑδευίρίαγα, νο]. ἱν. Ρ. δ74. ὙΤῆθ δυρυσηθηΐ, ὈΓΙΟΗ͂Υ ποιἱοοὰ ἘΥ 
Εἷπι, 'Β ὑσοθοςτιοα αἱ ἰθησίη ὉΥ Μετ. 1οντηδη ἴῃ ᾿ἶ8 ῬΔΓΑΡΉΓΑΒΘ δοιὰ (ΟΟΣΩΣΩΘΉΪΑΙΥ οἡ [Π6 
Ἐενοϊδιίοη, ΡΡ. Χ. εἰ δε. ὅ8γνο. οαϊί. 

3 ΜΠ0,Δ6]18 δηὰ Ὅτ. 1,688. 
3 Τιγάῃοτ, ϑγο, νοΐ. ἰδὲ. ὑΡ. 147, 148.; 40. τοὶ, 1. ῬΡ. 8359, 860. 
4 Τυϊὰ, ϑ8νο. τοὶ. 1, Ρ᾽. 152, 158.; 410, νο]. ἱ, Ρ. 802. Ὑ͵οοάδοπδο, Ῥρ. 46--48. 
5. Τρίά, 8γο. νοὶ]. 11. ἡ. 170.; 410. γο]. ἱ, Ρ. 8722. ΤΏΘ ὑξδι ΠΏ Υ οὗ ΙΣΘΏδ61Π8 8 νἱηἀἰοδίοα 

ὈΥ Ὧν. γοοάδβουθο, ΡΡ. 26---28. 
4 Τροίὰ. 8νο. νο]. 1ϊ. ΡΡ. 200, 201].; 4ἴο. νο]. ἱ, Ὁ. 8389. 
7. Αροϊϊοηίαϑ βαβοτγοὰ τηασίγτάομι δὲ Εόοῖθθ. Ηἱβθ8 τὶ ἶηρϑ Βανὸ ραγίβῃοὰ ; μαὶ ΕαΒο 8 

τοϊδίοβ [ἢδὲ Β6 βδυρρογίοἃ 6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΟ ὉΥ͂ δι βουῖ 68 ἰδ κοη ΠῸΠ ᾿ξ. Ηἱδὶ, ΕΟ]. 110. νυ. 
ς, 18. πο, δῃὰ ς. 21. 

5 ΤΑσάποῦ, 8ζο. γὙο], ἰΐ, ῬΡ. 929, 280. ; 410. γ0]. ἱ. ῬΡ. 404, 405. 

ΟΣ. 1Υ. 5. 8 



626 Ϊ]ηϊγοάκοίίοη ἐο ἐλο ειο Τοβίαπιοηί. 

8 ὑπαΐ “Του Μαγοίοῃ τοὐθοίβ Ηΐδ (9 08π8) Βονοϊδθοη, γοῦ (88 βυοορϑβίοη οἵ 
ὈΙΒΠορΒ, ὑγϑοθα ἴο 18 οτἱρίπ, νν1}} δϑύδ ὈΠ188 Φόμη ἴο Ὀ6 118 δαΐϊποτ." ΙὉ αἷδὸ δρρϑδσβ 
ἴτομιλ δηοίμον ραγί οὗἉ 818 πυϊηρβ ὑμδὺ (818 ὈΟΟΚ τγᾶ8 ταῦ στοὰ ἀπὰ βθΏ σα 
τοοοῖνοά ἴῃ {μ6 Αὐγίοδη οΒ σοι 8 οὐἩἨ ἐπ βοοοπὰ οοπηΐατσγ. 

(2.) “νιοπῳ ἐδ ἐοξεϊηιοηῖο8 9. Ἡγίίους ἴῃ ἐλὸ ἐλῖγα σοπέατψ, ἴΒοβα οὗ 
ΠΙρΡροϊγύαβ Ῥογίιθηβίβ (Α.0. 220) δπᾶ Οτίσβῃ (Δ.Ὁ. 280) ἃσγθ οοῃ- 
ἘΡΙΘ ΘΒ. 

Ηἱρροϊγίιβ", ψβο νγἃ8 ἃ ἀϊβοῖρὶθ οὗἉ Ἰγϑῆφϑοιιβ, γϑοοϊνοα [ῃ6 ΑΙΡΟΟΔΙγρββ 88 ἐδο σσοσξ 
οὗ δύ. Φοδῃ, διὰ αυοίοα 1Ὁ ΙΑΥΡΟΙΥ δὰ οἴβῃ. Οτγίρϑ , (ο νῆοβε οσϊἴοαὶ ἰδθουτε 
ὈΠΡΙῚσ4] ᾿ἰΘγαῦαγθ 18 80 ἀΘΘΡΙΥ ᾿πἀορίοα, τηοϑὺ Ὄχρ  ςο γ δοἰκπονϊεαροα {μ6 ΕδνοΪα- 
ὕΐοπ ἴο Ὀ6 {86 ρῥγοάἀυοίίοη οὗ 80. Φομπ, δηὰ 848 οἰϊβὰ 'ξ τεροαύβαϊγ ἴῃ Ηἷβ σογῖκϑ., 
10 νᾶβ Β ΒΘ ΘΗΠΥ τεοοῖνθα ὉΥ Ογρτίδη δηὰ 186 Α ἔγίσαπ ομΌσοΒοα ; ὈῪ {μ6 ῥσϑϑς- 
Ὀγύθοτβ δα οἰμοσβ οὗ [86 ΥΥ̓ δβίοσῃ σμυσοῖ ; ὈΥ ναγίουβ [μαἰϊῃ δυΐβοῦβ τόθ Ἠἷδ8- 
ΟΥῪ ἰ8 δοδίγδοίβαἃ Ὀγ τ. Τμαγάηον : ὈΥ [86 ΔΩΟΠΥΙΊΟΙΙΒ ΔΌΪΒΟΣ ΟΥ̓ 8 σοτῖκ δραϊηϑὶ 
ἴμ6 Νονδιϊδῃβ ; ὈΥ ἴδ6 Νοναιϊδηϑ {μουγβοῖνθβ ; ὈΥ Οοπτλοάΐδη ; Ὁ Ὑ]οϊοσίπυβ, γθο 
ὙΓΤΟΥΘ ἃ ΘΟΙΩΣΩΘΩΪΑΓΣΥ ὌΡΟῊ 1 ; ὈΥ ὑ86 ΔυϊΒοΣ οὗὨ 88 ροϑιὰ Ὡραϊπβὺ {6 Μαγοϊοηϊιδβ : 
ὮὉγ Μειβοάϊι8, πῖῖβο αἶϑο σοτητιθηϊβα ἀρο ἰδ; Υ ἴμ6 ΜΙΘΠΙΟμΘΔΏ8 ; Υ͂ ἴδ Ἰἰαΐοσ 
ΑΥΠΟΡΪὰΒ ; ΕΥ̓͂ [86 Ποπαι βίϑ ; ὉΥ 1ῳδοιδηάυϑ,; δῃὰ ὈΥ ἴμ6 Αὐἱδῃβ. 

(3.) ἴῃ 186 ἔπιο οὗ ΕἸ ΒΟ Ια (ἐλε ζότηιεῦ ρατί 9 ἐλό ξοιτίλ, οοπέμγψν, 
186 ΑΡοοδίνρβθ νγ88 ρεπεγαϊϊν, ἰμουρἢ ποῦ ππίνογβα ]υ, σθοοὶνοᾶ ; απὰ 
ἀρ τὰ ἢθ. οἰαββθθ 16 διβοηρ (86 ᾿Αντιλογόμενα, οΥ οοπέγεαϊοίοα 

8. 
εὐ ἰδ ἰθ τΟΣΓΏΥ οὗἩἨ σουλλσκ, ἐπαί {8686 ἀουδὲδ οσ αἱ παιθα δ 6] Υ 'π ἐπ6 δερροσε 

ἀϊδδγθηςοα οὗὨ βίγ]8 ἀπ τρδηποῦ ἔγοπι δαὶ οὗὨ 8... ὅοδη ; δηὰ ὑδμαΐ πὸ οὔθ, Βονγενοῦ 
(ἀἰαβίσοιιϑ Β6 ΤΏΔΥ δᾶνα Ὀθθη ἴο ἱπυδιι δία {86 δυϊοΥ Υ οὗ (86 ὈΟΟΚ, ΔρρθαγΒ ἴο Βανθ 
Ὀδ6θῃ Δ0]6 ἴο ργοάμοσ ΔΏΥ εσίογναΐ ον άθησα 108 ταῖσῃξ δα ὑπ 6 ΡυγΓΡΟΒ6. 
0 νὰ τϑοοϊνοά, δὔοσ (6 πα οὗ ἘΞΌΒΟ 5, ὈΥ πο 1μαἴϊῃ ΘΟ ΤΟὮ 68, αἰταοδὺ πῖιἢ- 

ουῦ Ἔὀχοορίϊοη. Φογοσησθ, [86 πιοϑὺ Ἰθασποὰ δηὰ αἰ σοῖς ἸΠΟΌΙΡΟΡ οὗἨ ἴδ ο6 πίΌΓΥ, 
ΓΓΟΠρυη Τηοβῦ ῬΟΒΙ ΠΟΙ ἴῃ ἰδ ἔλνοῦῦ ; δηὰ ὙΞ58 00] οὐγθὰ πη νουβα Υ ὈΥ ἰδ6 

Δί ΒΟΥΒ οὗ {μ6 ΥΥ Θβίθσῃι ομυγοθο 8; δηὰ ἔγουι Βἰτα γὸ ᾿θασῃ [6 στοιηαβ ἀροῃ το ἢ 
8 σϑοοϊνρα {86 Δροσδῖυρβα, σι βὶο μ6 8585 18 0 Ὀ6 “186 Δ ΒΒ οΥ γ οὗὁὨ [86 δῃοϊ θη," 
ἐμαί 18, ὁχίογπαϊ ουἱώδηοο; πὰ ἢ (6119 υ8, δἱ {Π|Ὸ βίῃ (ἰτ26, {μδὺ ἢ6 ἀο68 ηοί ζ0]]ΟΥ 
“086 [8 ϊοη οὗὨ ἰβ {{π|65 --ἰμδὺ μοι ὈῚ ΒΊΟΝ δοόια οὗ [π6 ασοοκ σμυΣΌΠ 68 ΤΟΓΟ 
᾿πἀυςθά ἰο τα͵]θοὺ 186 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ. 

“ΤῊΙ8. ᾿Αϑίοη οὗὨ 116 {{πι68," γ. ῬΥοοάβουβα 1.80} ΓΤ τλ Κα, “ΒΘ πι8 (0 ἢδυβ 
οορϑιβίθα ἱπ 8 ἀδγίηρ οοπίοπηρὶ οὗ (6 (οδιἐ πο} 168 οὗὨἨ [π6 δῃοιθῃΐῦ ΘΒΌΓΟΝ, θη ἃ 
ΤΟΔΥ δοαυ! ΒΟ 6 ΠΏ 66 ἴῃ [Βο86 ΔΡραμοηΐβ ἩΒΙΟΒ ΤῈ ΘΟΠΒ ἀΘΠΓΥ ἄγανσε ἴγοπι ἰπύθγηδὶ 
ουϊάθηοθ. Ὑοῖ, ποι ϑίαπαϊηρ 0818 ἔβη ϊοη, ΒΟ Ὦ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο δανθ δὰ οοὨβ):- 
ἀογϑῦϊθ ργοναίοποθ ἰπὰ {86 ασὐθοῖκ σμυσοῦ, δηὰ ΡΟΓΒΆΡΒ 0 πᾶνο ἱπῆυοηοοα ἰμοβα 
δια ποηῦ τλθη, ΟΥτΣ] οὗἨ «“ογυδαῖ πὶ δπὰ Φομπ ΟὨγγβοθίοπι (πο ὑμ 6 οὐ πβοῖ ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἴο Βᾶνθ χυοίοά [86 ΑΡΟσΑΙΥΡ86), ΏϑηΥ οὗ στϑδὶ ἤϑῖὴθ ἴῃ {86 ατγθοκ σβαγο ΘΡΡΘΑΓ 

᾿ Του ἕδη δᾶν. Ματοίοη, 110. ἱν. ς. 56. 1). Μοποβάζῃ, ο. 12. ὅ.6 ΤΑσάμοσ, 8νο. Ὑο]. ἱἰ. 
Ῥ. 227.; Α4ϊο. νοὶ. ἱ, Ρ. 430ὅ.0 Ὑοοάβοαβθ, Ρ. 5]. 

5. Ἰιατάμογ, 8γο. τοὶ. ἢ. Ρ.. 412. ; 4ϊἴο. νοὶ]. ἱ. Ὁ. 502. 
5 Ἰρθϊἀ. ὅνο. γο], ἱϊ. ΡΡ. 466, 467. 488 ; 410. νοὶ. ἱ. ΡΡ᾽. 5832, 588. 54]. 
4 ΤΏ (οϑε τ ΟΩΥ οὗἉὨ Π᾽οηγΒβια8 οἵὗἩ ΑἸοχδαηάτία (λ.0. 2347) 18 βογο ἀοεὶσιιοὰϊγ οταϊτοὰ, Ης 
Δ] εα [Π6 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒ6 ἴο θῸ νυ θη ὉΥ Φοδπ, ἃ ΒΟΙΥ͂ δῃ ἃ ᾿ηβρί το δροβίο!οα] τη, Ὀσϊ ποῖ 
πὸ ΕνΔΏρο ἰδὲ ΦόΒπ; δ ἢθ στουπηδοᾶ ΗΪΒ ἱπίοσγοηοθ ΟἹ βοὴ βυῃρροδβοὰ αἰ ΒΈΓΘΏΟΟΒ ἴῃ δΙγ]6. 
ΤῊΪ8 δα θ)θοὐ 18 οΘοῃβίἀογθα ἰῃ Ρ. 629. ἐπ7γὰ. 

5 ΤΔΥάΠΟΣ, ϑνο. Ὑ0]. νυἱ. ῥ. 629.; 4ϊἴο. νοΐ. 111, Ρ. 448., Ὑοτα ἴοτο ΔΓῸ τοί θη ας ἴο ἴδ 
ἴοσπηοσ νοϊασπμοβ οὗὨ ἢΐ8 ουῖκβ, σοηϊδίηΐπρ [Π6 ᾿τοδυ ιοηΐο8 οὗἩ [6 Δοογνοεοϊ 6 ἔδΊΒοῦβ δπὰ 
οΟἴμοτθ δὲ Ἰθηρίῃ. Ὑ͵οοάδουβο, Ὀρ. 60---77. Ι1ζΔπηρο, Οοτητηθηΐ, ἰῃ Ενδηροϊυπι Φοδηαίδ, 
ἴοπι, ἷ. ὈΡ. 115---124. ῬΙΙ Ιηἰτοᾶ, κα Νον. Τοδῖ. ἢ. 117. εἰ δέρ. 

4 ΤΊ, ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΒΘ 18 Οἱ θὰ ἴῃ [6 οδίδ οσθ8 οὗ ὁδποηῖοδὶ ΩΝ [οὐτηοὰ ὈΥ Ογτει!, Ὀΐδδορ 
οὗ Φοτυβαίοτα (Α.Ὁ. 840), δηὰ ὉΥ ἴδ σου ο]]} οὗ 1.Δοἀΐοοδ (Δ.Ὁ. 864), δὰ ἰῇ ΟὨΘ οἵ 0}0ἴὸὲῪ Οἴδοσ 
ΘΑΓΙΥ͂ οδίδιορτοβ οὗ ἴ8ο βου ρέυγοϑ ; υΐ [18 ΟΠ βδίομ 88 ῬτΟΌΘΔΌΪΥ οὐγὶπρ ποῖ [0 ΔΩΥ δβυ8- 
Ῥἱείοη οοποογηίΐηρ 118 Δι ΒΘ ΟἿ ΟΥ̓ οσὐ σοπαίΐποης88, Ὀαΐ Ῥοοϑιιδα 118 ΟὈΒΟΌΓΙΥ δη ἃ τα γδίογοῦς- 
Π685 ὙγΘΙῸ ἐμοῦ ἴο τοη ον 1ΐ 1685 δ. [0 Ὀ6 Γαδ ρυ ὉΠΟῪ δηὰ ΣΟΠΟΣΑΙΥ. ΒΙΒΠΟΡ ΤΟΙ] ης 8 
Ἐλοτηοη!8 οὗἩ ΟἈγίβιίδη ΤἜΘΟΙΟΡΥ, γο]. 1. Ῥ. 506. 



Οἡ ἐλε Βοολ Ὁ ευοϊαξίοη. 627 

δ.}}} ἰο ἢάνο σοσοϊνοα ἴδ ; δηᾶ, πῃ {86 Τουγ ἢ ΘΟ. ΤΥ, [Ὁ 18 δαρροτίοα ὈΥ ἐσβυϊη)ο 68 
ἴῃ {88 συ ΌτοΙ τοσι ΑἸμδπδβὶυϑ, Β681}, ΕΡΙρμδηΐαβ, ἀΥΘΡΌΓΥ οὗ Νγβθα, δηὰ Οσθρβοῦυ 
οΥ̓ Ναζίδηζυμι" 

Ὅροι {δ6 σι μο]6, βουρὴ ἀουδὺβ σατο θηΐογίδι θα Θοποοσηϊηρ (818 
ῬοΟΚ ὈΥ τΔΠΥ ἱπαϊνιπα]8 οὗ [86 ἀσθοκ οὔυχοι αοσ {86 [6 οὗἉ 
Ἐαβορῖαβ, δηᾷ Ἱπουρἢ 716 ΠαΥ͂Θ ΠΟ Βα ιβίβοίουΥ ἐπ υ ΠΟ ΠΟῪ ΘΑΙΪΥ, 
ΟΥ̓ ἴο τ μαΐ οχίθηΐ, ᾿Ὁ γγχᾶ8 γϑοοϊγϑα ὈΥ {86 ϑγγίδῃ ΘΠ υγο 68, γα, ΠΌΤ. 
{86 ἀφοϊϑῖνο ουϊάθηοα αῦονο δα ποθ, γγχα ἀγα δυῦπογίβοα ἰο αἰῆσια (μα 
186 Αροσδῖγρβθ μδ8 θθ6θὴ ρΈΠΟΓΑΙΥ τοοαϊνϑα ἴῃ 411 αρθϑ. ΤῸ ΒΟΙΤΟῪ 
1Π6 οἰοᾳαοηῦ βοη τηϑηΐβ οὗ γ. Ὑ͵οοάδοιμο, --- ““ 6 Πᾶνα βϑϑὴ 18 
Υἶ86, 88 οὗ ἃ ρυσα ουπίδϊη, ἔγοῃιχ {Π6 βαογθα σοοκ οὗ {86 δροβίο]οαὶ 
οδυγοῦ, 76 δανα ἱτδοθα 1Ὁ ἐμτουρ [86 ἢγβί οοπίυσυ οὗ 108 ραββαρθ, 
βοπίηρ ἔγοτα ομθ ἔδιν 614 ἰο δῃοίμοσ, ἰἀθηςῆθα {Ππγουρσῇ (Ποτὰ 4]], 
ΘΠ ΘΥΟΓΥΒΟΓα ἰπ6 Βαπ|6. Αβ 1Ὁ Ῥῥγοσθααβα Ἰοῦοσ, νγ6 βᾶνθ β6θῃ 
δίίοτηρίθ ἴο οδβουσα 108 ΒΔΟΓΟα οΟΥἹρΡΊη, [0 αστοϑὺ οὐ αἰγοσὺ 118 σουσϑο, ἰὸ 
ἰοβθ 16 ἴῃ {6 βΒαηἀβ οὗ ΔΗ ΠΌΣΟΥ, ΟΥἹ ὈΌΤΣΥ 10 ἱῃ 86 τυ ΙΒἢ οὗ {π6 ἀλγκ 
068. ΥΥ6 ἢδῦθ Β660} {686 αἰξοιηρίβ τοροαίθα 1π ΟἿΤ ΟὟ {1π168, δηά 
ὈΥ ἃ ἀοχίογουϑ δάνοσβασυ. Βυῦ 1ὖ [8 αὖ ᾿ϑηρίᾷῃ δυτινοα ἰο 8, βυ ἢ 
848 ἰῦ Ηονοα ἔοσί αὖ πὸ Ὀοριππῖηρ, ἢ 

Ιὴ βμοσί, 80 Δ. 88 οὐΐογπαὶ ουἱάοπσο δλτὶ ΘΏΔΌΪΘ 8 ἰο ἀαίουσαϊπθ 
σοποογηηρ (μ18 ὈΟΟΙΚ, 7ἷῪ ΤΩΔΥ ἱπαῸ Ὀ  ΔΡ]Υ ργοποῦυποθ ἐμαὺ 1Ὁ 18 ΤῸ 
ΒΕ ΒΕΟΕΙΨΕῸ ἃ8 “ αἰνῖηθ ΘοΥρίασγα ΘΟτητπηϊοαί α ἴο {86 μυχοῦ ὈΥ 
ϑοῆπ [η6 ἀροβί8 απ θνδῃρο]ῖϑί. 

2. ὟΥε ΒΟ ῥτοοθϑα ὈΓΙΘΗ͂Υ ἰο ΘΟΠΒΙ ΟΣ {π6 7ηζεγπαὶ Εὐυϊάδηοο ἴον 
{π6 σομυΠΘΏ6Β8 δηα αἰνῖπθ δας οΥΥ οὗ [86 ΑΡροοδῖυρβο. ΤῊΪΒ νγὸ 
ΤΩΔΥ τράσοθ ἴο ἴπγθθ Ῥοϊηΐβ; ΥἱΖ. 1. 108 σΟΥΓΕΒρΡΟΠάθηοθ, ἴῃ ροϊηΐ οὗ 
ἀοοίτϊηθ δηᾶ οὗὁὨ ἱτβάσοτυ, Ὑἱΐμ ΟἿΟΣ ὈΟΟΚΒ οὗ ἀϊνίπο δυυμουϊν ; -- 
2. Τὴδ βυθ γα οὗἁἨ [818 θοΟΚ ;---πά, 8. ΤΠ6 οοϊποϊάθποο οὗ ᾿ΐβ βίγ]ο 
ψῊ} [86 υπῃοοπίοδίοα τε ηρ8 οὗ ΦΌΒη. 

(1.) Τλο 4 ροσαΐψρεε σοΥ̓Τεβροπάς ἐπ ἀοοίγίπο απα ἱπιασεογῳ τοϊζὰ οἱἠ ον 
δοοὶδ ὁ ἀϊυΐπα αμίλογτέγ. 

ΤΒουρὰ {86 ἀοοίχηο8 οὗἨ ΟΕ ΥΙΒΟΙΔΕΣῪ ἃΓ ὈΥ ΠΟ τη68η8 ἃ ργίποίραϊ Βα δ᾽] οἰ οΥ̓ (μΐ8 
Ὀοοκ, γαῖ, 1 τὸ δάνοσὶ ἰοὸ ὑ8ὸ ἀοοίσηο8 δοΐπ!ν ἀο]νογοὰ ἴῃ ἴδ, γα 8.411 πὰ ἃ 

τίροι σοηστυ Υ πιὰ ἰμο86 ἀο] νογοᾶ ἴῃ ὑμ6 οὐ Ρ Δροβίο! θοαὶ ττϊτἰρθ. ΜΊΟΙ Δ] 18 
ἃ8 βαϊὰ, ὑμαῦ “(86 για δηά οἴϑγῃδὶ ἀοσμοδὰ οὐ Ομ γὶϑὺ 15 σου δ: ]Υ ποΐ ἰδυρῆὶ 80 

ΟἸΘΑΡΙΥ ἴῃ 186 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ 88 ἴῃ 8... Φ π᾿ 8 παρ ων Τὸ {818 0)ν. Ῥγοοάδοιιβα 
ΤΘΡ Ι65,--- ΟΟυ]ὰ μ6 Θχρθοῦ 80 οἴἰθασ 8ῃ βχροβίϊοῃ ᾿ΤΌτη ἃ χορ ΒΘΟΥ͂ ὙΓΔΐο ταβρθοῖϑ 
ζαΐυχα ανθηΐβ, 88 ἔγοτλ ἃ (ἀ058ρ6] τ] Οἢ (86 δηοοη 8 μανα ἀθβοσι θα 85 γι ἰΐθη ῥγίη- 
ΟἸΡΑΙΥ πὰ [80 νοῦν οὗ βοϊιηρ ΤΟΥ [μ6 ἀἰνῖπα πδίυγο οὗἁ Ομσῖϑὶ ἢ Βυΐ [818 ἀϊνίῃα 
ὨΔΙΌΓΟ ἐς αἶβο βοὺ ἔοσί ἢ 86 ΑΡΟΟΑΙγΡΒ6, απ ἃ8 οἰ ΘΑΥΪῪ 85 (6 πδίυγα οὐ 6 ὈοοΪκ 
δηα 68 ΒΥΠῚΌΟΪΒ οΔΏ ΘΧΡΓΘΒ8 10. ΟὈπρᾶγα ον. Ϊ, 11.. 111, 21.) ν. 6---] 4., χῖχ. 18. δηὰ 
χχί!. 8.2 ὙὨδ ἀεβογὶρίϊοι οὗὨ μ6 Μιη]ομπίαμι ἴῃ ὑ86 ὑγθη θοῦ ομαρίασ, τ ἤοσα {86 

' Ὑ͵οοάδοῦδα, Ρρ. 78---84. ΙμΑτγάπεσ, 8γο. γ0]. νἱ, ρρ. 680, 681.; 410. γο], 111, Ρρ. 448, 
449, 

2 γγοοάδουβο, Ρ. 82. ΤὮΘ ΘΧίοΓΠ Δ] ουἱάθηςο ἴοσ ἴπ6 βοῃ αἱ ΠΘΉ 648 οὗὨ 118 θοοΪκ 18 ἀἰβοιβδοά 
δ ἐἐπετὰ ὃ Ηρ, [πιγοἀποιίοῃ, γο]. 11. δὶ 188. ἶ 

3. ͵Θ ΤΩΔΥ δα, αἱβο, ἰμδὲ (μ6 γοαϊῥέν οἵ ΟἸ τ ϑιΒ βαετίηρβ 18 Θχρ οἱ ΕἸ δβϑογίοά (ἴον. ἱ. 
δ. δῃᾶ 7.) ἱῃ ΟΠ ΟΥΤΩΪΥ τ} [0 δοοουπίβ οὗ [6 ΕνΔΏρΟΙ 818, αη ἃ [86 σοπδίδην ἴΈΠΟΣ οὗὨ [Π6 
Νονν Τοϑίδτηοη. ὙΒΘΠΟΟ ἴζ ἰ8 ον άθηΐ τΠδ΄ 186 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒο σου]ὰ ποῖ αν Ὀθοη τυγίἐἴθη 
ὃν τῃ6 ΠοΓΟΒΙΑΓΟΒ ΟΟΥΙ ΠΙἢΠ Π5 (88 ΒΟΙΘ ΘΑΓΪΥ ὙΥΓΙΟΓΒ ἤδνο ἀβϑογοα), (ῸΥ ἢ τηαϊπίδἰηθα (Πδὶ 

᾿γῖδὶ ἀϊὰ ποῖ βυθον, Ὀυϊ ΟἿ οθα8. ΜΟΙ 86115 (νο], ἱν. Ὁ. 469.) δηὰ Ὀτ. Τιαγάπον (͵ οΥΚΚ, 
8το. γ0]. 11, ῬΡ. 111,.112.; 4ἴο. γο]. 1, Ῥ». 6838, 639.) Βᾶγο ὈΟΓῊ Βπόνγῃ ἴπᾶὶ ΟογπἔδαΒ οοι]Ἱά 
ποῖ παγοὸ θθη (10 δαῖδοσ οὗ (πὸ ἘογοἸδίίοη. 

882 
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δβογυδηίδ οὗ Ομ γίβῦ δσὸ βθϑῃ σαϊϑοὰ ἔγοτῃ {Π6 ἀοβὰ ἴο σοῖρῃῃ στ ἷπὶ ἃ (δουβαπὰ 
γΘΆΓΒ, 8849 Ὀδθη οδ]οοίοα ἴο, 858 ᾿πίγοἀυσίηρ ἀοοίτ 68 ἱησοῃβὶδύθηῦ τ 8 {86 ΡΟΣ Υ͂ 
Θη)οϊηοά ἴῃ 86 Ι. Βυι (86 γτοργοβοῃίδιίοη ἱπ αυθϑύίοη 5 πὸ ἀοοίγίπο; 1ἴ ἰ8 ἃ 
»Ῥγεάϊοίίοπ γεῖ ἰεὰ, Ιῃ ἄυο μπηα τὸ ὈοΙανο ὑμδι Ὁ ψ1}} Ὀ6 Ζ018]16ἀ, ἀηὰ ἴῃ 
[86 τιοδηςηθ ᾿ὗ πχυϑὺ Ὀ6 Τοροϊνοα 88 {86 ποσὰ οἵ ἀοἀἂ, ἱπουρῇ να υπάοτγβίδηα ἰὶ ποῖ. 
Τς μα8 αἷϑὸ ὕθθῃ οὐὈ)θοίβα Ὀγ Ὠγ. [ω688, (μαὶ [86 ὑγἹΌΠΙΡὮ οὗ [Π6 δαἰπὶβ ἀροη {86 Βοττί ἃ 
Ῥυμπιβμηιθηὶ οὗὨ (861 Θῃθσοιθ8 (ον. χὶχ. ]---]10., χχῖϊ. 8, 9.),, 15 ἸΓΓΘΟΟΠΟΙΠΔΌΪΟ τ ἢ 
[86 σΒΑΣ 4016 δρίτιϊ οὗ ὑ86 ἀοδροὶ. Βαὶ πο ἰγϊυπιρ νγὰδ ἀεβιρτιοὰ ἀϊβδτίηρ ἔτουι 
[παὶ ΓΟ το ὉΠ ἴῃ ΟΥΠΟΡ Σύθὴ ον βλ τ ΒΏΌΟΘΙ 85 2 ΤΉΘ88. ἱ. 7, 8. ΚΜ ᾿Κοτ56 δ48 
οδ)οοϊοα ἰο ΟΥΟΣ ῥϑββαροδ οὗ ἴ Αροοϑὶ , 88 ΘΟη ΔΙΠΙηρ᾽ ἀοοίτ 68 ΤῸ δηΐ ἴο 
τρία ἀρ] νεγοὰ ἱπ ἰΠ6 οΟἶβοσῦ ραγίβ οὗ ΒΓπρίστο: Ῥυΐ {8686 4558 ρ68, πτη γ 
δχδιηϊηρα, Μ}} Ὀ6 ουμπὰ ἰο σοηίδίη ὩῸ0 ἀοοίσϊηθϑ, θυ ΤΟργοβοη δ! οη8 οὗ διΐυγο 
δνοηΐβ. “Ἧὧ ὁ τγδυ, ὑβογεογο, ἰΓΌΪΥ δϑβοσί οὗ ὑπ6 Αροσδῖίγρδβο, ἰδδῖ, ἔδίγ]γ ὑπᾶογ- 
βἰοοά, 10 οοῃίδίπβ ποϊμίηρ πΒῖ οι, οἰ δ Υ ἴῃ ροϊηΐ οὗὨ ἀοοίτϊπο, ΟΥ ἴῃ τσοϊδιίοη οὗ δυθηΐίβ, 
Ῥηδῦ ΟΥ ἴο οοπιθ, ΜΝ] Ὀ6 ἔουπαὰ ἰο σοπίγδαϊοϊ ΠΥ ὈΓΟΥΟῸΒ αἰνῖπο γονοϊδιΐοη. [{ 
δοοοτὰβ 10} [0 ἀἰν!ηθ ΟΟΌΠ5618 ΔΙΤΟΔΥ τονοαὶοὰ. [10 ὀχρδηᾶβ δηὰ σϑυθδὶθ ἔδοπὶ 
ΤΆΟΤΟ οομρ]οίεϊγ. 6 866 ἐμὲ σταάυδὶ θονν οὗἉ βδογθὰ ῬΓΟΡ ἈΦΟΥ͂ (δοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
ἔγυο ὕδῃου. οὗ 1, δοκπονϊθαάσοα Ὦγ ἀϊνῖμ68), ῃγοὺ δ ἰουπίδιπ, (ἤθη δ 11}}, {μθη, ὈΥ 
186 υηϊοῃ οὗὨ ΟΥΟΡ αἰνῖπα ΒΈΓΘδπιβ, ἱποσθαϑίηρ 1ῃ ἰἴ8 ΟΟΌΓδ6, {Π]] δὲ Ἰοηρτῃ, ὈΥ (86 
ϑοοσδϑῖοη Οὗ ὑ86 ῥσγορβοίϊοαὶ τδίοσβ οὗ (86 Νονν Τ οβίδπιοηϊ, δπὰ, δῦονα 81}, ὉῪ 86 
δοαυϊδἰοη οὗὨ [86 Ἄρύσε χρίικαὶ ΒΆΘΟΟΌΓΒ, 1ὑ ὈΘοΟΙΏ68 ἃ ΠΟΌΪΕ σῖτον, οησοδίηρσ δηὰ 
δαἀοτγηΐηρ 86 ΟἸ γι ϑιίλη ᾿δπὰ."} 

(2.) Τὴς εεδἰϊπιϊέν ΟἹ ἐλε ἰάδας απὰ ἱπιαφογν ἐς αποίλον εἰγίλίησ 
ἑἱπέεγηαἶ ουἱάσπος ΟΥ ἐδ σεπιμίμεποθα απαὰ αἴοίπε ογσίπ ἡ ἐλο «ροσαΐψεε. 

ΤΏΉε86 4688 δηαὰ {Π|8 ἸπΙΑΡΟΥΥ ὉΣῸ δι οἢ 88 ΓΘ ΟἾΪΥ 10 ὃ6 ουπὰ ἴῃ ἐδ βρβογθ 
ϑΟΥΡίυΓοβ. “1ὴ (86 ποσὶ οὔ δΒοσα 18 ἃ ῥῬτδηάθογ δπα τ) θδίυ, ἰηἀοροπάρηϊ οὗ 
1Π6 δοοϊἀομίβ οὗ ἰαησυλσο, σοπδίδιϊηρ ἴῃ ἐδ6 στοδίηθδθ πὰ βιι Ὁ] τ} οὗὅὨἩ 16 (Βϊηρϑ 
Ἰονθαϊοα. Μδρῃ οὗὨ ρϑιὶαβ ΠΙΔῪ σδίοϊι ΒΟΙῚΘ Βραγκβ οὗ [18 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ἦτο; ἸΠΘΥ ΤᾺ 
᾿πλϊδίθ 1, δηἃ τ ἢ} σΟὨΒ᾽ ΘΓ Ὁ]α δύσοα88Β: Ὀυϊ Ω0 ΟἿΘ 18 θυπὰ 580 οοηβάρῃηϊ τη 1δ15 
Κἰηὰ οὗὨ βἰσθηρίδ, 85 0 πορίϑοῦ [86 ατίβ οὗ οοτηροβιϊΐοηῃ. Μαδμοπηθῖς νγᾺ8 8. πηδη οὗ 
ΒΌΡΟΣΙΟΣ σοηΐυϑ; ἴῃ τὶ τηρ μ15 ργοϊθηἀεα γτονοϊδίίοη, 6 Ὀοσγονθαὰ ταῦοῖ ἔγομι {86 
βιογοᾶ βογίρίιγσε ; 86 αἰζεπιρίεα οἴδῃ, ἴῃ ἱπιϊδὕοη οὗ ἴμθπ}, ἴο Ὀ6 Β'ταρΙΥ 80 ]1π|ε : 
Ὀὰῖ Βα ἀϊὰά ποὺ ἰγυβὺὶ ἴο {8ὶ8 Οἶγ, 6 οηἀοανουσγοὰ ἴο δάόσγῃ [8 γοκ ἢ 411 16 
ἱπηροβίηρ σΒαγπιϑ οὗ μαπιαη ΘἸοη 6,66 πὰ ουϊναιοα ἰδασυᾶσα; ἀπὰ ἢ6 δρρϑαϊϑὰ (ὁ 
186 ρογίροιοη οὐ μὶ5 σου ρΡΟΒΙ ΟῺΒ 88 ἃ ῥχοοῦ οὗ ὑμεὶγ ἀϊνίηθ οτίρίηδ!. δυο δὴ 
ΔΡΡοδὶ πουἹά βανα 1016 βαγυθὰ 818 οϑιδβο ἴπ ἃ ογι [ἰςα] δηᾶ θη] σηὐδηθα ἀρο, νοὶ 
σου ὰ οχροοὶ ἔᾺΥ Οἰβοσ ἱμίογηδὶ ῥγοοίβ οὐ ἀἰνίην ὑμ8ὴ [Βο56 ὙγΒ οὮ ΤΟ} ἔγομι 
εἰερσαηὶ ἀϊοίϊοη. Τα Ἰδαγηθ οὗἉ βΌοἢ δὴ ἃσὲ που]ὰ χο)ϑοῦ ἃ ργορββδὺ Ἀρρϑδὶϊηρ ἴο 8 
ῬΓΟΟΥ͂ ἩΒΙΟΙ Β85 ΠΕΥΘΣ Ῥδθη δαπ θα τ} Τοδρθοῦ ἰο ΌΓΙΠΟΥ Του [0188 ; ἃ ργορβοῖ, 
τἶο, ὈΟΙΒ ἴῃ ἀοοίσιηο, δηά ἴῃ ἐδ τοϊαιϊοη οὗ ονθηΐβ, ραϑὺ δῃὰ (υἴυγο, 19 ϑθθ ἴο οοη- 
ἰγαίοῖ, οὐ δα α βίγδησε δχίγανυδρδης οοποαῖῖθ ὕο, 868 οτοά!}]6 δηὰ ν6]}- δἰὐοδίθα 
ΤΟν ἰδ 08 ΟΥ̓ ΖΌΣΙΠΟΣ {1Π|68. 

Ὁ ΎΒΟΓο 18 ποϊδίηρ ΟΥ̓ {818 Κιπὰ 'π [86 ΛΡΟΟ ραν Οὐμρᾶσο ἰὸ τι} ογχοὰ 
ῬΓΟΡ ΙΘοἾ68 : ὨΙΔΠΥ͂ ΒΌΟΒ Βαανα ὕδθθῃ πγι θη ; Βοπῖθ οδἰουϊαίοα ἴο ἀθοοῖνο, οἴποῦϑ ΟὨΪΥ 
ἴο δίηυ8δθ. ΤΈ686 ὙοσΚβ, ᾿ ΤΟΥ Δ Π18Ζ6 118, 88 Δρρϑδυὶηρ ἴο βανα Ὀδϑθῃ {Ὁ]6]16, ἃτα 
ΘΟΙΙΏΟΗΪΥ Τουπὰ ἴο αν ὕὈδθη τυ θη αὐἴον ἴῃ δνθηΐβ ἐογοιοϊ, δὰ ἴο αγθ ἃ 
τοἰγοβροοίγα ἀδίθ πἢϊοῖ ἀοοθβ ποῖ Ὀοϊοηρ ἴο ἴδηι. Βυΐ ΠΟ Οδ ὁ ΒΏΟΥ {μπαί (6 
ἈΑΡΟΟΔΙΥ͂Ρδα οοηϊα! 8 ρτορθοῖθβ τὶ οι σογὰ (16 }16ἀ Ὀοίοσα ΓΒ 6Υ σογὰ τι θη. 3 

Οομρασγθ αἶδο (886 Αροοδίγρδε πιὰ (ἢ 6 ΔΡΟΟΣΥΡΒΔΙ σουε]δίϊοηβ δϑοτι θὰ (0 {π6 
Δροδβίϊοβ Ῥοίου, Ῥδυὶ, Ἰμοῦιδϑ, δὰ ϑίδρδθη, βοῆβ ἔγαρτηθηῖδ οὗὨ νυ ῃϊο το 51}}} 
οχίαπιὶ.5 Ηον ἀϊβδγομὶ ἀγὸ ἴπ6 ἰδησυᾶρο, οδαγδοίοσ, δῃὰ βοηιϊπιοηΐβ οὗ ἴδμοϑα 
Βρυγίουβ ρὑγοἀυοίίοπδί Τρ ΕδύδποῖΒ οἱ ἴπ6 γϑὺ σθηξυτἼθ8 ΘΟπὶ {Π6πὶ δὖ Ἰθηρί, 
δηὰ τοὐοοϊοα ὑμοπὶ 411 οχοορῦ (μὶ5 δοκηονίοαροὰ σψόσκ οὗ δι. δόβη; πο ἢ ΠΟΥ 

οἂ τὰ|ῖϊἢ δο βεαάυϊουβ ἃ σᾶγα 85 [0 ἤγϑοῦνθ 10, ἴῃ [86 τηδίῃ, ἔγθα ἴγουι ἱπίογρο δ- 
ζἴοπδ, τ} }]6 [86 σοπυΐϊπα ῥχοἀυοίίομϑ οὗ Ῥο γοάΓΡ, Ἰχηδίΐιβ, απ οἰμοσς δροβίο]!ο δὶ 
ΤλΘΏ, 8ΓΘ6 ΚΠΟΤΏ [0 Βᾶγα βυῆεγοα ἔγοπι (δ σομίδοὺ οὗὨ ῥτγοΐλῃς ρθη." 

Ὑγοοάδοαβο, ΡΡ. 89--- 956. 193. 5 Τυῖϊά. γῥ. 99. 
8 Τῃ τς Οοάοχ Ῥρευδορίγταρμαβ Νονυὶΐ Ταεβίδιηηοιεὶ οὐ Ἑδοτίοἰυδ, δηὰ Μγ. Ψογοιιῖδῃ 

Φοπο8᾽ 8 Εἰδδογδίθ ποτὶ ου Νοῖνν Τοδίδιηθηί. 
4“ γΥοούδουδο, Ρ. 100. 8.ς Μτ. ΟἸτιγοῖοπ᾽ Β “ ΟΟτΡα3 ᾿ρπδιϊδηιπ).᾿" 
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(3.) Τῆε εἰς οὶ ἐλ Αροςσαΐψρεε οοἴποὶάε5 ιοϊέΐ ἐλο εἰγῖε ὁ ἐλο ππ- 
αϊεριίεοα ιοτὶξπφε 9 δί. “ολη. 

Το ῥγοοῦ οὗὨ {88 ἀδθρθηὰβ Ὡροὴ 8 οο]]αοη ΟὐἁἨ Ῥαββαρθα: Ῥ οἰϑύοϊῃ δπὰ Ὦγ, 
ΤΠ λγᾶμοῦ μαναὰ Ὀοϊ ΠΟΙ] Θοἰρα 8 στοαῦ πυ 6 οὗ ον ἄθηοοϑ, τη Ἡ οἢ [6 5816 ΌΓΠΙ8 
οὗ οχργοβϑίοι ΟΟΟῸΣ ἴῃ 186 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒ86 88 ἃγα ἰουπὰ ἰῃ δἷ8 ἀοθροὶ δῃὰ ἔχδι Εἰ ρἰδι}]ς, 
δη ἃ Ὑἡ Βἱο ἀγα ρϑουϊίαν (0 {818 Δροβί!6. 

Ετοιὰ ἐμοῖς 118.8 γα αν βαϊδοίθα (86 ζ0]ΠΟΥΪῺΡ ; ΠΔΟΣῸ τοϊρἢς Θαβὶγ Ὀ6 δαἀάοά, ἴ 
πο δαά τοῦτ ἴον ὑδβοὶγ ᾿πϑου 10}. ---- ΟΟἸΏΡΑΓΘ 

Βον. 1.1 - πι} - ῆ]οδη χΣὶϊ. 838.) χτ!, 87., χχὶ. 19 
Βον. ἱ. ὅ - τὶ - 1 δοδῃ ἱ. 7. 
Βαον. 1. 7 - Ἢ - ΨΦο η χὶχ. 87, 
Ἐον. 1. 7 ἝΞ 49 “ ΨΦοδῃ νί. 4.2). 

Ἐον. 1). 10. - " - Φοόβη χσχ. 27. 
Ἐον. 1ἰ. 17. - ᾿Ξ - “οδῃ νὶ. 82. 
Βον. 11. 4. - ᾿ - ἐἴοδῃ τἱ, 66. 
Βον. ἰϊ. 7. «- - - Ψοδῃ ὶ. 14., χῖν. θ., 1 δοδη ν. 20. 
Βον. εἱϊ. 7. 9. - τὲ - Ψοδῃ χν. 20., χυὶ 6.. 1 Φοδῃ ἰ!. δ. 
ον. 1.9. - ᾿ - Ψοδη χὶ. 27. 
Ἐν. 111.10. - δ Ψοδῃ χὶϊ. 27. 
Ἐν. 1ἱ. 2]. «- Ἂ - 1 Φοδη 11. 18, 14., ἰν. 4., ν. ὅ. 
Βον. ν. 6. 12 Ἀ - Φοδη 1. 29. 86. 
Βον. νἱ. 2. - - - “οδη ἱ. 29. 
Ἐν. ἰχ. ὅ ΜΗ - Ζοδη χνῖὶ!. 26., 11). 17. 
Ἐν. χῖ!. 9. - Ἔ - Ψοδη ΧΙ. 8]. 
Βον. χῖχ. 18 ἡ - ΔΙΌ δῺ 1. 1. 
Βον. χχὶ. 6. - ᾿ - Ψοδη νἱ!. 87. 
Ἐν. χχὶ. 27. - ΞΗ - Φοόβδη νἱ. 86.. 1 ΦόΒῃ ἱ. 4. (ατ.) 

ΤῺ 81} τυ ἢ Ραδδαρθ8 γὙ6 ἢδγΥ6 ᾿ΠΒίΒΠ 68 
οὗ πουῦον δα)θοίνοβ δηὰ ρασγι οὶ ρ 68 
Ῥοΐ (ὉΓΣ πλϑϑοῦ }Π68. 

Βον. χχὶϊ. 14. - - ]οδη 1. 12. ᾿Εξουσία, γὶρλί. 
Ἐν. χχὶϊ, 8. 10. » - Ψοδη γ}}}. 61, δ2. δδ., χὶν. 28, 24.1} 

Τη {Ππ686 Ῥαββᾶρθθ ὑπὸ ἀρτοοιηθηὺ ὈΟΐΝ ἱπ Βίγ}6 δῃηἃ ΘΧρυ ββίο 18 80 
στοαί, (μαῦ 1Ὁ 18 ᾿ ΡΟΒΒ10]6 ἴο οοημοοῖνα ΠΟῪ ΒΌΘΙ 8 ΚΊπρ' ΘΟΙΠΟΙ 6 ΠΏ 668 
σου] οχιϑὺ ἴῃ τὶ ΠΠρΒ 8ὸ ἀἰΠἴδγθηῦ ἴῃ {Π6 1} πδίαγο8 88 ὑπ (ἀο8ρ6] δπᾶ 
ἤγϑὶ Εριβι]6 οὗ Φοῦῃ δπὰ (86 Αρόόάῖυρθο, 1ἢ ΠΟΥ πγοῦθ ποί 4}} {Π6 
Ῥγοαποίίομβ οὗ οὔθ δῃὰ {6 βαηθ δαΐμοσ. Βυΐ 10 μα8 Ὀθθῃ οδ]θοίεα, 
(Παΐ ΤΠ6γῸ τὸ ἀπ" Πἴγομοοθ ἰπ {Π6 Βίγ]6 οὗ {η18 ὈοΟΙ, ψ  οἢ τόπον [ἢ 
Ὀποργίδιη τ Βοίμον 10 88 ΤΘΆ]]Ὺ πτιζίθῃ ὈΥ {π6 ἃροβίϊθ. Ὑμθθ6 οὉ- 
)οοὔοηθ σοσα βγβὲ βίασίθα ὉγῪ θιοηγβῖυϑ οὗ ΑἸθχδπάγια, 0 δοη- 
ἰοπάοα {πᾶὶ {86 ΑΡοσαϊυρθο γγχὰ8 ποί [86 Ῥχοἀποίίοη οὗ δ, οι, δηᾶ 
οοπ͵θοξαχοα {μαὶ 1 ψγᾶ8 υτϊτίοη ὈΥ “ο΄, δὴ δἱάδσγ οὗ ἴ6 ΕἸ ρβϑβίδῃ 
ΘΟὔΣΟΣ, Ηἴ8 Οὐ] θοίΙΟΏ8 ἃγὸ δὶχ ἴῃ ὨΤΊΟΥ; δἃηα 848 ϑοῖὴδ οὗ {Ποπὶ 
ὑλῶν θδθϑὴ δαορίθα ὈΥ ΜΊΟΒ86118, γγθ 8118}} ὈΓΙΘΗ͂Υ ϑἰδίθ δῃα ΘΟΏΒΙΔΟΥ 

611. 
ΟΒΨΕΟΤΙΟΝ 1. 776 ευαπφοϊίδὲ οΐπ λαϑ ποὲ παπιεα ἀὐπιδοῖ εἰξλεν ἕπ 

δὲ Οαοερεοῖ οὗ ἵπ ἀΐδ Οαίϊλοίϊο Ἐρίβδίϊος ; διμὲ ἐΐδ τιογίζεν ὁ ἐδ Πευοϊαξίον 
παηιεβ ἠϊπιδοί πιοτὸ ἐλαπ ὁποο. 

ΑΝΘΉΕΒ. [1 ντᾶβ ποῖ {86 ῥγδοίϊοα οὐὔἁἩ {86 οἵου Εἰνδηροὶ ἰδὲ ἴο μαΐ τμοὶσ πδπιθ8 ἴο 
{πον (οβροῖϑ; ὯῸΓ 18 ΔΗΥ͂ ὨΔΠῚ6 τ᾿ ἴο ἴδε Εἰ δι]6 ἴο 6 Ἡδθῦγον ; γοῦ ὑΠο56 
ὙΠ Πρ9 ΔΓ ἘΠΊ ΝΟΥΒΑΙΪΥ το οί γοαὰ 48 σοηαΐπο δηὰ δυϊβοηίίο. Βυὲΐ ἐδουρὰ 8. δοδῃ 

' Ὑ͵ οἰδίοηϊ Νον. Τοβὲ, ἴόμι. ἰϊ. ν. 747. ποίςξ. Ταγάποιβ Ἴογκβ, 8το. το]. ἰΐ. Ρῃ. 121--- 
128.; 410, γ0]. ἱ. ΡΡ. 643, 644. 8:0 αἰδοὸ χ. Φογίίπ᾽ β 1)δοοῦσθοβ οἱ ἴῃς Ομ γσάδη ο] σίοη, 
ΡΡ. 225, 226. ποίε. ᾿ 
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630 7Ϊηἐγροαποίζοπ ἰο ἐδλο Λίειο Τεείαπιοηξ, 

88 ποῖ παπιοᾶ δ᾽ π)8610 ἴῃ ᾿ἷ8 αοθροῖϊ, γοῦ δα 88 ἰῇοτο 80 ἀδβουι θα Ὠϊπ)561{, ἐμὲ 
᾿ὺ 18 ΠΆΡΟΙΡ ποὺ ἴο Κπονῦ ἴηι ; δηὰᾷ ὙΠῸ τοραγὰ (0 ἴ86 ΕΡ᾿5:168, [86 ρευϑοβ ἰο 
πβοῖὰ ΠΟΥ ὙΟ͵ΙῸ βοηὺ οου]ὰ ποὺ Ὀ6 Ἰρῃοσδηὶ ἔσοηλ βοτὰ (ΠΟΥ οδπι6. 

ΟΒΕΟΤΙΟΝ 2. Τλουσὴ ἐδ τογίέεγ οΥΓ ἐδιε εσοϊαΐξίοπ εαἰΐς λἀἰπιδεῖ 
«οΐη, ἦε λα5 ποΐ δἠοιοη τι ἐλπαΐ ἢ ἐξ ἐδε αροϑέϊε ὁ ἐλαὲ παπιο. ΜΊΟΒΔ6]}85 
{818 (παῖ Π6 οὐρμΐ δἱ ᾿ἰϑαϑὺ ἴο βανθ τηδᾶθ ἢ! πη86}} πόση ΟΥ̓ Βοιη)6 
ΒΌΆΘὮ. Οἰτου Δ] ΘΟ Π]Ο. 88 6 δα πε ἱπ {π6 (οθρεὶ ----λό ἀἰδείρῖς ἰολοπι 
«ἤεδιι5 ἰουθά, ; 

ΛΙϑτεπ. “βυοἢ δά! οι ὑο {86 πδπια οὗ Φοδῃ νγα8 τοί }}}γ ποοάϊθεβ. Ης πτοῖθ 
ἴο 6 βονθῇ σῃυγοθοϑ, δπὰ ἴγοιῃ Ῥαδίτηοϑ, ἴῃ τ ΟΝ 18]4ηἃ ἣδ6 ΟΣ ΌΓΟΞ805 ἐδαὶ “6 ἰπ 
ΒΒ τῖπρ ὑγι θυ] αι ϊοη ἴοΣ (μ6 σογὰ οὗ (ὐοὰ ἀπὰ [86 ὑαβι πον οὗὨἨἁ εδὺ5 ΟἸγίδι.᾽ ΑἹ] 
ἴπ6 σΒΌΓΟΙοΒ κηονν ἐμαῦ δ6 γαϑ ἴθ ῃ Βα Πεσίηρ, ὈΔΠΙβῃτηθηΐ ἴῃ ὑμαὺ 15]δηά, δηὰ {μ6 Ὺ 
Κπονν ἐ886 σϑυβθ οὗὨ 10, "ἴον {86 ποτὰ οὗ ἀοὰ. Απ Ερίβι]6 οοπίδϊ πἰης (86 ΒἰδίουΥ 
οὗ ἃ ἈθδυθηΪΥ ν᾽ βίο, βοῇ ΌὈΥ Ψοδῃ ἴῃ {86 ἰδἰδηὰ οὗἁἨ Ραίπιοβ, τραυϊγοὰ ἢο οἶμον δάὰϊ- 
ἴοη. Ὁ Βαὺ Φοβη σουἹὰ ττιΐδ Φοδη αἶοπε, τ ϊποὰῦ ΟἴΒΟΡ ΜΈ τΝΝ ΟΥ οχρίδηδίίοῃ, 
δσχοορίηρ ἴδ6 στοαὶ Φόδη, Φοδη ὑμ6 ΑΡροβίία δῃὰ ργοβίἀθπὶ οὗ 41} 6 ομυσομβοενβῬ. Α 
Ὀτὶναύθ βϑγβοη ἸγουἹὰ ἤανα ἀθβοσι ὑθα  ιἱπιβ6}} ὈγῪ ἰμ6 δα! οη οὗὨ δὶ8 ἔδυ βου Β παπιθ, 
ΒΟοΟΓην ἴο 86 ουβίοπι Οὗ [86 δηοϊρηΐβ. Α ὈΙΒΏΟΡ ΟΥ̓ ΡΓΟΒΌΥΓΟΥ πουὰ παν δἀἀοὰ 
186 πᾶπιθ οὗ μΪ8 οβυσοΙ  Ῥαξ Φοόβη 188 Αροβία ποοαϑᾶ πο βυςὶ ἀἰβιϊησυ δμίηρσ πιατὶς 
ΟΣ ΔΡρε!] δου. Α ἔἈρσϊοδίορ οὗ δὴ ΕΡρίβι16, οοηίδιπίηρ ἃ σγονοϊδίζοη ἴῃ δ... Φολπ 8 
ὨΔΠΊΘ, ΟΌΪἃ ῬΟΥΒΑρΡ8 βανο δἀάοὰ [εἶ8 {1168 οὗἁὨ “ΑΡροβ118 οὗἁὨ 6δϑὺ8 Ομ γὶδί,᾽ δ.) ΟΥ 
τοῦ α πᾶν ἱπίσοἀπορα βοῖλα οἰγουτμ]οουϊοη ἴῃ ἱπιίδίϊοη οὗἨ ἴΒοθ6 1 18 (ο8ρο] ; 
δι, ἔσομαι {86 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΏ 88 ἰῦ ΠΟΥ δίῃ 8, γγὰ ἀοσῖνα 8 πιο ἢ ΒίΓοΟΏρῸΓ ονϊάσπος ἐμαὶ 
11 ἰ5 [86 σοπυΐῃμο ποσῖκ οὗ 8ι. Φομη." 

ΟἸΕΟΤΙΟΝ 8. 71λὲ Πευεϊαξίοη ἄο65 "οἱ πιοπέϊοη ἐδι6 Οἰαἰλοῖτο Ἐϊδίϊο, 
πο} ἐδ6 Οαἰλιοῖς Ἐρίϑφεϊο ἐδ ]ἐευοίαξίοπ. 
ΑΝΒΉΕΒ. [0 8 ποὺ 186 ρῥγδοίίοα οὗ {86 βαοτοᾶ ττιῖοσβ ἰο ἀαοίο (μοιηβοῖνοδ, ΟΥ 

ΤΟΙΣ ἴἰο {ὑπο ῖῦ ΟὟ ὝΟΥΪΚ8, ὉΠ] 688 (ΠΟΥ τσῖῦδ τροσο ἰμ8ὴ ΟὨΘ |- ἴο 186 88:6 
ΟΒΌΓΟΒ68 ΟΥ ῬΘΙΒΟῺΒ : ἴῺ ΜὮ]ΟΝ 0886 ἡδα τοοητοη βοΒ ἔοστηον ρίϑι]ο. ΤὍὙΒ18, Ὠγ. 
ΤΆΣ ΏΟΓ ΟΌΒΟΓνοΒ, 18 παΐυγαὶ, δηὰ ἴῦ 185 ἀἄοπο ὉΥ Κί. δὰ] ; Ὀυῖ ἰπ ἷ8 ΕΡΊ8.16 ἰο 16 
Βοιηδηβ δα ͵ἷ8 (ΟΙΔΙΥ 58: ]6πῦ ΘΟΠΟΟΥΠΙΏΡ ΔῺΥ οὗ δἰ8 ἔοστθοΣ Ερ 8.165, (πουρῖι, δὲ (86 
ἔπ οὗ πυϊπρ 1, Β6 μδὰ υυγι ἴθ βουθγαὶ. 

ΟΒΙΕΟΤΙΟΝ 4. 7 εγε ἐβ α σγεαέ γεβεπιδίαποο ἴῃ δοπέϊπιοη, πα ΉΠΕΥ, 
απὰ οχργοϑβίοη δοζισεεη ἕλε Οοϑρεῖ απά ἐδ ͵γεί Ἐρίδέϊε 9} δ. “ολη; 
διὲ ἐδ Ἰευοϊαίζίοπ ἐδ αἰξοσοίλεν αἰβεγεπέ, ισϊξλομξ απν αἢὲπιὶίν ΟΥ τε- 
δεηιδίαποο ιολαΐευετ. 

ΑΝΒΎΕΒ. [Ι͂ἢ [86 Βτϑὺ ρΐδοο, 17 ἰὲ σσόσα γὰρ δῦ ἰπογὰ νγ88 βυοῖ ἃ ἀϊδγοηοο οὗ 
Βίγ]ς 48 Ὠ)᾽οηγδίιϑ δηα (δῖα ῦ ̓πὶ} ΜΊΟΒΔΟΙΒ μανο δββογίθα, [ὃ πᾶν 6 δοοουῃίδα ῸΓ 
ἘΥ ἴὰς ἀϊδδσθηοα οὗ βυδ͵οοί. ὙΠ6 δέ} ]6 οἵ μιἰδίογγ 8 ποὶ ἰδ6 βἰγὶε οὗ δῇ δρίβδι]8 οσῦ 
8 ΡΙΌΡΒΘΟΥ. Τ]6 Β[}]6 οἵἁὨ ΒΙβίογυ 18 βίπαρὶθ; οἵ δὰ θρ βι]8, ζαυι δ ἢ δηὰ (δαὶ οἵ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ 18 Β.]1π16 ; Δηα δι ὉΠα ΘΒ. ΟΠΘΌΪΥ 18 86 δγ]6 οὗ (86 ἘΠ ονοϊαιίίοη. Βαϊ, 
ΒΘΟΟΠΑΪΥ, [818 ΟὈ) οίζοη ἰ8 σοηϊτδαϊοίοα ὈΥ ἔδοῖ ; δηὰ ἱμὸ ὑγοοίβ δἀἀπορὰ ἴῃ ῥ. 629. 
7111} ΒΏΟΥ ὑπαὶ {Π6 οοἰποίάδηοα Ὀδίνγθθῃ εἶς ἈΑΡοσαΐγρθα δὰ {Π6 υηάϊδβρυίοα (ἀοθροὶ 
δηάᾶ ἜΠΡΕΕ οὗ δι, Φοδη ἰβ δοι, (μδὲὺ ΠΟΥ τηυδῦ πᾶν ὈΘΘῺ Ἡτιςδη Ὁ ομ6 δπὰ ἰἢῃ6 
8 Π|6 ΔυΐΠΟ Σ. 

1 ὅθ6 Φοδη χχὶ. 34. δηὰ οἵπος ρἴδοθβ. 
2. δὲ. Ῥαυ], ἰὴ ἴδ οροηϊηρ οὗἨ δὶ8 ΕΡίβιῖθβ, "88 υϑοὰ ρθη γαγ, ἢοῦ αἰτγαγα, [6 ἴοστα 

“Αροβίῖο ;" Ὀπῖ ΠῚ ἷπὶ ἰδ ΤᾺ ἸΏΟΤΟ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴμδη τὶτὰ δι. Φοΐη, 0 γῶβ ΘΟὨ [6566 6]}7 
δι οὗ, μαυηρ Ὀ66 πππηθογοά ὙΠ [86 ὕπγαῖνο. 8... Ῥδ}᾽5 σὶρῃν ἴο 186 δροβεϊδδβδδιρ, μβανίης 
ὈΘΟη 5:80} 15Π6ἃ τῆογο Ὀγνδίαὶγ, δὰ Ὀθθ ἀουθίοα ὈΥ δοῖηθ, ψηὶοῃ 1ο845 εἶπ ἴ0 ΒΥ, “ Ασὰ 
ποὶ 1 δῇ δροϑβιὶο ῦ᾽" ὅσ. (1 Οογτ. ἰχ. 1.) δηὰ ἐμογοίοσο ἢ σΘΏΘΓΆΙΥ δβϑογί8 Εἰτηβο]ΐ, ἰὰ 18 
ἘΡί5:168, ἴο 06 δῇ Δροβίϊθ. ὅ8ὲι. Φοδη πδὰ ὯῸ ποϑρὰ ἴο δὲ [6 ἰδύτω : Πἰβ ΘΕ ΠΟΥ 85 δη 
ΔΡΟΒΙΙα νγᾶ8 ππἀουδίοα : Πα ὑπογοίυγο 64118 ἰταβο]  ὈΥ͂ δὴ ΒατΆΌ]οΓ {{||6, “.Α Ῥγοῖδποσ ἀπὰ 
σοιηρδηΐοη ἴῃ τὶ δα] ιίοη : ἢ 80 ὅ5:. δαμηθ8, Δ] μοῖρ δὴ ἀροβῖ]ο, ποθ ηιοῃΒ Βἰσηθε} ΟἿΪΥ 83 
“Α βογυδηΐ οἵ ἀοά, δηὰ οἵ ἴῃς τὰ Ψ68115 ΟἸ γίδι. («Ψ}41λ68 ἱ. 1.) Ὑοοάδουθβο, Ρ. 114. 



Οἡ ἐδὸ οοῖϊ ὁ Πἰουοϊαΐίοπ. ἡ 68] 

ΟΒΙΈΟΤΙΟΝ ὅ. 7}: Οο5ροῖ απὰ Ἐίδέϊο 97 υοΐλπ ατὸ τογτδη ἐπ οογγϑοΐ 
απ οἰεσαπὲ Οτεοὶ, διέ ἐδ τοτίΐεν ΟΥ̓ ἐδ6 Πευείαξίοη αϊδοουεῦβ πὸ ἀσοιγαΐε 
ἀποιοϊοάσο 00 ἐμκαὲ ἰαπφμασε: οπ ἐδε σοπέγαγγ, ἐλ6 Αροσαΐψρδ8ε αδοιπάς 
εσἱέδ, δαγδαγίδπιδ απ δοίδοϊβηι8. 

ΑΝΘΎΕΒ. ΤῊΪ8 οΟδ͵οοίίοη 19 ΤουσηΔοα οἡ [86 τιϊβίακοη ἰάθα ἐμ8ὺ {ῃ6 τεὶῖο 8 οὐ 186 
Νεν Τοϑίδσποης τοῦδ ἴῃ Δ ο Οτϑοῖ; ΜΊΟΒ 18 ποῦ ἴδ6 ο886. Τρ βδπὶ6 ρυδιμπηδ- 
164] ὙΤΕΡΊΜΒΕΒΕΙ ποἢ πᾶνὰ Ὀ6οη οὈ]οοίρα [0 ἰῃ ἔνα Αροσαῖίγρϑα δῇ 480 οὔβογνυ- 
ΔΌΪΟ ἴῃ 186 56 νας βὰς, 88 Ὑ611 48 ἴῃ 86 (ἀοθροῖὶβ δῃὰ οὐμβὲὺ τείϊηρθ οὗ [6 Νὸν 
Τοδίδηιοηΐ. δι {π|8 ἀϊβθγαποο οὗ ἰδησυδρσα ΤΩΔῪ 4180 Ὀ6 δοοουπίοα ΦῸΣ ὈῪ ἐδ6 
Ἰοηρσί οὗἁὨ σα τυ μὶοἢ ΤΏΔΥ πᾶν οἰαρβοά Ὀοίνγθοῃ (86 οοτμροβίηρ ΟΥ̓ [686 ὈΟΟΪΒ; [ὉΓ 
1018 ποῦ Ὁ }}ΠΠ|ΚΟῚγ ἰμαῦ οὴ6 δηὰ {88 βδπὶθ βθσβοὴ ΤΙ ΩΡ ὍΡΟΙ αἰ δγοηῦ ἀγρυπιοηΐθ, 
δηῃὰ δὖ ἃ στοαῦ ἀϊβίδῃοθ οἵ ὑϊπ|6, βϑρθοίδι νυ 17 ΒΘ ὍΘ Οῃ6 ὍἘὨἜοὸ (0688 ποΐ ἰγθα ΠΟΥ 
Θχογοῖβο 15 Β.γ]6, οὐ πτῖΐα ἰπ {86 ἱπίδττηθαϊδίθ Βρϑοθ, δου] ἤᾶνα ἃ γϑῦῪ ἀϊδεγοηὶ 
ΤΩΔΏΠΘΡ ἸΏ 18 Βου γαὶ ΟΣ [ὈΤΉΔΏ665. ΝΟΥ ἴδ (σο8ρ6ὶ οὗ 81. Φομη, τὸ Ὦδνα βθϑῃ, 
ὙΓ28 τσὶ 6 δου (86 γολγ 97 ---- δῦ 18, ΔΌΟΙ ΒΙΧΤΥ͂ γοδγβ δου [86 ανθηΐβ τεοοστοα 
ἴῃ 1. Αἱ ϑυοσἢ ἃ ἀϊδίαποα οὗἉ ἐἶπη6, Ὠγ. Ὑνοούδουβθ σϑιραγβ, [86 τηϊηὰ 18 ΘΔ Ὀ]οὰ ἴο 
Ἰοοῖκ ὈδοῸΚ τῆ Θομηροϑυγο, δὰ ἴο γοργοβοηῦ Ὑ10ἢ 8ΟΓΘΏῪ ὑγαηϑδοίοηβ ἡ οἢ οου]ά 
ποῖ Ὀ6 παγταῖθα βοὺὴ δίδου ΠΟῪ δὰ δδρροποά, σι μουῦ πᾶσι δηα Ῥαβϑίοηδίθ οΧ- 
ὈΥΟβϑοη8. [Ὁ 86 618 ἴο Ὀ6 ΟΥΙΏΡ' ῬΑΤΕΥ ἴο 1818 οδι86, ὑπαὶ {86 ΕἸνΔΏρΟ] 50 18 Βθθῃ ἰὸ 
ΤοΪδίθ ἴῃ 80 ὁοοἷ 8 βύγ]6, ἴῃ 16 (ΧοΒρ6}, {8086 βυ δουϊηρθ οὗ μ͵8 Ὀοϊονοα Γ,ογὰ π οὶ 
Βα Βαὰ τὴιῖΊιϊηθ5864, αηὰ πβ οι, Σ᾽ τοϊαϊθα ὈΥ Βἰπὶ ᾿τιτη α! ΔΙ ΟΙΥ δον 86 ονθηίβ μαὰ 
ἰδκϑη ρἷδοθ, σου] ποὺ αν Ὀθθῃ (οἱ ὰ οὔ οσν δα 88 τ ἢ οτηοίίοη δηὰ ἱπαϊρηδίϊοη. 
Βυὺ [86 ΑΡροσδΙγρ86 νγγᾶ8 ψτιθη ὈΥ 118 ΔΈΟΣ ᾿τη αἀἰαίοΥ δου π6 Βδαὰ βθϑὴ (δο 
ὙἸΒΊ0. ; {86 ᾿πη ρΓΘΒ8Ι0Π8 ΟἹ 8 τηϊη ἃ δὰ πο {ἰπ|6 ἴο δοοΐ ; 818 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἱκαρῦ ρᾶδο 
τὰ Η18 166] ηρΒ, δηὰ 18 δίγ]6 Ὀθοδμθ υἱν! ἃ δηὰ ρ]ονίηρ ὙΠΟΙῸ 18 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΐυ, 
1δογοίογο, [Ὁ δανίηρ ΤΟΟΘΟΌΓΒΘ ἴ0 {86 ΒΥΡΟΙΒ 6818 οἵ ἃ ΗθΌΤΟΥ οὐ σίπαὶ, δηά οὗ βὰρ- 
Ῥοϑίηρ ουὖν ατοοῖς ἰαχὺ ἴο Ὀ6 ἃ ψοσβίοῃ οὗ 1ῦ, ἃ8 βοὴ οὔ τ]08 Βαᾶνο ἱτηδρίποᾶ; Ὀαΐ 
τ ΟὮ ΒΥΡΟΙ 6318 18 ΤΟΙ ΠΥ πηδαρρογίοα ὈΥ ἴμς ονϊάθῃοα οὗ Δη υϊγ. 

ΟἸΨΕΟΤΙΟΝ θ. ΖΕ δοοῖ ἐξ 50 οὔδοιιγε αϑ5 ἴο δε μπιπίοϊΠἰσίδίο, πὰ ἰς 
ἐλογοζοτο ἱπιργορογῖψ οαἰϊοα α Πευεϊαξίοη. 

Τῖθ ὑἰβτηρ οὈ᾽θοίίομ, ἔῸΣ δυσὶ 1 ῖβ ρὑσγομουποθᾶ ἰο μῈ Ὀγ Ὦγ. 1,αγά- 
Π6Ι, ἯᾺΒ βγϑῦ ῬυθΠΒηοα ΟΥ̓ Τιοπυδῖυθ, 0 ΤΟρΡτοβοηῖβ 10 88 Ὀθὶηρ 
Θηΐογίαι ποα ὈΥ̓͂ ΠΔΩΥ ῬΟΙΒΟΙΒ ἴῃ [8 ὥτηθ ((86 τη] 46]6 οὗὨἩ {86 {πιγὰ 
οοηΐασγ). [Ιἢ ΟἿΣ ὑπὴ6 10 Ὧδ8 θοαὶ δαἀορίθα ὈΥ ΜΙομδΘ]18, το [88 
ἸΑ1α τηυοἢ βίγθδθ ροὰ 1; θαΐ [818 οὈ]δοίλοι, δατηϊίβ οὗὨ [16 0] ον 
ΒΙΠΔ0]6 8η6 Βα βίο συ 

ΑΝΒΉΎΕΒ. ἴῃ (86 ἢγϑί ρἷδοθ, [86 Δι ΒΟῸΣ τηϊσῃῦ τ ἢ στοῦ Ῥγορσϊοὺυ ο4}} [Βα 8 
τον ἰδίίοη, τ ΒΙΟἢ Βαὰ ὈδοῺ οοχιτηυπὶοαίθα ἴο εἶμ ἴῃ 8 ΘΧΟΓΔΟΓΟΪΠΑΤΎῪ ΓΩΔΏΠΘΡ : 
1Βουρἢ Βα δὰ τοοοϊνοα 1, αῃὰ τγῖ8 ἴο σορτγϑβοηΐ 10, ἰὴ ἃ βσυταῖϊνο δηὰ δι Ὀ] ομλδιοδὶ 
Β|}]6. Βαΐ, βοοοῃάϊγυ, {818 του ̓ ϑιίοη 15 οὔὔθῃ Βρόίβθῃ οὗ 88 ἃ ὑσορῇθογ. (866 ον. :. 8. 
δὰ χχὶϊ. 7. 10. 18,19.) Νον, [Ὁ 185 186 παίυγα οὗ νὰ νοῦ βητη ἴο Ὀ6 Οὔβοιτα τ ΒΘη 
ἀοΙνογοά, δηὰ [Ὸν βοιὴθ ἐἶΐπη6 δέον 3, αυθῇ 1ῃ [86 6886 οὗ ΡΓΟρΡΒΘΟἷ68 {18]16ἀ ; “ Ὀδοδιι86 
[86 Ἰαηρυδρο ἰπ τ οἢ [Β6Υ ἀγα ἀο6᾽ νογοὰ 18 βυγ Ὀ0 108], ὙΓ81ῸΒ, πουρὴ σονογηθα Ὀγ 
οογίδίη συ] ]68, δηὰ ὑβογοίοσγθ διϊδὶ Δ Ὁ]6 ὉΥ {86 7υαϊοϊ οι διποηρ (86 ἰδαγποά, 15 παν Σ- 
{8616 88 ὙΘΥῪ 1806 ἴο τα ἰϑοομβίγαοἰϊοη ᾿ῃ ΓΑΒὮ 8 η4 ὉΠ5ΚΙ1{.] Βα 8. Βυῦ ργορβθοῖοϑ, 
γοῖ υὴ οἄ, 86 ὨΘΟΘΒΒΆΡΙΥ ἱηνοϊνοὰ ἴῃ ἄθοροῦ ἀλγκη 688, Ὀθοδυβο (π6 ονθηῦ 18 
ΤΈΘΒΠΝ ἴο φοιηραγα πὶ [86 ργϑάϊοιοι, τ Β]οἢ ΟΥ̓ 1156] 18 ἀοβσηθά γ Οὔβουτθ. Ὑΐ8 
8816 ΟὈ)θοίίοι οὗὨ Οὐβουσι ον Μ|11 οροσγαΐθ 88 ΤΌΓΟΙΟΙΥ ἀραϊπβῦ Δ ηΥ οΟὗἁὨ ἐΠ6 ργορἤθοὶθϑ 
οὗ ἴ186 ΟἸἹὰ δπὰ οἵ (δες Νεν Τοδβίαπιθηΐ, 88 ἀσαϊηβί [Π088 οὗ {86 ΑΡΟΘΑΙΥρϑ6 ; ραγίίου- 
ἴαυὶγ {86 ῥγεαϊοιϊοῃβ ὑῖ ἢ δρρογίαϊῃ ἴο ἐδ Ἰαύίον ἄαγβ. Ὑπ6 Ὀοοκ οὗἩἨ Παπίε], 
ὙΠ] ΟὮ Ὧ85 ΟἿ ὅν] ου᾿Β 868] ἴο 11 (Μίαιϊ. χχῖν. 1δ.), τηυβὲ Ὀ6 γεὐθοϊεα τὴ [88 Αρο- 
ΘΆΪΥΡΒ6, "ἢ 10 Ὀ6 ἃ βυῆηοίϊοηϊ οὈ]οοίίοη ἰο ἰδ, (Βδί 10 18 γαῖ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ρ᾽Ά668 οὔβουγο." 
---Α σομποϊαβίοῃ {8 ]8, ὕο τν Βίοδ πὸ ΟΒγἰβϑίϊδη ολπ ΟΥ πἰὶ θῖνα 18 8886 η. ν 

50 ἴάγ, ΒΟΎΟνΟΥ, 18 (86 ΟὈΒΟΌΣΙΥ ΟΥ̓ {818 ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἔγομι τηακίηρ ἀρϑίηβί 18 

᾿ ΥΘούδοιιβο, Ρ. 122. 
2 ὅρα ῶ Ῥοῖ, 1, 19.. 1 Ῥὸοϊι. 1. 10---12., ἀπὰ [λικὸ χχῖν. 2ὅ---27. 33, 44---10. 
3 γγοοάϊιουο, Ὁ. 103. 
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632 ]Ιαϊγοαμοίϊομ ἐο ἐδο Λύειο΄ Τοςίαγποπέ, 

βοηαΪ ΠΘΉ688, ἐμαὶ ἷἱξ 18, Οἢ. [8.6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 8 βίσοηρ' ἱπίοσυηδὶ Ῥτοοῦ οὗ τα δυ δβοη οἱ 
δηὰ αἰνίηθ ΟΥΡΊηΔΙ : “ (ὉΣ ἴὉ 186. ἃ ρατὶ οὐἁὨ {818 ργοόρβθου," 51. 1βδ826 Νονίος να 
ΔΓΡΊ 68, “ (δύ 1Ὁ δῃου]ὰ ποῦ Ὀ6 υπάοτβίοοα Ὀδίοτα {86 Ἰαδὺ δρὲ οὗ {86 τγουϊὰ ; δηὰ 
1Βογοίοτα ᾿δ τλαῖκ68 0 [Π6 ογϑάϊὺ οὐὗἁἨ [Π6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰδαῖ ἴὉ 18 ποὶ γοὺ υπάογβίοοα. 
ΤῊ [ὉΠ]Υ οὗἁὨἁ ἰῃύογρσοίογβ," 86 780}Υ οοηἰίπυοα, “888 Ὀδοῃ, ἴο ἔογοίβὶ} ἔἶτηο5 δηὰ 
ἰπΐηρβ ΟΥ̓ [818 ὈΓΟΡΒΘΟΥ, 88 1 Οαοὐ ἀοδιχποὰ [0 πιβκα ἴδοπὶ ὑσορμοίβ. ΒΥ ἐπῖ8 
ΤΆΒΘΏΠ 688 [ΠΥ ὮΑνΘ πο ΟἾΪΥ Ἔχροβαᾶ {βαπιβοῖνοβ, Ὀὰὺ Ὀσουρμὲ (δ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ αἶϑοὸ 
ἰηΐο οοηίθωρί. Τμδ ἀαδβίσῃ οὗ 858 λυ Οἢ; ΟἰΠΘΙ 56. Ἧς ξᾶνα ἰδἷ8 δηὰ {86 
ῬτοΟρΒθοῖθ8 οὗἩ ἴδ ΟΙΪὰ Ταεβίαπιθηΐ, ποὺ ἴο σται ν τλθη δ οὐγίοβι (68, ὈΥ ΘΠδὈ εν 
ὑδοῖὼ ἴο ἔογ ΚΠΟΥ (δίηρβ, Ὀὰϊ μαι, αὔοσ. (πδὶ (ΒΟΥ ποσὰ {16]16 ἃ, 6 ταὶρδὶ 6 
ἸΡΙΈΤΌΤΘΙΣΟ ὈΥ ἴα ουθηῖ, ἀπά ᾿ἷ8 οσσῃ ργονϊάθῃρο, ποὺ μα ᾿πίογργοΐοσ β, Ὀ6 ἴμδ 
τηδη τ 6δϑἰθα ΣΑΟΡΟΥ͂ ἰο (86 νοσϊὰ. ἘῸΣ [86 ονοηὶ οὗ μίηρβ, ργϑαϊοϊβα ΏΔΗΥ δΔρῈ8 
Ὀοΐοτα, ν1}} {6 ὍΘ 8 οοηνὶποὶπρ δγραπιοηῦ ὑμαὺ (86 που] ὰ 15 σονετηρὰ ΌΥ̓͂ ὑτο- 
νάσῃοθ. ΕΌΓΡ 88 {86 ἔδυγ δἀηὰ οὈβουσθ Ὀσορῇθοῖθβ σομοογηὶ οἶτίδι δγβῖ οουησ 
ὝΘΣΟ [ῸΣ βου πρὶ ὑρ (86 ΟἸἰ τι διίδη σοὶ! ρίον, το 841} τ ίσαι μετα βῖποα οογχτυρίοα ; 
80 [06 ΤΩΔΩΥ͂ Δηἀ ΟΘΆΣ ργΟρΡὮΏΘοΘ8 σοποοσηίηρ {86 ἐδίηρβ (0 6 ἀοῃα αὖ Ἀσίδι δ 
ΒΟΟΟΠα ΟΟΙΏΙΏΡ 8.6 Ποῦ ΟὨΪΥ ἔοῦ ρῥγοἀϊοώηρ, Ὀυΐ 4180 ἴῸσ οδοίϊηρ ἃ γβοονεῦσγ δηὰ 
τ - Θβ[8 0] }5τηθηὶ οὗὨ [86 Ἰοηρ-]οδὺ ἔγαΐμ, ἀμ βοϊἰωρ ὩΡ ἃ Κίπράοπι τβογοίη ἀνε 115 
Υἰυὐδουβηθ88. ΤῊ ονθηῦ Μ1}}} ὑσουϑ 86 ΑΡρόολῖγρθβο ; δπὰ {815 ὑγόρβθογ, ἰμὺ8 ῥσουοὰ 
δηὰ υπάογβίοοά, π}} ΟΡΘῺ ἐδ οἰὰ ΤΡΟΡ ΕΑ, δηά ΑἸ οσοίδμοῦ π1} λα Κπόντῃ ἴἢ6 ἰΣὰ6 
Το] σίου, δα Θϑίβ Ὁ }188 11. ὙΒΘΧΘ 18 αἰγοδὰγ 80 ταυοἢ οὗ (δ6 Ῥσορθθου {]6]16ἀ, εἰπὲ 
88 ΤὩΔΩΥ͂ 88 Ὑ1}} ὍΚ6 ῬΔ1ἢ8 ἴῃ {818 βίἀΥ ΤΩΔΥ 866 Βιιδὶοϊοηῦ Ἰηδίϑηοο8 οὗἩ ἀοὐ δ ῥγονῖ- 
ἄδποο; Ὀυῦ 1Β6ῃ (86 δίρῃαὶ! του ας 8 Ἡεθ τοι ὈΥ 411} (86 ΒΟΙΥ ῥγορδϑίβ π}}} δἱ 
οηο6 ὈΟΙΒ ΤῊ ΠΘ ἢ Β ΟΥ̓ΘΒ ΡΟῚ σοπδιάογίηρ ἰἢ6 ῥὈσχοαϊοιοἢ, ἀμ Ρ]ΔΙΠΪΥ ἰηίογρτοῖ 
{8 6π|. ΤΠ] [Β6ῃ ψ πλυδὺ οοη θη ΟΌΥΒΕ6Ϊγ 68 ΙΔ ᾿Ὠ οΥργο πνς τ δδὺ Βα 66 ἢ ΔΙΓοσα Υ 
ἔμ 6116 ἀ." 

ΒΟἢ 76 [ῃ6 τηοϑὲ τηδύθυϊαὶ οἱ]θοίοηβ ὑμβαὺῦ πᾶν βθθῃ Ὀτοισῖι 
ἀσαϊηδὺ ὑμ6 βΠυΪΏΘΏ688 δπα αἰνίπο δα ποσὶν οὐἨ (18 ρογίϊοπ οὗἨ {116 

ΕὙὟ Ταδίδιηθηί. [ἢ δα! ἴοη ἴο {Π6 ὙΘΟΥΥ͂ Βα ἸΒ δοίΟΥΎ ΔΏΒινοΥΒ ἀῦονα 
σίνοϑῃ, ἔγοιῃ [6 τυ ηρβ οὗ ρου δμὰ Ἰοαυ θα τηθῃ, 1Ὁ ΤΟ ΓΘ πο αἰ οι] 
ἰαϑὶς ἰο δὰ πυμηθγοιιβ οΟἴμοσ ΘΟ ΒΙ ἀοσα 008, 8}} ᾿οπαϊηρ ἴο δον 108 
αἰνίηο οτἱρίηαὶ; Ὀαΐ (88 ῥγϑοοάϊηρ ἰοβπλομῖθθ, Ὀθοἢ αχίοσιαὶ ἀπᾶ 1π- 
[ογηΔ], νἰ, τα Δρργθῃοπά, θ6 ουμα ΔΟΘΠαΑΠΕΥ βυβιοϊθαῦ ἴο ῥσονα 
(μΒαῖ 19 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒ6 8 {8 πα θβ δ Ὁ]6 Ῥχοάυοίίοη οὗὨ {πΠ6 δροβί]β 
ἃπα δνδηροὶϊϑὺ 9 ομπ, ἃηὰ οὐ ῃ0 οἶμοὺ Φοδῃ ΜἘῈῸ 18 τηθῃ!!οηθα ὉΥ͂ 
βοοἰοβίαβίϊοαὶ υυιϊίοσβ. [Ὁ ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΕΥ [0] ον 8, {πα {818 ὈΟΟΚ 88 δῇ 
ἱμἀ 1 4}}16 τὶρὶι ὕο {πᾶὲ μἷδοο ἴὰ 016 ὀδποη οὗ βδογϑᾶ δου ρίαγα, ὙΒ]ΟΣ 
{πὸ αποϊοθηῦ ἰδέ μοσβ οὐ {86 σμυγοι μᾶνθ δβϑιρῃηοα ἰο 10, ἀπα οι [6 
Ῥοίοση σβ ἰὼ {π6 Ῥετοιεβίδης ομυγοθοβ μᾶνὸ πὶ τοδίυγα ἀ6 ΟΥ̓Δ οη 
οοηξβγτηθα,3 

111. ΤΙ ΤΙΜΕ ἤθη {Π18 ῬΟΟΚ νγα8 τυιτίθῃ 18. 8 βυ)οοὶ ὑπαΐ μδ8 
τὰ οἢ οηραροα {86 αὐϊθηίοι οὗ {π6 Ἰοασμθα ; δῃὰ οἡ {πὶ8 ροϊῃῦ ποῖ 
ἔσο {μδῃ βὶχ ορὶ πίομβ μᾶῦθ Ὀθθὴ ϑαναποθᾶ. ἘῸὰγ οὗἩ [Π666 8γ6 οὗ 
Βιι οἱ οηῦ ᾿πιροτίδῃοο ἰὸ Ὀ6 οοπδίἀοτγοὰ ἴῃ {8189 Ρ͵806. ᾿ 

1. 10 πᾶθ θδϑῃ αδϑβοσίοα ἰμαὺ 186 ΑΡροοδῖίγρβθ τγῶδ υυϊ θη ἷἱπ {Π6 
τοῖρῃ οὗ {π6 οπιρογορ ΟἸδυ!ιβ. ἘΤΡῚΡΒδῃΪὰ8 18 [Π6 ΟΠΪΥ ϑηοὶθηύ 180 
086 ὑθβί ΠΟΥ μ88 ὈΘ6ΘῈ εὐἀδυοθσα ἴῃ ὈΘ Δ] ΟΥ̓ {Π18 οριπΐοι ; δηα ἢς 
ἀϊά ποῦ ᾿ἰἴνο ΑἹ ἐλγες λμπάγοα γοαγβ ἰαΐοι [Ππδη ϑί. δοῦμ, ΑἸ ΒουρᾺ 
{18 ἀαΐθ ἰβ βαποίίοπρα Υ̓ τοῦδ, ΒΟ Βιιρροβθθ ὑμδὲ [86 νἱβίομβ οὗ 
16 ὈΟΟΪΚ τγοσα βϑϑὴ δὲ βούδσαὶ ἰΐπλθθ, δῃὰ ὑμαῦ {0 6.6 δέν Σ8 

1 οἷν Ίραας Νονίοπ᾽ ΕΒ ΟὈδοσυδίϊοηδ οὐ ἔδο ῬΙΟΡΒΘΟΙοΒ οὗ Πδηΐεῖ δηὰ [π6 ΑΡΟΘΑΙΥΡΘΟ οὗ 
8ε, “οῆη, Ρρ. 951--358. ᾿ . 

Ὁ Τιρε, Οοπιπιοηῖ. ἰῃ Ενδης. Φοβηηίβ, ἴοπι. ἱ. ῬΡ. 1235---18]1. Ταγάποτβ Ῥῆοτκβ, ϑνο. 
νοϊ. 1. Ρρ. 110 -- 128. ; 410. νοἱ]. 1, ΡΡ. 6271---647. ΜΊΟΒΔο] 8, γο]. ἷν. Ῥρ. 461---500. ὅ28 
“-δά44, 1)γ, Ὑγοοάδοιβοθ Πἰββογιδιΐοη, ᾿Ρ. 89--- 11. Ὧχ. ὙΥ. [65 Ἄοοηῃϑίἀογοὰ δὲ ἸΘΏΣΙΝ, 
Ἀηκ τοβιϊοὰ, βονογαὶ ταΐποσ οὐ)οσιίοι5 οἵἨ ΜΊοἢΔΟ}15 ἀπὰ 1)Γγ, 1.5 68, Ψ Πο ἢ γδηῖ οὗὨ γοοπὶ ᾿ὰ5 
ΟΟὐμῃρο]οα ὃ ἴο οἱ, 



Οπ ἐλε οοῖ Ὁ Ἐξευεϊαξίοη. 6338 

)οϊποα ἱοροίδον ἴῃ ομθ Βοοῖ ; γοὺ {π6γθ δ΄6 ἔνγο ΡΥ τηδίο 4] οὐ]6ο- 
[ἴομδ αρδιηβδὶ ἰ, Ὑδο ,γεέ 18, [παὶ {π6γ6 γγὰϑ πὸ ραγβθοιιίοη οὗ ἐπ 
ΟΒυβύδηβ ἴῃ {πα τοῖρῃ οὗ ΟἸδυάϊ8, δηα σομβοα ΘΒ Υ ΦοΠ π᾿ Ὀδηΐβἢ- 
τηοηῦ ἰο Ῥαίτηοϑ οδηποῖ Ὀ6 τοίου ἰο ἐμαὶ ροσιοά, ΤῊ]8 δωροσοσ ἀ14, 
Ἰπηαἀρ64, ᾿Βθὰ6 δὴ δαἀϊοῦ [ῸΣ Ὀδῃιβῃῖηρ {86 968 ἔγοιῃ Βοιθ, δυΐ 1ὑ ἀϊὰ 

᾿ πρΐ αβθδοῦ [Π6 6 017χ8 ἱῃ [86 ῥγον 668, συ 1688 (86 ΟΝ τ βιΐδηβ; δᾶ 
[Π6 ρονούμοσβ μ8α πῸ δυίδου γ ο ὈΔΏΙΒΗ ΟἸΠΟΣ 7 6νγ8 οΥ ΟΠ Ἰβέ δ πη 8 
οι οὗ {πο ῖν ῥγουῖποθθ  ουῦ 8 ΟΥΟΓ ἔτῸΠλ [86 ΘΙΏΡΟΙΟΥ : Ἀ6Β1468, 1 
ἄοοβ ποῦ Ἄρρϑᾶγ {μαὺ δ. 9 0π 8 δὖ Ερβθβαβ ἀυγίηρ [π6 χσοῖρπ οὗ 
ΟἸαυάιυ8. Τα δοσοπα οὈ]οοίίζοι ἰοὸ {18 ἀαΐα 18 συπάδα οα {86 οἷγ- 
οὐτηθίδῃοθ, ἐπαῦ [Π6 Βαύθῃ Ομ ΤΟΝ 68 ἴῃ Αβἷα, (ο ΒΟ [86 ΑΡΟΟΔΙγΡΒ6 
18 Δἀάγοβθοά, αἸὰ ποῖ οχιθῦ 80 ΘαΥΪΥ 88 [86 τοῖρῃ οὗ ΟἸδυάιιβ: ἔοσυ {818 
ἔχοι σδῃηοῦ Ὀ6 Γϑοοπο]6α ιν (116 ΒΙΒΙΟΥΥ ρίνθῃ οὐἁἨ {μ6 βγβῦ ρ]δπίϊῃσ 
οὗ ΘΒ ΥϑδηΣν ἴῃ Αβὶα Μιμοῦ γοϊδίθα ἴῃ {μ6 Δοίβ οὗ (μ6 Αροβεῖαββ. 

2. ΤΆ 88 Ὀδθθη τηδαϊπίαϊηθα, οὐ {86 δυςποΟΥ Υ οὗ (Ὧ6 Β βου ρου ἴο 
(16 ϑ'γτίαο νϑυβϑίοῃ οὗ ἐμ Αροζαΐγρβθ, ἐμαὶ δι. Φοβῃ πσοίο 1 ἴῃ ἐδ 
18] πα οὗὨ Ῥαίζηοβ, ἢ ἐμ6 σοῖρῃ οὗὨ 1Π6 ΘΙΏΡοσΟΥ Νοτο, δοζογε ἐδ ἀοείγιο- 
ἐΐοπ 07 ϑεγιδαΐίοηι. ΤῊΪΒ ΟΡΙΠΙΟῚ 18 δἀορίοα Ὀγ δ᾽ν ἰβαδοὸ Νονίοῃ}; 
Ῥαυΐ 10 18 ἀπύθμδὉ]6, [Ὁ [Π6 ΑΡΟΟΆΪΥρθ6 88 ποῦ ἰγαηβἰαἰθα ᾿πίο ϑυῖδο 
ἘΠῚ] [86 π}144]6 οὗἉ [π6 δἰσές οομΌΓΥ (Δα ΡΟΒΒΙΌΪΥ ποῖ 1{1}} πχυοῖ Ἰαΐθγ) 
Δηα {86 ΔΠΟΏΥΠΊΟΙΒ ΘῈ ὈΒοσΙ ρύϊο 18 οὗ Π0 ἔΌσοΘ. 

3. Αμοίδμοσ Βγρούμ 818 σλϑῖκοΒ (818 ῬοοΪΚ ἴο βανὸ Ὀδθῃ τσ ἐύθῃ αἴ ΓΘ 
(86 ἔτὴ)6 οὗ Ποιαι8η, δα Ὀοῖοσα {86 6198 ψγαγῦ; Ὀυΐ 1 ἄοδβ ποΐ 
“ΤΟ ΠΘΙΩΕ ΒΟΟΣ 1Ὁ 88 ἴῃ {π6 γταῖρση οὗἩ ΟἸδυάϊαβ, ΟΥ ἴῃ ἐμαὶ οὗ 

Θ[Ὸ. 
4. ΤῊΘ ταοβὲ ργοῦβθ]α ἀμ φζθῃογα]ν τοοοῖνοα ορϊπίοη 18, {παῦ ΦοΠη 

88 ὈδηἸθῃ6α Ἰηἰο Ῥαίμμοβ ἰουναγὰβ ἰἢ6 οπα οὗἁὨ λοι δηἘ χαῖρτι, ὈῪ 
νἱτίαθ οὗὨ Ὧ]8 οαϊοίβ [Ὁ ροσβοουψηρ [Δ ΟΠ ΓΙ ΒΔ η8:; δηᾷ (μα0 ἢ6 μεά 
π6 Ῥονοϊδίοη σοηίαϊποα ἴῃ {86 ΑΡοσλϊυρβα ἀυσίηρ ἢ18 6χ]]6; δπά 
(μαΐ Πα βοηΐ 10 38 ὀοιωσηδηᾶθα ἰο {86 βονυθὴ ομυτγοῖθβ. [Ιγρῆϑυ8, 0 
ἌΡΡΘδΓΒ ο δ6 [Ὁ] ονοά ὃν Οτίρϑῃ, αϑπά οἴμοσ θαυ]ν ἔδίμοσβ, τοΐθγβ (ῃ6 
ΔΡΟΒ[16᾽ 8 6χὶὶρ ὑο {116 Ἰαίίον ραγῦ οἵ [ουλ 8} 8 τοῖα, δη δ6 βαγ8 {πεῖ 
6 (μογα σϑοθινοιὶ ἐπ Βνοίδοη ἀοβουιθϑα ἴῃ ἰῃ6 Αροολϊγρθο. [1η- 
[ογηδὶ ον άθηοθ ἢ ΚΟ ν" 186 ΒΌΡΡογίδ [818 Θομοϊυβίοη. ἘῸΓ ἴῃ ἴΠ6 ΤΠΓ66 
ἢγϑί ομαρίθυβ οὗ {π6 Αροοδῖγρβθ, [6 βούϑθῃ ἀβίδι!ο ὉΠ γο 68 ἀγὸ α6- 
βου ρ6α 88 θϑίηρ; ἴῃ {μαῦ δἀνδῃοθα δῃα Πουγβῃϊηρ βίδα οἵ βοοιϑίυ δηά 
ἀἸΒΟ1Ρ]1η6, δηα ἴο πᾶῦθ ὉΠαΘυρΌπΘ (Π086 σΠδηρσοβ ἴῃ {86 (ἢ ἀμα 

1 Κ᾿ Ιθαδὸ Νοσίοῃ οηἀοανυουτζοᾶ [0 βυρροτί δὶβ ὨΥΡοΙΠθδὶ8 ὉῪ δ] οσίηρ ἐπὶ 1π0 δ Ἰ:ς 
ΟΡ βέ]οβ οοπίδίῃ ααοίδι!Οη8Β ἤγοπι [809 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ; δηὰ ἢἷβ ΒΥροί οϑὶϑ 88 ΣΟ Ώ ΠΥ ὈΘΘη 
δαἀοριοὰ ὈΥ Ὧτ. ΤΊ ΠΟΟΝ ἴῃ 8 “ ΤΠ) 88ΟΣ Δ ΟΠ" ἱπ ΓΟ ΠΟΡΟΤΎ ἴ0 1Π6 δία  οὗὨ [18 ῬοΟΚ. ὮὯγτ. 
Τ΄. ἴδ πχαδὶ "6 δοκηονϊοάροάα, δ88 οοηδποιοα [εἷ8 γοῦν οὗ (6 δα )οοΐ ἢ 648] ᾿ΠΡΘΏΟΙΥ 
δηὰ 9Κ1}}; θὺϊ [06 ΔΥΌ ΘΏΐ8 ον 1Π0 ἰαίς ἀδΔίθ τὸ ἀθοϊβίνθ ἴ0 [80 υτίϊοσ οὗὁὨ {1686 ῬΑρθ8. 
ΤΒΟ οΟἸ]θοιίοη οὗὨ ΥΘΥΓΌΔΙΙΥ ῬΑΓΑΙ]ΟΙ ῬΑΒΒαρΈΔ, Ὀούνγθοη [80 ΑΙΡΟΟΑΙΥ͂ΡΘΘ ἀηὰ [πὸ ἘΡί5:1685, ἐδ 
1:88 Ὀδθσι ἔΌγΟΙὈΪΥ͂ Οὐδοσνυθά, “ ἌΡΡΘΑΣ 10 σου ἴδαὶ [16 δροβὶ!θδ 'ῃ ζΘΏΘΓΔΙ ΟΓΘ Ὑ76}1 80- 
ᾳπδϊπίοα τὰ ἴπ6 δ )οοίϑ Θοποογηΐηρ ἩΒΙΟΗ Β., σοδπ Ῥγορδοδῖθα, θα τδδὲ ΠΟΥ ΚΗΘ 
[π6πὶ ὈΥ ἴδο ἰῃῆσθησο οὗ 186 δδ)6 ΗΟΙΥ͂ ϑρίσίς πο ἀἰοιαιοὰ (θαι ἴὸ 8ι. Φοη. ΤΤδὸ 
ΟΧΡΙΟΒΘίΟηΒ ἱπ αποδίοη, (δογοίοσο, ΤΈΣ σοπιηοη [0 811} (Π6 ἱπβρίγοὰ ὙτΟΣΒ οὗ ἴΠ6 ΝΟῪ 
Ταβίδιηοηὶ," Τονηϑοηὰ Νοῦν Τοβιδπιοηῦ δυγδηροα ἴῃ ΟΠγοποϊορίοδὶ Οχσάοτσ, νο]. 1]. ἢ. 658. 

[Τῇο Νογοηὶς ἀδίο οὗ 86 Αροσαῖυρϑθο [88 οἵ ἰαΐθ Ὀθθὼ αγσυαθὰ οἡ στοπηᾶβ οὗ ἰηΐοσγηδὶ 
ον άσῃοο, οΒρθοία γ Ὀαδβθᾶ οἡ δὴ ἱπιογργοϊδιοη οὐ ὁδαρ. χυ]ΐ. 10. ;} διιῖ (5 οοηϊτοάϊοίδ [86 
ΘΧΡΓΒ8 ἰοΒΕἰΠΙΟΠΥ͂ οὗἨ Ιγοηδοιι8, 0 τοοοίνοα ἰπίοττηδιίοη τοϊδενα ἴο [86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒ0 ἔτοπι 
εἰν ΜΝ ̓λὰ Κπονῃ Φοὶπ ἴδοο ἴο ἴδοο ; ἰξ 4180 βιϑϑΌπι68 8. οογίδί ἱπίογργοί δι !ο 88 πῃ- 
ἀομπθιοά. 



θ34 7ηἰγοσμοίέοη ἴο ἐδοὸ Λίριο Το εζαηιοηΐ. 

ΤΩΟΓΆΪΒ, τ ΒΊΟΝ Οὐ] ποῦ μανο ἴδῃ 0]806 1 (86 γ μαὰ ποὺ θθθῃ μ]δηιοά 
ἴου ἃ. ΘοῃβΊ Δ γΆὉ]6 πιθ6. Τῆπδβ, (86 ομυτοῦ οὗ ΕἸΡμθβαβ 18 οϑπϑυσεά 
ἔοσ βανιηρ ἰοἷν “Ποῦ ἢγχϑί ἰονθ. ὙΤδί οὗ β'γάϊβ ““ δα ἃ ἤδη ἴο ]1ν6, 
Ὀυΐ νγ88 ἢ ὙΠ οἔυχοῖι οὗ Τ,Δοαϊοοα μεα [4116 ἱπίο 1 Κούγδστα- 
Π688 δηἀ πα! ἤθγοηοθ. ΝΟῊ {πὸ οἰυτοῦ οὗ ΕἸρμοϑαδ, ἴου ᾿πβίδπιοο, γγᾶ8 
ποῦ ουπάοα Ὀγ Ῥαι] ὑπ} {86 Ἰαίζον ματί οἵ ΟἸδιαιυββ τοῖρῃ ; δπά " 
ΜΠΘΩ Ὧ6 πτοίθ ὅο {πθῖὰ ἔτοτα Βοσηθ, Α. Ὁ. 6], ἱπβίβδα οὗἵἩ σερσουϊησ 
{μ6 πὰ ῸΣ ΔΩΥ͂ νγαπὶ οὗὨ ἰουθ, μ6 Θοσῃσηθῃαβ ἐμοῖς ᾿ονθ δηα δῖ. (ΕΡΒ. 
1, 16.) Ἑυγίδοσν, [Ὁ ἀρρθᾶτβ ἔσοτα (μ6 Βονοϊδοη ἐμαὶ [6 ΝΊΘΟ]ΑΣ ἴ8Π8 
ξοστωθά ἃ. βεοῦ ἤθη {μ18 ὈΟΟΚ γγὰ8 ει θη, βίποα ΠΥ ΔΓΘ ΘΧΡΥΘΒΕΙΥ 
ΠΑΙ]Θα: ὙΠΘΓΘΑΒ {ΠΟῪ 8.6 ποὺ ποίϊορα ἱπ {86 τχιηρθ οὗ ἐπ6 ΟΥΒΟΣ 
ΔΡοβίίθβ. [{ 18 αἷβο ουϊαθηΐ, ῸΠλ νϑυϊουβ ρϑββαρθϑ οὗ 6 Ἐν] δος, 
1παὶ ποτ δα Ῥθθὴ δὴ ορϑῃ ῬΘΙΒΘΟΌΠΟΙ ἴῃ ἐμ6 Ῥσγουποθβ. «}ο0δῃ 
ΒΙπγ86 1} μδὰ Ὀθοι Ὀδηϊβῃθα ἱπίο Ῥδίτηοβ ὉΣ {6 ἐαϑτηοην οὗ “6 βυϑ. 
ΤΈΘ ομυγοι οὗ ΕΡΒθδβιβ (ΟΣ 1ΐδ Ὀ1ΒΠΟΡ) 18 δοπησηθηθα ἔὺσ 118 ““ ἸΔΡΟΣ 
Δηα »αξίοποο," ἩΙΟΒ βϑοιὴβ ἴὸ ΡΥ ροσβοουξοη. ΤὮΏΪΒ 18 8.}}} πόσο 
ἜυἹἀθηῦ ῃ [6 ΤΟ] ονηρ δά άγθεβ ἰο ἴπ6 ομυχοῦ οὗἁὨ ὅὄσαγτηα (Βον. 1), 9.): 
4] Κηον {ΠΥ ποθ δηα ἐγίδωζαέίοη," ϑλῖψιν: πιο ]αδὲ ποτά 
Αἰ γαγ8 ἀθποῦίθβ ροεσβοουοη 1 [86 Νονυν Τοβίαπηθηΐ, ἀπά 18 8ὸ αχσρί δἰ πὰ 
1η {86 0] Οἱπρ νΟΥΒ6. 
Τα, ἴῃ Εν. 11. 18. τ. ΘΠ ΕΟ, 18 ΓΔ 16 οὗ ἃ Τ,ΑΓΕΥΤ παπιθα] Α πέρα, 

20 γ͵χδ8 ρυΐ (0 ἀδδίῃ δἱ Ῥογσρδίθῶοβυ ὙΠουρῊ δποιθηῦ Θοο 6 δ δϑοδὶ 
ΠΙΒΙΟΥΥ͂ ΚΊΥΘΘ υ8 ΠΟ 1 ΟΣτηδύοη ΘΟπΟΘσπΐπρ' (818 ΑΠΕΡΔΒ, γοὺ 1᾽ 18 σοὺ- 
ἰδίῃ, δοοοσάϊηνσ [0 411 {Ππ6 συ]68 οὗ ἰδπράαρο, δαὶ Ἡμιδῦ 18 ΠΟΘ βδὶα ἷ8 
ἰο Ὀ6 υπάοτείοοά [106 γΆ}1γ, πα ποῦ ΤΩ ΒΕΈΟΆ ΠΥ, 88 οι Ἔχ ροβ[οΥ8 ἤδΥς 
δχρίαϊποά ἃ, ποθ, {μογοίοσα, (86 ροσβεοιοῃ, τηθηθοηθᾶ ἴῃ {86 
ἴῆγοο γϑῦ ομαρίοσθ οὐ 86 ΑΡοοδίγρϑθ, οδημποῦ σοϊδίθ ἰο 1π6 ἐπι οὗ 
ΟἸαυάίυ8, το ἀϊα ποῖ ρῬογβοσυΐα "Ἢ ΟἸτϑδηϑ, ΠΟΥ ἰοὸ [86 [1π|6 οὗ 
Νοτο, οδα ρογϑοουίοι ἀ1ἃ ποῦ ΤΟΔΟ. ἴπ6 ῬὈΓΟΥΙΠΟΘΒ, 1ὲ πηυϑὺ π6065- 
ΒΆΓΙΪΥ 6 τοΐοσγοα το Του τϊδη, δοοογαΐησ' ἴο Θοο] δ αδίοαὶ ἰγαα! θη, 
Τοπι Δ η 8 ἀοαίδι 18 τοϊαίθα ἕο πᾶνθ Ῥαρρθηοά ἴῃ ϑορύθμθοσ, Α. Ὁ. 

96.0 ΤΠ ΟΠ γιβίίδη ὌΧ! ]ο8 οσο θη ᾿Ιρογαίθα, δηα “0 τγαϑ ρδσ- 
τηϊ 64 ἰοὸ τούτη ἰο ΕΡΒοδιβΒ. Α8 ἤοΥΘΥΟΣ, [86 ΘΙ ρΟΥΟΥ Β ἄθοθδβθ, 
δηᾶ {πΠ6 ρΡογιαϊββίοη ἰο τούασῃ, οου]Ἱᾶ ποὺ θ6 Κόνῃ ἴῃ Αβια ᾿τητηθα! δία υ, 
ΒΟΙῺ6 ἐἰη6 πχαβὺ Ἰηΐοσνθηα Ὀοίοσα {Π6 ἀροβίϊα δου] ὃ6 δἱ 1: Ο ΓΕ οἰ ὑΠῸΓ 
ἴο τῦῖϊθ 106 ΔρΡΟΟΆΪΥΡθ6 αἱ ΕἸ ϑϑιβ᾽, ΟΥ ἤο Βοῃμᾶ ἐὺ ὈΥ Π)ΘΒΒΘΗΡΌΣΒ 
ἔγοιῃ Ραίηοβ, ἯΥ6 οοποϊαάθ, ὑπογοίοσο, σι Ὁγ. ΜῈ}, 1.6 ΟἸοτο, 
Βαβπασο, Ὁγ. Ττάπον, ΒΙβῆορ Τοια]ης, Ὠγ, Ὑοοάδουδο, δηαὰ οἴμοσ 
ΘΙὨΪποηΐ οΥἹ 168, ἴῃ Ρἰδοῖησ [86 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΘ τὰ [86 γοαγῦ 96 οἱ 97. 

ΙΝ. Τηο ΟσΟΑΒΙΟΝ οὗ πεϊπρ [6 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΒΘ 18 Βυ ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ ον ἀθης 
ἔγτοτα {π6 ὈοΟΪΚ [861 Φοδη, Ὠρὶηρ ἴῃ 6Χ1]6 ἴῃ {86 Ἰδἰαπα οὗ Ῥαΐχψιοβ, 
18 ἑανουγοα ὙΠ} [86 ΔΡΡοάσβηοα οὗ [π6 Ἰωοχὰ «6808 ΟΝ γῖβῦ ἰο εἴπ, ἀπά 
18 Σαρθδίθα]Υ σοσητδπ θα ἰὸ οογωμ [0 τΓΙΠ Πρ [86 ΥἹΒΊΟΠΒ ὙΠΟ Π6 

1 Βοδυβοῦτο οὐ 1,Ἐπίδηϊ, Ῥγύϊαοο βὰν ᾿ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΟ ἀθ δαῖπὶ 2682, ΡΡ. 618, 614. 
8 Ἑτοῖὴ [Π6 ΟΧΡΤοβδίοη ἴῃ ΒΟΥ. ἱ. 9. “ 7 γα8 ἐπ ἐδε 7εἰε 9.7 Ῥαΐπιοι,᾽ Ὧτ. Ὑ] οοάδοτιδοὸ 18 οὗ 

ορίηΐοῃ ἴπαὶ ἘΠ ΟΓΟ δθοῖβ το Ὀ6 ᾿ἱπίθτΆ] ουἱάθποθ ἴδδὲ ἴη6 ον Ἰδιϊο ῬγᾺ8 Ὑτ 6 ΔδῈΣ δὲ. 
Φοδη μδὰ ἰοδ ΡῬαδίωοβΊι Βαὶ (Πϊ8 8 ποῖ φοποϊπαῖνο ; [0 6296 ἰῃ Βαςῖ ἃ 6886 ΓΕΙΌΣΒ ἴο0 [06 
εἶπα ἤθη ἴπ6 Ὀοοκ νου]ὰ Ρὸ τϑοοϊνθα, δηᾶ ποῖ ἴο ἴδιο τογέΐδγ᾽ 4 Ροϊπὶ οἵ υἱοῦ. 

8 ΜΙΟΒδοὶία, το]. ἦν. ῃῃ. δ618---δ2ῶ8. Ι᾿γάποσ, ϑγο. τοὶ. υἱ. Ῥρ. 688---688. ; 4ἴο. τοὶ, ἰ. 
ΡΡ. 450----58. 1»)γ. Ἰοοάβιοιιεο᾿Β Πἰδϑοτίβείοη, ΡΡ. 6---25. Ῥγιὶ Ιηἰτοὰ. δὰ Νον. Τοβῖ. 
Ῥ)» 120---ὄἢ 82. 



Οηἡ ἐδ Βοολ 9 Ἰευοϊαζίοη. θ8ὅ 

Βα μ6]4. (866 Βν. 1 11. 19., ἅν 1. 8. 12. 18., 11]. 1. 7. 14., χῖν. 18., 
χῖχ. 9., δῃᾶ χχὶ. ὅ6.) ΤῈ ΒΟΟΡῈ οΟΥ ἀοβιρῃ οὗὨ {π18 ὈΟΟΙΚ 18 ὑπ ίοϊά ; 
),γϊ, σ,ΘΏΆΘΓΑΙΥ ἴο ταᾶκα ἰσθόνσῃ ἴο {Π6 ΔρΟΒ[16 “ {π6 ὑπηρδ τ ΒΙοἷ ἀγοἢ 
(.. 19.), (μαῦ 18, (86 ἴδῃ Ῥχαβοηΐ βίδίθ οὗ [86 Ὁ σίβιιδῃ οπαγοῆοβ ἴῃ 
Αϑία; δῃά, δεοοπαϊν, δπα ῬΥΙΏΟΙρΑΙγ, ὕο σουθὰὶ ἰο ἰτὶ “ ἔπ6 ἐπϊηρβ 
ὙΠΟ 88}8}} Β6 βογοδενοσ," ουθηΐβ ΘΟ ἢ ἰοδα οἡ ἰο [Π6 ΟοὨχΟΙ Β ΘΟηδυπ- 
τηδίϊοη ἴῃ ρίοσγ. ““ ΤῊ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ [886 Βοναϊδίοι,᾽" βαγβ ὨδΌαΖ, 
““πγ88 ἀοεὶρῃοα 848 ἃ βίδησιηρ' τηοηππιϑηῦ [0 ὕΠ6 οΘΠΓΟΝ, ἴο Κποὺν Ἡγμδΐ 
ἀδβεϊπίθβ αἰἰθμάᾶ ἰδ; δηά ἰμαὲ, 6 πῃ τλθ βμουά δβυΐξον ἴοσ ἰῃ6 πδιὴθ οὗ 
ΟἸσῖβὲ, {86} τηῖσῃῦ μοῦ Βπα βοπιθ οΘοῃβοϊδίοῃ Ὀοίἢ ἕο σ ὉΠθσηβοῖνο8 δδὰ 
ἴον {16 οἈτΤΟἢ : - Ὁ {Ποιηβοῖγοθ, ὈΥ ἰδ6 ῬὈγοβρϑοῦ δπα οογίδι ἰγ οὗ ἃ 
ΤουαΓα ; --- ὋΣ [86 σμυγοῦ ὈΥ [86 ἰοβμμοηΥ ὑπαὶ ΟἸγῖβῦ ΠΘΥΟΥ ἔΌΥΒαΪΚ 8 
1, δυῦ ΜΨ11 ΘΟΠΟΌΘΣ δὲ Ἰαβϑί.ἢ 

Υ. ΤμῸ Αροσαῖγρβο, [μογείοσθ, οομδιβίβ οὗ ὕνγο ρυῖποῖραὶ αἰ Β᾽Ο8 
ΟΥ ραγίβ ; ΥἹΖ. 

Αἴας [86 616 οὗἉ [86 Ὀοοῖς (1. 1---8.), 

ῬΔΛῈΤ Ι. οοὐπέαϊπα ἅ εἶσι, ἐδ ““ ἐδέησε ιτιολίον ατὸ;" ἐλαὲ ἰδ, ἐΐδο ἐδόη 
»γ6ϑοηὲ δέαΐε 7 ἐα ολιιγοΐα8, 

5ΕΟΤ. 1. ΤΒΟ Ἐριβι16 οὗ Φόβὴ ἰο [86 ϑονθὴ οὨυσΟ 68, απα ἢ18 δο- 
οομπηῦ οὗ ἐπ6 Δρρϑάγϑησοο οὗ ἔπ Ἰωμοσὰ “6818 σι [Π6 Βγιαῦο]5 οὗ 
818. ΡΟΥΤΟῦ, ὑοσϑίμοσ τ  (Π6 ΘΟΙΩτα:ββίοῃ σίνοῃ ὈΥ δΐτα (0 {Π6 
ΔΡΟΒΙΪθ, ἰο τσ τ δῦ μ6 θ6 0148, (1. 9---20,) 

ΘΕΟῚ. 2. ΤῸ Ααἀάγοββ οὐ Εριϑς ἴο {86 ΟΠυγοῖ αἱ ΕΡβοδβυβ. 

μενα, ΕΝ ἈΑαάγοβα οὐ Τρ! 8016 ἰο {86 Ομυχομ δ βιαγσμδ. 

ἘδοΣ τω τω Αἀάγοβθβθ οὐ ΕΡΙβ]8 ἰο {π6 Οδυσομ δ Ῥδγρδχηοβ. 

Βκῦτ, δ Τὴς Αἀάτοιν οὐ Ἐρίοιϊο ἰο ἐμο Ὁμυτοῖι δὲ ΤἈγαϊτα. 
- δ παν Αἀάγεββ οὐ Εριβι]6 ἰο 186 ΟἸυτο αὐ ϑαγα!β. (111. 

ἐπι το . Το Αἀάγοϑθβ οσὐ ΕἸρ'β] 6 ἴο (86 ΟΒυΣΟῖΙ αὖ ῬΒΙ]ΔαΘΙρμ Ια. 
(.. 7---13.) 

5ΕΟΤ. 8. Τὴ6ὸ Αἀάγοβθ οὐ ΕἸ! βῖ16 το 116 μυχοῦ αἱ 1ωδοάϊοθλ. 
(ἰἱ, 14---22.) 

ΤΒ6 βονϑὴ ομυτγοθ 68 Οὗ [,ωγάϊδῃ ΟΥ ῬΥΙΟΘΟΙΒΏΪΑΡ Αδβὶα, ἴο τὶ ἢ {8686 ΕἸ ἰ8.168 6,6 
ἀγοββοὰ, ἃγὸ βυρροβθα ἴο αν Ὀδθῆ οἰδηϊθα ὈΥ ἰδ6 ἀροβίϊο δὰ] δηὰ 18 δββ᾽ϑίδη 8 

ἀυτίηρ ὑπο ῖγ ταϊηιβγ. ΤΈΘΥ 116 ΠΟΑΣΙΥ ἰῃ δὴ διῃρῃ! Ποαῖγα, δα ἅτ δ ἀγοβϑοα δο- 
οογαϊηρ ἴο {μοῖν σοορταρθ!οαὶ ροβι οη8. Ὑ᾽ισησα δηἃ ΟἾΒΕΣ ΘΙ ΠΘηὗ σΟΙτηΘηἰδύοΟΥΒ 
Βᾶνθ ΒΌρΡροβοα (δαὶ ἴ86 βουθὴ Ερ᾿81168 ἴο [88 οἱ ὥρται γΡιϊο Ομ τ 65 ἃ ργΟΡΒΘΙΙΟΔΙ οἱ "ἡ 
80 ΣΔΗΥ͂ ΒΘΟΘΒΒΙΥΘ ῬΟΙΙΟαΒ δηὰ βίαίθϑ οὗ [86 ς τβεὶ ἦν ἔγομπι [86 Ὀορίημηϊην οὗ ΟἾγὶ8- 
ΟἸΔΛΠΥ ἦο [86 ΘΟμδυχητηδίίοη οὗ 811 ἰμίηρβ. Βαὶ [Ὁ (μ18 ορίπίοη, Βίδμορ Νονίοῃ 
ἀμίη Κ8, ἔμογθ ἀ0θ8 ποῦ ἄρρϑᾶγ ἴο ΡῈ βυβοιθηῦ ουϊάθῃςθ, δπὰ ἴζ 18 πὶ ἔδοῦ οοπίγδαϊοϊοα 
Ὀγ ἴπ6 ὈοΟΙ οὗ Ἐδνοϊδσοῃ 10861{: ἔον ἐδ ἰαϑὲ βίαϊβ οὗ (86 οἰ αγο οὶ 8 6 γα ἀσβογι δοὰ 
88 ἴ86 τηοδὺ βἰοσίουβ οΥ 811, θυ ἴῃ [86 Ἰαδὺ βίδίβ οὗ {8686 Ερ 8.168, (μδὺ οὗἩἨ 1,.δοάϊοθϑ, 
186 οΒυτΟΙ 18 ΤΟρΥοθοηϊθα 88 “ ὙΓΟΙΟΒοα δα ΤᾺΙΒΟΓΆΌΪΕ, ἀπ ροογ, δηὰ ὈΪπά, δπὰ 
πακοὰ." Βυῦ (πουρὰ [8686 ΕἸΡ18:168 Ββᾶνϑ σαῖβον ἃ ᾿Π 6 γα] (8 ἃ τηγ8.168] μὐῤρενὰ ὦ 
γοῦ {Π6Υ οομύδίπ Θχοθ ]οπῦ ρῥγθοορίβ διὰ οχβογιδίομϑ, οοτηπιοπάίοῃβ δῃα ΣΘρτγοοίβ, 
ῬτΟπ ἶ868 δηα ἐπγοαϊοπίηρα, τ ΒΙοἢ ἀγα σδ]ουϊαιοα ἰο αθοτά ᾿πδοίσυσίοη ἰο ἴμ6 ππινογβαὶ 
ΘΒ ΓΟΣ οὗ ΟἸγτὶδὶ αὖ 4}} ἴἴταθθ. “" βογθ ομυσοῖοβ," Ὠγ. Η6168 τοιρλγκβ, “ Κα [Π086 οὗ 
δυγάΐ8, ΤΗγελῖνγα, δμὰ 1ψδοάϊςοα, ἄστὸ ᾿υκΚονσια ἀπμα στοϑίὶγ οοτυρίοα ; οὐδ ΟΓΒ 'ῃ ἃ 
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τηϊχοα δίδίθ, 88 ἴποϑα οὗ Ερδοβυϑ δηᾶἃ Ῥουρᾷπιοϑ; δηᾷᾶ δβοιηα 5{}1}} συἱοΐ, ΟΥ̓ ΓΑ οΥ 
βουτιδίηρσ, δηὰ βαγα ποῖ ἀθηϊοὰ (88 δὶ. οὗἁἨ ΟὨγδῦ, 88 β'πιγτηα δηὰ ῬΈΣ οἰ Ρμΐα. 
Ἀπὰά [δε δαπηοηϊ ἰοηβ δα ἀγοββοὰ ἴο ἵμοα .--- 1. Τὸ τορϑηῦ δηὰ σοίοσι [Βοἷσ υσαγβ :-- 
2. Το τοὐθοῦ ἔμ]96 δροβίὶϊθβ δηὰ οογσγιρὺ ἀοοίγϊ 68: .---8. ΤῸ τοδί {ποὶγ μδιθηοα 
δῃα βἰοδα(ββίῃθβ8β ἴῃ 86 1}; --- 4. Τὐημάον (6 ῬΘΏΔ]Υ οἵὗἨ δανίηρ {μοῖγ " Ἰδσὴρβ σὰ - 
τηογοα,᾽ οὐ (δεῖν οδίβ Ὁ} 86 ἃ Ομυσο 68. ΘΧΌΙησο  βῃσα --- 8.6 ΘΑΌΔΙ δἀάτοβθοὰ ἴο 4]]. 
“- ἐλαὶ λαίὰ απ εαν', ἰεί ἀπ ἄδαν τολαΐ ἰλ6 ϑρίγιξ δαϊδ ἰο ἰλ6 ολιγολοδβ᾽ ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ." 
(Βεν. 11. 29.. 111,.22.}} 

ῬΑΒῪ 11. οοπέαϊπϑ α ῬΥορῆοον Γ᾽ ἃ μέλλει γένεσθαε, ““ ἐλδ ἐλέησε τολιοὰ 
ϑμαϊ! δ Λογοα εγ,7 οὐ Επμίμγο «ἴσος, ἰο ἐδε ΟαΟταπαά Οοπεοιπιπιαξίοπ οΥΓ 
αἷὶ ἐλίπσϑ. 

ΘΕΟΥ. 1. ὙΠῸ τορσγοβοηίδίοῃ οὗ {86 ἀϊνὶπο σΊΟΥΥ. ᾿ἱπ ἤθάνϑη. (1ν.) 
ΘΕΟΤ. 2. ΤῊ βϑα]ϑᾶ Ὀοοκ, πὸ Τὰ το ΟρθηΒ 1, δῃὰ {86 ᾿γαῖβοβ 

Βαηρ ΕΥ̓͂ {8:6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ οδΟἿγ. (ν.) 
ΞΕΟΤ. 3. ΤΟ οροπῖηρ οὗ ἴπ0 Ηγβῦ βὶχ 86418. (ν1.) 
ΞΈΟΤ. 4. ΤΏ θθδ!ηρ οὗ [πΠ6 Ὠυπάγοα δηά ογίγ-ἔουΣ ἱμπουβαηά, ἀπά 

[88 ρτγοϑϑῃίδάοῃ οἵ [Π6 ρα] - θασίπρ τυ τα 6 Ὀαέογα [Π6 ΓΠΓΟΊΘ. 
ΥΊ. 

ἐς ̓  ΤΠ6 οροπΐησ οὗ (16 βουθῃΐῃ βοαὶ, δπὰ ἐδ δὶχ ἢγδβε 
ἰγυπιροίδ, δηα {Π6 Ῥγορμοῦϊο δοτωμιβϑιοι ἴο Φοἢη. 

81, ΤΏ οροηΐηρ οΥὉὨ {86 βανθηῖ 868], δηὰ (86 ΘΟΙΛὨλιβδίου ἰο ἰδ6 δῆροὶ πῖ8 ἐπα 
βονθη ἰγυπιροῖθ. (ΥἹ]]. ]---ὖ.) 

81. Τὴ ῶισ ἄγβο ἰσυμυροὶβ (ν]}}. 6--12.), δὰ ἴτ[6 ἀδηυποίδιοι οὗὨ (6 ἰῆγεο 
ψ0659. (18.) 

81}. ὟΝ ῇλ τυαπροεὶ ἀπά {86 ,γϑέ ποῦ. (Ἷχ. ]--12.) 
ὃ ἵν. Το δἰχίλ ὑγυμροί δπὰ [86 δεοοπ νοα. (ἰχ. 18---2].) 
ὃν. ΤΊ ὅγβε ρχορμοίϊοαὶ ν᾽ βίοῃ οὐ [86 ὀρθὴ {{{||6 ὈΟΟΚ, [86 πηραϑυγίηρ οὗ ἐμ6 

ἰδπιρίο, δὰ {Π6 ὑνχο τυϊΐη68868. (ΣΧ. 1---1]}., χὶ. 1--] 4.) 

ΘΕΟΊ. 6. ΤῊΝ ΕΟΌ ΠΕ ΠΕ οὗ [86 βουβδῃί ἐγυσαροί ---- [86 γίβίοη οὗ ἐμα 
ὙΟΠΊΔῺ ῬοΟΥβοουξοα ΟΥ̓ {μ6 ἀταροη, δμὰ οὐ {Π6 τ 114 ᾿οαβίβ ἔτγοιῃ 
16 868 δῃά ἔτγοση [Π6 ἰδπα. (Σὶ. 1ὅ----19., ΧΙ]. ΧΙΝ, 

ΞΈΟΤ. 7. ΤῊ νἱβίοῃ οὐ [16 Ἰζϑὰρ δπά {86 Ὠυπαγοα δπά ἔογίγ-ουν 
{πουβαπᾷ αἰδοῖ οἡ Μίουπί ὅ΄!᾽οη, δῃα [6 Ῥγοοϊδηγαίοηβ ΟΥὁἨΎ ψάγη- 
168. 

81, 86 [80 οὐ Μουπί ϑίοη. (χὶν. 1---δ.) 
δ 11, ΤΙ σδί δηροὶ ῥγοοϊδίηιβ. (χίν. 6, 7.) 
ὃ τ, ΤῊ δεοοπά δΏρσοὶ ργοοϊδίτηβ, (χῖν. 8.) 
ὃν. ΤΊιο ἐλίγα ἀπ κεϊ Ῥγοοϊδίπιδ. (χὶν. 9---]2. 
ὃν. ΤΊα Ὀ]οββθάμοαβ οὗ ἴΒοβθ τΠῸ αἷδ ἴῃ ἴδ:6 [ωοτὰ ῥγοοϊαϊπιοᾶ, (χὶν. 18.) 
ἢ νἱ. ΤΒε νἱϑίοῃ οὗ (86 Βαγνοϑὺ δηὰ (6 υἱηΐδρϑ. (χίν. 14---20.) 

ΠΈΟΥ. 8. οοηῃΐαϊηβ (86 ΒοΥθῃ υ]818 δηἃ 1π6 δρὶβοάβ οὐ (16 μαυὶοί οὗ 
ΒΥ οι δπα δογ (8]]. 

8 1. ΤΏΟ υἱβδίου ῬγΘΡΑΥΔΙΟΣΥ ἴο [86 δαυϑῃ υἱβ]8. (χν. χνΐ. 1.) 
8 11, Τηδ ρουτγίηρσ ουῦ οὗ [Π6 βανϑῃ νῖα]5. (χυὶΐ. 2---2].) 
δ Πἰ. ΤῊΘ στοαὶ Βαγοί, οσ Βαρυίοη. (συ) 
ὃ ἷἱν. ΤΕ γυαάρτηοηὶ οὗἁἨ ΒΑΌΥ]ΟΩ οοηἰηποά. (χν .) 
ὃ ν. Ἐχυϊιδίίοη 'η ἤθανθη οὐαν [86 ζΔ]]16η ΒΘΡΎ]ΟΩ, δηἃ προη {8:6 Δρργοβδοῖ οὗ ἴπῈ 

ὩΘΥ͂Υ 6γυβαίοτη. (σὶσχ. 1--- 10.) ; 

1 Ὧγ. Ἡλ]οδ᾿ 8 ΛΠ γβῖβ οὗ ΟἸὨΓΟΠΟΪΟΡΎ, νοΐ, 11, Ῥοοῖς ἱΐ. Ρ. 1294. Βίδδορ Νοινίοπ᾽  Ὠϊε- 
δογδιΐοηβ, νοὶ. 11, Ρ. 167. 
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ΘΕΟΤ. 9. οοπίείη8 ἴπ6 ργβμά οοπῆϊοί, {π6 τὰ] θηπίατα, (ἢ οΟπΗ͂ϊος 
ΤΟΩΘΥΘΩ͂, {μ6 Ἰυδρταθηΐ, ἀπ [Π6 ὩΘῚ ογοδίοῃ. 

ὃ 1. ΤθΘ ΔρΡΡΘδσϑῆοθ οὗὨ 80 Ιμοτὰ πῖῖμ Εἷ8 “ὉΠ υγοσβ, ἴὸς Ὀδει]α δηά νἱοίοτγ. (Χἰχ. 
1] ---18. 

8 [', ὙῊ6 οοηθιοῦ δηὰ νἹοίοσυ ονον [86 Ὀϑδβὺ δπὰ [8188 ρσορβεῦ. (χῖχ. 19---21.) 
ἢ 111. ϑαΐδῃ θοιηᾶ, ὑπ 6 τοδί τοϑυτγθοίοῃ, ἀπ ὰ [86 τὰ] Π]Θηπ τ. (χΧχ. 1---6.) 
ἢ ̓ν. Ἂν Ἰοοβοᾶ, ἀδοοῖνοϑ {116 παίΐοηβ, δῃ ἃ 18 οαϑὺ ἰπΐο 86 Ὀυγηΐπρ ἰακθ. (χχ. 

7---10. 
ὃν. ΤῊΘ ρόπογαὶ ΤΟβΌγΓ οὕ. δηᾶ δηαὶ Ἰυάρτηοηΐ. (ΧΧ. 11]---1δ.) 

ΘΈΟΥ. 10. Τοβοσροι οὗἁὨ [6 πον “6 γι Βα θ. (ΣΧὶ., χχὶ!, 1---δ.) 
Το ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ. (ΣΧΙΙ. 6--2].) 

ὟΙ. Νὸο Ῥοοῖϊς μ8 ὈΘ6 ἢ τΔΟΓ6 ΟΟΙΠ 6664 ΠΡΟῺ, ΟΥ̓ 88 σίνθῃ σἶϑα ἴὸ 
8 σΎΟΑΙΟΣ ψΑΥΙΟΥ Οὗ ἱπίογργοίαϊομβ, ἔμαπ {86 ΑΡοοδίγρβθ, σῇ ἢ 88 
6νο" Ὀθθη δοοουη(οα {86 ταοβύ αἰ ἤου ρογομ οὗ [6 Νονν Τοβίδπιθηί. 
ΤΙ ρυγαῖίνα ἰδησιαρα πὰ ὙΒΙΟΩ {Π6 ΥἹΒίομΒ δῖθ αἰ γοσθα ; {86 
ψϑυΊοΥ οὗὨ βυταρο]8 ἁπάον ὙΒΙοῖ (6 ονθηΐβθ ἀτῸ ρῥγοϑισπιῆοα ; (Π6 6Χ- 
ἰοῦ οΥὗὮὨ 186 ῥγορβοίϊοαὶ ἱπέοστηδϊίοη, τ] ἢ ἈρΡΡΘαγΒ ἴο ρογνδάθ 4]]} 
8668 οὗ [86 δι μέβδη οδυγοῖ, αῇοσγα [1{{|16 ΠΟρΡ6 οὗ ρεγζεοῖ υπὶτγ οὗ 
ἡυάρτηρπῦ ἴῃ 118 6] ποϊἀαίλοῃ, {1}} ἃ ΠΆΓΟΣ Ῥγόσθδβ οὐ {1π|6 8.18}} ἴδνβ 
ΤΙΡΘΠΘΑ τροτο οὗὨ {π6 Θυθηΐβ ἔοσοίοϊἁ ἴῃ 10, αἀπὰ πᾶν ρίνθη ΒΆῸῚ ΒΟΟΡ6 
[ο ᾿ηνοβρϑίοη. ἢ 

Βοίογειηρ ἴΠη6 ταδᾶοσ, ἰπογοΐοσα, ἴο η6 ψόσκϑ οὗ Μαϑάορ, Ὠϑδυθυζ, 
διν ἴδαδοὸ Νονίοι, Βίβῃορϑ Νονίοη δῃὰ Ηυτσά, ᾿μοτιδλη, ΕἌθοΣ, Ἀγ. 
Ἡλ1]68, δῃᾶ οἰποῦβ, γὰο δᾶνα αἰϊοιηρίοα ἰο 1] υβίγαΐθ (686 δ Ὁ] 16 
ΔΠῸ τηγδίθσϊοιιϑ ΡΙΌΡΠΘΟΙΘΒ, δηα Θβρθοῖα! ν ἰο {6 ᾿οαιτιθα δηα μἱουβ 
Ἰλθουγβ οὗ Ὦσ. ΝΝΥῆα͵οοαάδποιβο, νγθ β4}} δοοῃποὶ δ {819 αγίϊοϊθ τ τἢ6 
[Ὁ]]οννἱπρ᾽ ΠΟ Π8 οὗ Ἰηἰογργοίδίοη, 1 οὰ αν 66 πη ῥγοροβοὰ Ὀγ {868 
Ἰαβ- θη] οηθα ομϊηθηΐ ΟΥΙΟ δηα αἸν1η6. 

1. Ὁοπηραγα {886 ἰδησύδρσο, [Π6 Βγτλῦο]8, απ {π6 Ῥγθαϊοιοη8 οὗὨ (86 ΑΡΟσΆΙγρβα 
αὶ ἰλο86 οὗἁ ἰΌΣΙΔΘΥ ΣΟν ΘΙ Δί οῃ8 ; δηὰ δάμηϊῦ ΟἿΪΥ δ οἢ! ΙΩ οΥργοίδιϊοη 88 δ.ι4}} 
ἈΡΡΘΑΓ ἴο Βᾶυβ ἴΠ6 βαποίίοῃ οἵ [μι18 ἀἰνίηα δυνμογί ἐγ. 

2, Τὕπ]6η9 ὑμ8 ἰδησύυαρθ δηὰ βϑυῃιο}8 οὗ (6 Αροσδῖγρβθ ββουϊὰ ἴῃ φαγί αν 
ῬΆΒΒΑΡ6Β ἀϊγοοῖ, ΟΥ δν] θη (Υ σθαυΐγθ, ἀποῖμου τηοὰς οὗ Δρρ]ϊοδίίοη, {86 ῥγϑαϊοζοηθ 
ΓΘ ἴο Ὀ6 ΔΡΡΙΪοα ἰο {86 ᾿γορτδβδινα οβαγοῖι οὗὨ ΟὨγίβῦ, 

8. ΤΒὸ Κιησάοπι Ἡδιοἷι 18. 186 βυδ]δοῦ οὗὨ [195 ργορδοῖϊας ὈΟΟΚ ͵8 ποῦ 8 ἐθπιρογαῖ 
Ὀυΐ 8 βρίγῖζυδὶ Κιηράοιῃ ; --- ποῦ “ἃ Κιηράοῃι οὗ {18 νον] ἃ " (Φοδη χυῆ. 86.), ποὶ 
Θϑἰβ Ὁ] 56 ΌὈΥ 186 τηθδῇ8 δηὰ δρραγαίῃβ οὐ νου] ρορ, ποὺ Ὀδαγίηρ ἴΠ6 Ἔχίοση δὶ 
ΘὨβῖστ8 Οὗ ΧΟΥΔΙΓΥ : Ὀὰῦ ρονογηΐησ (Π6 Ἰηαγὰ τηᾶπῃ, ὈΥ Ροββθδβίοη οὔ {86 τυ]ὶ 
ΡτΙπΟΙΡ 68: ἐλε ἀϊπράοπι οΥ7 Οὐ, 58γ8 οὐγ 1,οτὰ, ἐς ισλίπ ψοι. (κα χνὶϊ. 2]. 
ΤΏΘ ῃγοαϊοϊϊοηβ τοϊδίῖνα ἰο ὑμὶ8 Κιηράοπι, ΓΠΟΓΘΙΌΓΘ, ἅγὸ ἰὼ ὍΘ Βρ᾽ γι ἔμ} }γ ἰηΐοτ- 
Ργείθὰ. Ὑγδγβ, οοπαμοδίβ, δη σονοϊυὐ]υη8, οὐὗἩ ναϑὺ ὀχίθηϊ δηὰ στϑαῦ ρο οὶ] ἴπλ- 
ΡοΓῦ, δγα ποῦ {86 οδ)εοὶ οὗ {π6 Δροοδὶ γρῦϊοαὶ ῬγΟρΒΟΟΙ68 : ὉΏ]688 (ΠΟΥ ΔρΡθδγ ἴο Βαγθ 
τοπηιοίοα οΣ τοϊαγάθα ἴῃ ἃ σοηβι ΘΔ Ὁ]6 ἀσστορ ἴδ6 σραξ ργόρτθβϑδ οὗ ἴΠ6 τοὶ σίοη οὗ 
688 ΟΒτὶδῖ, τ Βοδ6 ῬΓΟΡΟΣ σοὶρῃ 8 ἴῃ (ἢ6 Ποαγί8Β 8η ἃ ΘΟΠΒΟΊΘΠΟ6Β ΟΥ̓ Ἀ18 βι )] οοἴϑ. 

“ Ηἰἷδβ τοῖρῃ 18 παν καο οι, ν μος ΟΒ γι βιϊδη ὈΓΙ ΠΟΙ Ρ᾽ 68, ΒΘ ΚΑ}, δηὰ τἰρμύθουβη 688, 
διὰ ΤΒΑΥΙ Ὺ δρουπα, [{ 18 τοίδγάθα, το ᾿ρηόγαηοθ, πραγ γ, ἸΔο᾽αἴσουΒ Βυροτ- 
βι10π, δηα το Κοάπ 685 ρσγουα]]}." 

1 Βεῖϊ. Οὐ. νοὶ, χχῖὶχ. Ρ. 191. Ἐοβοητα!οῦ (βο ο 4, νοὶ. ν᾿ Ρρ. 6]1.---619.) δηὰ Ὠγτ- 
Α. ΟἸαυκο (Ρτεοίδοο ἴο ἴπ6 Εδνοϊδίϊοσι, ΡΡ. ἰ.--χ.) ἤενα σίνοη δη δϑείσγαςὶ οὗ νδγίουβ ἤγρο- 
ἴΠ6868 χοϊαιῖνα ἴο ἴ80 ἐπίογρσγοιδίϊοη οὗ ἴμ6 Αροοδίυρβο, βοτῃη οὗὨἩ ὙΠΙΟἢ ἀγὸ 80 ΠΟ  ΘΠΠΥ 
ἐσίγαυαφαπί. 8.06 8180 (δ) τ ογ 8 Ἱπίγοάποιοη δ Νουν. Τοεβὶ. Ρῃ. 497---501. δορὰ Ηυρ᾽8 
Ιπιτοάἀαςιίοῃ, νοὶ, ἷ!. ὃ 187. 
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4. Ἧε. αγτὸ ποὺ ἴο αὐξοιηρὺ [86 ῬΑΡ ΟΌΪΑΥ οχρίδπαίίοη οὔ ἴπο86 ργορμοοῖθβ τ Ὡοἢ 
ΤοΙΩδῖῃ (0 Ὀ6 ζ018]]6ὰ,} 

[Ἴὸ ἀΐβοιβθ {86 ῥυϊποῖρίθβ οὗ δροοδὶ γρίο ἱπίδεσργθίδίου που] σὸ- 
ΔΓ ἃ Βοραγαΐα ἀἰββοσίδίοι, ἔν Ἵχοθθαϊηρ ΔηΥ αὐαϊίοπ ἡ Ἀϊοΐ οου]Ἱά 
6 ΡὈΓΟΡΟΙ͂Υ ἱπποἀυοσοα πο (818 ρἷδοθ ὈΥ {π6 οἀϊΐογσ. Τἢδ τυῖίοτθ 
τη ΟΠ Θα ΔΌΟΥΘ ΔΡΡΘΑΓ ἰ0 Ὀ6]οηρ' ἴο ΟΠ6 οἶ488 οὗ οσροδιΐοσβ.υ [10 τα 
Βα οὗὨ δϑαϑιβίδῃσα ἴο ἴμ6 ΤϑϑῦοΣ 1ἢ (86 φαἰΐοῦ βίαἑθϑ ἰἶδι Τ10646 ἴῃ πμίεὶι 
Β6 [88 Ῥδθθῃ βδοουβίοιαθα ἰο οεἰκαϑδψ 16 βυβίβθῃιβ οὗ ἱπίοσργείδ 0 
(αδίπρ᾽ ἴδστηβ το δα ὈΘΘῃ ἴῃ ρᾶτί δηρ] οΥ θα ὈΥ οἴ6γ8), δῃὰ ψΒῖΉ0Β 
[48 Ῥθϑῃ [ουπα ὈΥ͂ ΒοΠη6 ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟΠΥΘΠΙΘΙὗ ΔΥΓΑΠρΡΟΙΊΘηϊ.ὅ 
Το ᾿οδάϊηρ, βοβθίμθβ οὗ δροοδ γρίϊο ἱπίαγργθίδ οι ἀγα ἥϑμγ: 18, 

ΤΠ γοέεγίϊδέ, τορδγαϊηρ [86 ῬΟΟΙΚ 88 βανίηρ ἴο ἀο τι ουθηΐβ ἰοηρ 
Ραϑὲ : τηοϑὺ το ἴπ8 τοραγὰ (18 ῬΟΟΪΚ αββιιπηθ {μαὺ 108 ἀαίθ 18 γεσῦ 
ΘΑΥΥ, δπα {ΠῸΥ 866 ἴδμ6 αἀθβίσποίίοη οὗἉ γυβαϊθηι 88 {π6 ρτοδὺ δυθηΐ 
ἴο ἩΈΙΟᾺ 10 6868. 

24, ΤῊ οοπέπμοιδ. ΟἿ (18 βοββθίηθ 86 Ῥοοὶς 18 ἃ Ὀσορταβββῖυα 
Ἠϊδίοσυ, αἰνὰ, δοοογαϊηρ ἰο βοῖῃβ, ἱπίο ραγαϊίοῖ πατταϊζοπβ, θαΐ 
Ὀοΐηρ, 8οοογαϊηρ ἴο οὗουβ, δἰ ὑοροῦμο οοηβεοιῖνο. ΤΏοθα 80 (ῃυ8 
Τοραγα [86 ὈΟΟΚ δάορὺ (86 σδποι ἐμαῦ, πὰ Ῥσορμοῦο Ἰδηραδρθ, ἃ ἄαν 
βίδη 8 [ῸΓ ἃ ψ6α 7. 

διὰ, Τῆς δἰπιρίο ἐμίιγὶδί., ΟΥι {818 βοίϑιῃηθ, ““ 86 ἐδίηρβ το ἢ ἀγα ἢ 
τοϊαίθ ὅο 186 δοίυδὶ {1π|6 οὗἩ [86 δροβίία; τσ 8116 “ {86 {Βηρβ τσ μοῦ 
818}} 6 Βουοδίμου ἢ τοδί (0 τ βαΐ ἰηἰσγοάσοοθ (86 οομϊησ οὗ ΟἸτῖδὶ 
(Θθρϑοΐδιν ἴῃ ἃ ροτϊοά οὗ 1260 ἀαν8), βο (μαὺ ἐλὲς ρογίϊοπ οὗ ἴῃς. ὈοοΪς 
18 ἡ ΑΝ 88 Γαΐαγο, δηα οὗ οουγβα 4}1 {μαῦ Ἰδβιμ68 ουὖ οἵ 11. 

Αἰἢ, ΤῈ οτίγοπι ὑμέιγϑί. ΑΟοογαάϊπρ, ὑο [818 βοβομθ 6 016 
οὗ [16 Βουνοίδϊιοι 18 Τἴυγο. ΤῈ βονυθὴ ομυσο68 Δ’Ὸ τοραγαθα 88 
ΒΘΥΘἢ ΟΠ ΤΟΙ 68 Οὗ υὐεῖσα ὙὨ]ΟῺ εοἱϊὶ δο [οττηθα αὐοσ (86 ,,γϑέ γοδιγγεο- 
ἐἰοπ, διὰ ἰο (πθηλ 1Π6 ᾿πβίσιισο. νγα8 ἴοὸ Ὀ6 ρίνϑη : δῃηὰ {μὴ ἴῃ αυϊοῖκ 
ΒΟΟΘββῖοι ΓΟ]]ΟὟ (6 ΟΥΠΟΣ δυθηΐβ ἰμδὺ ΓΘ τθη!οῃοα, 

ΟΥ̓ ἴ686 ἔουγ βοβιϑπιθϑ {π6 ργοίογι δὲ δηα [Π6 ΘΟ που Β ἀρτοα ἴῃ 
τορδγάϊηρ (μ6 ὈΟΟΪΚ 88 ἃ το αἰϊοη οὗ βιυοοθδαῖνο ϑυθηΐβ τότ [Π6 {πη 
θη 1ὑ γγὰβ τε θη, θαΐ {Π6Ὺ ΑἸΠΗ͂ΟΣ 848 ὑὸ (86 ἐσγηιίπμβ αα φμέηι. 
ϑοῖὴθ ὙΠῸ οχρουπα οἡ [86 οὐπέϊπμοιϑ βομοηθ θϑιονα ὑμαὺ 186 Ὀοοῖ 
ἰοδοδδβ ἃ ἤέογαϊ “« αγβὶ τοϑυγγοοίζου,᾽ 8116 οΟἴθοτβ ἀο ποῖ, 

ΤΏ6 εοἰπιρίε {ιξωιγὶδέ Υἱὸν αἰυϊάοα [6 ὈΟΟΚ, δηα βὰρ (Κο 
Ισουθῦβ δηὰ ΗἸρροϊγίμβ) δῇ ἰηΐεγναὶ οὗ υμπιαυκοα Ἰοηρίδ Ὀεύνθθῃ 
(86 το ρατίϑβ.υ ΤὮ18 18 δυοϊάβθα Ὀγ ἰδ οχέγοπιο ζμζμγὶδέδ, ΓΟ ΟΔΥΤΥ 
ου ““ [86 ἰμίηρθ [μαῦ ἀγα ἴο ὁ ὥσθ συ μθῃ (86 ργοθοηΐ ομυτοῦ, ρσαϊμογοα 
οὗ Φονγϑ ἀπά ("6 01168, 8β84}} πὸ ἸΟΩΡῸΣ Ὀ6 οη {π6 φαγί, Ὀοϊηρ (1 μ88 
θδθῃ 8814) σηδάθ ραγίβκουβ οὗ α εσβί γσοβιχζοοίζοῃ, δηΐοσίον [0 ἐδε ἔτ 
ΤΟΒυΣτ οὕου οὗ οἢΔρ. Χχ. 
1 ψγὰ8 πού ᾿Ἰηὐθημαδα ἰο ἀΐδοιδα [Π686 τηοα68 οὗ ΣηὐοΥργοίδ οι, ΟΥ ἴο 

ΒΟΥ ταὶ δ 1 ν]ΒΊ0ΠΒ ΟΥ̓ ΟΡ ΠΙΟῺ ΤΔΥ ΟΧΙϑί, θὰ ΟὨΪΥ 0 ροϊηΐ ουΐ 
16 σόποσαὶ ἀἸβυποίζομβ. 

ΑἸ δουρἢ πδὴν ρασίδ οὗ (ἢ6 ΑΡΟΟΑΪΥΡΒΟ ΔΥΘ ὨΘΟΘΘΒΆΓΙΪΥ ΟὈΒΟΌΓΟ ἴο 
1.8, ὈΘοΔ86 [Π6Υ οομίδιη ὈγΘαΙοἸΟἢ8Β οὗ ουθηΐβ 8[}}} δαΐυγο, γοῦ μου σ ἢ 
18. ΒυΒΠΟΙΘὨΟΥ ΟΙΘΔΥΓ ἴ0 ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴο τ18 [86 τηοϑὺ πηρογίδπί το] ρσίουδ 1- 

λ Ὧν. Ὑοοάδοιδθ᾽ 8 ἰγα βίου οὐὕἩ 16 ΑΡΟΟΆΙΥΡβο, μῃ. χὶ".--χὶχ, 
3 ὅοὁο Ὦγχ, αν δοη [πἰγοἀπςιίοῃ, ἰἰϊ. 618, 619. 



Οκἡ ἔλε οοῖ 90 Πευοϊαξίοῃ. 689. 

βίγυοίίοη. ΤὨ]8 ὈΟΟΙ ἴ8 ἰο π8 Ὀγϑοΐβοῖ νυ συμαῦ {Π6 ῥγόρθοῖθθ οἱ {88 
ΟΙα Ταβίαδμιθης σα ἰοὸ 86 96 0}8, ΠΟΥ 18 1Ὁ 1 ΔΗΥ͂ ἀδρΊ66 τΏΟΣΟ 'ποχ- 
ὈΙΙΟΆ0]6. “Νὸὼο ρῥγορἤθοῖββ ἴῃ (16 Βνρίδίίοι οἂπ Ὀ6 τηοσα οἰουαρα 
γγἢ Οὐβουγιῦγ, Τπδη {παὺ ἃ ΟὨ1]α βῃου]α 6 θοσῃ οὗ ἃ Ῥυτθ ΥἹΓΡΊΩ ---- 
{μαὺ ἃ τροσία] βῃου]Ἱᾶ ποὺ 866 δου ΡΌΟΩ --- δῦ ἃ. ῬΟΥβοη ἀοϑρ᾽Βοα δῃά 
ΒΟΥ α δπλοὴρ τη] οἴδοίοσβ βου Ὀ6 δαί] θα [ὉΓ ἜΥῸ οἡ {86 
(ἄτομα οὗ Πανιἃ, Ὑοὐ 8.}}} {π6 »ίοιιδ ὕει Ῥγββουυθα ἢ18 (ἢ ΘΠΕΧΘ 
δι ἀϑὺ 411 [0686 τόμ γα], δῃα, ἢ ΔρΡρΘΆΓΑμΟΘ, ΘΟΠ ΥΔαϊοἰΟΥΥ ἱπταδ- 
ἄομβ. Ηα Ἰοοϊκοα 1ῃηἴο {π6 ΒΟΙΥ͂ ὈΟΟΚΒ ἴῃ τ] οἢ [ΠΟΥ πασ οοπίαϊηοαᾶ 
ὙΠ1} τουοσθηοθ; δη4 ἢ δῃ 6γ6 οὗ ραί!οηΐ Ἔχρθοίδοῃ “ ψαϊθα ῸΓ 
16 οοῃβοϊδθοῃ οὗὨ [5τ86].᾽ 6, ᾿π {Π6 ΒΔΠ16 ΤΆ ΠΉΘΓ, ἰΙοοΚ ἀρ ἰο [8686 
Ρτορμθοῖθβ οὗ [6 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒΘ, ἔῸγ ἐπ6 [11 Θοπβυπητηδίίοη οὐ {π6 ρτοαῦ 
βοβϑίηθ οὗ {π6 αοΒραὶ; σθθη ΟΡ Β δ ηὙ 88}4}} Βμ4}}ν ῥγοναὶ] ΟΥΟΣ 
8}1 (16 οογταρέϊοπβ οὗ {μ6 σψοσα, ἀηα δ6 ππίνθυβα! νυ οδϑίϑ Ὁ }Π]18ῃ6α ἴῃ 18 
υἰτιοϑὺ ραν γ.ἢ": 

' ΟἸΠρπΒ Εχροκιοη οὗ 0 Νονν Τοδίδσηοηϊ, γο]. 11, Ρ. 428. 





ΛΡΡΡΕΝΘΌΙΧ., 

ΟΝ ΤῊΣ ΒΟΒΟΕΒ ΟΕ ΤῊΕΞ ΕἸΒΒῚ ΤΗΒῈΒ ΟΟΞΒΡΕῚ,Ά. 

Ι. ΤΗΑτ' {π6 αοδροἷβ οὗ Μαίμον, Μίαν, δα Τὰυΐα, βου] οοπίαϊῃ 
ΒΟ πηυοἢ σαῦραὶ ἀρτοοιηθηῦ, πα γοὺ παῖ {ποτ βου] οχὶδὺ βοὴ 
βίσΚηρ αἰ ΓΘἤΘΘ8 88. ἈΡΡΘΑΓ ἴῃ {Π6 Ῥάγα}]6] δοοουπηίβ οἵ {Π686 {πγθ6 
Ἐσνδηρο ἰδίβ ν μθη {Π6Ὺ τεΐαῖθ {Π6 βαπηθ ἀἸΒοοῦγΒ68 ΟΥ ΤΥΒΠΒΔΟΙΙΟΠΒ, 18 
Ἰπάοοραὰ 4 τηοϑῦ σϑιδγκαῦθ οἰγουμηδίδμοθ. Ηδθηοθ βονογαὶ διηϊηθηΐ 
ΓΙ οΒ πᾶν Ὀθθη ἱπαυοσρα ἰοὸ αἰβουιβθ {18 βιῃρυϊαν ἴδοῖ τ ρτοαῖ 
ΔΌΣ δηθὰ δαυδὶ ρθη ΠΥ : δηᾶ ΔἸ που ρ ἢ [Π6 ὑδβιϊ τ 168 τὴ ΒΙΟἢ. γγ6 
Βανα ἴο {86 σοηυϊμθηθ88 δηα δα πο π Ιοτγ οὗὨἨ {86 (ἀοβρ6]8β ἃΓ6 80 οἰθαῦ 
διηα ἀθοϊβῖνθ, 88 ἴο ἰθανθ πὸ ἀουδί ἱπ (86 τιϊπα8 οὗἨ ργϊναΐθ Ὁ ΙΔ ἢ9 ; 
γαῖ, βίποθ ϑδΐοιιβ ᾿δασῃθα τϑηῃ αν οἴετθα αἰ θγθηῦ Ὠυροίμοβο ἰὸ 
βδοοουηΐ ἔοσ, δηα Ὄχρ δίῃ, ἰΠ686 Ῥῃθποιηθηδ, ἴΠ6 δυΐμοσ τ ου]ὰ ἄδοια 
ἢ ἴδ ἰαθουσθ ΥΟΥῪ ἱπιρογίθοῦ, 1 ἢ6 βυξογοα ΤΠ θγλ ἴο Ῥα88 Ὁπποί]ο66, 

ΕΌΟΥ ΡΥ ηοῖραὶ γροίμοβοθ παν Ὀθοη οἴἴδγεα, ἰο δοοουῃΐ [ῸΓ [8.686 
γογῦαὶ 5101} Υ]1168 Δηα οσοιβίομδὶ αἰ ογθηοοθ Ὀούσγθοη [86 τὺ [Π166 
Ενδηρο] Ἰδίβ ; υἱΖ. 1. Ταῦ ὁπ6 οὐ ὕνο οὗ {πὸ (ἀοαροὶθ ογα ἰδ κθῃ 
ἔγοια δηοίβοῃ ; 2. Τῃδὺ 411 ἴγθ6 σσοσο ἀδθσγι γα ἔγοτη βοῖὴθ οτὶρί 8] 
ἀοσουμηοπί σοτηθοπ ἴο {Π6 Εὐνδηρο]!δίθ ; 38. Τῆς {ΠῸΥ πταγο ἀοχινοά 
ἔτοια ἀθίδομ θα παγταίϊνεβ οἵ ραγί οἵ (16 Ὠιβίουυ οἵ οὺσγ ϑαυϊουσ, οοιὰ- 
τουηϊοαίοα ὈΥῪ {Ππ6 Δροβί]68 ἴο {π6 ἢγβί σοηνοσίβ ὑὸ ΟἿ ΒΕ ΔΙ ; δὰ, 
4. Τμαῦ (ΠΟΥ σ6Γ6 ἀογίνοα ἔγοτη οὐαὶ ἰγδαϊ τη. 76 88}4}} Ὀυὶ ον 
βίαίθ {π6 δυχυϊηθηΐθ {πᾶῦ αν Ὀθθηῃ οἴἴετοθα ἔογ δῃὰ αρδϊηδὶ {Π686 
ὙΔΙΊΟΙΒ ὨΥΡΟΙΒΕΒΘΒ. 

11. ΤΠ ΕἸΒΒῚ δῃά τηοδῦ ΘΟ ΩΟΉΪΥ Γοοοὶ να Ορίῃῖοη ἢ88 θ66ῃ, {Παΐ 
Ο1)6 ΟΥ̓ ἔτψο οὗ [86 γϑξ [πγθθ Εἰνδῃρ ϑί8β ῃδα οορ!6ἀ οΥ δογιἀροά ἔγοπι 
{π6 {π|γὰ, ΟΥΎ οὴ6 ἔτοταῃ {86 οἶποσ πο. Ὑῆυθ νοροὶ ομἀθδυουγοα ἰο 
βδον [δαὶ Μαγῖς τδάθ τιδ6 οὗ {16 (ἀοβροὶ οὗ ἴμυἶκο, δα μαὺ Μαδιμον 
ἄγον ἔτοιαι Ματκ δηὰ 1υκα.} Οτοίβ, ΜΙ], ϑίτλοη, (αἰ ταοΐ, ΥΥ οἰβίδιη, 
ὙγοϊυΒ, Ὠτγβ. Οσσθη δηὰ ΗἩδγμνοοά, πὰ οἴμογε, δέου Αὐρυδίϊηα, πανα 
αϑϑογίβα μαῦ Μαυῖκ νγ88 δῃ δρι ουαῖβοσ οὐ Μαιύίθονγ. Οὐοβῦδο  δπὰ 
Ὧγ. Τόσηβοη 5 παν τηδιηἰδιπηθα τ8αὲ οί Μαῖκ δηθὰ 1υΚα Πα βθϑῃ 
Δηἃ οομβυϊοα {86 Οοδροὶ οἵ Μαίίμεον. Ηυρ 88 ἀδίδμπαβα ἰὴ 

1 γορεῖϊ, ἅδον ἀΐς Ἐπιδίεπαης ἀοΓ ἀΓΟΥ͂ ογβίθη Εὐυϑηρο] θη (οη ἴ86 Οὐ χίη οὗ ἰδ ἢγεϊ 
Τῆγοο Θοαρ6]8), ἰὰ ΘΔ ]οτ᾿ 8 ΦοΌΓΣΠΑΙ [γ δυδοσίθβομο Τ ΠΟ] ορΊϑοἢ Τἐϊογδίοσ, Βαπὰ 1. διυοῖ 1. 
Ῥ. 1. εἰ 9ε. 

5 Οὐοβῦδοι, ἴῃ Καϊπῦς} Ββ, Ἐπροτ δ, δηὰ ΜΟΙ μαβο ἢ Β Οοτατηθη ϑέίοηοβ ὙΤΠΟΟ]ορίοδο, 
ἴοι. ἱ. ΡΡ. 808. εἰ δεᾳ. ΟΥ̓ ΞΌΔΟἢ 5 ΒΥΡΟΙΒΟβ8 τγᾶϑ σευ ὉΥ Κορρο, ἴῃ οι" δηά 
Ἐπιροτι 8. Θ.]ΠΟσο Οοπιπιοηϊδιίοπομι ΤΒοοϊυρίοδστιη), ἴοι. ἱ. ὈΡ. δὅ5. εἰ δεφ. Απιπιοη ἀσ- 
ἴοηἀοἀ ατίοβ 80} 8 ΠΥροϊ μοβϑίβ, ἀπὰ αἷβο οοηϊοπ δὰ ἴμδὲ [λικὸ πιδὰθ 86 οὗ πε Οτοεὶς γοῦ- 
δἷοῃ οἵ ϑ8ι. Μαιίβονν δ Θοαροὶ, νι πο Π6 οοττοοιθὰ δηὰ δηϊαγροά. Ὀἰβϑεσίδιίο ἀθ ἴθ 
Θπιοηἀδίοτο Μδδο. Ετίδησα, 1805. 410. : 

5. Τλἰδοοιγβοθ οἡ ἴ86 ΕΌᾺΓ Οοδροῖα, Οχίυτά, 1778, 4ϊο.; οἵ τοὶ. ἱ, οἵ Ὁγ. Τονηδομ᾿ 
ὝγοΥΚΒ, ῬΡ. 1---278. 

ΨΟΙ,. ΤΥ. ΤΤ 



642 Οηἡ ἐδιο ϑοιιγοος οΥ ἐμ  γβὲ Τῆγες Ουερεοῖς. 

ορἱπΐοη {παὸ Μασκ μαὰ Ὀοίοσο ᾿ἰπὶ {Π6 (ἀο5ρ6] νυυϊίθη Ὀγ Μαίίπον 
ἴον {π6 Φο)νν8 ἀν ϑ Πηρ τη Ῥαϊοβίϊποἷ, ἀπὰ {παῦ Τα τηδᾶθ πϑ6 οὗ (δ 
(ἀοβροὶβ οὗ Μαίίηιθινν δα Μαυκ.ῖ ΘΟ αϑηντηθα [Πδὶ Ματὶς ἰγϑῃϑ- 
Ἰαϊβα ᾿Ἰπίο ατϑοκ δπά θηϊδγρεὰ ἐπ ϑυγο- δ  θϊς (οβρεὶ οὗ Μαίίβεν; 
{πῇ [818 Ογτο- ΟΒαϊάδις (ἀοβροὶ, ΘμἸασρθα ἴῃ τϑην Ρΐἴδοαδβ, οἰ μοῦ ὉΥ͂ 
Μαίίμονν Β1πιβ6]}, οσ ὈΥ οἴ μ σ᾽ πηθῃ πόουίῃν οὗ ογϑαϊῦ, ννδβ8 βυ Ὀβθα ΘΠ 
ἐγαηβἰαὐβά Ἰηΐο ατσθοῖκ οἰ 6Γ ὈΥ 1μ6 Εὐνδηρο δῦ ΟΥ Βολθ οἵἴμδὺ ῥϑῖϑοῃ; 
8Δη4 {παύ (π6 αστϑοκ ἰγαπβίαΐοῦ οοπβυ θά τπ6 (οβροὶ οὗ Μίαγκ." δίοιτ 
δηαἀδανουγοα ἴο ῥγονο [πδ΄ [Π6 (ἀοβροὶ οὗ Μασκ τυῖβ ἔῃ βουγοθ ὙΒΈΠΟΘ 
Μαίβον δηὰ ΓΚ ἀογινθα τηδίουιαἰβ ἴῸΣ ἐμοῖσ (σοβροὶβ6. Βυβοβίηρ 
νγἃ8 ΟΥ̓ ορϊπίοῃ ἰπαὺ ΜαιθμοΝ δηθὰ Μαγκ σομρ!]οα ἴγοαι 1μΚε.} 
ΘΔΌΠΙΘΣ τηδἱη δίῃ {μα΄ [86 προ}8 οὗ Μαίίμον, 1016, ἀπά ΨοΒη, ἅΓ8 
δα 6 πῸο δηᾶ ἱπἀοροπάρηΐ πασταϊνοβ μὲ Μαυὶκ πηδάδ υ86 ΟΥ̓ (Π086 
Ὀγ Μαῦβον ἀπά Τα; δαά μαῦ (86 ραβδβαρσθβ, ποὲ ἴο δὲ ἰθυπά ἴῃ 
ΘἰΠοΣ οὗὨ {π686, σγοσα βυρρ]16α Ὀγ Ῥεΐδι, υπάθσ πῆοβο αϊγθοίίοι [6 
ψτοίθθ Απηά, Ἰαβύν, “δ ηβθθῃβ δϑῆστωβ ὑπαὺ (86 ἀρτϑοηθηΐ πὰ α18- 
ϑογθοιηθηῦ Ὀοίσϑοηῃ (6 (ΟΒρο]5 οὗ Μαίίζμον δπᾶὰ Μαγκ δγὸὰ βιι οἰ θην 
δοοουῃίθα ἔογ, ὈΥ βαυϊηρ, δἴζοσ {Π6 δησιθηΐ Εδίθοιθ, (μαὺ Μαγκ οοπι- 
δορὰ ἢ18 αοδροὶ αἴνον ἐμαΐ οἵ Μαιίδον, δμὰ δῖος {π6 ργοδοβίηρ οὗ 
οἰογ. Νοῖ ἴο ἀπ6}1} ἀροὴ {86 υποογίδι μιν οἱὨ (μ686 ναγίοιιβ ῃγρο- 

{8.6869, 811 οὗ ψῇῃῖοῖ αἸΒῸΣ 848. ο {π6 ροϊηΐ χ  ]1οἢ νγᾶβ (86 ΟΥΡΊ αὶ 
ΤΙ ΘΓ, δηα τ μῖοι οὗὨ [86 Εἰνδηρ δ] βίβ Ὑγ6ΓῈ ΘΟρΥ 8.8 ΟΥ̓ δυγίάσεγβ, (86 
ορϊηΐοη ΨΒἱοι ΤΠΘῪ ΤΟΒΡΟΟΙνΟΙΥ ἀργὸ ἀοβίρῃοα ἴο δἀνοολῦθ 18 Θομϑίτα- 
ἀϊοίβα Ὀγ {π6 0] ονΐηρ; νοι σ ΟΥ̓ σοπβι ἀθ γα 8 ἐ--- 

1, ΤΑσῳ οοιμὰ λατϑε πὸ πιοίϊοε [01 οοργίπρ᾽ ὕγοπι εαςὴ οἰλεν. 

“ ΕΌΓ, 88 βδοᾺ δοϊκηον) οάρσοα 186 δας ΠΟΥ πὰ νογδοὶίυ οὗ 86 οἴδοτβ, τβθα ἐμεὶν 
πιδυταίνεβ Γ6ΓΘ Κποόνγῃ, ἔθ6 7 σου ὰ ποῖ βανὸ θθδῆ 80 δυδανὰ δὲ ΐο στεροαὶ πδδὶ μϑὰ 
Ὀ66η ΔΙγΟΔΑΥ σὶρ} ὑοϊά. ᾿Ηδὰ {πο γ 1μθὰ πυσὶτίθη ϑυσοοβδίνο!γ, τῖτὰ καοπ]εάρε οἵ 
ΘΟ ΟἸΒΟΥ ΒΒ τυῖτἰη 8, 10 18 ῬΓΟΌΔΌΪΟ, ὩΔΥ, ἰῦ 18 αἰπηοβὲ σογίδίπ, ὑπαῦ Θβο δι θβοαυδηΐ 
ΔΌΪΠΟΓ πουὰ παγο 86 ἄστη ΟἾΪΥ, ΟΥ δἱ ἰϑαϑὺ οὶ ον, υϑαὺ 8 Ὀγθάθοοβϑουϑ 
Παρροηθὰ ἴο οἱ. Τὸ γορϑδὲ ἰπ βυϊβίδηοο, Ὀυαΐ ἰῃ ἀπξεγοης ποσήϑ, πϊιϑὶ δησίδεσ 
μαι Βυβηοἰ ΠΗ .}Υ το], παρ Βανα Ὀθοπ ργδοιβθα Ὁ τί (οτβ τβο νδ᾽υϑὰ ἐδμαπιροῖνες 
Ροη ἰμοῖν ρϑου ἰδν βίγ]8 οὗἩ ὀχ ργοββϑίοῃ, οὐ ἐμεῖς οὐγῃ παοᾶβ οἵ οοταριἰαίσῃ. Βιιῖ (0 
ΟΟΡΥ ἴδ6 ΨΟΥΥ πτογὰ8 Οὐ δποίμογ, σβοβα δοοουπὶ τα ἀο πρὸ τηδϑῃ ἴα βυρογϑοάθ, απά 
ἴο ἱπίγοάιισα που ἴῃ 6 ὙΘΓΎ Β.Π16 ΤᾺΔΏΠΟΣ, 18 δὴ 116 δηᾶ δὰ του8 ἰδέ, τ ῖοδ 
ΠῸ τῆδῃ ἷπ Ηἷ8 86η868 που ϊὰ ὄνον υηϑεγίακα" Ὑμαὶ (Π6 ἐνο Ενβηρο δία, 81. Μαγκ 
δηα 8ὲ. [ὐκ6, πο τοῦς ποῦ Θγθ- ἩΠΊΏΘΔΒΘΒ ΟὗἨ {π6 ζδοῖ5, δηὰ ᾿ιοαγὰ ποῦ (ἢ 6 αἰδοοῦγθΕ8 

1 Ἠυρς8 [πιτοἀποιΐοη ἴο {πὸ Νονν Τοβίβιηςπὲ, ἐπ ἰοο. [δ 17. ὁεᾳ. οἀ, 1847]. 
2. Τρ ἃ. νοὶ]. ἱϊ, ΡΡ. 152 ---18δ. οἵ ἢγ. ΥΥ̓ αἰτ᾽8 Ἰγτδηϑιδιίοη : τι ἷβ μανίηρ Ὀθθὴ ὀχοουϊοὶ ἤοπι 

ΗιρΒ γδὶ οἀϊίοη, 100 Ἰεατποά ἐγδηβδίου οὐἨἉ τ. 5 ἢ] οἰ οσταδοῆοσ᾿ Β ΟΥ̓ αὶ ΕΒΒΔΥ οη 186 
αοβροὶ οΥἨ Βι. Τκοὸ μη8 ρίνοη δὴ αδϑίγαοϊ οὗ Ηρ 8 Βγροιποβῖβ ἔγοτι δἷ5 δοοοῃὰ εὐϊοῦ 
Ρυ]ἰδηρὰ ἱπ 1821. [Ιηϊγοάἀποιλίοη, ΡΡ. πον!]].---οχν. 

5 δε ῖ]ογ, ΠὨ᾿ββογίδιίοῃθβ 11. ἀθ ᾿οπιρογα οἱ ογάϊπο αυΐδυβ ἰσΐα Ευδηρ 1184 Ῥσίογα ΟΔΠΟΠΙΟΆ 
Βογὶ ρα βδιπὶ. Ἐτίαηρεο, 1805--6, 410. 

4 ϑίοττ, ᾿Ὠἰβϑετίδιίο ἀθ ἔοπν Ἐνδηροϊίογατη Μαιμαὶ οὐ Γαιοσα, ἴῃ Καΐϊπδο}"5 Ἐπρετ 8, δηά 
ΜΟΙ Βαβθη᾿ 8 Οομηπιεηελιίοποθ ΤὨοοϊορίορα, ἑοπι. δἰ. ΡΡ. 140. εέ δε. 

5 Βυδβοπίηρ, Ηκγπιοηΐθ ἀογ Ενδηροὶἰβίθη, ΡΡ. 99. 108. 118. εἰ ϑεᾳ. ἸἘζαϊπός} 5 ΟὐπηπεΠ- 
ἰΑτία5 ἰη Πῦτοβ Ηἰβίοτίοοβ Νονὶ Τοβίϑιηθηιὶ, ἑοπι. ἰ. Ῥχγοϊοροιι. ρρ. 1---ὃ. 

4 ϑιδυπίογ, Τεθον ἀΐθ Οπ6 116 ἀ68 Ενδηροι τη ἀ68 Μαΐουϑ. Βουϊΐη, 1847. το ΤῊΘ 
ΔΌΟΥΘ ποίΪο6 οὗ βαιηΐεγθ ΒΥροι μϑβὶβ 18 βίνθῃ ἴγοτα ἴπ6 ΟἸγιδιῖδα Εἰχδζοίποσ, οὐ Οματοὶ οἵ 
Ἰτοϊαη ἃ Μαρδζίηθ, το]. ἱν. ὑ. 389. 

Ἶ ζδηββοηβ, Ηογιηθηδαίίᾳηο βιλογέο, ἔοι. ἰδ. Ρ. 11. Ῥαγῖβ, 1898. ϑὅνο. 
8. 2ΤΡΠῚ [0]]ΟΥΥ ἀποῖθοῦ Ἡσ Γοσ, ἀπ ΘΟΡΥ {πὸ δαδείδησθ οὗ δὲ δοοουπέ ἰῃ οἶμον πογάδ ἷ 

ΤΉΑΚΟ ἰΐ ΤΟΥ ΟΥ̓, δη ἃ ΒΟΘΟΤλ6 Γοβρουδί 6, 18 ἃ βεοοῃὰ υνζηθδα; Ὀπὲ ἰἢ 1 [Δ Κ6 Ὠὶθ Ὑογ ποιὶϑ 
ΤΩΥ͂ ΔΟΓΟΠΗΪ 18 ΓΕΒΟΪΥΔΌΪΘ ἱπίο 8, Δηὰ [Ὁ 18 801}} δι ὁπ τοϑιἰπηοῃγ.᾽ 



Οἡ ἐδε ϑοιιγοος οΓ ἐδὸ γΥγεὲ ΤῊγοο Οο8ροΐϑ. 648 

οὗἨἩ Ομ γίϑὲ ργοπουηοοά, τοϊδίθ ΤΠ θτὰ ὨΘΩΣΪΥ ἴῃ {86 Βα τογὰβ ΠΕ (8086 ὙΠῸ ΜΘΓ6 
δοΐυ 1} ργοϑθηῖ, ἈΡΡΟΗΣ ἴο τὴς ἰο ῥγούβ ὑμαῦ 186 παγγδαίνοβ οὐ 411 ὑπ6 τὶ Π 6 5868 
Ῥογΐδουυ ἀρτορὰ: δαὶ ὁη6 τοῦθ οἰβοσο δα ἰο]ά, δῃἃὰ ϑδοῖ ῥγϑοίβοὶυ ἴῃ (88 
8826 Ι.ΔΏΠΟΥ. ἜΠ6 ψἱΐῃοββοϑ δὰ 4}} ἰβϑῃ ϑ0.0 ἢ σᾶσα ἴ0 γϑιθ 6 Γ, τ] ἢ ταϊπυΐθ 
δχδοίῃμθβθϑδ, [6 Ῥυϊποῖραὶ ἀϊβοοῦγβοβ οἵ [πεῖς 1, οτὰ, δα [ἢ 6 οσοαβίοηβ οη τ Δ] οἢ ΠΟΥ 
ἍΟΓΟ ΒΡΟΪΚΘΏ, δη ἃ γγοΤ 90 οὔθ 98116 ἀροῦ ἰο0 τερθδαῖ {Π6πὶ, ἰῃ τ κῖ ο δη ἃ οΟΠΗγτ- 
ἱῃρ οοηνογίδ ἰο ἐμ6 ἔλ, ἰμαὺ ἃ ργθοϊβίοῃ γγ88 οὐίαϊποα 1 σοϊδιϊησ (π686 ραγ οὐ Δ γα, 
οὗ πδῖοὰ, 1 ἢο οΟἾΒΟΣ Ἔχϑιρῖθ ΟσΟΌΥΒ ἴῺ ἐδμθ 8ΠΠ4]8 οὗἩἍ 6 ποχὶὰ, [6 σϑάβοῃ ἰβ, 
θόσϑυθα 80 οἶδοῦ σοΐδίοτβ οὗ [οί αῃὰ ἀἰδοοΌ 68 ΓΟΥΘ ΟΥΟΡ 80 δβἰἰυδϊοὰ. Νο οἴδιοῦ 
ΤΆΘἢ 6ΥΟΣ Βαὰ δυςοἢ πογὰβ αἱϑὰ δοί! 008 ἴο τεϊδίθ: βδυοἢ ἀνε μυβὶ οσοβδίουῃβ 0 γορϑδῖ 
ἴδ θπι ; ΟΥ 80 ΓΏΔΩΥ ῬΟΥΓΟΣ ὮΪ ΓΘΟΆΒΟΏΒ ἴο Σαϊδία {μβθπὶ ὙΠῚῺ (ἢ δἰγϊοϊαδῦ δΟσΌΓΔΟΥ, ΟἹ 
ΦΥΕΓΥ Ροδϑ1 Ὁ]6 οοοδδίοῃ. Εοῖι {μ18 ορυδα ἴδ πδίΌΓΑΙΠΥ ΔΡΌϑα, ἐμαὶ {ΠΟῪ τ] 0 τυγοῖδ 
88 ΟΥΡΊΠΔΙ] τ πο8868, δηὦ (ΠΕΥ Ὑὧὼὺ Ἡχοίθ ἔοιι [86 ΘΒ. ΠΠΟΩΥ οὗὨ δυσὶ πὶζῃ 8868, 
8 ποῦ ΟἿΪΥ͂ 8 Ὀδίδη ΑἸ γ, Ὀὰὺ αἰπιοβὲ υουῦαῖϊγ. Ὑμα ὀχδοῖ δηὰ ᾿Ἰἴοσα] ἰγυίῃ, 
σιϊουΐ δἰ οσθῦο ΟΥὁΎ ΦΘ 615 ῃπιοηῦ, γ88 ΘαΌΘΙΥ ἀδ]νογοὰ ὮΥ ἱδθῖ: 88 τ Θῃ 
ΒΕΥΘΓΆΪ ροσίδος ΤΙ ΤΟΥ γοῆθοῦ {86 δᾶγμα οὈἠδοῖ, [86 ἰτηδ 68 Ὑ7}}} 06 186 δαῖτα ἰῇ ἴΌσῃι, 
αὐ {η6 αγεῖ οὐ δβαοοῃὰ σοβθοίιο. "ἢ 

Βαῖ, Πεγίμοσ, "" [86 σοργίῃρ οΥ οῃ6 ὈΟοΟΪ ἔτομ δηοίβοσ 18 δΌΔΙ]Υ [86 ΤΟδοΌΓΟΘ οἰ 6 Γ 
οὗἉ Ἰσπογδῆσο οὐ ἱπάοϊθῃοθ. Οὗ ἱστιόγϑησο, Ὑ θη {86 ὙΓΣΙΌΟΣ Βα8 πὸ Κηονί οάρο οὗ [86 
ἴδοϊδ, ἐχοορί λμδὲ "6 ἀοσῖνοβ ἔγουι [6 δαῖμον τβοπὶ ΒΘ ΘΟΡΙ68 : οἵ ᾿πάο] ποθ, τ βθη, 
(δουρῖν ργανίου δὶ ἰπέοστπ θα, μ6 ἔδῖκθα [86 δἰαἰθιηθηΐ οὐ δποίμδγ, τ οι Β6 Δρρτονεδ, 
ἴο βᾶγ6 δ᾿πλβαὶ ὶ ἐμ6 Ὁπουσμῦ ἀπά ἰγο]θ συ βῖομ πουἹὰ ὕ6 τοαυϊγθὰ [ὉΓ ἑοτιπιηρ ἀπ 
οΥὔἰίηδὶ πασταῦνο. ἘΝ 1 τοπρθοοὶ, (μ6π, ἰο [86 Εὐνδη οἰ δῖ, δον 81} ΟΥΒῈΣ ὙτΙῦοΓΒ, 
ὟΕ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΓΟΙΥ δδῖς, 17 [867 Κπον ποὺ οὗὨ 8 σογίδι ΠΟῪ τγβδὲ ΠΟῪ ἀπάοτίοοϊς ἴο πτίῦο, 
ὙΠ ἀἰὰ (ΒΟΥ πἀπάογίδκο Ὁ} Βυΐῦ 17 {Π6γ Κπονν ἔγοπι {611 οὐγῃ σου] θοϊϊοῃ οΥ δῃ- 
αυγῖ68, ΓΕΥ θοῦ ὰ ΤΠΘΥ ΘΟΡΥ ἔτγοτῃη ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΡ ροσδοῦ ἢ [{{ΈΠ6Υ ἐπΟΌΡὮ ἃ ΠΟῪ πδγ- 
ταῖν 248 ὑδηΐθα, ΠΥ δου ὰ ἸΔΟῪ ΟΟΡΥ ΟἿΘ6 Ὑ8Ι1Ο ὙΔ8 ΔΙΤΟΔΥ ἴ0 Ὀ6 Ββεὰ [{ 
ΠΟΥ͂ ἃ.ὰ δυρροβοὰ ἴο μβανε οορ! θα ̓Βτουρἧ ᾿Ἰσθοσγαηοα, ΤῈΥ ἀϊὰ (ΠΟΥ͂ ῬΓοϑυπια ἰο δἰίοσ 
ΘΟΥ̓́Θἢ ἃ 8} ζ ποτὰ [ΙΓ (Β6Υ σορίοα Ὡγουρα ἱπάοϊθησο, ὑΠ6 ὙΟΣῪ δᾶπια ἱπάοίθηοθ 
σουϊὰ ἀουθι!6δα δανὸ ἰοὰ ὑπο πὶ [0 ΘΟΡΥ ποτὰ ἴον ποτὰ, σοῦ 8 τοῦ οἷ ΠΊΟΥΘ ΘΑΒΥ͂ 
1μδὴ [0 ΘΟΡΥ ψΣ νασὶ δι οηδ, θαῦ ὙΓΒΙΟὮ 10 ΔΘΤΟΥ οδ Ὀ6 ῥτοϊθηἀθα ἐπΠ6Υ πᾶνα ἀθπθ 
ἴοῸΥ ΩΔΩΥ ἤτω ̓ῆΝ ραν [πον Ὀυϊ οὗὨ 086 τοῦ ϑαρροΒβι(ίοη, τι οἢ σδῃ 6 πιϑά6, 
δηὰ (δα ἰδ 80 ἀἰδῃοῃοῦτ Ὁ ]6 ἴὸ ἐῃ6 Εὐναπρο δίθ, ἰμΒαΐ 1 (μη κ ὯῸ βίμοοτο ΟΝ γι βιϊδῃ 
σου]ὰ Ὀ6 ἰπάπορα ἴο χηδίκα 1. [0 ἰ8 (18: ---- Ἐμδὸ [Π6Υ οορὶ θὰ, Ἰηὰἀοοά, ᾿πγουρὰ 'ρηο- 
ΤΆΠΟΘ ΟΥ ἱπάοίεποσ, οσ Ὀοῖδ, Ὀυὺ ἰηβοτίοα 8] 100 ΔΙτογαί ομβ, 89 ΤΠΘῪ τγϑηῦ οἡ, 1ἴῸΓ 1Π6 
Ῥύγροβο οἵ ἀϊδου δίπρ ΟΥ ΘΟΠΟΘΒ Πρ ἐποὶν {πο ῇ8. ϑμοιϊαὰ δὴ ΘΏΘΙΩΥ Ἔνθ ργδδιπιθ ἴο 
ΒΩΥ [ἢ|8, [ΤῸ ΒΌΓΕΙΥ ΠΟ οἶδεν που ]Ἱὰ 9ΑΥ 1, ἴο ἷπὶ 1 που]ὰ ὈοΪΑΪγ τορὶγ, μα, [Γ᾿ 60, 
ΠΟΥ ᾿τΟΓΘ ΨΘΟΡῪ ΔῊ ΚΥΤΑΓα δηα ὈΪ ΠΟΥ ΘΟὨ ΤΊ ΘΙ; ΤῸΥ (ΠΟΥ δἰζογθα 80 ΥὙΘΥῪ 1Π{{]6, 
ἐμαῦ σοργίηρ μ88 Ὀδθῆ βῬΠΕΓΑΙΥ πραίοα ἴο ἱμοπὶ: δρὰ γαῖ βου) Ἰ Ππ|68 80 ἐπα δ γθ ον, 
ἴπαὲ Ὑμοῖν ΑἸ γοποοθ πδυθ Ὀδοη, πτὶϊδοιῦ τϑδδοῦ, ἰπάἀθθά, θα Βαρο]γ, τοραγάθα 85 
οομ γδαϊοοηβ..᾽ 3 

2. 7 ἀοε5 ποὲ ἀρρεαν λα αν 97 ἰλο ἰελαγηεα ἀποϊεπέ Ολγιδίϊαπ ιυγίίογ8 λαά α δι- 
»ἱείοπ, ἰλαί εἰἶλεν 97 ἐλ βγεῖ ἑλγο Ἐναπροίἑεἰ λαά δόφη (ἰλ6 οἵδεν αοδρεῖδ δείοτε ὧδ 
εὐγοίε λὶϑ οισπ. 

ΤΉΘΥ σαν, Ἰμἀοοά, “ (μαὴ τ Βοη {Π6 ἴτας βχεῖ- τσ ἔθη (ἀοβροΐδ Βα Ὀδοη ἀο]νογοὰ 
ἴο 411 πλθῆ, 186} γα δἷβο Ὀσουρδῦ ἰὸ 8.. δοδῃ, δῃὰ ἰβαῖ ἢ6 οοηβγπιοὰ ἐπμ6 ὑγαἢ οὗ 
{86} παγγαϊίϊοη ; Ὀαΐ βαϊα, ὑμδῦ ὕΠ6Γ6 ΟΓΘ βοῖηθ [πἰηρ5 οὐ ἐοα Ὀγ (ποῖ ὙγΒ] οἷ πιϊρεῦ 
ὍΘ ῬΤΟΒΙΔΌΪΥ τοϊαἰρὰ :᾿ οΥ, “" ἴ1μ8ὺ Βὲ ψγοῖβ Ἰδδῦ, Βα  Υἱπρ' ϑοῖθθ (μΐηρθ πθῖοι πδὰ 
Ὀδαπ οὐ δὰ ΟΥ̓ (μ6 ἴὌττΩοΡ ἔὑνδηρο]!δίθ.᾽" ΤῸ τηοπίιοῃ 0 οΟἴδατγβ, Ευδο ῖι5 Ὀΐδμορ 
οὗ Οπϑαῦοα ὃ, Εριρμδπῖυδ, Τποοάογα οὗ Μορδιοδί δῦ, δὰ “ΓΟ η9 δ, ΟΧρΓο 85 ὑπ θ- 
ϑεῖνϑβ ἴῃ {ἢ} τηδῆποσ. ΤΟναΓβ {86 οἶοδα οἱ [86 Τουγ σοπίυνγ, πάρα, ΟΥ ΘΑΥΪΥ ἴῃ 
86 δ, Αὐρυδίϊπεοῖ βαρροθοά ἰδπδὶ [Π6 ἄσγβὶ ἰἴγοο ΕὙδηρο ϑ18 γα ποὶ ἰοίδ}} Ὁ 
Ἰσυογδηΐ οὗ ὁδο} Οἰβετ᾿ ἸδΌΟΌΓΒ, δηἃ οοπδίἀογοὰ Μαγίκ᾿ Β ἀοϑροὶ 85 δὴ δυσχίἀστηθηΐ 

1 ΝΑΓοδ᾽8 Ὑ ἜΣΔΟΙΥ οἵ [6 Εσδρα 1818, ΡΡ. 88---8ὅ. 3 Τροϊά, Ρρ. 168----170. 
5. 5.6 [26 Ρά5βαζοθ ἔγομι Επδουὶαβ ἴῃ Ὦζγ. 1γάηοτ ̓Β ὙΟΥΚ8, ϑνο. το]. 'ν. Ρρ. 226, 227. ; 

4ἴο. νοὶ. ἱ]. Ρ. 369. 
4 Τρϊά. ϑνο. τοὶ, ἶν. ὑρ. 814, 8]. ; 410. νοὶ. ἰΐ. Ρ. 418. 
δ Τρϊὰ. ϑνο. νοὶ. ἷν. ρῃ. 511, 612. ; 410. νοὶ. 1,. Ρ. 529. 
4 Τριϊὰ. ϑὃνο. γοΐ. ν, Ὁ. 41. ; 4ϊο. τοὶ, ἰΐ. Ρ. 568. 
Ἶ Ιθιά. ϑνο. τοἱ. ν, ἢ. 98. ; 410. νοὶἹ, ἰϊ. Ρ. ὅ83. 
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θ44 Οἡ ἐλε ϑδυμγοες 9. ἐδε 3γδὲ Τάτγεο Οοδβρεῖς. 

οΥ̓ ὅι:. Μδιμον᾽ δ: Ὀυΐ δα νῶϑ {1:6 Αγ οἵ (π6 ΕἈἴΏΟΙΒ νρο δαἀνοοδλίβα ἐπδὲ ποίϊίοῃ, 
δηι Ὁ ἄυθ8 ποῦ Δρρϑδγ (Πδῦ ἢ6 νῦδ8 [0] ονυσοὰ ὈΥ ΔΠΥ βυςοσοοάξηρσ ἩΓΙΌΟΓΒ, ὉΠῚ1] [Ὁ γᾶ 
γανῖνϑα ἴῃ ἴμ6 βαυθηΐθθητῃ δηὰ εἰρὐθθηῖῃ οοηςατγίθδ, ὈῪ τοίϊυβ δῃὰ οἰδογβ. 

8. αὶ  ποὲ δι αδὶς ἰο (λ6 ολαγαοίον' 9 αὴψ  λε Ἐυαηρ οἰϊδέε, ἐλαΐ ἰλεν δὁλοιϊά 
αὐνῖάρε ον ἐγαπδογὶδο αποίλοῦ' ἀϊδίογίαπ. 

Μαιμον 88 Δἢ δροϑίϊα δηἀ δὴ δυθ- 688, δ ἃ ΠΟΠΒΟΑΌΘΏΥ γ)Ὧ8 ρίας ἰοὸ τγὶΐα 
ἤγοσλ 18 οσῃ Κποσπ]οάρο; οὗ, 1 ἰδοῦ τΟΓΟ ΔῊΥ Ραγίϑ οὗ οὖν [οτ 8 πιξη δι γυ δὲ 
Ψ ΒΙΘἢ ἢ6 γγὰ8 ποῦ ργοβθηΐῖ, 86 το ἱρὶν οὈὔδιη ᾿πίογτηδίοη ἔγοιι ἷ8. {6 ]]οΟὐγ Δ ροβί 68 ΟΣ 
ΟΠΟΥ 6γ6- ὙΠΊΠ68868. Αηά, νἱὶζῃ ταβρθοὺ ἴὸ ἰπίηρθ σοῦ δαρροηθα Ὀοίογο {86 
ΘΔ] οὗἩὨἨ τπ6 Δροβί]θβ, (85 186 παν! γ, ̓ πίδῃου, δπὰ γουτ οὗ ΟὨγτίϑι,) [86 δροϑίδεβ 
ταϊσῃῦ δυοογίδιη [μοὶ ὩΌΤΩ οὐν ϑανίουῦ δίτοϑοῖα οὐ ἴτογα δὶ8 ἔγιοπὰβ δῃὰ δοχυδιηΐ- 
δῃη06, Οἢ 8.056 Ἰηογδίίοη ὕπο οουἹὰ ἀοροπά. 

Μαγκ νδ8 (85 γγχὰ Πᾶνα ΔΙΓΟΔΑΥῪ Β66Π}) δὴ ΘΑΥΪΥ «68 ὈΟΙΘΥΟΓ, δοσπδιηἰοὰ πῖι8 
[6 Δροβυϊθβ, δῃηὰ δβρθοίδ!νγ σι δι. Ῥϑῦοῦ, 85 τῪὐὸ}} δϑ ὙΠῸ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥΒΟΙ ογ6- Ὑ10- 
ὮΘ5568Β : ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΥ 86 γγὙ88 Ὑ76}} αυδ]ῆρα 19 τι ἃ (ἀοβροὶ ; ἀπὰ (δαὶ μα ἀϊὰ ποῖ 
αὐγιάσο Μαῖϊμονν, γα ἤανο ΒΟ ὈΥ 80 ᾿πἀυοσθοη οὗὨ νϑτίουβ ραγίϊουΐαγβ.2 ΠυΚαο, 
τπουρὰ ποῖ δὴ 6γ6- ἨΐΠ86695 οὗἩἨ ΟΝ τίει 5 Αἰβοοῦγδοβ δηθὰ βοίΐοῃβ, γγὰ8 ἃ αἰδεῖρὶ α δηὰ 
οοπηρηηΐοῃ οὗὅὨ [86 Δροβι]6β, διὰ ἴδ! οΥὗἩἨ Ῥαδὰὶ; Βα τηυβὺ ὑπογοΐοσε Βανθ Ὀθθῃ 
νγ6}} υλ! θα ἴο νγϊθ ἃ ἀοβροὶ. δι θβ, 88 γῦθ μβᾶνα βῃονγῃ ' 8 ἴΌΣΤΔΛῈΡ ρᾶροἦ ἴδ 
15. πιδηἰ δϑῖ, ἔγοσα 818. ἐπιγοάποίίου, δῦ Β6 πο ποῖ οὗὨ ΔῺῪ δυϊδξοπίῖὶο ΒΙδίουυ οὗ 
76δὺ5 ΟἸγίϑῦ [δαῦ μβαὰ Ὀδθη ἴθθη τε ζίθη ; δηαὰ δ ΘΧΡΥΘΟΒ8]Υ Β8γ8, ἐμαὶ 86 Βεαὰ δο- 
συγαῦο! Υ ἰγδοθὰ 4} ἰδ ρβ ἔγοτῃη {86 Βουγοα ἱπ ΒΟ ΘΟ Ββίο ἢ ΟΥ̓ ΟΓΘΓ, δηἃ δα Ὀτοΐθεδβοβ 
ἴο ττῖΐο οὐἁἨ ἴθ ἴο ΤΒΟΟΡὮ 5. ΑΥΘΡ δυο! δὴ δχρ]οῖῦ ἀθοίαγβΟἢ 88 0ἢ18 18, ἴο 
δθῆντὰ μαὺ μ6 ΥΒΠΒΟΥΙ 6 ΤΩΔΩΥ {πίηρθ ἴσοι οὴ6 Ὠἰδίοτίδῃ, δηὰ δ.}}} τρογθ ἥτγοπι 
ΔΩΟΙΒΟΥ, 18 Ὧ0 1688 Τδῃ 4 οοπγϑαϊοϊίοη οὗ [86 Εὐνδηρο ἰδὲ δἰ τ 86 17, 

4, 1 ἰε εοϊδεηί ὕγοπι ἕλε παΐιγε ἀπά ἀεδίρη 9 ὅι6 γε ἐδτθθ ΟοΞερεἷ:, ἐλαὶ (ὰς Εναπ- 
εεἰϊδὲε λαὰ ποῖ δδθπιὶ απ αἰμἰλεπίϊο ιογίξζονι ᾿ἀἰδίοτῳ 077 ὕδδι5 Ολγιδί. 

Τίιογα σδῃ Ὀ6 πὸ ἀοιυδὺ Ὀπὶ 8αὲ Φοδη αὰ βδεοὴ 186 οἴ ῦ ἴσθα ἀὐβροῖδβ; [ὉΓΣ, 89 
Β6 ἰδ βαϊά ἴο ἤδνε ἰἰνϑὰ ἴο ἃ ρτϑδὶ 80 ἰδ ΒΡῬΘΔΓΒ ἴγουι 818 ἀοβροὶ ἰἰβοὶ τμ8ι Β8 
σΑΓ ἢν ἀνοϊάθα [Π6 Τορϑυ ο ἢ οὗἁ Ἢ ἰημέ τοϊαϊθα ἴῃ {Π6π|, Ἔχοθρὺ 8 ἔδβιν ἢ 
ἴλοῖβ. Βυΐῖ [Βόγὸ 18 πὸ οοσίδίη ουἱάθῃσο, οἴ ον ἰμαὐ Μαγκ Κηον {μεῖ Μαίίδον μα 
ΓΙ θη ἃ οπροὶ Ὀοίοσο Ὠΐτη, ΟΥ ὑδαῦ 0 Κ6 Κηον ὑπαὶ 86 ἦνο Ενδηροὶ!δίβ μοὰ 
τὶ θη (ἀοϑρο}8 Ὀοίογο δἷπι. 1 Μαιῖς δαὰ βϑαὴ {86 ποσῖς οὔ Μαδιίδον, 10 ἰ8 1 κ ὶγ 
τπδὺ 6 πουϊὰ δᾶνα σοιωδιηθα βαιϊϑῆθα πῖ 10 88 Ὀεϊησ 186 ποῦῖς οὗἨ δὴ δροβιὶα οἷ 
Ομ σίδι, (αὶ ἰ8, δὴ γον πο88, Ἡ ἰοἢ ἢ6 γ͵ὰ8 ποῖ, Νον πουϊὰ [ωἰκ6, νδο, ἔγοπι [86 
Ῥασίηπὶπρ οὗ δὲ8 (οβρεὶ, ΠΡ [0 Βανα Ὀθθη δοαυδίηϊθα πο δον 6 ΓᾺ] τηθπηοἱγ5 οὗ 
186 βαγίηχβ βηὰ δοϊϊοπβ οὗ ( γβῦ, ἤᾶνθ οὐρα ἴο ΒΑ 1μ8ὺ 0Π6 ΟΣ ἸΔΟΓῈ οὗὨ ὑμεπὶ 118. 
ἩΓΙΓΕΠ ΌΥ ΔῈ ΔΡΟΒΌΪΟ, 88 Δίαιον πῶ8. δ βιϊθῃςθ, ὑμβογοίογο, 18 δὴ δἀάϊοηδὶ 
Ῥτοοῦ πα [86 Βγδὺ ἴσο Εσδηρο 88 σοσο ὑούδ ΠΥ ἀπδοαυδίηϊοα τι ΔΏΥ ῥγονίουβ 
δυϊμοηίίος πὶ υὔθη ΒἰβίοσΥ οὗὨ Ομ τίβί. 

δ. ΤλΛε 4εοηιίηρ σοπίγαὐϊοίίοπδ οσσμγΥπρ ἴπ ἰλὲ ἥγεί ἰᾶγοο (οβρείς (αἷὶ 977 ωλιοῆ, 
λοιοευον,, αὐπιῖΐ ΟΝ. δοϊμζίον 3.) ΔΥ6 8 δα ἀϊ 0π8] ονϊάθπος (δα {86 ττκηροῖοις ἀϊά ποῖ 
πτὶτο ὈΥ σοποογῖ, ΟΥ ΔΓΟΥ μαν]ηρ Β66 ἢ 680 ἢ οὐ τ Β ἀοΒρεἾ8. 

6. 7π δοπιθ οΓ ἕλε λίδίογίος γεσογαοα ὃν αἷΐ ἐλόδὲ ἰἦγοο Εναηρ οἷϊδίδ, λεγε ατὲ δπιαξζ 
υαγϊοίϊοα απά αἰβεγόποοε, τολίοὶ ρίαϊπῖν ϑἤοισ ἐλε δαπιδ ἱλίπν. 

Ιη ᾿ἰϑιταίίου οὗ 1818 Σοιγαγκ, 10 π|.}} βυ δῖσα ἴο γαῖ ἴο δῃα οοῦὰ 186 δοοοπηῖδ 
οὔ τα μιρα! ησ οὗὨἨ 186 ἀδιιοπίδο ΟΥ ἀδι)οηἶδο8 ἱπ [86 σου πίγΥ οὗἉ {Π6 (ἀδήατοποϑ (Μαδις. 
γὙἱ1}}. 28---84.. τ} Ματκ νυ. 1---20. δηὰ 1υκὰ νἱϊ!. 296---40.}) ; [26 δοοουπῦ οὗ οὔ 
Τότ δ ἱγαηβῆρσατγαίίοη οὐ ἴδ τωουηΐ (Μαῖῦ. χνὶν, 1--.18. νὰ Μαγκ ἰχ. 1--18. δπὰ 
1υκο ἰχ. 28---86.) ς δπὰ {86 ΒΙΒΊΟΥΥ οὗ (μ6 δορὶ ίπρ οὐὗὁὨ [16 γουπρ τῇδ Δ[ῸῸΓ ΟΣ 
ϑανίουτ᾽Β ἀρϑοθηΐ ἔγσουι ἴΠ6 τηουηΐ, (Μαῖῦ. χυὶ!. 14---2]. τὶ Ματκ ἰχ. 14---.29. πὰ 
1 ἰχ. 87---42.)}) Τη οδοῖ οὗ 186 δοσουπίβ Βογο οἰϊοα, {π6 ἀρστοοίησ οἰγου ΠδίΔη 6 5 
ὙΠΙΟΙ ΔΓ ἀἸΒΟΟνΘΓΘΔΌΪΟ ἴῃ ὑμοπὶ οἰ θαυ ῥσουα τμδὲ ἰἰ 18 [86 ΒΆπ|6 Βἰϑίογυ, Ὀυῦ {Π6ΓΘ 
ΔΓΘ 880 Β6Υ̓ΘΓΆ] αἰ ΓΘ 68 Θ4 Δ}1Υ οὐ θηῦ ἰη ἴμ6πι. ἸἌΒοονον, ἱΒογαίογο, αἰ] ΠΟΥ 

1 866 Ρ. 432. οἵ (μ18 νο] πΠ16. 2. 566 ῬΡ. 489---44]. οἵἁ (818 νοϊΪαπι6. 
8. ὅ66 ὕΡ. 458, 454. δυρτγὰ. 
4 ΓΙῸ ἰ8 ποὺ οἵ βρϑοῖδὶ ἱπηροσίϑῃσο 0 ἱπϑὶβὶ οἡ [8 ΐ8 ροΐηϊ, θδοδῦϑο οἵ 1δΐϑ {86 αδἰξειηρὲ 

ἴο οχρί δίῃ αἰ βου 168 888 Ὀθθὴ ἰγοαίθα τ ἢ ΘΟ 658 σοπίθμῃμρί.] 



ΟἈἡ ἐλὲ ϑοιιγοος οΥΚΓ ἐδ ,3γ8εὲ ΤΊγοε Οο5ρεῖς, 610 

δἰΐθηα9 ἰο π686 οἰτουιπηβίαμορβ, ταυδὲ Ὀ6 ΒΘΉΒΙ1 016 ἰῃδὺ {86 ΕἸΥΔΏΡΘΙΙΟΑΙ ἰϑίοτ Δη8 ἀϊὰ 
τοῦ ΘΟΡΥ ΟΥ ὈΟΥΓΟῪ ἔτομι ϑδοὶ Οὐ ΒοΥ. 

7. Τλενγα αγῷὸ 80η16 ὉΕΥΨ τοπιαγλαῦῖο ἰλίπρϑ τοϊαίεα ἴπ δ. ΔΙα(ίλοιυ᾽ 5 Οοδροῖ, οὗ 
ιολιοὶ πείέλεν δι. Μαγᾳ πον δὲ, 1κιλς λαϑ ἑαξοπ ἀπῷ ποίϊοο. 

ϑυοἢ ἀτὸ [8.6 ΘΧ ΓΟ ΠΔΓῪ ον πίδ γοοογαά θα ἰη Μαίί. 1ἰ!., χχυ. 19., χχυιὶ. ὅ]---ὅ8.. 
δηὰ χχνῖϊ. 1] ---] δ. ; βοπιο ΟΣ 411 οὔ τ ϊοἢ που ]ὰ ἤανὸ Ὀδθθη ποιοοὰ Ὀγ Μαεανῖὶς οὐ 1υκα, 
Βδὰ {Π6} πυυϊτίθη πιῖ ἃ νἱονν οὗ δου ἀρίηρ᾽ ΟΥ οοηβτιιηηρ Μααν 5 ἰϑίουγΥ. [0 ἰ8 
830 ὙΘΕΥ͂ ΟὈΒοΥν ΔΌΪ6, ἰμδῦ [ζΚ6 ἈΔ45 η0 δοσουηΐ οὗἉ ἴΠ6 ταΐτλο 16 ΟΥ̓ [δε ΐηρ; “ ΤΟΥ ἴδου- 
βΒαῃὰ τ} βονθῃ ἸοαΥο8 δη4 ἃ ἔδυν 51:8}} 8:68, τὶ ἢ 8 σοϊδιθὰ ἴῃ Μαῖϊ. χν. 832---39. 
δὶ Μαγκ νἱῖϊ. 1--9. ΤὨ6 δδίγθ σϑιματὶς 18 ΔΡΡ ΠΟ ὉΪ6 ἴο 1 Κο᾿β αοβροϊ, δυρροβίης 
(58 Ὦσ. Μδοϊκηϊσμς δηᾶ οἰμοῦβ ὕδνο πϑεσίπεὴ) 10 ἴο Βᾶνθ Ὀδθὴ ἔγχει πυὶτθη, 88. [ἢ 
σΟὨΑΙΏΒ ΤΏΔΠΥ ΤΟΙΔΑΓΚΔΌΪῈ ἘΠ ησ8 τοὶ το Ὀ6 ἰοαηὰ ἐπ [86 οΟἴῈῦ (ἀοβροῖὶβι Νον, ἱἶ 
Μαίίθον οΥ ἔπετκ μδὰ τυ το πὶ ἃ νἱοῖνν οὗὁὨ δογι ἀσίῃς ΟΥ̓ ἙσΟΠΒτγιϊηρ [16 ̓ Β Ϊ8- 
ἴΟΣΥ, ὑμῈῪ πουἹὰ μοὶ Βαανα ῥδϑβθὰ Ὀγ [8086 [δέηρβ πὶ ῃουὺϊ ποις. 

8. ΑΙ] ἰλὸ 3γεῖ ἰάγοο Ευαηρ οἰϊδία λαῦο δευεγαΐ ἰλὶπρε μοοιιζίαν ἰο ἰλοηιδοίυδα; ιολϊοὶὺ 
δῆοιῦ ἰλαΐ ἑζεν αἰά ποὲ δογτοισ ὕγοηι ϑαεὴ οἰλον, απά ἰδαί ἰλεν ἰσοτὰ αἷΐ ιυοἰΐ ἀσσιιαϊπίοα 
εοἱλ ἐλ ἐλίηρε 07 τυλὶοἢ ἰλεν ὑπαοτίοος ἰο ιυγὶΐα α ἀϊδίογῳ. 

ΜάΩΥ βυοῖ ρου 8. σοι !οηΒ οσοὺν ἰῃ Μαίθον᾿ 8 ἀοβροὶ, Ὀ6581 468 [δο86 7υ8ὲ οἰϊοᾷ ; 
8πὰ ὈοΐΒ Ματὶς ' δῃὰ 1 Κο 3, 828 πὸ ἢᾶν6 ΔΙΓΟΔΑΥῪ βθθῶ, ΠΔΥΘ ΤΩΔΏΥ δι ν (ΒΙΏρΒ, 80 
ἐμαὶ ἴδ 'ἰ8 πθ6 1688 ἰο δά δα ΔηΥ δά οη δὶ ̓Ἰμβίδῃςοαβ. 

9. 1μαβε]γ, Ὁσ. Μ|Π μα8 δερυβὰ ὑμαῦ {Π6 φἰπιξαγίέψ ὁ εἰγία απὰ οοπιροδιίίίοπ 8 ἃ 
Ῥγοοῦ ὑμδὺ ἴΠ686 Εὐνδηρο}16.8 δα ΒΘΘ ἢ 60 ἢ ΟΥΒΘΓ᾽ δ ὙΓΠΏΏΡΒ. 

Βαὲ (18 ἀγρυτησηΐ ἰπ τ. Πδγάηοτ᾽β Ἰυἀριησηΐ 18 ἑηβυηοῖοηῦ. [Ιη ἔδοῦ, Μ|] Βἴτ- 
86] 4]1ονγ8 (δὶ ἃ ὙΘΣῪ Οἷο58 ἸηθὩὔ ΠΊΔΥ͂ ΘΆΒΙΠΥ͂ 8 5ἰϑὺ Ὀαίνθοπ ὕνχο Δ ΓΠῸΓ8 
τσ ηρ οὐ [86 βΒδτὴ6 βυ )]θδοῦ ἴῃ ἴ6 ατθοκ ἰδηρσαλρο." 

111. Τὴ ΒΕσΟΝ ΒΥροίμοβὶβ, ὈΥ ἣν μῖοἢ βοσλθ αἰ δέ ρ θ 6 ἃ ΟΥ̓ 108 
ἤανο διίοηρίθα ἴο ὀχρίδιπ [μ6 σου ΒΑΤΙΩΟΏΥ ΟὔὈδοσνϑῦ]α ἰπ {Ππ6 ἢγϑι 
γε αΒρ6156, 18 μα τ οἢ ἀσγῖνθθ ἐβόα ἔγοτῃ βοηθ ΟὈΟΜΜΟΝ ΟἜΕΕΚ 
οΟΓ ΗΈΒΒΕΥΝ ΟΟΟΜΈΕΝΤ ΟΥἩ ΒΟΌΓΟΘ, ΥὨΣΟἢ οοοαβιοηοα {Π6 Εὐνδηρο 1518 
80 Γγθαυ ΠΥ ἰο δάορὶ [Π6 βαπιθ ἰθυτηβ δηα [Ὀττωβ οὗ οχργϑβϑϑίοῃ. [,6 
ΟἸοτοῦ νψῶϑ 86 ἢγχϑί πύου ἴο τ ποπὶ {Π18 θα οσουττοα : δηα δῇοσ 1 
διὰ Ἰαΐπ ἀοττηδπξ Ὀρνγαγ8 οὗ ΒΙΧ ΤΥ γθᾶγ, 1Ὁ γγ͵ἃ8 τουϊνοα δηα δἀνοσαίοα 
ΌγΥ Κορρθοῦ, δμᾶὰ [α8 Ὀδθθη τροαϊβοα ἴῃ νϑγίουβ ΑΥ8 ΟΥ̓ Βυ θθοαυδηΐ 
ὙΓΙΓΘΥΒ, 80 {παΐ (48 10 Βα48 Ὀθθὴ βϑυύθσεὶυ Ὀαΐ ποῦ Ὁπ᾿ 50} τουλαυϊ 64) 
““γροίμϑβιϑ 88 Ὀθθη ποοκοᾶ ἄόσῃ ὈΥ ΒΥΡοίΠαβῖ8, 11}} [ῃ6 (ἀοβρα]8 
τηυϑύ ὈδρΊη ἴο ἔδ6] {πῃ 186} ν68 1ῃ ἃ ὙΘΥῪ δὺ Κσαγὰ οοπαϊοη.᾽ 7 

ΟΥ̓ (μ686 ναγίουβ τηοαϊβοβδίϊομβ [ἢ 6 [0] οὐ ρ᾽ 18 ἃ σομοῖβα οὐ ]186:--- 
1. ΜΙΟΒΑΕΙ,Β, ἴῃ (86 ἤουτί (ὐοττηδὴ οαἀϊοηῃ οὗἉἩ 18 [ηἰστοαποιϊοηϑ, 

ΔΌΔΠἀομπίπρ' ᾿18 ἔοστηθῦ Ορί πίοι (μας Ματκ οορὶοα ἔγοτα Μαιμον, 
“ ὐὐγ θαΐοθ [86 νοσθαὶ. ΒΑΣΤΏΟΩΥ οὗὨ 41} ἴπγοο Εἰνδηρ ] δὲ8 ἰο [6 186 
οὗ 1π6 βϑδηθ ἀοοσιμηθηίβ.Ό. Βαΐ, 485 Π6 δϑϑῃσηθα (δαὶ δί. Μαίμον 
ψτοίο 'ῃ ΗΘΌγαν, μ6 ΒΌΡΡΟΒοβ, πού ἴμαύὺ Μαιξον ΠῚ πλ561, Ὀὰς ἰδ 
Οτοοῖὶς ἐγαηβϑίαΐοσ, μδα δοοθδβ ἰο [ῃ6 βαὴθ ἀτϑοὶς ἀοουμηοηΐ οΥ ἀοου- 
τηθηῖ8 τὶ ἢ Βα Ὀδοὴ υϑοα Ὀοίὰ ὈὉγ δὲ, Μασκ δὰ δι. Κα; δπὰ 

" β66 ΡΡ. 439, 440, φεργὰ, οἵἉὨ 1818 γοϊα 6. 
2. 866 ". 455. ποῖοθ ' δεργὰ, οὗἉ 1818 τοϊυχη6. 8. Μ|1Π Ῥγοΐερ. ὃ 108, 
4 Ὧγ. 1,Αγάμοσ 8  οτίκβ, ϑγο. το]. υἱ. ὑῃ. 2323.--- 238. ; 410. γο]. ἰϊ. ΡΡ. 245---250. 
5 ΟἸετιοὶ Εκςο]. Ηϊβὲ. βδς. ἱ. δῆπο ᾿χῖν. ἃ χὶ. ΡΡ. 429, 480. 
4 Τῃ []8 ἀἰδβοσίδιίοη δηθὰ Μίαγουϑ ποη Ερἰϊοτηδῖος Μαίηεὶ. 8360 ῬοίεΒ δηὰ Πυροτι 8 

5. ]ορο, ἴοι. ἱ. ῬΡ. 65---68. 
᾽ Βυειἰ5ἢ} ΟΥς δηὰ ΤΏΘΟΪ. Βονίον, νοΐ]. 1ϊ. Ῥρ. 351. 
8. γο]. 11}. Ῥασὶ 1. ἢ, 5 βεοὶ. ὅ, οὗ ΒΡ. Μαγβ} δ ᾿γδῃβ  δίΐσῃ, 

ττ9 
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046 Οπ ἰδὲ δοιιγεθδ ΚΓ ἐ,6 Υεὶ ΤΊ γος Οαοερεῖς. 

1παῦ ἤΘΠ6Θ ΔΙΌΒ6 {86 νοσθα] μαστηοην Ὀοίοθη ἔπ ασϑοκ (ομρεὶ οἱ 
δι. Μαίπον ἀπά (86 (ἀο8ρο6}8 οὗ δ, Μασκ δπὰ 5... 1.|Κ6.᾽} 

2. ΒΕμΜμεΒἦ, ἴῃ 1788, Ἰηγλαῦθα ταίμοῦ {πη οπυηοϊαίοα ἐμ6 Ὦγρο- 
{Π6818 οὗ ἃ σοιιοι ΗΘΌΓΟΥ ΟΥ ϑδιγυῖδα ἀοδυπιοηῦ ΟΥ̓ ἀοσαμηοηίβ, 
ΒΘ η06 1ὴ6 ἴδγοο ἢγδύ Εὐνδηρο δίβ ἀθγινθα ἔθ ᾿υὶποῖραὶ πηδύθιαἱθ 
οἵ {ποῖ (ἀοϑροῖὶ8βι ΤῊς Βυροίμεβὶβ οὔ ϑβϑιαϊοσ νγδϑ βΒυ θα! ΠΕ} 
δαορίοα Ὀγ Βογοϊιίοϊα, γιὸ τηβϊηἰαϊποα ἐπαὲς [ῃ6 νοῦθαὶ σομίοτια 
ἴῃ {Π6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαϊῺρ᾽ ραβδαροθ οὗ οὐσ (ἀο8ρ6}8 γχαϑ ρχοάδυορά ὃὉγ ἰδο 
Αἰ ΘΓ ΟἢΒ οὗ ὑγβηβοσΊ θογα. ὃ 

3. ἴῃ 1784 [,.ΈΒΒΙΝΟ δββογίθα {π6 Πυροίϑβὶβ οὐ ἃ δοτηπιοπ Β'γτῖΔ0 οὗ 
ΟΠμδ δα οὐσίαι, τυ Ιοἢ ᾿6 Βα ρροϑθ8 ἰο Ὀ6 (ῃ6 αοΒρα6ὶ βοοογάϊηρ ἰο 
{πὸ ΗδΌγανβ, οσ {μ6 (ἀοϑρδὶ δοοοζάϊησ ἰο (86 ἔπεϊγο Αροβϑίίββ. 
Ετοπὶ {818 (ἀοβροὶ ἢ ἱπιαρίηθβ {π8ὺ Μαίπονν (πμὸ ἴῃ [ἰδ ορίπίοη 
ὙτοΐΘ ΟἾΪΥ ἴῃ το} κ), Μαιῖς, απ Τμὰκο, ἀογινοα (86 ρῥγίποιραὶ 
τηδίθυα]β οὗἩ {μοῖν (ἀοθρεὶβ, αῃα δοϑογαϊηρὶν ἐγαπβίαἰθα ᾿ξ πιογο οὗ 
688 ἔα}, πηοΓ6 ΟΥ 1688 οἰ βϑὶν ἱπῖο ασϑοὶ, ὁ ΝΙοογογ᾽, ΗδΙε] ", 
ΔΠ4Δ Ῥαυ]υδβῖ, δάορίοα ἀπὰ ᾿ρτονθα Ὡροὴ 1μοβϑὶπρΒ ποῦοη : δαΐ 
1Π 6} νΊθνγ8 αν Ὀδ66η οἰ] ρβοά 

4, ΒΥ {Π6 Ἰαΐα Ῥγοΐβεβοσῦ. ἘΙΟΗΉΗΟΕΝ, ΟὗἩὨ τβοβθ θυ δῦ πιο ΠΟ 018 
οὗ (Π6 Ὠγροίμοδβὶβ οὗ ἃ ὈΥΙΆΘΥΥ ἀοουμηοηῦ Βίβμορ ήαγϑῃ 885 ρίνσϑῃ 
Δῃ Ἰη ΤΟΥ ΕΒ ηρ δοοοαπί. Αοοοτγάϊηρ ἴἤο Εἰομμοση 5 ἈΥρούλμαβιϑ, 88 
ἀονοϊοροᾶά ἴῃ (μ6 βεοοπᾶ δἀϊίίοη οὗὨ δ᾽8 (ἀδγπιδῃ) [πἰτοἀυοσίιομ ἴο 
{6 Νον Ταβίρμαθηϑ, {πογθ γοτα ΖΌΙΓ οορίοθ οἵ ἴῃ8 Αυδτηϑιο 
Οτρίμαὶ πο βοσπιθὰ ὑπ Ῥαβὶβ οὐ ἔμο ἴμγθα ὅτοι οδρεῖβ ἢ πο ὰ 
χὶ ΤΠ 6ΙΣ τοβροοῖνο ὑσαη ΒΔ 08 ἢ6 ἴμ18 ἀφαϊρτιλίθθ :--- 

“ΔΛ, Αἢ Ατσαϊηδίο Τοχὶ οὐ {86 οσὶρίπαὶ ἀοοίχίμα, αἰθι βοίὰθ οἵ [86 
ατοαὺ δα άϊοηθ ποῦ ἑουπά ἴῃ δι. Μαίδον. ΤῊ18 ντ88 ΘΆΠῪ 
τεδηβἰαίθα. 

Β. Αη Ατβδῖο Τοχί, τῖτἢ βοπια οὗ {π6 στϑαῖαῦ δἰ ουβ ποὺ πὶ δὲ. 
6. Νοῖ χδῃδίαίθα ᾿παθροη θυ Υ, 

Ο. Αη Αγσαμιαῖς Τοχῦ οουηρουπάοά οὗἩ Α. δπὰ Β. ΤΤῊΐβ ἔοστηβ 5. 
Μαγκ αοβροὶ, πανίηρ θδθῃ οἰΐμοσ ἐγαπβιαὐύθαά Ὀγ ἢἰπιβοὶέ, οἵ δὰ 
ΘΑΥΪΥ ἰγδηβ θη οἵ 1ὅ πανίηρ ὈΘΘη σον βθα ὈΥ Ὠῖτα, 

ΠΤ. Απ Αταπιδῖο Τοχί, ψὶὰ δοπια οὗ {86 οἷλεν χτεδὲὶ δ ουθ ἱπ δὲ. 
ΓΚ, τ ΒΙΟὮ τγα8 αἰθὸ ὑγϑηβ]αἰθα θα ]γ. 

1. Κι. Μαιίμον Β Ασαδὶο Τοχί, οσοτηροβοὰ σου οὗ Α. δηπὰ Ὁ., οχοθρί 
βοιὴδ 8 αἰ τομβ ταδάθ ὈῪ 0. Μδθμον Εἰγηβοὶ δ, το ἀτταησοά [{|6 

᾿ Βρ. Μαγβὴβ Μὶς δ] 16, νοἱ. 111. Ῥασέ 2. ἢ. 186. 
3 Τῃ [86 ποῖοβ ἴο μἷβ (οστηδη ἐγδηϑ]ιίοη οὐ τ. Του πϑοη Β Ὠἰβοουγθοθ. (Τόπηβου, ΑὐὉ- 

Βαπάϊαπρεη ἅδον ἀΐθ υἱοῦ Ενυδηρο)ίοη, τοὶ. 1, Ρρ. 221. 390.) Μίςμδθϊα, τοὶ. Ϊ, ρασὶ 3. 
Ῥ. 187. Καυϊπόοὶ, Οοτατηθης. ἴῃ 1,10. Ηἰες. Νον. Ταεῖ. στα. ;, Ῥγχοϊοβοιι. Ὀρ. 8, 4. . 

8. Αἢ ομμ]ηο οἵ Βεγοδιο 4 8 Πγροιποδβὶθ τὶ] 6 ἰοαπὰ ἱπ ἴ[Β6 Ιηἰσοἀαοιίοη το {6 Ἐπρ ἰδ 
τρδηδ]διίοη οὗἉ β. οἰ εστηδομοσ 8 ΟΥ̓ οἶς α] Εββαν οα 1πΠ6 Θοδβροϊ οἵ 85:. 1Κο, Ρρ. χονΐ. χουϊ, 

4 1. ββίημ᾽ 8 ΤΒΘΟΪΟρ βο μοῦ ΝΆΟΉ]δδδ (Ὑ οοϊορίοδὶ Βδτπαΐπδ), ΡΡ. 45--72., οεἰτοὰ ὉΥ ΒΡ. 
Μδγβι, νοὶ]. 11}. ραγὶ 2. Ρῃ. 187, 188. 

δ ΝΙοηογοῦ, Οοπ᾽δοϊαχεο δὰ {Ππβίγαπατι ῥ]αγίταοσαα Ν. ΤἘ. Βετὶρίογαπι ϑ]οοιυπι ἀθ 
Ῥεϊιογ 8 26δὰ ΟΠ τίϑε, Ηδ]6, 1790. 4ϊ0. 

4 Ἠδ]Γο]ὰ, Οοπιτηοπίδιίϊο ἀς Οτὶρίπθ ᾳαδίθον ΕΥδηρθ]οσγυτ οἱ ἀθ0 δογα Ἄοδηοηῖοδ δαοίον 
τὶ ιδίθ, ἀοιίηρο, 1794. 4ϊο. 

7 Ῥμυϊι8, [πιτοἀποῖίο ἴῃ Ν. Τ᾿. σαριΐδ βοϊδοϊίοτα, φυΐαβ ἱπ οτἱρίποαι,, ϑοοράπι, εἰ δρῃ" 
τηθηϊοταπι Εὐνδηροιϊογυτλ οἵ Αοίαιπι ΑΡροβίοϊοσια ἱπααϊγὴίαγ. Φθηρο.,1799. ϑ8γο. 

5. ΜΙΟ80]18, νο]. 11}. ραγὶ 2. ΡΡ. 184---20δ. 
5 ΕἰἸη]εϊϊπηρ ἰῃ ἀδ8 Ν, Τὶ. νοὶ. ἱ. 1820. 

--- -- τὸ ἴϑτὸ 



Οἡ {δι ϑοιγοοβ 9 ἐἰο γε Τῆ»66 Οαοβρεῖξ. 6047 

ψΠοἷ6 οὗ ἐδ οτἱσῖπαὶ (ὐοθροὶ δηᾶ ἔπ δα "08 ΟΠγΟΠΟ]ΟρΊΟΑΙ]γ. 
ΤΠ6 ὑγαηϑίαίου οἵ εἰ8 Ἰηῖο σοῖς ὑυδϑὰ {86 Θαε]ν ἰγβηβι 0 η8 οὗ 
Α. «δὰ 10. 

Ἐς 8. Τϊκο ̓ Β Ασδηναὶο οχί, οοπηροθοα οὗ ΒΒ. δῃά 19), (θχοορί βοπλθ 
Δα ΠΟ η8 ρϑου αν το δύ. 1.016), δῃα ἰγαπο]αιθα ΟΥ̓ ὨΙπ)861, στ ἢ 
116 δϑϑιϑίδῃοο οὔ 1π6 οχιβέίηρ ὑσαῃβίαιίίοη οὔ ἢ. ΒΒ. 18 188 
οοποη ἴἰὸ δὲ. Μασῖκ δηά δύ. ἴμακο, θὰ ἸΠ6Υ δα πὸ Θοϊηζοοη 
βῃβ οι οὗ 10. 

ΤῊῖ8. βοἤθηλθ, Ὁ Ὑ{11 Β6 δθθ, ΟἹ ΟΟΙΠρΡΑγβοη, ἀοοῦ ποῦ τρδίθυῖα! 
ΨΑΤΥ͂ ἴγοῖὰ ἰΠπδῦ ργοροβοα ὈΥ 
ὅ. ΒΙΒῃορ ΜΑΒΒΗ, ἴῃ Ὠἷβ οἰδθοσζαῖθ “" Πιβϑβοσίδεομ οἢ ἴ[η6 Οτρῖη πᾶ 

Οὐοιμροβιοη οἵ οὖν ἰγοο γί (οβρϑὶβ." ΑἸἿΘΣ ΤΠΔΗΥ͂ ργδρδγδίοσυ 
ΒΘ 9, δ5δΙ ὮΙ ΤΟΆΘΟΏΒ [ῸΓ {86 ΓΟ) ΘΟΏΏΟΩ οὗὨ ΟἾΒΘΥ Πγροίδαβοβ, ἀπά 
ΨΑΙΓΙΟῺΒ ἔοττηϑ οὗ {Π18 Βγρούποαιβ, ΒΊθμορ Μαγβὴ Ῥγόροδοθ ἰδ οῃ 
1η π6 ΓΟ ονπρ ἴδστηβ, τραγκίηρ [Π6 οομμοη Ἡφῦγεν ἀοουμπηοηί, 
γΥὨ]οἢ 6 ΒΌΡΡοΘοΘ {86 Εὐνδηροῖδί ἴὸ ἤανο δοῃβεϊτοα, ὈΥ (Π6 Βῖρῃ 
", δῃηα οογίδ η ὑγαηδί (008 οὗἉ 1 τι ΠΟΤῈ οὐ 1668 Δα ἀ! ο.8 Ὀγ {Π6 
Ἰοϊίο 5 α, , ὅσ. 

“80. ΜῪδίδον, δ. Μασκ, δηὰ 88. Το, 411} ἴἄγθο, πθθα οορὶαβ 
οὗ {86 οοἴαθου Ηοῦτον ἀοουτησδηΐ δὲ : {16 τυβύϑυια β οὗ σοι δ. 
Μαίίδον, σὰο ττοῖθ ἴῃ Ηθῦτον, τοίδ πο 1π [86 ἰδηρυαρα ἴῃ 
το Πὸ ἰουπα {Πσο, Βυΐ δὲ. Μετ δα 8ι. 0Κο6 ἐγαπδαίοα {Ποῖα 
Ἰπίο ατθοκ. Ὅλον πὰ πὸ Κηοπν]θᾶσο οὗ δδοῇ οὐμοτΒ ἀοβροὶ; δυΐ 
δι. Μαῖῖκ δὰ δι, [μΚ6, ὈοΒ 168 {Π 6} οορίθ8 οὗ μ6 Ηεργον ἀοου- 
τηϑηῦ δ, υδοὰ 45. ἀτοοῖὶς ἰγαηδίδίϊου οὗ 1ἴ, το Δα Ὀόθη σηδᾶθ 
Ὀεΐοσα δῃΥ οὗ {π6 δααϊτοηΒ α, β, ὅο. μαὰ θη ἰμβοσίθα. 1,δϑίυ, 
88 {π6 (ἀοβροῖβ οὗ δι. Μαῦς δορὰ δύ. μυ[κα οομίαϊη τοῖς ἔγϑῃβ8- 
Ἰδεϊοη8 οὔ ΗδΌΓΟΥ τηδίοσαῖβ, στ ϊοῖν ὙΌΣ ἱποογρογαῖθα ἰηΐο 8. 
Μαιμον Ηδῦτον Οοβροὶ, 6 ρόγθοι πγ80 ὑγϑῃβὶαίθα ϑ., Μαδεον Β 
Ἡρφρτον οβροὶ ἱπίο ατθοὶς ἔγθα θην ἀογινοα δβϑιδίδποθ ἔγοιῃ {Π6 
ἀοϑροὶ οὗ δι. Μασκ, ποτ δύ. Μαγκ μδα τηδίίοσ ἔῃ οοτωου τ]ὰ 
σὺ, Μαίπον ; δᾶ ἴἢ ἔμοθα ρῥΐδοθβ, Ὀὰΐ ἴῃ (Πο86 ρϑοθβ οὔΪυ, τ ΒΟΓΘ 
ϑι. Μαυκ μβαά πὸ τηδεοσ 'π οοποη τνἱτ Νίαιψίμαν, μ6 ῃδὰ ἔτο- 
ἀΌΘΠΕΪΥ σθοοῦγβο ἴο δι. [υκο 8 (ὐοΒρο].7 5 

ΤὮΘ Βυροίμοϑὶβ (08 βἰαίβά δηα ἀδίοστηϊηθα, 18 Δυ ΠΟΥ Θοποαδῖνθβ, 
Ὑ71}} δοοοιηΐ [ῸΣ 411 189 Ῥῇῃθηοπιθηδ σοϊδενε ἴο ὅπ σοῦθα] ἀρτοο- 
τηθηῦ δηα αἰβαργοοιηθηΐ ΟὗὨ οἷν τεῦ ἰγοθ (ΌΒΡ618, δἃθ γ76}} 48 1ῸΓ 
{86 οἱον τηϑηϊο]α το] αξϊομβ τὶ οἢ ΠΟΥ Ὅθαγ ἴο οδοῦ οἴβοῦ: δηᾶ 
6 88 δοδοιωπιοδαίοα 1 τι ρτοαῦ δἰνοπθϊοη ἴο ΡΑΣ ΘΌΪΑΓ οἰγοιπι- 
Βίδῃοβ, ΘΠ] ΟΥΑ Θα ὈΥ Πϊμ 'π {Ππ6 ἔθη  Γ ραγὶ οἵ ἢ18 ““ Β]ββουίδ 0 
οὐ ἴδ9 Οτρίη οὗ (86 ἴδγθα ὅγε (χοβροὶβ," τσ ἢ οἰγουτϊηθίδηῃςοϑ, 
Βονονοσ, Μ)͵ὰὺ ἢαγο ποῦ τορι ἰο ἀοίδι]. ΤῊ ἀοουτηοηΐ, ἢ τ ΐη Ἐκ, 
ΤΑΔΥ͂ μᾶνο Ὀ6θη 1ηΟ 16 ἴα Οτοοὸκ ΔΙΉΓΗΣΙΣ περὶ τῶν πεπληρο- 
φορημένων ἂν ἡμῖν πρωγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς 
αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ λόγον, ἰμαὶ 186, Α ΝΑΒΒΑΤΙΨῈ 97 ἐλοδε 
ἐλίπρε ιολίεἢ αγὸ πιοδὲ γηεΐν δεϊευεαί αἸΟΉΟ ιι8, εὐέη αα ἐΐεν, τοῖο 

Ὁ Ῥοτ ἴδμο ῥγεοοάϊηρ, αὐαίγαοὶ οὗ ἘΞΟΒΒοσπ᾿Β ἰαἰοσὲ γροι οϑἷο, 6 δαίδοῦ 8 ἱπάο δα ἴο 
ἴδιο Ἰεδιτιοὰ τουίονγοῦ οὗἩἨἁ Ομ οἰ οστοδοθοῦ Β ΕΘΒΑΥ ΟἹ ἴῃ6 Οο5ρεὶ οἵὗἉ ὅ8:. ΤΚο ἰπ ἴπ6 Βειδἢ 
τ τῆ εὶς Βονΐονν, το]. ἰΐ. ὑῃ. 846, 347. 86 ΕἸΘΒΒογη᾿ 8 Εϊη]εἰέπης ἰη Ν, Τ. τοὶ, ἱ, 

3. Μ|ςΟΉΔΟ] 5, νο]. 11]. ρατὶ 2. ἢ. 86]. 
Τττά4 
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7 γοπι ἐλε δεσίπηϊη7) 1067 οψο-ιοϊίπο85658 ἀπά πιϊπιίδίεγ ΟΓ ἐδ τρογ΄, ἀεῖ"- 
υεγεα ἑΐόηι μπίο 8. (ΟΟΠΒΟΘαΌΘΏΙΥ, 15 {818 οοπ]οοίαγα 6 ν|}}- 
Γου πα 64, [π6 ἀοοαπιοηΐ ἴῃ αὐ ΘΒΕΟΙ 18 οί} τοίοστοα ἴο Ὀγν 88. 
ΓΚ. [Ι͂ἢ δααϊοη α͵8ο ἴο {Π18 ϑυρροβοά Βγϑὶ Ηοῦτον ἀοοσυχησδηΐ 
δ δηά 18 {Υβηβἰδίοη8, ΒΊΒΠοΟΡ Μίασϑῃ βυρροβεβ {μ6 οχιβίθβῃοβ οὗ 8 
ΒΡΡΙοταθηΐαὶ Ηοῦγονν ἀοουτμαοηΐ, ΒΟ Π6 64}18 3, δῃὰ ψ βῖοἢ σοου- 
ἰαϊπ6α 4 οοἸ]θοίίοη οὗ »γεοερέβ, ραταδίεδ, ἀπ ἀΐξοοιιγ8ε5, ἀ6] νετεὰ ὕγ 
ΟἿΣ ΘΔΥ ΟΣ ΟἹ ΨΑΓΙΟῸΒ ΟΟΟΔΒΊΟΏΒ, Ὀὰὺ ποῖ ἀγσδηρϑα ἴῃ σΠγο πο] ορίοβὶ 
ογάθσ. ΤἈ18 ἢ6 [ΟΓΙῺΒ ἃ Γνωμολογία, αν ΘΟμσοῖνοθ {παΐ [ἢ γα8 υδοά 
οὔἱν Ὁγ Μαΐου δηὰ Πα, γπῸ μαὰ οορίοβ οὗ 1 ἀϊβογιπρ' ἔτοπι 
ὁδοὶ οἰμϑυ. 

6. Ϊπ οτγάθσ ἰο υπὶΐθ {16 ὕνο πγροίμοβοβ οὗ ΕΠ οῦδοσπ δα ΒΒ ΒΒΟΡ 
Μάδυβῃ, Ῥγοΐδββδοσ ΟΒΑΥΖ ΒΌΡΡροΟΒΟΘ {μαὺ Το γ6 τὯἀϑ ὁ ΗΠ θῦγονυ ΟΥὕἁ 
ϑυγο- ΟΒδ  ἀδῖο οτἱρῖμαὶ (οΒροὶ ἔοσ {μ6 ι86 οὗὨἨ [Π6 ῥγϑβϑόδβοσβ οὗ {86 
ΟΠ γιϑδη (1 1ῃ ῬΑ] ϑίμθ, ἔγοα ψμιοῖ Μαίονν οοτηροβοα ἢ 18 
Ἡφῦγον ὐοδροὶ. ΒΘ π6Υ Ὀόρδη ἰο Ῥγοραραῖίβ [86 ΟἸ γιβέβη 
ἀοοίγϊμθ8 1 ΟἾΒΘΥ δΟυΒΙΓΊ68, {818 οὐἱρίηαὶ (ἀοδβροὶ νῶϑ ἰγαηβίαΐθα 
Ἰηἴο Ὑγτοοκ, δηα δησὶομοὰ σι ἢ βανοσαὶ δά  Ἴοη8. ΕὟΟΙ, {ἢ 18 ὙΘΓΒΊ ἢ 
Μετ δπά 10 ΘΟ ροβοα ὑμοῖγ θοΟΚ8, δηὰ μθποα ἀγοβο {μ6 ἀστϑο- 
τηϑηΐ, ὈοΓ 88 ἴο ἔδοίβ δῃα Ἔχ ρυ ββ: 0 η8, ν᾿ Ἀἰοῖ 18 Οὔβογνδθ]α ἴῃ ἐμ 61 
Τοδβροοῦνο (ἀοϑροΐϊβ Πα (ἀοβροὶ οὗ Μαίζεν νν88 αἷβὸ ἐγαῃπϑίδίϑα 
Ἰηΐο ατροῖ, ᾿π ὀχθουςπρ πο ἢ ναγδίοη {Π6 ἰγϑηϑ]αῖοῦ 846 υ886 οὗ 
{Π6 ψυϊησθ οὗ Μασ, σβθησο Β6 αἶβο βομπιϑίϊπιοβ Ἰῃἰεγροϊαιοα 
Μαιῖμον ; δῃὰ {18 οἰγουτηδίδῃποα ρΆΥ6 ΤΊ86 ἴο ἃ Βι1 1} ὙΠ ὈΘΌΤ ΘΟ 
{Ποῖ 88 ἴο τυδίζοσ, ἴὰ ρΐδοθθ πόσα συ Κὸ αἴ γβ ἔσοτα θα. Βυΐ 
1Π6 αὐστοοιαθηῦ Ὀούνθοη Μαδίπον δηὰ [[ὸ, ἰο {86 Ἔχοϊαδβίοη οὗ 
Μαυκ, νγδδ οἴδοίθαᾷ ΌὈΥ βυθβθαιοηῦ ᾿η θυ ροϊδίϊοηβ, βίποθ {π686 μᾶ89- 
ΒΑρΡῸ8 ὝΘ͵ΓΘ ἰγαηβοσ θα ἔτοπι {16 (ἀοδροὶ οὗ Μαδιθμον ἰπίο ἰμδὲ οὗ 
Τκο; ἀπά ἴῃ {8086 ρἴδοοθ, σθθγο {86 οτὶρίπαὶ (ἀλοθρδὶ μὰδ πὸ δα ]- 
[Ἰοη8, ΠΟΥ 41} ἀρτδθ 1ῃ στηδίϊοσ ἃ8 γΧ6}] 88 ὨΔΥΠΊΟΏ186 ἴῃ τ γαβ.3 

ΤῊς τιοάϊβοδίοηθ οὗἨ {π6 ὨυΥρούμοβϑὶβ {πα ἴπθσο τγχδ δὴ οτὶρίηδὶ 
Ατδιβαῃ (ἀὑοϑροὶ, ργοροβοὰ ὃν ΕἸ ΠΟΤ δηὰ Βῖϑῃορ Μαγϑῆ, ἢδνθ 
θδθη δἀορίοα ὮὈΥ Κυϊηποοὶδ, 56 μο 6115, δηα βοὴ οἴμεσ δοῃίηθπίδὶ 

. ΜΙΟἢ Δ] 15, νοὶ]. ἐν, μρατὶ 2. Ῥρ. 368. 3868.(. Βαὶ ἴ86 ΔΌθοποο οἵ [6 ατεοκ δγίεὶα ᾽β ἔβ[8] 
ἴο ἴΠ οοπ)οοῖατο οὗὨ Βίβιορ Μδγβῆ, πὰ ἤγουββ ἔμδὲὶ ὯῸ Τϑίοσεποθ 8 τηϑὰς [0 βιςῇ ἃ βῃρ- 
Ροβοὰά ἀοοσυηθηῖ. ὙΠῸ ἴογοθ οὐ τηΐβ οὐ)θοϊίοι βθθτηβ ἴ0ὼ πδνα δίγυοῖςς (86 τιϊηὰ οὗ {πὶ 
Ἰθαγποὰ τυίτογ; ῸΓ ἢ ΠᾺ8Β σδη α]γ Ἰοῖς [ἃ ἴο οἰοῦβ ἴο ἀοίογπιίηθ ὙΠΟΙΒΟΥ ἢ͵8 ΟΠ οοἴαΣο ἰβ 
ποῖ τοαπδεγοά δὐοτγιῖνο ὉΥ͂ ἴπΠ6 ᾿ψδηΐ οὗἨ [ῃ6 ατιῖςῖθ Ὀοΐοτε διήγησιν (παγγαξῖοε οτ ἀξοίαγαξϊον) 
ἵη Ταῖκο ἰ. 1. Οἱ τΠΐϊθ τορὶς Βίδῃορ Μίιἀἀϊ]οίοη 18 ἀδοϊβίνου οὗ ορίπίοη ἰδμδὲ ἴδ ἐς τεηἀεσοὰ 
τοῖ}}γ δυογιίνο. ὙΠ ταβροοῖ ἴὸ 186 ατοοὶς τις], Β6 τοπηγκβ, ἐμαὶ “ [86 γυΐϊθ ἰβ, [μὲ 
{πὸ {π|6 οὗὨ ἃ ὈΟΟΚ, 48 ὑγοῆβχαᾶ ἴο ἴπ6 ὈοΟΚ, βῃουϊ]ὰ ὃς απαγίλγοια᾽" (. 6. ψ᾿ποὺῖ [86 ἀΙΈςο]6); 
“δαῖ {πᾶ ὙΠΟ [86 ὈΟΟΚ ἰ8 τοίεστεα ἴο, [6 αγίϊοϊα βῃοι! ἃ ὃὈ6 Ἰηβοτίο." Απὰ ἢδ δά πος, 
ΔΙΠΟΙΩρ Οἴπον ἰηβίαησεθ, Ηοβ᾽οα Β ροθπι, θη ]οὰ ᾽Δσπὶς Ἡρακλέους (Ἡεγομῖεε᾽ 6 δλιοίά), πο ἢ 
1,οηρίπυβ ὉΠ 8 οἰδ68 --- εἴγε Ἡσιόδου καὶ ΤῊΝ ᾿Ασπίδα ϑετέον (ἰ{ ᾿Ἰηάοοὰ 1ΠῈ πο] ἃ ΤΔΥ 6 
ἀϑουι θὰ τὸ Ηδβίοὰ). Βιίβῆορ Μιάἀϊοίοη οὐ ἴμο ατθοκ γιοϊο, Ὁ. 289. γϑι οἀϊεῖοη. [ἢ τ80 
ἴννο [Ο]]οννίπς Ῥαροβ ἢ ἢ48 σοῃιτγονογιοα (6 ἰταῃβιδίίοη οὐ Τακα ἱ, 1---4. ργοροϑοὰ ὈΥ͂ (86 
Ἰγϑηβίδίου οἵ Μὶς 86) 18, 

3 Οταῖζ, Νῦν Υ ἐσβαοῆ, ἀϊθ ἘΠΕ πηρ ΟΥ̓ ἄγου ἐγβίοη Ενδηροϊ θη σὰ ογκ]άτοη, (Τ ὐδίη- 
σοη, 1812.) εἰϊοὰ ἰπ Ημρ [ηἰγοἀαοιίοῃ, νοΐ. 1, ἃ 19. ὙΠοτα ἰ8 δὴ δρδβίγδοῖ οὗ ασδιζ᾿ 8 
80 ]ιδῖηθ, τνὉἢ} του Αυ 5 Ὁ. ἴΠ6 Ἐγδηβ]αῖοσ οἵ ΒΘ. ἢ] εἰ οστάδοδοῦ ([πιγοά. ΡρΡ. ἰχχχνὶ.---χ οὶ .), πο 
οοπβίάἀογα ἰδ “ἴο 6 ποῖ ΟΠΙΥ αηννατταηϊοα, ὈὰΣ σοηϊγααϊοῖο ὈΥ͂ ΘΥΘΙΥ͂ ΤΠΘΣΛΟΓΔΙ Μγ͵Ὺ ΒΑΥα 
τοπιδιπίησ οἵ {π6 οδυ ἰοδὲ ἰγδηβδοιίοῃβ πη ΟἸ γί βιϊδη ἢ ΒύοΓΥ.᾿" 

8. (οπηη. ἰη Ηΐδι, 1͵ἱ0. Νον. 65ῖ. νοὶ]. 1. Ρρ. 7-ς-.9. 
4 Ηϊειοῖγε Αὐτγόρέο ἀς ἰὰ 1ἀιιόταϊατο ατὸοαυο, ἴοτῃ. ἰϊ. ΡΡ. 66 ---82. 
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οὐϊοθ; Ὀαὺ πον μανθ Ὀ66Ὼ ΒΓ ΠΟΊΙΒΙΥ ΟΡΡΟΒΘά, οὐ 86 Οοπίϊποηΐ, 
Ὀγ Ῥγτοΐδδββου Ηρ ᾽, δπᾶ ἴῃ [Π18 σουμηΐγυ ὈΥ {Π6 ἰαΐα ΒΙβῃορβ Βα πα ο]ρῃ3 
δηα Μιαα]οίοπ δ, ἀμορ ΟἸεἰρ 4, (86 οἀϊίοτϑ οὗ {πὸ ΒΒ} Οὐ οὅ, πὰ 
Οἴμοσ ἀἸβυληρι θῃθα τυγλύοσβ δ, οὗ τ μοθα Ἀυραμπιθηΐβ δηα ΤΟΔΒΟηἱηρΒ (88 
[Ὁ] ον ηρ 18 8ῃ αὐδίχδοῦ : --- 

Ἰ. ϑιρροδίηρ διοὺλ α ἑλεοΥν ἰο δε πδοδδϑαγν, ἵπ ΟΥΟΥ' (0 ἀδοοππὲ 707 ἐλθ υεγδαῖζ 
δὶπιϊατγτἐιοα “πῇ αἀἰδενοηοες οὗ ἐλ βγδὲ ἰλγοθ Ἐσαπρ εἰϊϑέδ, (ισλὶοἢ πδοοδδίίῳ, λοιοθύοτ, 8 
ὃν πο πιθαηδ αὐἀπιϊξίεοα,) ἐλ οὐυϊοιια Και 97 ἰλὶΞ ἀψνροίλα8ῖ8, ἴῃ αἷΐ ἐδ πιοαϊβοαίίοπδ, ἰδ 
8 οχίγοπιθ οοπιρίοχιί. 

Τὸ ον {86 φανοῦ πιο! βοδίίοηβ π ΒΙΟὮ αν γἱο] θα ἴο {π6 βομθηγθβ οὐ ΕΟ Οσα 
δα ΒΙΊΒΒΟΡ ΜασβΆ :---Αφοογαϊηρ ἴο 186 “όγηιεν ἴθ 6 ΓΘ ΔΓΘ 8Δῃ Αὐϑπηδὶο οσὶ ρίπδὶ (οϑροεϊ, 
σοἢ Μ48 ἰγαπδἰαιοθα ἱπίο ατρϑοῖς, δηὰ ἔνα σοιηρὶ αἴθ ἔγομι ἰδ, τ ἢ ναχίοιιϑ 
δα ϊοηβ. Αοοογάϊηρ ἰο ἴπ6 ἰαίίον {ΠΘΓ6 ἃγθ ὕνο ἩΘΌΓΘΥ ΟΥ Ατδιηδλὶο ἀοσυτηθηΐβ, 
δὰ βούθγαὶ ασθοκ νϑγβίοηβ, τ δα! οηβ σταϊυ! οι ΒΥ βαρροβοάᾶ, νυ ἱο ἴ86 α]ρ6- 
Ὀγϑῖοδὶ ῃοίδιοη8, ἱπισοάἀποθα ὉΥ Ὁποὶν δαΐῃοῦ, σδἢ Βοδγ ον ΘηΔῸΪ6 [86 τοδάογ ἴὸ ἀ18- 
{ἰησιυι ϊϑιι ἔγοπι οδοῖ οἴμευ. Τὸ ἀδβουῖδα {86 βοῦτοΩΒ οὗ δ. Μααν 8 αο8ρ6ὶ ὉΥ {18 
τοῖο ὑοῦ ἔθνος ὑμ8ὴ ΒΟυΘἢ ΤΏΔΓΚΒ ΔΓ ΟΘιρἰογο ; ΥἱΖ. δὲ, α, Ὑ, Α, ΓἾ, 3, δΔηὰ Γ3, 

Βοβι 68 {π6586, ἔβοσα 8ΔΓ6 [6 ταν κ8 ρου αν ἰο δι. [Κα οΥ 851. Μίασϊ, β, 5, δηὰ δν,-- 
ἴῃ 41}, ἔθη ἀἰβδνιθηῦ βῖρηβ βίδπαϊηρ᾽ ΤῸΓ 80 ΠΙΔΗΥ͂ δαραγαὺβ ἀοουῃθηΐβ ΟΣ τηοα! Βοαίί 8 
οὗ ἀοουπιοηβ ; δῃὰ αἱϊ {8656 ταί! ΟὈΒΙΥ βαρροδβοὰ νἱζμουΐ Ργοοῦ [ῸΣ [6 δχίβίθῃοα 
οἴ ομδ ϑιποπρ ἴδ πιιλῦοσ. ΤὨϊβΒ ΒΥρΟΙΒ 6818 ΒΙΒΏΟΡ Μαγϑὰ σοηϑίἀ θυ 88 βίρὶδ : 
Ὀιῦ, τι ἜΥΟΡΥ͂ ΡΟΒ81016 ἀδέίβγοῃοα (0 80 ἢ} 80 ἘΠ ΌΠΙΥ ἴῃ 811 τηδύϊουβ γαβρθοίησ 
ὈΌ]ΐΪ Δ] ᾿ὐογαίαγο, ἐὑ 18 δα τα θα, (αὶ δ ῬΡΟσβομδ νν}}} Ὅ6 ουπά ἰο οοἰποῖάδ ἴῃ Ὧ18 
ορίπίοθ. Απὰ δἰ" βου ρὰ δ βδίβϑ, υὶν τοβρθοὺ ἴο {Π6 βίθρϑβ οὐὗὨ {818 Βυροιμοβίβ, ἐμαὺ 
Φ ἼΒΘΓΘ 18 ΠΟ ἱπῃρΓΟΌΘὈΠΠΥ αἰζοπάϊηρ ΠΥ ΟὨΘ οὗὨ ἔβϑῖὰ ; ΠΟΥ δΓ6 ΠΟΘΙ ΟὮΘΣ ὨΙΠΙΩΘΙΓΟΙΒ 
ὯΟΣ σΟΙΩρ Ἰοαὐοα :᾽" γοῖ ψ πηυδὺ ΟΌΒΟΕΓΥα ὑδαῦ, αἰϊοσοίδον, ΠΟΥ ἀγα Ὀο ἢ ΠΠΊΘΓΟΙΒ, 
δη, ΘΟμΒΘα ΘΠ, ὈΥ {88 σομμ ἰηδίοη8 βαρροβοᾶ ἴῃ {μοῖγ Δρρ]ϊοδίϊοη, ἴμεν Ὀθοοπια 
ΘΧΟΓΘΙΔΘΙΥ ΠΟΙ ρ]οδίθα, Εασίδοῦ, ἐπονκιι ὯΟ ῬΔΡΟΙΟΌΪΑΡ ΒῖδΡ ΙΏΔΥ̓ Ὀ6 ἴῃ 1186] ᾿τὰ- 
ῬτΟΌΔΌΪΟ, γοῦ {86 αἰβοούεσυ οὗ ἐπ ἀἰδεγοπὺ βουτοαβ ἴο οογίδίῃ ποῦ, ΟΥ̓ ΠΊΘΓΘ 
δΏΔΙ γ818, 18. ἃ οἰχουτηβίδηοσ οὗ [86 ἰρῃοβῖ ἱπιρτ ΟὈΔὈΙΠΠΥ͂, πὰ ΌΤΙ 810}} ἃ ἀἴβοονοῦ 
88 ὍΔ ὨΘΥ͂ΘΡ γαῖ τηϑ6 ἴῃ [ἢ που], πὰ ῬΓΟΌΔΌΪΥ πανορ ΜΪ]1 6 τιαᾶο; Ὀδοδαβο, 1 
ποῦ ΔΌΒΟΙ αὐ ο} Υ ̓ ρΟΒΒ 1016, ̓ ξ ΔΡΡΥΟΔΟΒ68 80 ΠΘΑΓΪΥ ἴο0 ἱπηροβϑι ΠΣ γ, (μὲ 186 ταϊπὰ 
Ο8Π ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΘΟΏΟΟΙ͂ΥΟ 8 αἀἰδιϊηοιοη.ἦ 

2. Βαὺ [Ὁ οἶἴδον οὔ {8680 Βγροίβεβθβ πσου]ὰ βοῖνβ, πιβουῦ αἰ βἸο] ἐγ ον Θχοορίίοῃ, 
8}} π6 ῬΡβεβοιηθηδϑ, οὗ Ἔσο ΥῪ ἀοβοσὶ ρίϊοη, ΒΟ Δ΄ΤΘ δβϑυμπηθὰ ἴο οχῖβὲ ἰὴ 186 ἰὮσθα 
βτϑὺ ἀὐοϑροῖβ, (Π6 ΤΟΎΤΑΙ, ΒΙΣΕΝΟΕ 977 δοοϊδεϊαείἑοαὶ ἀπέ χεϊίν ργεδοηΐε α αἀἰγοοί απαᾶ ἱποῖΐπ- 
εἰδῖε ἀγριπιοπί ἀαραϊπδί ἐλιο 6 τἰδίεποο 07 απ δυσὶ ργίπιαγῳ ἀοσιπιεηί. 

(1.) Τὸ δοχασλθηοα τὶν (86 δροβίο!ο ἀρὸ : --- [8 1Ὁ ἴο δ6 ϑαρροβοά (δαὶ {μα γὸ ουδὺ 
Ἔοχἰϑίβα δ νουῖς οὗ βιοῦν δρρτονθὰ Ἔχ θιθηοθ, δηὰ δυο Βῖρι δυϊμοῦ ἐγ, 88 ἴο Ὀθοοωθ 
ἴμ6 Ὀαϑ818 οὗ [86 ἄγϑυ ἰθγθα (οθρ6]8, δῃὰ γεὺ ὑμδὺ ποίδίηρ --- ποῦ ουθη [86 ΤΩ ΘΙΏΟΥΥ οὗ 

1 Ηυγχ ΤΙηϊτοἀδυοσίίοη, ἐκ ἴοο. : 
5 Ὧγ. Βδπαο)ρὰ ἴῃ ἷ8 “ ΒΟΙΔΔΣΚΒ ἡ ΜΙΟΝΔΘ 88 Τηἰτοἀαοίίοι," ὅνο. νοἱβ. 111, δηὰ ἱν. 

Ικοηάοῃ, 1802. 
8. (κ 1:86 οοίσίηοθ οὗὨἍ 186 ατοοῖς Ατιῖοϊθ, ΡΡ. 288---291]. 
4 Ιὴ δὲβ νδ]0 816 οἀϊξίοη οὗἉ ϑιδοκβοῦιβοβ Η]βίΟΥΥ οὗ ἴπ6 Β0]6, νοὶ. 111. ΡῬρ. 108--- 112. 
" Βηϊ, Οτϊ, το]. χχὶ. (0. 83.) Ρ. 178. εἰ ϑᾳ. Βυῖϊ. Οσίι. δὰ Ὑποοϊορίοδὶ Εουΐϊονν, νοὶἱ, ἰἱ. 

ῬΡ. 8347---850. 
4 ῬΑΥΠΟΌ]ΑΥΥ ΜΓ. Μογεῖα, ἰῃ Ηἷ8 “ Εἰχϑιηϊηδίίοη οὐὁἨἩἨ Μτ. Μασθ Ηγροιποβίβ," 8νο. 

Τοπάοῃ, 1808, αηὰ Μτ. ἘΔΙΟΟΠΘΓ, ἱπ 8 Βαπιρίου [,βοίαγοβ ἔοσ 1810, Ρ. 106. εἰ δεζ. 8366 
ΑἾδο 106 ΟὨγίβείδη ΟὈΒΟΓΥΟΥ [ῸΓ 1808, νο]. Υἱϊ, Ῥρ. 628---628., δηὰ 1π6 δΔῖ6 χ. ΜΙποιΒ 
ϑιυοζαγοθ ΟἹ βοπηο οἵὔὨ ἴμο Ῥιδ]οδιίοπϑ οὗ (Π6 εν. Ηογθογὶ Μάγβα, 1). 1). 1οηἁ. 1813. ϑνο. 

᾿ Βεῖϊ, Οτῖς. νοὶ]. χχὶ, (0. 8.) ρ. 180. {ἴῃ ΒΟ ἃ 6886 ἴΠ6 σλάποες ΛΟΑΙΝΒῚ ἴ86 ΘΠ ρ]ογ- 
τηθηῦ οὗ [8666 ἐέπ ἀοσυ 6 }:5 ΔΥῸ 88 ἑγεε ἀμπάγοά απά εἰχίψ- ἔσο ἰλομξαπα εἰσλὲ ἀμπάγοα ἃγθ 
ἴο οπα: 18 διηουηῖδ, ἐπ δος, ἴο αὶ τΏοσα] σογαϊηεγ. 

" Μυ, ψογείο [ιδ8 ἰηβϑιϊξαϊο ὦ ἃ πυϊηπΐθ Ἵχαιιϊπαίίοη οὗ Βίβῆορ ΜαδγβὶΒ βίδίειμθηὶ οὐ 1Π6 
ῬΒΘποτηθηβ ΟὈΒΟΓΎΔΌΪΟ ἴῃ [6 ἢτϑι ἴἤσοο αΌΒρεῖβ, ἰῃ τυ ἢ ἢ6 ἢ 85 βῃονγῃ 118 ἱΠΟΟπΙ μοι Θ ΠΟΥ͂ 
ἴο οχρί δίῃ ἐποδα Ῥῃθηοπιθηα. ΑΒ 118 ἱπνεβι ρϑιίοη 18 Ὡοὲ οὗ 8. παίυσε ἴο δαπιὶξ οὗἨ δοσι ρ- 
Σηθηϊ, Μγ6 τοῖον [06 το ἴὸ Μτ, Ὑ.᾿ 8 “ ΕΧΔΙΏ δ οΠ,᾽ ΡΡ. 12---50. : 



660 ΟΥἡ ἐδε δοιγοος οὗ ἐδο γε Τ7ιγοε ΟοερεΐΞ. 

0 ---- δου] δαγνῖνο (αὶ σεῦ] “τα πὸ ἰηἀεορα 88 οογίδίπ ἰπαὺ 86 προβε]6α, 
Ὀοίογα ΤΠΕΥ βοραγαῦθα, δα γϑδ]ῦ τοῦ ἔὸν ἴ6 ρύγροβα οὗ ἀσατὶηρ ἊΡ ἃ οορίου δοὰ 
δυιϊοηςὶς ΒΙΒΌΟΓΥ οὗὨ ἰμοὶν Ὠὶνίπο Μαδβδίοσ᾽ β [6 δηὰ ἀοοίχί 68, 88 γὸ δ ἰδαωΐ δὴ 
δυο τοοογαὰ γ7ἴὰ8 Καρὶ αἱ Φεγυβαίθ οὐἁἨ 186 γοῖρστβ οὗ {86 αἰ ογοηῦ Κίηρα, [86 
δβίδία οὗ γοϊ ρου πάθον ΘΟ, ἀπὰ {86 ργοδοβίηρ οὗ (δα ργορμοῖα, ἐπ|8 που Ὁ6 Ὀγ 
τι οἷ 186 οαϑἰα6βῇ, δηά, ῬΘΥΒΔρΒ, (8α τηοβί βαιδέδοίοσυν ταοϊποὰ οὗὨ δοοουείης 85 ποῦ ]] 
ἴον 88 ΒΑΓΙΠΠΙΟΏΥ͂ 88 [ὉΓ [88 ἀΙΒοΥΘΡρδηοἾ68 ὑυὶοἢ τὸ πη διποπρ ἴμ6 βονοσαὶ δυτὶρ- 
τοθηΐβ τηϑὰθ ὈΥ {86 γί ἴσο Ενδηρο ϑίΒβ. Βαΐῖ, {δαὶ [826 Δροϑίϊε8 τωθὲ [Ὁ δ0ςἢ ἃ 
ΤΉΣΡΟΕΕ 88 (118, Ὀοΐοτο ἴθ6γ Ἰοῖν Φογυβαίθμ, 885 ΠΟΎΟΣ Ὀ66η δαρροθθα ; απᾶ, ᾿πἀοοὰ, 
{86 Ὠγροίδοεῖβ, μβαά 10 δυὸσ Ὀθθῆ τηδάβ δῃηὰ βυρρογίδα ὉΥ 86 πιοδὺ ὉΠΕΧοΘρΪΟΏΔΌΪα 
ἰοβ πο 68 οὗἩἨὨ [86 6αΥ 168 ἀπἰηβρίγοα τί ὑθγθ οὐὗἩ ἐπα ομυτοΒ, που ὰ ἄσθοῦνο ΠῸ ΣζῸ- 
βεατὰ τὰδύθνασ, Ὁ}]685 ἴΠπ680 ὙΤ ΘΒ μδὰ ΘΑ ἀδοϊασοά, υἱϊμουῦ οΟἸ δοιὰ διηοῦρ 
τοι βοῖνοθ, ὑπαὶ 6 δα ροββοβϑϑοᾶ ἃ. ΘΟΡῪ οὗ (πο ογἰχίῃαὶ τοοοσὰ. Ἐνθη ἴπθῃ, απ] 6 86 
8 (ΟΡΥ͂ οὗ 1ὖ γοτα 8.}}}} 10 δχἰβύθῃοο, ἔγομπι τ ΒΙΟὮ νὰ ταϊρὮι, ἔγοσα ἱπίοσηδὶ ανμίοπος, 
ἀροϊάα οἡ 15 οἰδίπιβ ἴο δηῃ δροβίοὶ'ο}] οσϊρίη, νυ δβουϊὰ διοδιίδο, αἴδοσ (τὸ ἱπιροϑίυχα 
οὔ 188 Ὀοοῖκ οα]]οὰ {86 “ “ΑἹ ροείοϊοαϊ (ναοί οτδ,, ὑο δάταῖς ἐδθ δα βοροἰἐγ οὗ ους 
8 τοοογὰ, Τὴ δροβϑί]εβ, ἴῃ ἃ δίδίε οὗ ρογβεουϊοη, βαὰ ποὶ 186 δϑτιθ ἔδοι εἶθ ἴον 
ῬυΠΟΙΥ τοοοσάϊηρ ἰδ 9 δοιίοηβ οὗἨ ἰδμοὶνγ 1ογὰ 88 (86 πιϊηἰβύοσβ οὗ δίδίθ, οδι δὰ (π6 
ϑογίδο δὰ (πμ6  οσογάεγ, ̓ ἐτανωα ἐῃ 186 κΚἰηγάοτοο οὗ δυάδι δὰ ἴδσϑοὶ Ὁ. τσ ησ 
Υορ βύθσ οὐ 86 ἀθθαβ οἵ ΓΠ6]γ Ταβρθοῦν ΒΟΥΘΓΟΙ ΚΒ: ὯῸΣ ἀο ἯΘ οὐδ 8πα ἰμ6 
Ἐσνδησο  βί8 ΔρΡΘΑΙ τσ ὑ0 ΔΩΥ βυοῖ γοοοχά, τὰ }]6 [86 τγιΐοσ οὐ {πὸ ἰϑέοτιοδὶ ὈΘΟΚΒ 
Οὗ 1Π6 ΟἹὰ Ταβίασμθηῦ ἔγοαυ θη] δρρθαὶ ἰο {πΠ6 Δηπα}8 οὐ οβσοηλοῖθα οὗ (86 Κἰηροι.2 
Α δουμοι σϑοοσὰ, ἔγοσα τυ ΐο ἢ πὶ (6 Εὐναηροϊιεῖ9 βοϊθοϊθα ὑπὸ πιδίοσδὶβ οἵ [μεν 
διἰϑίοτίοδ, πιυϑῦ, ἰΒοσθέοσθ, Ὀ6 δρδῃάοπθαᾶ 88 δὴ Βυροί μβϑβϑὶβ ρϑυίβει υΥ στουμά θβϑ, ποῖ- 
ἩΠΪΕΠδἰδηάληρ 8}} {π6 ᾿δαγηΐῃρ πα ᾿ησθηθ!γ πδιοῖ μαγθ Ὀθοη ἀἰθρ!αγθᾶ ἰῃ δαρροτὶ 
οὗ (μδὺ γροί6818.᾽"5 

(2.) Ἰῦ τ ὀοηβαῖ {86 ττϊτηρ5 οὗ {1π6 Εδίδοτθ τβο δοϊοησοά ἰο ἴ86 ἄρα ἰπλπηα- 
ἀϊαϊοϊ γ δυσοοοράϊηρ (86 ΑΡοΞβι[68 δπὰ Εἰνδηρο ἰβίβ, σὸ ταθοῦ σι ὯῸ ἴγϑοο οὗ βίο ἃ 
ἀοουπιοηῖ. ὙΠ γε τὶ 688 γγο δἢ}8}} δάάυιοα 18 Ῥαρίδβ, πβὸ δουγίδῃεα Δ.ν. 116, 
δηα μαὰ σοηνογβοά τὶ} Δροβίο σαὶ πλθη, {μ80 18, τὰ [μο86 τὸ δὰ Ὀδοη [86 ἱπι- 
τηραϊαίο αἰδοῖ ρ 68 οὗ (86 Αροβίῖίοβ. 10 18 τοιδυκαῦΐο, ὑπαὶ 118 ΕἌΙΒΟΡ χείδτβ ἴο ὯῸ 
ῬΓΪΔΟΣΥ ἀοοσυπιοηῦ Ἡμδίανον  Ὀσῦ, ΟἹ [88 σΟΠΊΓΑΓΣΥ, 86 ὈΘΆΓΒ ἃ πιοβὲ Θχρσϑϑβ ἰο51}- 
ΙΩΟΠΥ͂ ἴο ἴδο ο8ρ6]58 οὗὨ 5. Μααν δπὰ 8. Μασκ, αἴνϊηρ δι δοοουηὶ οὗὨ (μ6 ἰδίΐον 
Ὑ’ ΒΙΟὮ 16 ἱποοηβιβίθης τ} 086 ΘΧ᾿βύθηοα οὗ ἃ οοιηπιοι ἀοσπιηδεῖ.6 Εὐαγ-δηἀ-ἱσσεπίν 
ΘΕΥ8 δὐζοσιγασὰβ ᾿ἰἰνοὰ Ψυδίίϊη Μαγίγυ, τ οθα ονϊάθηςα 18 8011} τοσα Ἔχρ οι: ἔοσ, 

᾿ηβίοδα οὗ αυοίπρ' ΔΠῪ Βυ ἢ ΒΟΌΓΟΘ, πον (Π6 ΠαΠ16 οὗ ᾿Απομνημονεύματα τῶν ᾿Αποστό- 
λων, ΟΥ “ Νέοπιοῖς οὔ 6 Αροβί!οβ,᾿" ΒῈ Ἔχρυθββὶγ ἀθοίατοϑ ἰδδῖ Βα τηθαὴϑ ἔπ 6 Οδροῖς.5 
Ταιίδη, ᾿γοηθυϑ, ΤΥ δη, ἀπά, ἰῃ ϑμοσῖ, ΘΥ̓ΘΡΥ δ ΒΕ] ΘὩς ΘΟΟΙ αἰ αδεϊοδὶ τὶ το οὗὅἁὨ 

" Οη [δ βΒυθ)οοῖ ΠοΥΘ ὨΘΟΟΒΘΑΥΣΥ ἰχοδίοα ΠΝ ὈΤΟΥ Υ, 866 Μτ, ΕΔΙοΟποτ Ἐ Βαιηρίου ἴκε- 
ἰΠΥ6Β (0Υ 1810, ΡΡ. 115---130. 

32. 5,66, ΔΙΏΟΏ 8 ΥΑΣΙΘΙΥ Οὗἁ ΒΌ ΟΝ ΔΡΡΟΑ]8, 1 Κίηρε χὶν. 19. δηὰ 1 Οἤγου. χχυϊ,. 33. 
8. Ββδορ ΟἸοὶρ᾽ 8 οἀϊίοπ οἵ ϑῖδε 808 ΗΪϊδίοΥΎ οὔ τ6 ΒίΌΪ6, νοὶ. 111, Ὁ. 1038. 
4 306 [Π6 τοΒΕΪ ΠΟΥ͂ οὗἩ ῬΆΡΙΔ8 ἰη τ. ᾿δγάποσ᾿β  ΟσΚΒ, 8γ0. υὙοϊ. 11, ὑΡρ. 107---] 10. ; 4ἴο. 

το. ἱ. ΡΡ. 9857, 338. 
ὃ Τῃ ἨΪ8 ἢγβί ΔΡΟΪΟΡῪ ἴοσ ἴη6 ΟἸγἰβιίδηθ, τ οὶ ντα8 ἀο] νοτοὰ ἰο 86 ΕΣαροσοΥ Απίοηϊητ 

Ῥία8 (ς. 66.), δυδίη ρίτοϑ (ῃς ἰοὐ]ου προ τοδϑοὴ ἴῸγ ἴπο οοἰοταιίοη οὗἨ ἴ[86 1,ογὰ δ ΡΟ Υ 
δι οηρ ἴπ6 ΟἸ ΓΙ δου ΔΒ : --- ΕῸΓ 1ῆ6 ΒΡΟΒΙ]66, ἴῃ ἴπ6 Μεπιοῖγο (ἀπομνημονεύμασιν) οοιροδοα 
ἘΥ {6 π, ψ οἢ ἀγο σαϊεά ΟΟΒΡΕΙδ (ἃ καλεῖται ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΔΑ) ματα ἐπας δαδυγεὰ 8, παι 
76818 ογἀοσοὰ [Πότ ἴο ἀο ἰΐ , ταὶ ἢ6 ἴοοκ Ὀὑγοδᾶ, χζατθ ΓΒ ΔΏ ΚΒ, δπὰ ἰδθη δαϊὰ, " ΤὨΪ ἀο ἴῃ 
ΤΟΙΩΘΙΌΤΘΏΟΘ Οὗ Π16 ; [118 ἐξ ΤΥ ὈΟὰγ :᾿ ἐπὶ πὶ ἐκ πδῆποῦ 86 ἴοοῖς ἔπο δὰ, δπὰ δἴδεσ ἢδ 
μαὰ ρσίνοῃ 1ΠΔΏΚΒ, 88:8, “ ΤῊΪΒ 18. ταῦ δ᾽οοά.᾽ "---Απὰ ἴῃ βῃοίθοῦ ρϑδββαρὸ (6. 67.}, ἤθη 
εἰνῖηρ [86 ΟἸΡΟΡΟΥ δὲ δοοουπηὶ οὗ εἰς ΟἸ τιβείδη τουϑδὶρ, ἢ δδγβ, “ ἼλῈ σηκοῦ ο ἰλὲ 
“Ἀροϑβίΐευ τὸ τοδὰ, οσ ἴπ6 Ὑ τείηρβ οὐ ἰδ Ῥχορδοίβ, δοσοσάϊηρ 85 ἐἶτηθ 4] ον; δὰ, πθδπ 
186 τοδοῦ [88 ϑηοᾶ, [π6 ῥγεβίἀδηὶ οὐ [πὸ σΟπηση ΠΏ Ϊ ΤΥ ΤΙΔΚ68 ἃ ἀἰδοοῦτβο ὀχ μοειπρ ἔϊοτα 
ἴο ἴ86 ᾿ηινϊδιίοη οὗἩ βοὴ Ἔχ ]οης τὨϊηχ8."-- Αἢ ονϊάοπὶ ὑγοοῦ (18, δαὶ, δὸ Θϑε}γ 45 ἴ8ο 
Ὀορίπηΐηρ οὗ ἐδ δεοοῃὰ σϑηΌΓΥ, ἴΠπῸ ΟΣ οΒρ618 (Δηἃ πο σγδαΐεγ ἸσταθοΣ) ΤΈΣ ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ΘθΠΘΓΆΙΠΥ Κπονγῃ διποης ἴδ6 ΟΠ γι θιίδηβ, Ὀπΐ ΤΈΤῸ το υογοὰ ὄυϑα 88 [Π6 δογρίστοθ οὗ ἰΒῈ Ο 
Τοδίδιλθηξ, ἐμαὶ 8, 848 ἀἰϊνίπθ Ὀοοκβ. ζγ. ἘδΠΟ]ρἢ, Γουπη Ὺ ΒΙΒΠΟΡ οὗ 1οηάοε, μΔ5 βαὶὶβ- 
ἐβοΟΥΥ νἱπάϊοαιοα (Π6 ἐδ δε ΠΥ οὗἨ Φπδεὶπ ἀραΐηδιὶ [86 σμαγρο πιδὰθ ὈῪ [86 ἸΣΒΏΒΙΔΙΟΥ Οὗἁ 
Μ|ομΔ6]18, ἐμαὲ ἘΠ 18 ἑδίμποσ πδὰ αποϊοα τνῖδὶ ἀοεδβ ποῖ Ἵχὶβὶ ἔῃ 5686 ΟΥ̓ Βα ΕΙΔΠΘΘ ἴΠ ΒΩΥ͂ οὗ 
ΟἿΓ ἔουτν αοβροῖὶθ. 8366 δῖ8 “ ΕΘΙρασκΒ ου ΜΊΟΝδς 18᾽8 Τπἰσοἀποιίοη," ἄτα. Ὀ. 78. εἴ δεῃ. δεοοπὰ 
εὐϊείοη. 

πὶ 
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Δηϊ αυϊεγ, 18 ΘαΌΔΠΥ Ἔχρ ἰοῖς 85 ἴο [86 πυσαθον οὗ 86 Οοερεἶβ, δῃὰ θα ῸΑ}}Υ δἰ Ἰθηὲ α5 
ΗΝ τ Ὁ ΘΤΑΙΡΒΟΒ οὗ ΔΏΥ δοῦσοθ ἤθησα ἴΠ6 ΕγΔηρ 6] 158 πνοὴ [86 πιϑίαο Σ18]8 οὗ ὑἐμοὶν 

Ο8Ρ615.:} 

8. Το ἱποοηρτμΐδθε απα ἀρραγϑηξ οσοπίγαιοίϊοπε, ιολίοὐ (α8 τοθὸ λαῦθ 466η) ζύγηι α 
δἰγῸ ΠΡ οὐγεοίίοπ αραϊΐϊηδέ ἰλ6 διιρροείποπ ἰλαί ἐλε Εσαπρ οἰϊδίδ οορίεα ΥΓοπι φαοὶ οίλεν, 
Ὥσγγπι απ οὐ)οοίίοπι πο ἴ685 δἰΓοηρ᾽ ἀραϊπϑί ἐδλ6 δυρροδίξίοπ ἰλαί λον αἷΐ σορίοα ἤγοπι ὁη6 
απε ἐλ6 ϑαπιὸ ἀοοσμηιοπῖ; 

Εὸν ἴ΄ α5. (818 Πγροίμοβὶβ γα υγα8, ἐθ 6 Υ 411 δα βογοὰ ἰὸ (πεῖν ἀοουτησηΐ, πὸ ἀϊον- 
6π63 σου]Ἱὰ μαγα δυίϑοη Ὀαδίνγοθη ἱποπὶ; Βαϊ ΠΟΥ που]ὰ 41} δανθ δργοοϑᾶ ἱπ γοϊδίϊη 
186 βδπιθ [μἱηρ ἴῃ (Ὧ6 8816 ΤΆΔΠΠΟΓ, 88 πιο 88 {ΠΥ τατιδὲ ἢαγα ἄοπο ἰ ΒΟΥ μὰ 
οορὶοα ἴτοπι οϑοῖ οἴβοσ. Πἶ ἴῃ γον ἴο ἀνοϊὰ {818 ἀ Πα] ἔγ, 1ὲ δ6 δαρροβοὰ (μα {86 7 
ἀϊὴ Ὡοῦ 411 δάβοσβ ἴο (μεὶν ἀοουπιεηῦ, θυὺ ὑμπαῦ ΟΟΟΕΒΙΟΏΔΙΠΥ͂ ΒΟΠῚ6 ΟἿΘ (ΟΓ Τ,0Γ6) οὗ 
ὑμ6πὶ ρσῆνθ ἃ αἰ ἴδγθηῦ γεργοβοπιδίίοη οὗ βοιμα ἔδοῖ, δον ἔτοτὰ ἢΪ8 Ὁσσὴ Καοπ]οᾶρο, ΟΣ 
ἤροπι Ἱπίοστωδύοη ἀοσίνϑα ἔτοπὶ ἈΠΟ ΒΟΌΓΟΘ (88 ἴπ6 Βῃρροθαά ἀοσυτηδηὶ 3, ἄτα.) 
{818 ΔΡΡΘΑΣΒ ἴ0 δᾷΡ ἴδθ ΨΟΥΥῪ Ἰουπάδιίοη οὗὁἩ 86 ουὐάθῃοα; [ῸΓ ἴῃ {π|9 οαδο, τ δδὲ 
ὈδοοΙη68 ΟΥ̓ ἴ86 ΔΌΪ ΠΟΤ οΟὗὁὨἁ [6 ὈΥΙΔΑΤΥ ἀοουτηθηῦ "ἢ Απά, μον οδη 4]} [το Ενδῃ- 
56] 1519 Ὀ6 8614 ἴο δαγε ἀογίνοά ἔτοτι ἰδ δίοπϑ 4}} {86 ταδῦζον νυ ἢ ἴΒῸγ Βαανα ἴῃ οοτῃ- 
το ἢ Ιῃ πῇδαίουον Πρμῖ, [Βθη, τα νίϑν [η6 8076 οὔ, γγα ὀδῃῃοῦ 566 ΠΟῪ ΒΥ τηοαᾶϊ- 
βεδίίοη οὗὨἉ 1:8 βΌΠΕΓΑΙ βυιρροβί(ίοη, ὑπαὶ {86 ΤὮγοα Εἰ νδηρο 1805, ἴῃ (Π6 Θοταροϑ Ποη οἵ 
τοὶν ἀἀοδροῖὶθ, αϑοὰ ΟὨΪΥ πα ἀοσυπιοηῦ, σδῃ 888 ἈΘ ΟΥΥ Θχρί δίῃ 41} (Ὡ6 δχϑιρ θ8 
ΟΥ̓ τϑῦθδὶ αἰϑαρτϑοιμοηΐ Ἡ Ιο ΟΟΟῸΓ ἰπ ἴΠ6 (ἀοΒρο]8. 6 οοποϊαάο, {Ππογοΐοσο, ἰμλαὲ 
ΠΟ Βγροίμοδβὶδ τ Οἢ ἰ8 Ὀ0}}} ἀροη {818 ἐοαπαἀδίΐοῃ οδη 6 {μα ἔγιι ΟΠ 6.2 

ΙΝ. Το ΤΗΙΕΡ Βγροίμοθῖϑ, τυ οὶ ἢ48 θθθ οἴοτοθα ἰο δοοοιιηΐ ἴῸΣ 
1π6 σευ 8] δ᾽ πλ}]Υ1 1168 Δηα αἰ Βαρτ οι 8 ἴῃ {6 [ἴγ66 Εγϑὲ (ΌΒροΕ]8, 18 
(μα οὗ Α ΡΣ ΞΑΙΙΤῪ ΟΕ ΘΟΟΌΜΕΝΊΤΒ. ΟΥ {818 Βγροίβμαϑὶβ ἐπ. 
μαναὰ θθθὴ ὑνῦὸ τα] ΒΟΔΌΟΠΙΒ, ---ο ὁη6 ὈΥ {Π6 ἰαίο μον. Μσυ. γεγϑίθ, [μ6 
οἴμοῦ ὉῪ Ῥγοίδββου ΟΠ ΘΙ ουτ Δ 6 Υ. 
1, Μτ. γ εγϑῖο ρῖνοβ {Π6 [0] ονὶπρ᾽ ἀθβουιρίϊοι οὗ μ18 Βγροί 6815: --- 

“ὙΤΠ6 Δροβί]θβ, Ὀοῦμ ἴπ {Π6 ΙΓ ῬυΘ]ς ῬΥΘδοδῖπο δηᾶ ἴῃ {πον 
γἰναΐθ ΘΟΠΥΘΣ ΒΑ ΪΟΏ8, γογο ἀου 1688 δοουδβίοσηθα ἔγΘα ΘΕ το 

Ἰηδίγυσί Δηα Ππργονο {ΠΟΘΙ ὨΘΑΤΟΙΒ ΟΥ̓ [6 ΤοΟΣίΑ] οὗὨ βοπηβ δοίϊοῃ οσ 
ἀϊβοουσθα οὐ ουὖσ Ὀ]οββοᾶ ϑανίουσ. Απᾶ τδὴῦ ρίουβ ΟἸγἰβίϑῃβ, 
ὉΠ ΠΠΙΩρ ἴο ὑγαβὺ ὕο ΤΠΘΠΔΟΥΎῪ ἃἰοὴθ ἔοσ (86 ργοβογνδίίοη οὗ {Π 686 
ψ] 8 0]6 ΘΟΙΩΤΩΠ ΠΟ ΔΙ ΟΠΒ ΓΟβροούϊηρ {ποὶνῦ Πα θοπιοῦ, γοσα ἱπάυσοα 
ἴο οομῃπηῦ ἰο ττὶηρ (6 Ῥγθδοῃιηρ οὗὁ μ6 ΔρΟΒΙΪ68 8116 1ξ τγὰϑ 
ἔγθβϑῇ ἴθ {Π61Ὁ ΙΠΘΙΔΟΤΥ. Απα ἰδ αἱ 8 ΨΟΣῪ ΘΑΥΪΥ ροσοά, Ὀοίοτα 
ΔΏΥ ΟΥ ΟἿΣ σἝποη σαὶ (ἀο8ρ6}8 σοτο σι θη, Ὀ6 ΙΘΥΘΤΒ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ Ροθ- 
ΒΟΒΒΙΟΙ Οὗ ΤΔΏΥ ΠΑΓΥΔΙΥΘΒ οὗ ἀοἰδομοα ραγίβ οὗἉ {π6 ὨἸΒίογγ οὗ «6808, 
- ἀσᾶσσῃ ὍΡ, βοῖηθ ἴῃ [86 ΗΘΌΓΟΥ ᾿δηρταρο, δηα οἴποσθ ἰπῃ (ῃ6 
ατροκ. 16 ΗἩΘΌΓΘΥ παυγαίνοϑ, [ἢ 6 πιοδί ᾿πηρογίδηξ τΥ88 ΒΟ 
ἰγϑηβϑἰαίθα πο ατϑαὶο, ἔοσ {μ6 Ὀομοῆν οὗὨ [86 τοῖς ΟΝ γβεϊδηβ, ἴὸ 
ὙΒΟΙὰ (ΠΟΥ ὙΓΟΓΘ ὉῸΙΠ16]]1010]6 ἴῃ [86 οΥρῖπαὶ, ἀπά υἱοε υϑγδᾶ. 

Ετοῖχ ἴδοβο ἀοίδομβθα παυταῖνοβ Μυ. γδυβὶθ 18 οὗ ορὶ πίομ ἐπὶ 
(06 ἴγοα γϑὺ σαηοηῖοαὶ (ὑοΒρ618 ΘΓ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ σοιαρ!]ο4. ΟΥ̓ 
186 δαΐδποτβ οὗ ἴῃ686 (ἀοβρθῖβ, 6 {ἈῚη ΚΒ εἶδι 8ἃ8 ΜΑΙΓΠΘῪ Δ] 0η6 τγδ8 
δῇ ΟΥ̓́Θ- ΨΥ] Γη 685, ἢ6 8ΔΙοῃμα οου]Ἱα για ΠΤῸΠπΙ Ῥυβοη8] Κηον]θᾶσο οὗ 
186 [λοΐ8 μος Π6 τϑοογβα; δπα ἰμπαὺ ονθὴ Β6 ἀἰά ποῖ πάρα ἴὲ 
ΧΡ Ἰθηΐ ἴο ἀγα ΘΧο δῖ  Υ ἔργου [18 οὐχ βίογθ, Ὀαΐ Ὀ]οηἀοᾶ 

Σ 8.6 ἴΠ6 ΓΟΪΌΓΘΠΘΟΒ ἴο ἔπ ἱπάϊνπ81 τοδυππηοηΐ65 ΟΥ̓ (Π86 ἔδιθογΒ ἱπ τἢ9 Ιηἄοχ ἴο Ὦγ. 
Τασγάποσβ οσκδ, νσοο Οοερεῖίθ.Ό. ὅ66. αἷδὸ [6 Βυἰβἢ ΟΥεὶς δπὰ Ὑδοο]ορὶςλ] Βδυίονν, 
τοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 847---8560. (ὉΥ δβογοὸ ἔογοϊ Ὁ]6 οὔ)θοϊϊοηβ δρδίηδο [6 οχίβίοποο οὐ ΔΠΥ͂ ὑτΙ ΠΙΔΤΎ 
ἀοσυτηθηῖ. 

3. ὙοΥβοἾΒ ΕΧΑΙΪ ΠΔΠΟΉ, ἢ. 56. 3 Τρι. ἡ. 97. 
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τ ἢ [Π686 ἀοίδομοα παγταῦνθϑ θύῃ ΔἸ 1008] ἔβοίβ δπὰ ἀϊβοου γθ65 
88 16 ΗοΪγν δριτγιῦ Ὀγουρσῃῦ ἴο ἢ18 τοαθι σαθοθ. Ματὶκ, ΟἿ δια ΠΟΥ 
Γαγί μον (Βῖη 5, μδα πὸ ποσ]θάρε οἵ Μαύπον Β ἀ8ρεὶ ; δμῃὰ μανΐῃσ 
οΟἸ]οούδα τρδίογ8]8 ἰὸσ ἃ (ὐοβροὶ, 6 δαἀβθαὰ ἴο {θὰ πυμηθσζοιιβ 6χ- 
ΡΙΔμΔΌΟΠΒ ᾿π ογάογ ἰο δάδρύ ἔποηι ἰο {Π6 86 οὗἉ {86 (ἰδηι}]6 οοπνογέε, 
τοροίμον ἢ νϑγουβ ΟἸΓΟυτβίδῃοοθ, [86 Κπον]θᾶρα οὐὗὨ πο Π6 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ δοαυϊγρα ἔγοια Ρεΐθοσ. ἀπάᾶ δ 18 οὗ οριῃΐομ αἷβο, ἰδιδὲ 
16 οομρ! θα 18 (ἀοβρ6ὶ ἔγοτῃ βι μας ἀθίδο μι α ΠαΥΤΆ ΓΙ γ 68, ΤΘΗΥ 
οἵ σι πϊοῖ 6 ΓΘ {Π6 ΒΆΙΩ6 88 δ8δα Ὀδϑθῃ υδοα ὕγυ {Π6 οἴμεν Εἰνδῃρο]δίβ, 
[μου ρἢ βοῖθ οὗ ποιὰ πα Ὀθθῃ ἀγα ῸΡ ΟΥ̓ αἰ ἔδγαπῦ ρουβοιβ, δπᾶ 
ΘΡΒΆΡ5 ἴγοιλ {86 ῥγδοιμϊηρ οὐὗὁἨ οὐοὺ Δροβίϊθβ; δηὰ {παῦ Το, 
μηδ ΠΣ οηῦ ἴῃ Π1Β Ἰηαυ 68 ὉΠ α ΓΘΒΘΆΓΟΠΘΘ, τγὰθ ΘηΔὈΪοα ἰο 86ἃ 
ΤΟΔΟΥ ἰο {Π6 πυπιδοσ. Μαίιον, Μτ. Υ. {λ1η}κ8, ντοΐθ πὰ Ηδ- 
Ῥω, δα {86 οἴμοσ νγο Εἰνδηρο δίβ ᾿η ατθοῖκ. “Βυΐ Μίαγκ 
Ὀοϊηρ ἃ ΡῥΪδῖπ υπη]οιἑογοα ταδπ, ἀπ Ὀυζ ΠΘΔΏΪΥ 6116 ἴῃ {π6 ατεοὶς 
Ἰδησυδρθ, Μγ88, ἴῸΓ {86 τηοϑὺ ραγί, βα 18Εοἃ τὰ [Π6 γΟΥῪ πογάβ οἱ 
Πὶ8 ἀστοὶ ἀοουπιθηΐδ, δηα τι ρἰνίηρ ἃ ᾿ἰζογαὶ ψογδίοι Οὗ βδιιοῦ 88 
ἢ ἰταηῃβ αἴθ ἴτοω {886 Ηθῦσονγ.  ογθαβ [Κ6, Ὀοϊηρ ἃ ρτϑδίογ 
Ταδδίοσ οὗ (πὸ (ἀὑσθοῖ ἰδηστιαρα, ννᾶ8 ΤΟ αἰζοηϊδνα ἴο (ἢ 6 αΙοΙ ΟΠ, 
δηα ἐγΘαΘΠΟΪΥ οχργοϑβοα {Π6 ταθδῃΐηρ οὗ Πὶ8Β ἀοσυτθηΐβ 1 ΠΟΤ 
Ῥυτο υογάβ, πα ἃ στρογ οἱδρδηῦ ἔοστη. ΟἾΪΥ Πα δαβογθα πιοσα 
ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο [Π6 ΨΘΙΥ͂ ΘΧργδββίοη οὗ ἢ18 ἀοουμπηθηΐβ, βθη Β6 οάπη6 ἴο 
Ἰηβοσί αυοίδιοηβ ἔγοιῃ {μ6 ΟἹ Ταβίαμηθηῦ, ΟΥ ἰο τϑοϊΐα ἀϊβοοῦγεθβ 
8Πα ΟΟΠΨΘΙΒΑΈΏΟΠΒ, δηα ΘΒρΘΟΙ ΠΥ {(μ6 αἰϑοοῦσβοα οὗ οὐσ Ὀϊδββοὰ 
ϑανουτ. Βοίἢ Μαυὶς δπὰ υΚο δαμογοὰ ἴο {86 ἀγγδηρσοταθηΐ τ ΠΙοὶὶ 
{ΠΥ ουπά 1π ἔποβα ἀοουμηθηΐθ Μϊος οοηίδι θα τοόγὰ ἴδοῖβ {Π8ῃ 
ΟΏ6. ἼΤμδ ἀοσυχμηθηΐίβ {μϑιυβαῖνθθ ΠΟῪ ἀγγδηρϑα 1 ΟὨτομοϊορίοδὶ 
ογάθσ. ΑἹ] (η6 Ενδῃρο]δίβ οοηῃδοίθα [86 ἀοουμηθηῖθ ομθ στῇ 
ΔΏΟΓΠΟΥ, ΘΔ 0 ἢ} ἴοσ πιηβοὶ ἢ ἀπα ἴῃ Πὶθ οσσῃ γᾶγ."} ΟἿΣ δυῖθου αἰβὸ 
οοπ)θοίαγοβ ὑπαὶ Μαι ον θ (ο8ρ6] νγαβ ἰγαῃβίαἰθα Ἰηΐο ἀὐγθοὶς βοπιθ 
ἀληθ δος (Π6 ὕνο οἴπουὺ (ἀοβρθὶβ γοσα ἴῃ οἰσουϊδίίοη ; ἰμαὶ 1Π6 
ἘΓΔΉΒ]αίου τηδάθ ρτοαὺ 86 οὗὨ (δοηι, γΓθα ΘΗ ΠΥ οοργίηρ (Π6ῚΣ ΝΟΥ 
ογάθ Ώ6γ6 (ΠΥ δυϊοα ΠῚΒ ρυγροβα; {μαΐ, Βούθυοσ, π6 τηδάβ 
τηοϑύ 86 οὗ Μαυκ (οϑροϊ, Βαν!ηρ τοοουγβα ἴὸ ἐπαῦ οὗ κ6 οἡ]ν 
ἤθη δα οοὐἱά ἀοΥῖνα μῸ δϑϑιϑίδῃσδο ἔσοπι (ἢ6 ΟΒΟΓ; δηᾶ {δὲ Ὑ ἤογα 
Πα Παᾶ πο ἀουδΐ, οΥ ρογοοϊνθα πὸ αἰ ουΪγ, μ6 ἔγθα ΘΠ] ἰγδῃ5- 
Ἰαϊοα ἴῸγ Ὠϊπι86 1, σι ουΐ Ἰοοκιηρ ἴον δϑϑιϑίδμοθ ἔγομι δἰὕμοῦ Μαγίς 
οΥ [μκΚο.2 
Θυσἢ 18 (6 ΒΥΡοΟΙ 6818 ργοροβθα ὈΥ Μγ. ψογβῖθ ἴῃ Ῥγθίεγθηοθ ἴο 

{παι οἵ ΒΊΒΠΟΡ ΜΈΡΕΙ. ΤΗδῦ κὉ δοοουπίβ ἴου 4}} {Π6 Ῥῃθποπίθμα, τυ Ὠ1οἷὰ 
ἤανα, ἴῃ (ἰδγπιδηΥ, Ὀ66ῃ ΒΕΡΡΟΒΘα ἴο ἸΏψΟΪν 80 τϑν αἰ" ου 1168, π᾿ 6 
Ὦδνα πὸ ᾿ποϊϊπαίΐοη ἴο οσοηίγονοσῦ: [ῸΓ, δἃ8 86 οὔβοσνϑ οὗ {π6 Ὀϊβμ ΟΡ 5 
ΠΡΟ βίβ, “" θβαΐηρ; ἐγαιηθα ὮΥ ἃ τωδῃ οὗ ρϑηΐιβ ἀπὰ ᾿δαγηϊηρ, ργὶποῖ- 
ΡΑΙν ἢ ἃ νον ἰο οχρίαϊη [86 Ῥβδποίηθπα σοῦ [86 δυΐμοῦ δὰ 
ΟὈβογνϑα, ᾿ξ ΤΩΔΥ ΧΘΑΒΟΒΔΌΪΥ ὃὉ6 ἢ ἡ τα ἴο ΔΗΘΟΓ, ἴῃ ΘΥ̓́ΟΣΥ μοϊηΐ 
οὔ πηροτγίδῃςθ, [ἢ6 ρύΓροΟΒΘ ἔογ σοῦ 10 88 Ἰηϊθπάρα." Υἶ 8 ἂγα δνϑὴ 
ΤΟΔΟΥ ἰο ρταπὺ τπδῦ ἰξ ΒΏΒΟΙΒ {Π]8 ΡΌΓΡΟΒΕΟ ΤΌΘ ΘΟ ρ] οἴ] Υ ἴπ8ῃ 
παῦ οὗ {π6 Ἰδαγποα ἰγαηβίαίου οὗ ΜΊοβδο δ, οὗ ν μἱοι, ἐμογοίοτγθ, 10 τᾶν 

᾿ Ἑχδιρίηδιίίοη οὗ Μι, Μαγβὶι δ ΗγΡροι 6515, ὑῃ. 98, 99. 3 [014. Ρρη. 100, 101. 
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Ὅ6 ΘΟὨΒΙἀοΓΘα 8ἃ8 8ὴ ᾿Ργουθηθηῦ ; Ὀὰΐ ἴο ἱπρτονυα σϑαυΐτοβ πού [ἢ 6 
58Π16 οἴδοτί οἵ ροηϊὰβ 88 9 Ἰηνθηί. Βοῖβ, ποῦγθνοῦ, 86 Ππθ ΓΘ ὮῪ 
{Π|6868, ΟΥ ταῦθ᾽ ΘΟΙΩΡ ἸοΘ [08 οὗὨἨ νϑγῖουβ ῃγροίμοβθβ, νοῦ μ6 80 
Τοὐθοίδ {ποπὶ οδηποῖ ΟΥ̓ ἀΥρυσηθηῦ ΟΥ̓ΤΟΒΌΠΟΠΗΥ 6 ΘΟΙΏΡ6]]6α ἴο 
Δαμαῦ; Μγ8116 ὈΟΪᾺ ΔΡΡΘΑΓ ἴο ὰ8 ἰο ἀείγαοῦ τηυοἢ ἔσομμ {116 δα ΒΟΥ Υ 
ὙΠ ἢ Ὧ88 ΕἰΠοσίο Ὀθθ δἰ]ονοὰ ἰο [6 Αγεὺ (ἤγθο (αο8ρ618. 

Τὸ 1818 δυῦ μου ἀοίδομϑα παγγαίνϑβ (ἢ 6 βαῖλθ Οὔ] οί Οἢ8 βθϑῖὰ ἴο 116 
γγΒΙΟἢ [6 ἨΔ8 80 ἔχ  ὉΪῪ ἀγροὰ αραϊηδὺ {Π6 ὙΘΓῪ οχἰβίθηοα οἵ Βίβμορ 
Μασθἢ δ ἀοουμπηοπίβ, δηα ὙΒΙΟΝ ἢδνο ὈΘΘη Δἰγοδανυ βίαια, ϑοιὴθ οὗ 
[8.686 παυγαύῦννοθ τὺ πᾶν Ὀθθῃ οὗὨ Θομβι ἀθγα Ὁ]6 ἰθαρίῃ ; [ῸΣ βοὴ οὗ 
16 ἜΧΘΙΡ]68 οὗ σψϑῦθα] δστθαοπιθηῖ, γμ]οἢ (Π6Υ ΠαΥθ Οσσαϑιοποα Ὀ6- 
ἔνθ Μαίπον δηὰ Μασ, δ νϑῦῪ ἰοηρ δηᾶ σὑϑιλδγκαῦϊθ. ὙΠΟΥ 
τασδὶ Κα υῖ86 ἤανθ θθθῃ ἀθοιμρα οἱ στοαί ἱπηρογίβηοθ, βίποθ (ΠΥ 
Ὑ6γ6 ἰγβηϑαιοα ἔγοα ΗἩθῦσον ἴηΐο ατϑοῖς ἴον [86 Ὀθθηοβί οὗ {86 τρεῖς 
ΟἸὨνβύίδηβ;; δῃᾷ ἀρρϑϑγ, ἰμ466α, ἤοτω {818 δοοουπὶ οὗ (Πθπὶ, ἰο αν 
Γαγηϊβῃθα [Π6 τι ο]6 τρδίτοσ οὗ Μααν Β ο8ρ6ὶ, ὁχοορῦ {π6 Ἔχρί δηδίίοη 
οὗ βοσὴθ “6 8ἢ συϑίομηβ δῃἃ Ὠδηη68, ΔΠα ΒΟΙ16 ΟἰΣΟΙ ΤΠ βίδη 68 δοαυγοα 
ἴγοῦχ Ῥείθσ. ἢ παυγδίϊνοθ ἃ8 (μ686 δῖ δχαϑοῖυ Βίβῃορ Μαγβῃβ 
ἀοοσαυπιοηΐδ, 8δηἃ ομθ οὗἉ ἱμϑηλ, 8 ἀοσυμηοηΐ δὲ, 8:1 Θη το (ἀοβροϊὶ, οὗ 
ὙΠ Ιοἢ ποῦ ουθῃ [Π6 ΤΠΘΠΊΟΤῪ Βιγνινοα {Π6 Δροβίο!ο ασο. 
2. Τηα Βγροίμοβὶβ οὐ Ῥτοΐδθβοσς. ΘΒ] οἰουσωδομοῦ, 80 γγχὰ8 οη6 οΟΥὗὨ [Π6 

πηοϑὺ αἰϑυϊηρυ Βῃ6α ΟΙ4881081 βοθοίδυβ ἴῃ (ὐθΙ ΤΥ, 18 ἀθνοϊοροα ἴῃ 
ἢἰδ ““ ΟΥὐσ4] Εϑβαυβ οα {86 αοβροὶ οὗ δι. 0Κ6.5 Ἠᾶδ βυρροβεβ 
1Παὺ πόσο οχιβίθα, δ ἃ ὙΘΥῪ ΘΑΥΪΥ ρογοά, ἀοίλομοα παγταῦνθ οὗ 
ΤΟΙ ΚΑΌΪ6 ἱποϊάθηΐβ ἴῃ ἴδ6 [16 οὗ «6808 ΟἸισἰϑὺ, οὐ Εἷβ συγβοὶθβ, 
δΔηα ἀϊδβοουγβθβ; σγμῖο ἢ πο γ οοἸ]οοίοα Ὀγ αἸογθαὶ ᾿ηάινιάυα}8 τ 
ψΑΥΪΟῸΒ οὐ͵οοῖθ, ΕἼὙΟΙΣ [686 ΤαϊΠΟΥ οΟἰ]οοἰϊοηβ Ὠγ, ΘΚ ο ἢ] Θ᾽ οστωδο μοῦ 
ΘΟΠΘΟΙΥ6Β ὑπαὶ (86 τγοσκδ πον ο8}164 (ἀοΒρο]8 παρ ῦ Ὀ6 ἔγατηβά ; δπὰ 
6 18 οὗ ορϊπίοη {παῦ δὲ, 1υ1κ6 ἔοσταθα [18 (ἀοβροὶ ὈΥ [6 τοῦθ 
Ἰαχίαροϑιίοη οὗὨ [π686 βθραγαίθ παγταΐϊνϑδ, τὶ ποὰδ ΔῊ Δ] γα Οἢ 
τ πδΐθυου οα {86 ραγῦ οὗ [Π6 ΘΟΙΏΡΙΪΟΣ, Ἔχοορί (π6 δἀα!Ποη οὗ οορυ- 
Ἰαϊϊνθ ραγίϊοϊθβ. ΤῈ τϑϑα]ῦ οὗ ἴΠ6 δχδσηιμδίοη πΠΟὮ Π6 ᾿πδιϊ- 
ἰαΐο8 ἴῃ βυρροτί οὗὁἨ μῖ8δ Βυροίμοββ 18, (μαὶ {π6 Εὐνδηρο  ϑὺ “ 18 
ποὶμοῦ δὴ ᾿πάοροηάοηῦ ὙΓΙΟΥ, ὩΟΥ 88 τηδθ 8. ΘΟΙΏΡΙ δ 10 ἴγΟΙ. 
ΜΟΣΚΒ ἡ ΒΙοἢ οχίθη θα ονοῦ [86 ΒΟ] [18 οὗἉ “6818; δῃα (δα ““ ΒΘ 
18, ἔγοπι δορὶ ππϊηρ' ἴο 6, ΠῸ Τρογ6 ἐδ ἃ δΟΙΡΙΪΟΓ Πα ΔΥΓΔΉρΡΟΣ 
οἵ σι μαῦ 6 ἴουπα 1 οχιβίθῃοθ, δηὰ τ ΙΟ. ἢ6 4|}0 78 0 Ρᾷ88 ὑπ- 
αἰϊεγοά {γουρῇ δῖ Πδηά8." 

ΤΒ6 ΟὨΪΥ͂ Ἡπίρτοῦνο θοίνοοα {18 ὨΠγροίμιοϑιβ δα {παῦ οὗ Μτ. 
Ὑεγϑβία 18, μαὲ (86 Ἰαςῦου ΒΌρροδβϑδ [86 τεῦ (σι βίϊδμβ ἴοὸ μᾶνϑ τηϑᾶθ 
τηθπογαπάδ οὗ τ μαῦ ὑΠ6 Ὁ Ποαγα 1π (ἢ6 ΡΌὈ]1. ργοδοίηρ δηα ῥγῖναῖθ 
ΘΟΒΥΘΥΒΑΙΟΙ8 οὗἩ {Π6 Δροβί]68 ; 8116, δοοοσάϊηρ ἴο Ῥγοίδαθουῦ Θ᾽ ἢ] 616 γ- 
ΤΩΔΟΒ6Γ, ἴΠ6 τηοτηοχαπαδ οὗ [86 (τΙβδηθ γα οοἸ]δοϊθα ὈΥ ναγῖουβ 

1 Ἀγ ἰϑἢ Οτίοὶς, νοὶ]. χχχῖν. (Ο.8.) Ρ. 114. Ἀπ ἘΥΡοι 6818 βίσαῖϊαγ ἴο ἰῃπδΐ οἵὗὨἨ Μτ. Ν' εγϑὶθ 
γγ Οἤἴτοά ὉΥ ἃ ἰοαγηοὰ Ὑσγίοῦ ἴῃ (ἢ Ἐοϊοοϊϊς Βουΐονν (νοὶ. Υἱἱΐ. Ῥματί ἱ. Ρρ. 428, 424.); 
Βαϊ 45 ἴὲ ἰ6 ᾿ἰΔΌ]6 ἴο 186 δάτηα ΟὈ᾽οοιοΠΒ 88 Μγ. Ν᾽ 8 (15 Ὀτίοῦ ποιίοθ οὗ ἐξ ΤΑΥ͂ δῃῇῖοα. 

:.Α Οὐειΐίςδὶ Εββαν οἡ ἴμ6 Θοδρεϊ οἵ δ8ὲ, 1πΚο, ὉῪ τ. Ἐτεάογίοκ 5. ἢ] οἰ οσταροβεσ, ἩΣΓ} δη 
Ἰπιτοἀποιίοπι ὉΥ [86 ἰγδηβδίοσ, οοηϊαϊηἷπρ δὴ δοοοπηΐῖ οὔ [86 ΘΟΠΙΤΟΥΟΓΕΥ ΓΟβρθοΙ Πρ᾿ {110 
οτὶ χίπ οὐ τι6 τἄγοθ ἢγβι (οβρ6}8 βίηοο Βίϑιιορ ΜαυβῃΒ Πιββοσίδιίοη. Ἰπάοη, 1825, ϑγο. 
Το οὔχίπα! ἀοττηδῃ ὑοῦ τγ88 ῬΟὈ ἰδῃοα δὲ Βου] πη, ἰῃ 1817. 

8 5. Π]οἰοττηδοδοσ, Ρ. 813. Βυ ἰδ Οσι εἰς αηὰ ΤΠοΟ]. Βεν. νοὶ]. ἰ,, Ρ. 8584.. 



θ54 ΟΝ ἐιο ϑοιιγοος 9 ἐἶιο 3γεὶ Τλγες Οοεροΐς. 

ῬΘΥΙΒΟΙΒ, 88 σἤδη06 ΟΥ ᾿ἱπο παίάοη ἀϊγοοθα {μοπι. Οπ 186 ΟὐπΕπεπί, 
᾿ἴ8 Ὠγροίεβ18 μα8 θθϑη αἰδοϊκοα ὮὉγ ΕὙλΊΖβοι, ΡΊΔΩΚ, δηὰ (ἀογβάοσῖ; 
αῃὰ ἴῃ {18 ΘΟΙΠΕΤΥ 10 Πα8 66 η ΘΧΑΙ θα δηὰ τοίυοα δ στϑδΐ 
Ἰοηρσίῃ ὃγ {μ6 Ἰοαγπθ δυῖμοσς οὗ {π6 οὐἹαθ ΡΟ 18 βαββαν ἴῃ [86 
Βυιβἢ} Οὐ ο δπὰ Θυδτγίογὶγ ΤΒΘΟΙορΊσαὶ Του 6 ; οὗ ὙΠΟΒ6 οὔδαῦ- 
νίϊοηΒ {π6 ΦΟ] ΟΡ 18 Δ ΔΟβίχδοῦ: --- 

1. Τλὶς λυροίλοεὶδ ἰδ ἴπ {δεῖ οαίγοπιοῖν ἱπιργοδανῖο, απαᾶ ποί γϑοοποϊϊαδίε τοῖ(λ 
οογίαϊπ γαοσίδ  βαωοιδῖο 7 τοηι α δἰμάς οΥ ἐλε δἰνψῖο απὰ ἰαπριαρε οὕ δὲ. Σ, κε 6 Οοερεῖ. 

(1.) Τῇῆεο ἀψροίλεεὶε ἰδ ἐπ {[δε1} ἐτίγεπιοῖν ἐριργοδαδίε. 
“ ΤῊ ἃ ροσβθοῦ οἰηρίογοά ἴῃ ἩΓι εἰ Ωρ Δπ δΒιεϊογίοαὶ του δου ὰ ει86 δυο οχὶ ίϊη ν᾽ 

Ὠτγαϊνοδ 88 δα οουϊὰ ἀοροηὰ οπ, 8 ἀπἀουὈθίρα]γ Ῥοΐ ργοῦδΌϊθ δὰ γαϊΐουδὶ. ὙΤμδὶ 
6 ββου]ὰ πιαΐθ μπῇ ἷβ ἰϑύοσυ οὗἁ βυοῖ ἔγαρτλθπίαγΥ ταδίοσδ]β μᾺ8 0818 οἷεας οὈϊθοιίοι 
ἴο ἰδ, ταῦ 16 τιον, τυϑηςηρ ΠαΥΤα Ϊνε68 οὗ θθοῦῳ ΤΟΣ, οδπηοῦ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 6 πϊςα ἴπ 
᾿εἷ8 βοϊδοίζοη, Ὀὰῖ τπαυβϑὺ ἰαἶτα βυαοῖ 88 δ οδὴ πᾶ, δηὰ στ βόσα 86 σδῃ τηθοῖ ὙΠΕ ΠΟΩ6 
οὗ δἷρᾷ δυϊβογίυ πιυδὲ οὗ ἤθοθδϑιεγ 6 Βα ϊβῆβα υῖτἢ οἴματβ οὗ 1058β. Τμδὺ (μΐ8 χηπ δὲ 
6 ὑμ6 οοῃϑϑάυθποθ οὗ 80 ΘΟ ροΟΒίρ᾽ δῇ ΒΙΒΌΟΣΥ 8, γγχ {δίπκ, ααἱΐα οἶθασ οσ ΤΏΘΓΘ 
ΤΟΑΒΟΠΔΌΪα στουπάδε ; δηὰ ἐμαὶ 1Ὁ 18 ἘΠΚΈΡΟΥ γι Ῥγοίδββου β'οθ] οἰ θστωδοβοῦ, δἱ Ἰοδϑῖν 
Ἄοδηποί ἄθηγ, [ῸΣ δα Ἀἰπιβο] βἰαίθβ ἰμδὲ 5... 1υἶκ 89 ἱπίγοάυσοα ἱποογγοοῦ, υποαπάρά, 
δηὰ αδἱηλοϑὶ Ὀυ]ουθ Ὡδγγαῖνοβ ἰηΐο δῖ8 αοϑροὶ. Βαϊ, νὰ σου αϑὶς, 18 δὴ δῖος 
ἴο Ὀ6 80 ἰοῦδ!γ τὶϊβουῦ ρογοοριίοη οἵ Ὁ19 οὈνίου οὈὐδοίίοη ς οὐ, ἴῃ οἶδποσ 
ὍΟΓΩΒ, ἰ8 1Ὁ ἴο ὈΘ6 ἘΜ ἢ μνρρόν, ταῦ δ τὶ πηρ}ν 068 8. 1658 να 0]6 δηὰ δαὶ οπῖα 
Βἰϑίουυ ὙΒΟσα 6 οουά ργοάμοο ομς τλοτο βδοῦ 76 πηυδὺ Ὀ6 Ἀ]ονγοᾶ ἴο {μ:πηὶς {μδὲ 
1 (8 18 ἐγ οὗὨ 8 σοτηπῖοη δἰ βίοσῃ, ἰδ 18. 8}}}} ποτα 80 οὗὨ βϑο ἢ ἃ ΒΙβίοΥΥ 88 ἃ ἀοβροὶ 
---ἰἴο ἰΒίοΥΥ οὗὨ ἃ πῈῪ σοὶ σίοη δηὰ 1.8 ἔσαπάοῦ. ΥΥ̓ αύθυου σύ Ὀ6 Ἰπουρδί οἴ [886 
Κπον]θάρα ΟΣ Ῥονγοῦϑ οὗ 118 Ηἰδίοτίδη, ἐδ5 τοῦθ 41} μ}}} αἰϊονν, ἐδαῖ μ ἱπουριὺ 
ΟὨ νυ βΆ"Ὑ ἴσας, ἰμδῦ ἰδ ἴο 887, 86 ἱμβουρθῦ Εἰ πη86 1 δηιρὶογοὰ ἴπ ρίνί πα 8ῃ δοοουηῖ 
Οὗ ἃ τονοϊδιίοη ἔγοια (ἀοὰ, ὑμ6 ψ8ο]6 να] οὗ πϑῖο ἀθρθηαὰβ οἡ 118 Ὀείηρ ἐγιιδ." --- 
Νοτν, “8 ῬΘγβοῇ 80 εηρίογοὰ που] ββυγθα νυ [86] ἃ ἄθθρ γθβροῃβὶ θ}}γ αὐϊδο βίη 
ἴο ἷ πὶ, ἀη ἃ δὴ δαγησϑῦ ἄθϑιγα ἴο Οὐδ] {Π6 ὙΟΥῪ Ὀεδὺ δηα τηοϑὺ δυο πὲ} βοοουῃίϑ 
ΟΥ̓ (ἢ 6 τνοῖρσ Υ ταδυίουϑ οὗ ψ ΒΙοἢ Β6 γγῶϑ ἰγοαϊϊηρ. Απὰ ἱ 186 ὑτα! οὗὨ [8686 Γαυλογ 8 
Β6 δαπι δὰ, {πεῖν ΤΌΓΟΘ οδῃ ΟΠἹΥ Ὀ6 οναάθα ΌὉΥ βαγίηρ οἰἵδον ὑμαῦ δὲ, Γυκο Βεαα ποὶ 
ἐμ6 ροόπτοῦ οὗ ΟὈἰαἰϊαἰπα ὈΘΟΟΓ πχαΐοσία δ, οὐ δὰ 0 ἀἰβουϊσ παιΐοη, ΠῸ ῬΟΤΟΣ οὗ 
υάσιηρ πΒοἢ σσασο Ὀο ον πᾶ ποι οσβο. ΝΟΥ 108 ταβρθοῦ ὕο {88 ἤγεὶ οὗ {6868 
ΑἸ (αγπδίίνϑϑ, τ] βου αὐ 4}} ἰπχυϊτῖπρ ποῖον ἢ Ῥ͵88 ΟΥ̓ γγ88 ποῦ δἰ πλβο ἃ τη 658 
0 ΔΩΥ οΟὕουτν Ἰ,ογα δ σηΐγδοῖθβ, Ὁ σδηποῦ Ὀ6 ἀδηϊοα, ὙΠῸῈ ΔΏΥ 58ον οὗὨἨ δγρσυτηοηΐ, (δ αὺ 
Β6 Ἰνρὰ δὲ 186 ἐΐπιδ οὗ 186 ἰγδηβδοιίοῃβ οὐ τι οῖ ΒΘ ἰσοδίθα, ποῦ ἰδ δὺ 6 δὰ τεδὰγ 
866688 ἴο {Πο86 τηοϑὺ ΟαΡΔΌΪΈ οὗ ρὶνὶηρ Εἶπ οχδοῖ πὰ δοουγαία δοοουῃίδ οὗ 8}} (δὲ 
Ῥδϑβοὰ ἴῃ οὖυῦ 1μογὰ  ᾿6. 6 δυβ ροβιθῖνα ονϊάθηοα οὗ ἷ8 μβανίηρ Ὀ66Ω [ὉΓ ἃ ἰοῃΣ 
[της [86 σομηρδηίοη οὗ δ. αὶ, ἀπὰ οὗὨ ἷ8 μβανΐηρ ροηθ τ} ἰπὶ εὐ Ἰσιβδίρον, Δ 131 
1μαῖ δροβι]8 νγγᾺ8 86 Ζϑά, δῃὰ 8 Ἰοηρ ἱπιρτιβοητηθηΐ, ργθυϊουϑ ἰ0 δ νογϑρα ἴο πιο, 
οοτηθποοᾶ. Αὖὐ {86 οἷἶοβα οὗ δῦ ᾿πωρυϑοητηθηξ 6 88 δ βαπὰ, δπὰ δοσοπηρδηϊθὰ 
δὲ. δὰ ἴο οι. Ἦ μοσα 6 βρϑῃῦ ἴδ6 Ἰηἰοσιηθαϊαα {ἰπη6, οοΥΔΙὩΪῪ 8 οὶ ρο5]- 
Εν ον τηθηποποᾶ, Ὀαὺ ἔγοπι ἷ8 Ὀδὶπρ τ ἢ δ᾽. δαὶ δὲ {86 οοτιμμθποθιιθηΐ πὰ {π6 
αἷοβα οἱ μὶ8 ἱπῃιρυϊβοητηθηῦ, δηὰ ἔγομι ἢ15 Βανὶπσ οοτὰλρ ἰο ΦΦογυβαίθμι 88 ἢ 18 ΘΟ ΡΘΠΙ ΟΣ. 
πὰ (τδηὰ, τα δῖ πὶς Ὁ τηοϑῦ ῬγΟΌΘΔΌΪα {πδὺ ἢ6 γγὰ8 ποῖ (Ὧν ἀϊβίαπι ἀυτίηρ [ἴ3 ΘοΠ- 
τἰθυδησο; αὖ αἰΪ ονθηΐβ ἰξ 15 δϑρϑοῖ!} ταοηϊίοποα {Ππδὺ δ᾽ Φογυδαίοσα δα ποῦ τ ἢ 
5. Ῥαὰὶ ἴο δῖ. ϑγλθβ, θη 41} ἰδ 6 6] ἀ6γ8 γα ργοϑοηῖ. [{ 159 {Ππογοίοσο ἰπαϊβρυ 80} 6 
{παῦ Βα πδᾷ δ ΟΣΥ ΟρΡροΟΥ ΠΥ οὗ δοαυϊτὶπα εἰς Ὀοϑὺ Ἰηϊοσιιδίοι γοβρθοῦ σ᾽ ΟἿΓ 
Ι,οτὰ, ἴσοι ἢ18. δροβίϊθ8 δηὰ οὐδδὺ αυϑ- τὶ [8868 οὗ 18 16 πα δοί!ο 8. ὅγμαι. 
{Π6η, τὸ που αι, οουἹὰ Ὀ6 1π6 ἰοπιρίαιϊοη ἴο ἃ ροσδοῦ ἀηον δι. [ὑΚο᾽5 οἰγουτη- 
δίμῃοθβ, ἴὸ ργϑίου σι σιτίοη Πδσταιϊνο8, οἰσοι αι σ᾽ 1 δὴ Δυ Π ΘΠ ἸΟΙΥ αἱ ᾿οαδῦ ἸΟΟΘ6 
ΘΒ Δ] βμοὰ (ἀπά, ἴῃ ἕδοί, δοοογάϊηρ ἰοὸ Ῥγοΐβββου. ϑ'οΒ] δ οστϑδοθοσ, οὐζϑη ὑγοσί } } 655), 
ἴο {86 οΥΑ] ἰ6ϑι ΠΙΟΩΥ ΟΥ̓ [16 πλοϑῦ οοπιροίδηϊ ὙΠ 6869 ; (86 ἀρια τγοτὴϑ οὗἁἉ ἀοδὴ στ τησ 
ἴο [Π6 ᾿ἰνηρσ νοῖϊοα8 οὔ "νϊηρ θη 80 δδά Ὀ66ῃ ἴΠ6 οομπϑίδηϊ διίθπαδηῖβ οὗ οὺσρ [,ογὰ, 
ἃπα πιυβῦ ἀλ}Πγ ἤδνα ρίνοῃ [ὑκο, αὖ Ιδαδῦ, Βυβῆηοἰοης ἐοϑυϊ ΠΟ ΩΥ (μαι ὑΠ6 ν ποτα θὰ ὉΥ 
186 ϑριτιῦ οἵ ἀοά ῦ ὍΠΟΥ ψ 8ὸ δἀορί {818 Ὠγροῦβθϑὶβ ἃγὰ βυσοὶυ Ὀουηά ἰο ρίνα βοσὴθ 
δροοιπὶ ΟΥὉἩ [π6 τιοιϊνοβ νυ ϊοῖ οουϊὰ Ἰηάσοαθ ἃ ροσβοῦ βἰἰυδίθὰ {κὸ δι. ἴζυκο, 1οἀ 
οἰτπον ὈΥ ἱποϊ αι! οἢ ΟΥ ἢ Β6Π86 οὗὨ ἀν ἴο Ὀασοαλα ἴδ6 Ὠἰδίοτίαη οὗὨ [86 αὶ ἢ Β6 δὰ 
Ιδησποά δὰ αοοοριοα, ἀπὰ ἱπδυσησοα ὈΥ {μ6 ἔμ ! ἢ ρβ ὈῪ ποῖ ΒΘ δῃ ἃ ΘΥΟΥΥ Ὠοπϑδὲ 
Ομ γι βυίαη ὑπάογίακίηρ δυο ἃ ποτ πχυπὲ αν θθο ἰηβυδησοά, ἴο ῥτγοίδσ ἱπιρογῖδοι 

βου ς τους τὶ - 9.5 ἰἰγεται ες ἐπε ΣΝ 



ΟἈ ἐλ ϑυοιγοεβ Οὗ ἐδ 3,γεὲ Τ΄γεο Αοβρεΐϑ. 65ὅ 

ἰο ρογίδοι ἐδβμπμοηυ, δπὰ ἃ ϑοῦ οὔ βοδίϊηρ παυταιῖϊνοβ οὐἵἩ ἀου δύ] οὨδγδοίοσ ἴο [89 
οογίαίῃ ονυϊάθπο οἵ θγθ- υἱΐπο886ε8. ἘΓΟΐεβθοσς ΒΒ] οἰ οστηδομοῦ, 80 οϑηποῦ ΔΓρὰα 
ἰμαῦ τὉἘΠ6 Επνδησοὶ δ που] ἴδιο ραΐπβ ἴ0 σχοῦσα ΟὨΪΥ δυϊμοηίϊοαῖοα ΠΑΥΤ Εν ο8 
(υδοδυβα δ6 .)48 βἰδίβα }}}5 Ὀ6]1οΥ Ὁμδὖ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΥΤΟΠΘΟῺΒ ΟΠ68 ἤᾶγο ἑουπα {πο ῖγ ΤΑΥ͂ 
Ἰηίο ἐδ19 (λοΒρο}), (Ακοθ ὑμ6 οὔασ δ᾽ γηϑῦνα ἴὸ τ βὶοἢ τὰ Βανο δ] υάὰοα, δηὰ ἔγος- 
ὈΘΩΌΥ ΒΒ ὑμὰς (88 ΠΙΟΟΙΥ δπὰ δχϑοίμοβδβ ὙγΒ]Ο ἢ νγο, ὁ ΒΟ ΔΓῸ ἃ οὐ 168] ρθπογα- 

ἘΙΟΏ,᾽ ΓΕΑ ΌΙΡΘ, ΤΟΥ͂Θ ὈΠΚΏΟΜ ἴο ΓΌΣΙΔΟΓ δσ68, ὙΓΒΊΟΝ ΓΘΓῸ ΘΑΘΙῪ 88 1586 τὶ ἃ 1685 
τσὶ βου ]Ουβμθ88 88 ἴο ΒΟ ΌΓΘΟΥ, δηαὰ {πὶ δι. Τὺ Κα ταϊρὶξ, (μοχοίοσο, Ὀ6 οοα- 
ἰοηὐοα πεῖ τηδίογί 8 ΓΟΔΙῪ ἱππρογίοοί. Βαῦ ἴο υ8 {Π]5 ΔΡΌΘΔΑΓΒ ἃ ῬΟΟΥ ΒΏΒΙΤΟΓ 0 
[86 αἰ συ ; ἕογ Π6γ6 ἰδ Π0 4υιβίίοῃ ΘΡῈ 88 (0 ΒΩΥ τοϑθδσοῦ, ΔΥ ΔὈΟΒίσυθ6 ΓΘ 8- 
Βοῃΐησ, ΘΩΥ ἀἰβῆουϊυ ἱπαυΐγγ. ΤῺ αποβοῃ 0 6 οοῃδίἀογθα ἰ8 β' Πρ] {818 ---- 
ἩΠΘΙΒΟΥ δὴ Βοποϑὺ δῃὰ βἰῃοοσθ τηδὴ υπαογίαΚῖηρ ἴ0 ττῖτα [86 ΒΙΒΙΟΥΎ οὗἩἨ Ἔἀγθηΐβ οὗ 
πὸ {Υἰναὶ ἱπηρογίδποο, θὰ. σοησογηΐηρ [6 οἴθτηδὶ πο ατα οὗὨ στηδηκὶπά, δηὰ ΠἸνἱηρ 
τ ὑΠ086 ψγῆο δα Ὀ66Ὼ ργοβοηῖϊ δῃηὰ ῬΟΥΞΟΏΔΙΠΥ οηραροα ἴῃ [Π6 τοδὶ ΣΟΙ ΔΓ Κ8Ό]6 οὗ 
16 πὶ, ἡΟ]ἃ ΔΡΡΙΥ ἰο {8686 οοταροίθην ἩΠΓΏ65568 ῸΓ ἸὨ ΟΣ Δ[ΊΟΏ, ΟΣ του] ἄδοι 
ἃ ὙΪΒΟΓ δηὰ ἃ ὈδίοΡ οἷδῃ ἰο οοἰἰοοὶ ἃ βεΐ οὗἩ ἀου θυ] ΠαΑυτδογ 5 οὐ [656 δυθηΐβ, 
πυϊτδη ὮΥ ἀουδυ(Ὁ} δυΐδοσχα, 811 μ6 δὰ οὐδ θα βοιὴθ δβδοτὶ οὗ δοοουηῖ οὗ 411 {π8ὲ 
ἰπίοσοδίθα εἶπ, δὰ ἴμθμ ἴο βίγϊηρ Ἀἷ8. ΟΟἸ]θοίαποα ἱορείμοσ, (τὶ μοὰΐ ἃ ποτὰ οὗ 
δαάϊοπ, οὗὨἨ οογτϑοϊοῃ, ΟΥ οὗ οδχρίδηδίϊου,) κ Μαγίια} 8 Ερίστασιβ, βοῦὶθ ροοῦ, 
Βοπια πα θργοηΐ, δη ἃ τλοτο Ὀδά, ᾿ηΐο 4 ὈοΟΚ᾽" 

(2.) Τλὶς ἀνροίλεεὶξ ἰδ ποὲ γεοσοποϊϊαδῖο ισἱἱΐ οογίαϊη ζαοίς ἀδαμοϊδῖε ζγοηι α εἰμσν οὗ 
ἐλδ δίψίε απὰ ἰαπριαρο 97 8.. 1ιλε᾿ 5 Οοδρεὶ. 
Το νδὶ ἀλὲγ οὗἉ (18 οὈ)δοίίοη 18 δαρρογύδα ὉΥ [86 Ἰορασπιθα σουΐϊθνοσ, γγυ80 ἢδ88 οἱἱδὰ 

ΨΟΙῪ ΠΟΙΩΘΓΟᾺΒ ἰηδίβηοοδβ οὗ ἴδ6 Εὐνδηρο 8.8 δίγ]6 δηὰ ἰδῆσυαβο, σοπηραγοα πὴ ἢ 
ἴΠο86 οσονγτὶηρ ἴῃ 186 Αοἰϑ οὗ (86 ἈΡοδεεδ, ἴον τ ρτοῖ (06 ΤΟΔΔΘΥ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΓ]Υ͂ 
τοίοσγοα ἴο ἴ26 Φουγη8)] δἰγοϑαγ οἰϊοα.52 Τὶ πυυϑί βῆ σο ἰο βἴδία ἴῃ (5 ρἷδοθ, ἐμαΐ 
186. ρββδαροθ δα ἀιιορα οΟἸΘΑΥΪΥ τον (δαὶ {86 ἀοβροὶ οὗἩἨἍ ψυκα δηὰ {π6 Αοῖβ οὗ 186 
ἈΑΡοβῖ168 ἃγο ἱβγουσβουῖ πο Ῥγοἀυοίίοη οὗὁἨ ἴπ6 ββῖηα διυῖθοῦ ἢ ῬΘΟυ αν πογὰθ πὰ 
ῬὮΓΔΒ68, νυ Π] οἷ ΔΓ ΓΆΓΕΙΥ ΟΣ ὩΘΥΟΥ 86α ὈΥ ἴΠ6 οἱμοῦ Εἰνδηρο Ἰβῖϑ, Ὀοΐησ υϑοα [Ὠχοῦ ἢ 
νδγίουϑ ραγίβ οὔ 186 (ὐοβραὶ δπὰ Αοΐδ; νι ἢ1]6 8 ἰᾶγρα Ὡυτη οΥ οὗἨ ἴΠπ686 ρΘΟΌΪΙΑΓ γογα 8 
διηἃ ρῃγΆ868 δύθ ἀογίν Δ Ὁ]6 ἔγοτα Ο06 ΒΟΌΓΟΒ, --- 8 ϑοριίυδριπι; δηα, τραὶ 18 ὙΟΥΥ 
ΘΌΓΣΙΟΙΙ8, 8 ἰαῦζθ ΠΌΤΑΌΟΓ ΟΥἨ ποτ β ποὺ υὑδοὰ Ὦγ {Π6 Οἱδονῦ Ὑσίζοσβ οὗ (86 Νονν Τ68- 
ἐδπηθηξϊ ΔΓ ΘΟΙΩΙΊΟΩ ἴ0 δ. 10Κ6 δηὰ ἰο 51. Ῥδυ], βοδα οοτρδηΐου ἴμ6 Ευδηρο Ἰβὲ 
ΔΒ [(ὉΓ ΤΩΔΗΥ͂ ΥΟΆ,Β. “[{ ἱπογοίοσο, {86 σονίονσου ΦΟΓΟΙΌΪΥ ΔΓρΡΊΙ65, δ ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΥ 
ῬΒΓΑΒΘΘΟΪΟΡῪ τ ἢ5 {Ὠχοῦ ἧτο ποσ 8, 1 ταυςἢ οὗἁὨ ὑμαῦ ῬΘΟΌ ΔΥ ῬὨΓΑΒΟΟΪΟΡΎ 8 ὁ0η- 
Βίδ ΠΥ τοίογα Ὁ] 6 ὕο οὁπ6 ΚΏΟΤ βοῦγοσ, δηὰ 1 του σἢ ΟΥὨ 1ἢ ἰ8 4180 ἴο ὕὈ6 Τυυπά ἴῃ ἴῃ6 
ΜΟΓΚΕ Οὗ 8 ῬΘΟΙΒΟῚ [Ὁ ΤΏΔΗΥ ΥΘΑΓΒ (Ὧ6 σοῃδίμηϊ οοτηρδηίοῃ οὗ (6 τορυϊοα δι δβο 
οὔ ἴπ686 ΤΟΥ Κ8, {μι  γῈ 18 ὙΘΥΎ ΒίΓΟΣ Θ᾽ ΤΘΆ80Σ [Ὸγ Ὀο] αν] ηρ ἴΏ6 Θομμπιοη ορίῃΐοη ἴο Ὁ6 
18:6 οογτοοὶ ὁη6. Ομδῆοθ δ ὨΆΓΟΪΥ ἤδνα ἀοπ6 80 πιυοἢ --- οδπ ΒΑΓΟΪΥ ἤανα ἀΪ8- 
ΕἸ ησυ 86 ἃ (86 στοδίθυ ραζῦ οὐἤἁἩ δῦουβ ἔοτυ παγταϊϊνοβ (δοσογαΐηρ ἴο ῬΓΟΙΈΒΒΟΥ 
ΒΒ] οἰ θγιιβοθγ) ὈΥ ἴθ 6 ἀδ6 οὗ [86 Βδῖὴθ ῬθΟΌΝΑΣ ῬΒΓΆΘΘΟΪΟΩ͂Υ --- (Δἢ ὮΑΓΟΪΥ Βανα 
Ῥιοάἀυορα 8. βὐγι Κι οσοπποοίίοη Ὀαὔνθθη {Π 6} δίγ]6 δπὰ (Πδὲ οὐἩ ἐδὸ ἱπεϊπιδῖο ἐπ οηὰ 
ΟΥ̓ 186ἱγν σου] 6 Γ." δ Τῃ ἃ ποίβ ἴΠ|6 ΓΘΥΊΘΎΤΟΥ δἰ αίθβ (86 0] ηρ ἴο Ὀ6 186 τοβυὶὶ οὗ 
ἃ ΡΓΟΙΥ Ἰαθοτίουϑ Ἔχ διηιϊηδίίοη οὔ [6 Νενν ᾿Γοβίαπιθηῦ: “ ὙΠΟΓΘ δγὰ ἰὴ 856, {Κα 
ΔᾺ ὨΔῺΥ ὙΟΓδ ΡΟΟΌΪΙ ΩΡ [0 Ππὶ 88 ἰῃ [86 ἴγϑα οἶμον Εσδηρο] 58 ἰοσοίμογ. [ῖπ (86 
Αοἰβ γϑῪ ἔδτ πιοσθ. [η 85... Ρδὺ] 88 ΤΩΔΏΥ ΠΘΑΣΪΥ 88 ἴῃ {Π6 τοδὶ οὗ 6 Νὸν Το5- 
ἰϑπιοπί. [ἢ ᾿πααϊσῖηρ ᾿ἱπῖο [Βα Ἰγοσὰβ ρῬθοΌ ΑΣ ἴο οη6 οὗὨ ([Π6 (ἀοδρε]β δῃὰ Ασοίβ, γγϑ 
ἤπα πιοῦὸ ἐμδῃ ἐλγεθ ὑἰπ|68 88 ΤΩ ΔΗΥ͂ ἰὼ δὲ. [κα 88 ἴῃ ΘΙΠΟΥ οὔ 86 οἴοσϑ. ὙΥΠῈ 
Τεβρθοῖ ἰο ψΟΣβ Ῥδου δΡ ἴο οη6 οὗἩἉ [ἴμ6 (ἀοΒθρ6}]8 δπὰ δι. αι], {Π6 ΓΘ δ.ΓΘ ΠΘΆΣΪΥ 
ἐλγοθ τἰθνθβ ΔΒ ἸΏΔΩΥ ἴῃ δι. 0κΚ6 88 ἴῃ 5... Μδιδον, δηα ποτα [ἤδη ἐλγδθ {ἰπ|68 ἃ 
ΤΩΒΗΥ͂ 85 ἱπ δ, Μϑικ οὐ δ8ι. δοῦῆη. ΟΥ̓ βυοῖ ποσγὰβ ὑῃουα 8ΓΘ δἷβο ἴῃ {πῸ Αςοΐβ δθοιιν 
σε υἰπλθ8 8 ΤΒΏΥ͂ 88 ἰπ ἰὸν Μαεϊίον,, Μαγκ, οὐ δοϊΐη. Αμπᾶ ἴδογα δγα δὐοιιϊΐ 89 
ΤΩΔΠΥ ΟΣ σομιηοῃ ἴὺ δὲ. υκα, 186 Αοἰα, δπὰ 8.1. Ῥαυ], δπὰ ΡΘΟΌ αν ἴο {8656 
ῬΟΟΚΒ, 88 ποτ δῦ όογὰβ »εσιζίαγ ἴο 81. ζυἱκα δθὰ 51. δι] δἱοηβ.᾿ 4 

2. ΕᾺγίποΥ, ἐλό ργιὶποὶρίοδ, οι ιυλιοὴ Ῥγοζεδδον ϑολίοίονηπασλον οοπαμοίοα ἰλο ὁχα- 
αυιραί ς 47 ι. 1ιλο 6 αἰοερεὶ, ἀο ποΐ ὅδαν ἀϊπὶ οὐδ ἐπ ἰλὲ Ἀγροίλοεϊα ιολϊοὶλ ἣθ λας 
γαηιδ 
(1.) ον, ἐπ αρρίψίπρ᾽ (διε ἐδ5 ο7 ῥγοδαδέϊείν, Ῥ͵γοζεεεον ϑολίοίεγπιασλον' ἀδδιπιθ8, ἴῃ 

" Βη8ῃ Οτἱες, νοὶ. ἰΐ. ὑν. 345--- 356. 2 Τρϊὰ. Ρῃ. 358---864. 
8. Τυϊά. νοὶ. ἰΐ Ρ". 8357. 4 Τυϊά. "». 357. ποῖα, 



6566 θη ἐ)ιε δοιιγοοβα ὁ ἐδε ἥγεὶ Τάγεο Οο5ρεῖς. 
-- 

απ υπισαγγαηπίαδῖο πιαπηοτ, ἰλο γὶρλὲ 97 διρ»ίψίπρ, ζγοπι ἀὶδ οἵη ζαπον, αἷΐ ἐλε εἰτειι- 
δίαποεδ ἀαπαὶ ἀεοἰαϊϊς ο77 ευετῳ παγγαϊοη τισλιοὰ ἂς ἥπαάβ ἱπ ἰλε αοερεῖ; απα ἰΐεν ἂἈε ε:- 
Ῥίαϊπε ἰλὲ τολοίο ἰΓαηβαοίίοη ὃν πιεαηδ οΥ ἰλδ ὑετν ἀείαϊϊ5 ἂς λα ιωπίδλρά. 

Ἰῆῖνα δχδσρ]ο8 δῦ δἀἀυςθα ὈΥ 86 τονίονον οὗ Ὦτ. δ Β] οι οστηδοοσ, ἴῃ {|πισίγα- 
τἴοη ΟΥ̓́Τ 818 γϑιιαγὶς ἢ ; οὔα οὗ τ ]οἢ νΥ}}} Ὀ6 βυδοϊοπὶ ἴο οοπῆστα ἴ. “ἢ οοσησηθηί- 
ἴῃ οὐ ἴ86 ΒΔ ομδρίον οὐὗἁἩ 1μ6 οβραὶ (ρ. 81.) μὲ [6115 υ5, (δὶ 1Π6 πασταῦτε 
(νεν. 27---89.} οὗἨἩ [16 σΔ]]ΠἸτρ ΟΥ̓ Μαδιαν, δηθὰ οὐσ Τογὰ δ αἰϑοουγθο τὰ (86 
ΒΟΥ 068 δπὰ ῬΒ ΑΓ 8668, τγ88 ποῖ υχιϊύδη πῃ Θοπηδοῦου ἢ [06 πατεῖν (τνοσ. 17--- 
26.) οὗὨ 1ῃ6 ουτα οὗἩὨ ἴδ Ῥδζαὶ γίϊς, τυ ῖο ἢ 480 οομ δι ἢ ἃ σομνοσβα οη οὗ ἐπ ββσοθ 
Ῥαγίϊ6β, ἴοσ (86 0] ρ ΤΟΆΒΟΙΒ: Ασοογαϊησ ἴο Ῥγοίδββδου ϑ' ἢ θ᾽ οστηδοδοσ, “ἐδ 
σοηνογβαύίϊοη οὗἨ Ομ γῖβὲ δὰ 1π6 ῬΏΑΓΙΒΘΟΒ 18 ου ἀθη }]}γ 186 πηαΐη ρΡοΐϊπξ οὗ τ86 βοοοπὰ 
πασγαῖϊνο." Τμαὺ 15, {86 (8}} οὗὨ δι. Μαεαϊίδμον 185 ποῖ 8ο. Ὑδδῖ 15 ΟἹΪΥ σησπιϊοηοὰ 
Ὀδοδυδα [6 σοηνουβαίίοη σου ποῖ ἤανα Ὀδοη 1η06}}1ΡΊ0]6 τι μουΐϊ ἰδ ἔβεὶ {μδὲ 
ΟὨ γι βὶ δηὰ ἷ5 ἀϊϑοῖρίοβ. δὰ ραγίβκοη οὗ ἃ σορϑϑῦ δὶ [86 μι Ὁ] 1 δ 8 Βουδβο. 

“ὁ Βυῖῦ (86 ἀοοίογβ οΥ̓ ἐϊ:6 ἰὰνγ που] ΒΟΑΡΟΘΪΥ Βᾶγο βίαγοα σιδουῦ {11 86 ἡ 
Τοραβὲ γγ͵Χλ8 δἵ δὴ δηὰ, [ὉΓ [Π6Ὺ Ὑ6ΓῈ ΒΓ δηουρᾷ οὗ ἤπάϊηρ ΟὈτῖδὶ δηα Βα ἀϊβεῖρί 69 
αὖ ἴ86 υϑυδὶ {1π|6 οὗὨ ΡυὉ]1]ς Ὀυβίηθββ 86 ποχῖ ἀδύ, δῃὰ (818 δοηνοσβδίῖοη οου]ὰ 
ΒΟΆΓΟΘΪΥ ΦΌΪΙΟΥ ἱτα πη ἀ!Δίο Υ δὐοσ {86 δαπφιοί. Ηδὰ {15 Ὠιδίοτυ, ὑπογοίογε, θθθα 
Τοἰδίθα ἴῃ ἃ οοπίϊηπουϑ {πγοδα τι [86 ἔογπιοσ, τὰ ββουϊα μάνα απ {μ6πὶ σΟἢ- 
ποοίοα οἰ γ ἴῃ (818 Ἰπϑηηθν, δε ἐλόν ἰσοῦε πιϊμάδά, αἴεν ἐλὶδ, ἀαραἱπ ἕο φυωδείϊον ἀλδ 
αἰϊδεὶρίοα, ον ἰλαΐ ἐλ ἄαν δοίογε ἀὸ λαά ξαΐ αἱ πιεαΐ τοϊἐὰ ἱλεῖα αἱ ἰλο λοιιδο 9.7 α »αδ- 
ἰΐοσαπ, τοϊἱλ πιαπν οἱλον Ἰἀβόχέθιος απά δίππογα: οὐ ἴδ, 4πάᾶ ὧδ τσεπὲ λέποε ἴο α στϑαΐ 
γεαδὲ ισλίοὶ α ριιδίϊοαπ πιαΐδ 70᾽ ἀῖπι, απά ὕγοπι ἐλὲδ ἐλε δογίδεους απᾶα Ῥλαγίξεε ἰοοῖ 
οσσαδίοη αὐγεδὴ, δ. Οὐυγε, Βονανογ, βου παϑ ΄αυϊΐ {κὸ δὴ ἱπαθροπάδης Ὡλστϑίνα 
ὙΠ] ΟὮ ῬΓΘΙΠ 8685 186 ΟἸΓΟΌΙΗηΒΔΠ ΘΒ ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 06 Κποτη, πὶ ουϊ σοποογηΐηρ᾽ 1156} 
αὐουῦ ΔΩῪ ἔαγίπον σοπηθοϊίζἼΉοη. ΤῈ6 ρὮΓΑΒῈ καὶ μετὰ ταῦτα ἰΒ τῆυοῦ ἴο0 νᾶρστιθ ἴο 
βθεὶς ἴῃ ἰδ 8. Ὑἱθῦ 0 ΒΗΥ Ὀγθοΐδα γοίδγοποθ ἰ0 [86 ρσϑοράϊηρ 

“ ΕΎΟΙΣ 1818 Βροοϊπιθῃ ΟΣ ΣΟ άοσβ Μ1}] δ66 δοιῃθυδὶ οὗὨ 116 παίπγα οὗἁἨ Ῥγοίδεϑοσ 
ΒΒ] οἰ δστηδ βου ὑγοςθθάϊηρβ Ηδ βυρροβεδ [μ8ὲ γγχα ἃγὰ 80]ε  Ἰπᾶσα δοουγαῖογ 
οὔ μ6 τυτιὑογ᾽Β δι ἴῃ ἃ ῬΑΥ ΓΙ ΘΌΪΑΓ πασταϊινθ ἢ ἔπδὶ 6 ΚΌΠΟΥ 60 ἷ οἵ ἴδε εἰτουτα- 
ΒίΔΠ668 Οὗ ἴπ6 ὀνθηῦ ἢ τοϊδίοβϑ, ἴο Ἰιυμᾶρα τ βοῖθοῦ 1 15 ρυοῦδ Ὁ }6 δαὶ τῃα ἀοοίογβ οὗ 
106 ἰατν που] νυδῖῦ ἴὸν Ομ σίϑ {11 μα δὰ δΒηϊβῃθα ἃ υἱβὶῦ ἴο ἃ ρίνθῃ ρϑζϑοῃ 
ἴο Ὀ6 ΟὈ] ΘΟ. ΟΠ Ό]6 ἴο ἐποπὶ; ὑμαὶὺ τ οδῃ ἀθοϊάθ βοῖμοσ {Π686 Δ 0118 ἬΕΣΘ 80 
ΒΓΟΠΡΙΥ τοοϊοα ἰδαὺ ονθὴ ἰδ6 υηυδι8] ὀχοϊ θιπθηΐ οὐὗἨ ἃ ἔθδόμοῦ σόα 0 Ορροϑε 
18εῖν ἰὰτν σουϊὰ ποῦ ἱπάποθ ὑμθῖλ ἴ0 ΒΩΥ οἴδηρο, Ὀὰ ποῦ] οοταροὶ τ 6πὶ ἴο νεδὶς 
8111 Ὁπ6 8.4] ΒουΓΒ ΟΥ Ὀυιδῖ 688 [ὉΓ Δ ἱπίοΥΥ 9 ὙΣἢ Ἡἰτὰ ; ΥΠΘΙΒΟΥ ἴῃ ἃ 8:}8}} ρἶδοβ 
ΠΟΥ οουἱὰ ποὺ δᾶγα τηϑὲ ὙΠῸ ἷπὶ ἸΩΒΙΔΠΕΪΥ οἡ ἢ18 Ἰοανίηρ [86 Βοιβ6, σιουΐ 
ἀοτοραίίης ἔγοτα ὑμοὶν αἰρσηῦν ; δπὰ δσαίη, ὑπαὶ γγχ σλῃ Ῥγοποόυπος Ἡἱ ϑόῖιθ ΘΕΓ- 
ἰδ ΠΟΥ 88 ἴο 188 πιεϊβοὰ ὈΥ͂ νγϑϊοἢ [86 πτιῖον σου]ὰ οοπηθοῦ {88 ργθοθαϊηρ δηὰ β80- 
οαοάϊπρ Ραγίβ οὗ Β18 παυγδίϊνο" ἢ 

(.) Ϊ: ξΤ͵αίωϊοιεῖν ἀδδιιπιοδ ἰλε οχίβίοηοθ οὗ ἐΐλθ πιοδί ἱπογεαϊδίο εἰαριψ απὰ 
ἱρπογαποε οἡ ἔλθ ραγί οΥ ἐλ δαογεα ιτογίϊεγ8, ιυλόποῦον ὧδ οακ ρεί τἱά οὶ ακνὶ Οὐ που ῃ 
ὃν διιοὴὶ απ ἀυροίλοείς. 

“ ΕἘῸΓ δχϑίαρίθ, δα δβίδίθβ ἰδ (ρ. 92.) 88 [8 Ὀδ]ϊοῖ, ὑπαὶ {πΠΟῚΘ Μἃ8 ΠῸ βοϊθπιῃ 
ΘΔ] πρ οὗὨἨ ἴ86 ΔροΒΙ168, δὰ (δαὶ δι. Κα ἀϊὰ ποῖ τιθδῃ ἴο βίδα 8ῺΥ δυο ἢ Τδ] Ἰηζ. 
Βαϊ δα Αἰΐονβ ἰμδὲ 5... Μανὶς ἀοσ8, ἴῃ 186 πηοϑὶ ἀοοϊἀοα τῆληποῦ. Δηά ἢον ἀο685 ἰα 
το ηοἾ]6 1818 το μἷ8 ἀδπίαὶ οὐὗἨ {π6 ἴλοὶ ἢ πρὶν ΟΥ̓ δυρροδίῃσ ἱμαὶ 81. Μαγκ 
ΒΑ [18 Ῥᾶβθᾶρο ἴῃ δῇ. [0 Κ6, ἀπὰ τϊδυπάοτγθίοοα Ϊ Ὑδοῦα ἀγὸ ἵπο πιοῃβίγοιυβ 
ἐπι ρΥΟ ΔΌῚ 10165 ἴο Ὀ6 ζχοὶ οὐδοῦ ἴῃ (88 δἰαίθιηθηΐ ; [0ὉΓ νὰ που]Ἱὰ Δ5Κ, ἢσβε, τβοῖθοῦ 
δ 18 ΟΥΘα Ὁ]6 ἴμδὲ 81. Μαγκ αἰὰ ποῖ Κπονν τ βοῖμοῦ ἴΠοΓο νγᾶ8 ἃ δοϊθπιῃ οδ  ηρ οὗ 
ἐμ ΔρΟΒ[168 οὐ ποὶ ἢ δηά, βθοοηάϊυ, υυμδῦ ροββϑὶ Ὁ]6 γθᾶϑοῃ [Π6Γ6 15 [ὉΣ βαρροδὶῃρ ἴδιδὶ 
Ὧ6 νῊ88 Ἰπόγὰ ᾿ΙΚοΙγ ὕἤο πιϊϑαπαογβιδηὰ 8:1. ἤυΚα [μδῃ ΟὈγβοῖνο ὃ" 

(3.) νοὶ οπἷψ ἄοες Ῥγοΐεδδον ϑολίεϊονγπιασῖον αἰΐοις ᾿ἀὐπιδεῖ (ἠδ τιοεὶ ετίσαογα ἑπατῳ 
ζϊοοτιδθ ἐπ σΟΉ)ΙΤπρ πρ ζδοἰΐηρ, ἱπίοπίοπϑ, πιοίϊοος, απαὰ εἰγοιπιδίαποες; ὑμέ π᾿ πιαπῳ 
ἐπδίαποεβ ἰΐδδε σοη)δοΐμγ 98 αγὸ α ππλαρρυ, απὰ ἰλὲ πιοίϊσες απὰ οἰγοιπιδίαποος σ0Ν- 
7οοίιγρα [ἀγε] αδ 7ογοθα αν ας ἐπιργοδαῤίο αΔ τί ἴ8 Ῥοπδιδίο ἰο ἱπιαρὶπο. 
“δ ἴὈΥΠῚ5 ἃ ΤΠΘΟΥΥ 848 (0 (86 ὙΔΥ ἰπ το ἃ Ῥδγυ αἶαν οσούτγτοηοα ἰοοῖς ρἶδοο, 

πὰ ὑβοη ἱπηαρίη68 Οἰσουτηβίϑῃοοβ ἴο βυϊν ἴ{.ἢ Τβυν 4.“ Ῥτγοίδββου ΘΒ] ΘΙ ΓΙ Δ ΒΟΥ 

᾿ Βυιεβ Οτιεῖς, γνο]. 11. ΡΡ. 8658-- 368. 3 Τά. Ῥρῃ. 365, 866. 
8. ἸΡ]ά. Ρ. 869. 4 Οὐ οδὶ Ἐδϑϑυ, ὉΡ. 131. 182 



Οἡ δε ϑοιιγοος ΟΥ ἐδο ,3,ν7εὲ Τ΄γοο Οο8ροῖϑ. 6567 

οὔθογνοϑ, ἐπαὶ ΓΌΚα (νι. 22.) ἄοοβ ποὲ 1611] υ8 {μ6 οὈ͵δοὶ οὗὨἨ οὐνῦ Ἰωοτὰ δηᾶ δ15 
αἰδοῖ ρ]69 πὶ ροίῃρ οἡ [88 5888; ἃπὰ Π6 Ὑγϊ8:68 ἴ0 Βονγ ὑμαῦ ἴΠοῪ σγθηῦ οὐὐ πΒουῦ 
ΒΠΥ͂ ῬΑΓΓΟΌΪΆΡ ΟὈ]οοῖ, ἀπά ποῖ τῖϊὰ [π6 Το θη οὗἁἉ τηακίηρ' ἃ ἡΟΌΓΠΘΥ. , 

«ς ΤῊ οαϑί δὶ 167 οὗ σοποοϊνίηρ ἴΠ6 016 ΟσουγΤΘηοΘ 8 ἴ0 ππηδρὶηθ ὑμαὺ 186 
ἀϊβοῖρ᾽θ8 βαὰ φρο ουΐ ἴῃ 86 Ὀοαὺ ἰο Μεῆ, ἀπὰ {πα «}68}8 δοοοτηραπίθα ἱπ δ ; ἴου 
ὙὮῪ δθου ἃ μ6 αὐισαψα να ἰοὺ [86 Εἶπ|6 80 βρθηὺ ὃὈ6 ἰοβὺ Ὸσ ὑμοὶγ ἱπβίσυοίίοπ δηὰ 
116 ὀχογίίουη οὔ ᾿ἷ8 8016 ἱπῆμπθηοθ οα ἴμοιι Γ᾽ 6. Ηδ Ἀρρθδγβ ἴο ἢλνο ἰοσροίίθη 
ἴ8αι 5... Μεαίον τη] ο.8 8 ΟἸΓΟΙΙβίδη6 6 ΓΑΙΏΟΣ δάνογβο (0 «6808 Ὀοΐπρ οδιρ]ογοὰ 
ἴη ἰοβομίπρ Ηἷ8. ἀἰβοῖρὶθ8 οὐ {π|8 ΟΟΟΘΒΙΟΙ---Παπλοΐγ, ἰπδὺ ὧδ τσα8 αδἷεορ. (Μαῖϊ. 
Ὑ111. 24.}" ᾿ 

(4.) Ζαείϊν, ἰλε ἀείαϊϊα οοη)εοίισαῖϊϊῳ διρρἰιοα ὃν Ῥγοΐεδεον ϑολϊεϊογπιασῖον ἀγὰ ποῖ 
οπῖῳ ἱπιργοδαδίο, διμ ἀο στοαὶ ἐπ)ωιδίϊοε ἰο ἐλ6 ολαγαοίον' ΟΥ̓ ὕεδι5 Ολτγίδί, σοπείἀογοα ποί 
αβα αϊοΐϊπε Βεὶπρ, διά αα α λεαυεπῖὶμ ἰδασλον, απ αγὸ φιίίδ ἱπαρργοργίαία ἰο σμοὶ α 
ολαγαοίογ. 

“ΤῸ ΤΩΔΥῪ ποῖ ὯΘ ΥΟΣῪ ἡπρὶ ἴο0 ΒΔΥ δαὶ που]!ὰ 6 86 Θχδοῦ ᾿ἰπα οὗ οοπάποϊ ρυτ- 
βυιοὰ ὈΥ δυο ἢ}; ἃ ἰαβοθοῦ, ΟΥ ΒΟῊΝ 77 Ὧ6 τα]ρἢῦ Θη(ΟΣ ἱπίο ἴΠ6 σοπηπιοη ἀοίδ}]} οὗἁ ᾿π : 
Ὀυΐ ΒΌΓΟΙΥ πού οδῃ Ὀ6 1688 ΓΤ ΒΒΟΏΔΌΪῈ {88π ἴο Τϑάμοθ ΘΥΘΓῪ 80 0ῃ 8η4 ΘΥ̓ΟΤῪ 
τηονοιηθηΐ ὅο ἴδ ΟΥ̓Δ ΠΑΓΎ ἰονοὶ οὗὁἨ ογαϊηδῦγ 116, απὰ ἰο σοπίθπ τῃδὺ ΘΥΟΤῪ ἰδίην 
ὙΠ ὮΙΟἢ σδηποῦ ὃθ 80 χοάἀυσοα 15 ΠρΡΤΟ 4016. Βυὺ 818 18 {86 ἰονθὶ ἴο νοι! ῬΓοίθ580Γ 
ΘΟΒΙ οἰ οστηδοῖον 8 ῖκβ ἴο τράποα δὶ [86 ἰγαηβδοιίοηβ οὗ ἐπα {{| οἵ “6818 : (815 19 186 
ἰο8ὲ Ὁγ τβίοῖ Βα ὑγῖ68 ἴμ6πὶ; δῃὰ [686 8.6 (86 στουπαᾶβ οἡ Ἡδιοἢ [6 Ρ88568 δβθηΐθῃσα 
ΟΥ̓ ἱπιρτο Δ ὈΠΠὙ ΟἹ 80 ΤῊΔΗΥ οὗ ἰβοθ. ΝΟΥ ἰδοῦ ΒΠΥ τρλῃ ἰοοκ αὖ 86 ἀσοϑρεὶ οὗἁ 
76808 ΟἸγίδι, δηὰ Ὀο᾽ονιης ([ αἴνον ϑυ οι ὀχδιὶπαίοη Ὧδ 68} {μαὶ 18 δ} 80 γγα8 
8 ΙΏΘΓΘ τη8η, γοῦ Ὁποῦ δαὶ ὈΘ]6Υ ἰοῦ Βῖπλ ΒΥ ὙΘΙΒΟΥ, ᾿ῃ ἃ βυδβύθηι 80 ορροβϑὰ ἴο 
1η6 δρίγίῦ οὐἩἨ {86 {ἴπ6 ἴῃ τ ΒΙΟΒ ἰδ τγὰ8 ργοραραῦθα, 8οὸ δοβίγαοϊ ἔγοτῃ ἴῃ6 που], 80 
Ῥυγα, 80 ΒΟΙΥ, 80 βία ρα ᾿ἰἴ ΤΩΔῪ Ὁδ, δπά γοῦ 80 βΒ 1πλ6, 86 ἀοθ8 ποὺ βπᾶ δῃ}ρ]6 
ΤΟΔΒΟΙ ΤῸΓ σΟΠοΪυϊης ὑμαὺ ἰΐ8 ΔαΪΠΟΥ πιαϑὺ ΟἹ ὙΘΥΥ͂ ΠΙΔΠΥ ΟΟΟΆΛΒΙΟΠΒ ἢᾶγα Θη ἰγΟΪΥ 
δυοϊἀοα δὰ σοποιηοοθα 411 {π6 οομηπιοῦ τουζίπα οὗ 1} ἴδ, δὰ ἀραϊοαῖοα ἰκϊτ86] 0 ἴο 
τπουρῦ, του γοιιθηῦ, δηἃ ὈΓΑΥΘΓ. οοδθ8, γὙὸ δζὸ ἰοἱά, ραβϑοὰ ὑ86 πίριιὺ οὐ (Π6 
Μουπὶ ἴῃ ῥγᾶυοσῦ. [8 ὑβεσα δηυ! Ωρ ἰῃ ΔΏΥ ὙΔΥ ᾿ΡΓΟΌΑΟ]α ἴῃ 18, ἢ ἢ ΟΤΘ 8 
ΤΏΘΓΘ τηϑῃ, ὈοΘ᾽Ἰονίηρ Εἰμλβο ἢ δοπξ Ὁγ αοά ἴο ἱπβίτιιοῦ πὰ τοίοσῃ τδηκιθὰ ἢ [ἐ 18 
ΤΩΟΟΚΟΓΥ ἴἰὸ Ρὰΐ {86 φιοδίίοη ἢ 6 ΟΓῈ ΓΘΆΙΪΥ ἃ ΠΘΑΥΘΏΪΝΥ ἴθδομοσ, Ὑοὶ Ῥγοίδαβου 
ΒΘ οσλϑοοΓ ΟΠΟΟΒ568 (0 δοσοπηῦ [Ὁ [}}}8 ὈΥ διιρροβίηρ; (πὶ που αὶ ἴσος οὗ ἴ ἰπ 
186 Βἰϑίοτγ) [δὲ 6 πηδὺ να Ὀθθη δἱ 8 ἔδϑίϊναὶ ; ὑπαῦ Ὦ6 νγδ8 γοϊυγπίης ἴο ἷ8 δροάα 
ὙΠ} ἃ σάγάνϑῃ, δηὰ ἔγοι [86 Ὀμ8116 οὗ ὑπ6 ἰπη, πνὶοῖ δα ἀ15}}ἰςο ἃ, νγδϑ ἀτγίνϑη οιι ἴο 
Ῥ8538 156 ηἰσΐ ἴῃ ἴΠ6 δἰ ΑἸ] τ 18, 18. ΒΘ θη β, 18 θα ϑῖθὺ (Π 80 86 βίτῃρ 16 ἔδει, {π20 ἢ6, 
ΜῈῸ ΜΑ8, ΟΓΥ δ 8}1] ουθῃίβ Ὀ6]θνθὰ Πἰπιϑ6 1 (0 Ὀ6, 8 ΒΟΔΥΎΘΏΪΥ ἰθϑοθοῦ, ἀσϑιγοὰ ἴὸ 
Βίγθησίθοη Ὠἰπ.86}7 ον ᾿18 οβῆος ὈΥ 8ο]υἀ6 δηὰ ργαγον ἢ" ἢ 

Υ. ΤΒα ᾿αϑὺ Ὠυρούμοϑῖβ, τυ 1 οἷ Το] ὴ8 ἴο Ὀ6 ποίϊορά, 18 ἐμαὶ πψ ΒΟ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒαΒ [86 ἴγοα βγϑὺ (ἀοαροὶθ ἰο Ὀ6 ἀογνϑα ποῦ ἔγοιῃη δὴν τυ θη 
(ἀοΒρεὶ, Ὀυὺ ἔοτῃ ΟΕΑΙ, ΤΕΑΡΙΤΙΟΝ ΒΒΟΜ ΤΒῈΕ ΑΡΟΒΤΙΚΕΒ ΑΝῸ ΟΤΗΕΙ 
ῬΙΒΟΙΡΙ ΕΒ ΟΕ “Εδ08 ΟΒΈΙΒΤ. 

1. ΤῊΒ ΠΥροίμοβὶ8 γὰ8 ἢτγϑί βϑυσσοδίοα ὉγῪῚ ΠΈΒΡΕΕ δδουΐ ἐπ τίν 
ΘΆΓΒ Βῖπης6. Ηθ δρτϑθβ ψιἢ ΕΠΟΠΠογη ἴῃ δϑϑυμηηρ 8 οοιμηοη Ηδ6- 
ΤΟῊῪ οὐ ΟΠμδϊ δ (ἀοβροὶ; θὰΐὺ μο αἰ ἶἔοτθ ἔγοτα ἢϊπὶ ἰῃ τηοϑὲ οὔποθ 

Τοϑρθοῖβ, ΟΥ̓ ΒΌΡΡρΟΒΙπρ {18 ΘΟ ΠΟ ἀοουπχοηΐ ἴο Ὀ6 ἃ. Τη6γ6 υεγδαϊ 
φοδρεῖ, ἩΜ ὨΙΟΝ οοπβίβίθα ΟὨ]Υ ἴῃ 1Ππ6 ργθδοβίησ (κήρυγμα) οὗ τῇς ἢτδι 
ῥθϑομοτβ οὗ ΟἸ ΓΙ ΒΕ ΔΏΪΥ ; δπα ΒΙοἢ, ἢ6 βαγβ, δα Ὀθθη υϑυθά! νυ ρῥτο- 
Ραρβίβα ἴον {ΠΙΣΓΥ γοαγθ, ψἤ6η [86 Βυ δίδησα οὗὨ 10 γγαβ οοιηπ 6 ἴο 
τ ηρ ἴπη ἴδτοο ἀἰδγοηΐ (ἀοϑροῖὶβΊΎ Αὐοοογαϊηρ ἴο ἴπ6 ἔοστη οὗἉ {18 
ΟΓΑΪ ρΌΒΡ6Ϊ οΥ ρῥγοδοβίηρ, [6 τυϊίθη ΟοΒρ6}8 οὗ Μαίίμον, Μαιῖκ, δηά 
ΓΚς, ποτο τοραυϊαίθα. Ηδησθ ἃγοβα ἐμ6ῖν βι πα ]Π] τ γ ἢ δ 1Ὁ 18 υ88- 
1658, Ηδγάον [υσίθμου δβϑβογίθ, ἴο δχϑιλΐῃθ {Π6 τσογας δρᾶ ἴῃ ΟἿΓ {γα 6 

Σ Βεῖξ, Οτξ. τοὶ. 1. ῥ. 372. 
ἢ Ιυϊά. Ρρ. 8378, 874. [Ιπ Ῥρῃ. 874---395. νατίοιιϑ οἰοὺ δχδπιρἶοβ δῖὸ δἀἀποςὰ, δηὰ (πὸ 

τ Πευδς Γρδβοηΐηρ8 οἵἠἨ ἁ ῬτοΟΐοββοσ ΟΠ] ἰθστδοθοῦ οχροθοὰ τῖτι οηπδὶ ἱπάβ δηὰ 
ΘΑΓηϊηζ. 

γΟΙ. 1Υ. συ 



668 Οἡ ἰδε ϑοιγοοα Οὗ ἐδ 3 γ8ὲ Τῆγοε (ὐοϑρεῖξ, 

βντϑί (ἀοβραΐβ, ἴοσ {18 ὙΘΡῪ τθᾶϑοι, {πα ἐΠ6Υ ΡῬτοσθοαρα ποί ἔγοτῃ 8 
ΣΙ 6 πα ἀοουτηοηί, Ὀπὺ ἔγοιλ ἃ Το Γα οὐαὶ ροβροὶ οὐ Ῥγθδοβίηρ : δηᾶ, 
ΒΟΟΟΓΤαΙ ΡΥ, ἰῃ Δ18. ΟΡΙΠΙοη, ΒΟΘΥΟΥ δἰὐθτωρίθ ΟΥ̓ 8 ΔΑ γδὶ8 οὗ οἱιγ 
ἴθγοο ἔγβὶ (ἀόβρϑὶβ ἰο αἰβοονοσ {16 οοπῃίοηίβ οὗ ἃ βῃρροθϑα δοϊησηοι 
ἀοσυμπηθηΐ, ΘᾺ) ΠΘΥΘΙ Βυιοοοοα ἴῃ {86 ὑπάογίακιηρ. 

2. Τα Βυροίμοβὶβ οὗ Ηθγᾶθυ νγὰβ δἀορίοαἃ ὈὉΥ ΕΟΚΈΒΜΑΝΝ, στ ῆ0 
ΟΟΠΟΘΙγΘα (Π6 οχιβϑίθηοθ οὗ δὴ οὐαὶ οὐ ἰγβα! 0 η8] σοβροὶ, ἴῃ τ ἢϊοἢ τῃ6 
ἀἰβοουτβαβ οὗ “688 γὸ Ῥγθβουυθᾶ; δπᾶ 6 Ἰτηασὶποᾶ ἐμαὶ Μαδίμον 
πτοίθ [Π6 ὈΥΪΠΟΙρΑ] Ῥαγίβ οὗ 1 ἴῃ {86 Αγδιλϑθϑη αϊα]οοῖ, Ηδποθ ἢ 
δοοουπίθα ἴον {86 Β᾽ Π}] Αγ πῃ {86 {πγθο ἤγϑὺ (ὐοβροὶβ, ὈΥ βιιρροβὶπσ 
{παῦ Μαῦὶς πὰ Τμακο οο]] οί ὑπ6 τηδίθυϊαὶϑ οὐὗὐἨ {μοὶγῦ Οὐοβραὶβ αἱ 
δ) γυϑαίθαι ; ὙὙΠΙΟἢ ΟΧΙβ(Ιηρ ἴῃ {18 ΟΥαΪ ρΌΒΡΟΙΪ οουἹᾶὰ ποῦ Ὀὰαΐ Ἔχθῖθι 
8. ΒΕΓ ΙΩρ ταβοδίδηοθ ἴο ὑμαὺ οὗ Μίαίίῃονν. 52 80 ᾿ρτοθδθῖὶο, βον- 
Ἕυϑσ, ἀ1ὰ {π|8 ὨΥροΙ 6818 ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ 186], δὖ [6 {πλ6 1Ὁ νγαὰϑ δῃηπουπορᾶ, 
(αὶ 1ὑ γγὰ8 σΘΏΘΓΑΙΥ αἀἰβαρρτονθάᾶ, δηα τγᾶϑ αὖ ἰϑηρί ἐχρ]οάθα 8485 ἃ 
ἸΆΘγῸ βοίίοη ; δηα Εποκουιλδηῃ ΠἸμ,Β6 1 18 βίδα ἴο αν ΒΒ ΠΥ 
Δρδπάοποα 1, πα ἕο μβανθ δηλ γϑοθα {π6 δηοϊθηῦ ορίπιοι Γοθρθοίρσ' 
186 ἰῃγοα Βγϑὺ (ἀοβροἸβ.8 

8. Μογα γϑοθηῦίγ, (ἢ6 Πγροίμοβὶβ οὔ Ἡσαῦ μδ8 θθθῃ χουϊγθα δπᾶ 
τοοα!ῆρα Ὀγ τ. 7. (. ΟἸΕΒΕΙΕΕ ὁ ἴῃ [86 [Ο]]ΟΥΙΏ σ᾽ ΤΛΔΏΠΘΥ : --- 

ΤῊ6 δυδηρθ] 108] ΠΙΒΌΟΤΥ, ὈΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἰοὸ Ὀοὶηρ' οοτητηϊ θα ἴο νυχιέησ, 
γγ88 ἴῸΓ ἃ ἰοηρ {1π|6 ἰγδῃβηλ 64 ἔγοτα του ἴο ταου ἢ} τ ἢ Τοαρθοίι} 
ΒαοΙΙΥ : ὑπ8 1ὑ Ὀοοαῖλθ {86 οὐ)θοῦ οὗἩ ογὰ] ἰγαάιτοπ, θαΐ ἃ ρυγαῈ {τ841- 
οη, δηἀ ΤΑΥ ΠΥ ργοβοσνοά, Αβ {86 βγβὺ ΟΠ βύίδηθ σάτα οὐΐ οὗ 
16 9618} σῃυχοῖ, πα 6.6 ΓἈΠᾺ1]Π ΔΤ δοαυδϊηίοα σῖτα παῖ ἰταάι- 
[οη, Π6Υ δα ποιοῦ ἀ6ϑΙγ6 ΠΟΥ ΟΟΟΑΒΙΟ ΤῸΓ ΡοΟββθβϑβϑῃηρ' ἃ Γι ΘΠ 
Βιβίοσυ οὗ {ποὶς Μαβίοσ. Βαυΐ σβϑῃ τπ6 (ἀοβροὶ νγὰ8 Ῥγορασαίθα ἴῃ 
ἀιϑέπηῦ ρίϑδοθβ, δηα σϑοϊοηθα διηοηρ 118 ΟἸ]ΟὟΤΘΓΒ Ὑ7186 σχθὴ ὙΠῸ δὰ 
Ὀδθη οοηγοσγίοα ἔγουι Ῥαρβηΐβιω, ὑπ 6 ]Υ ἸΣΥΟΓΆΥΥ ΒΒὈ118 δπ4 {Π6ὶγ ῥγθ- 
υἱοῦ Ἰρῃογαηοα οὗὨ [π6 Πιϑίοσυ οὐὗἩ ΟΠ η: Ὑ οδυβθα ἐἤθπλ ἴο ψ]Βἢ 
ἴον συ ίθη ὈΟΟΚΒ; δηὰ ἰδ ἢγϑῦ (ἀοβροὶβ 6.6 ΔοΟοσ ΠΟΥ ΡῸὈ]Βῃ ρα, 
Τῃ {818 ψαν ΓΚ τψτοῖθ ἔοσ ΤΒθορλαβΒ. Βαὺ {πα Εὐνδηρο βίβ ΟΠ]Υ͂ 
ἰγληβου 6 ἃ δοσυγαία !Υ {π6 τηοϑῦ ᾿πηρογίδηῦ ρογίϊοηβ οὗ (Π6 ογαΐ ἐγαάξ- 
ἔϊοπ, 86] θοηρ ἴγοτα 1Ὁ βυοῖ ῬΑ ΟΌΪΑΥΒ 88 γα Ὀθθὲ βυϊ θα ἰο (μ6 
Ϊἶδοθ, {τ6, 8η4 ραγ θυ αν ἀδβῖρη, οἢ δοοουπΐ οὗ τ ΠΙΟΏ ὕπον σντοΐθ. 
ΤΑ Ωρ; ἔγοῦλ ἘΠ6 ΒΔ1γ6 Βοῦγοθ, (Π6Ὺ Πᾶνα ἔγΘα ΠΟΥ β6] 4 [ἢ 6 βᾶπη8 

{πἰηρδ; Ὀαΐ, ψτηρ; ἀπᾶον αἰ δγθηΐ οἰγοιμπηβίδησοθ, ΤΟΥ αν οἴοπ 
ἀγα ἔγοπι δαοῖ οἵμβοσ. ΕἸσΙΒοΓ, ογαὶ ἐγαάϊέϊοτ νγαβ Ἀ6]4 ἴῃ ΠΙΡΊΟΣ 
ΔΌΓΠΟΥΥ ΟΥ̓ {π6 οῃυτοῖ ἐμδὴ τὶ θη (ὐοβρο]β, δηα "18 8180 πηοῦθ 
ἔγΘαΌΘΏΠν ΘΟμΒ] 64 δπᾶ οἰἑοα. ΒΥ ἄδρτθθβ ὕμοβα (ἀοβροὶβ, γμΟΒ 
ἔο]Πονγϑὰ τὐ τι ἢ ρτοαὶ Βα 6] 1γ, Ὀδοδπθ Ῥοββοββθα οὗἩἨ [π6 βδᾶῃλθ γοβρβοΐ, 
δῃα ΠΑ βυρρίαηίοά 1, ὙῈ6 Βογοίοβ οοη τι θυϊοα τυ ἴο {88 

ε Βρ. ΜαγβῆβΒ ΜΟΙ δ6]18, νοὶ. 11, ραγί 2. Ρ. 308., πῆγα Ἡογᾶογβ ΟἸ γί βςα 5 μσιθαι 
(Ὁ γἰβείδη Ὑ εἰμ ρβ), νοὶ]. 111. ΡΌ. 803----416. ὅσο ᾳφυοϊοᾶ, Κυΐπδεϊ, Οοπιτηοηξ, ἰπ 1. Ηΐες. 
Νον. Τοδῖ, νοὶἱ. ἱ. ῥ. ὅδ. 

3 Ὧγ. Ὁ δἷε᾽8β Τγδπδβιδιίοη οὔ Ηρ [ηἰτοἀυοίίοη, νο], 1. Ῥχοῖ, ΡΡ. Υ. Υἱ. 
8. Ῥργοδῃ, ἀ6 Μγιπίοι [ηϊοεγργοίδιίοπο, Ρ. 190. 
4 ΤῊΉϊ8 ποιῖοο οὗ Οἱ οβοοσ 8 ΠΥΡΟΙ οβί9 18 δυσ ἀροὰ ἴγομπι Οἱ ]]όσίου Β [πισοἀποίίοη )ὰ Νοῦν. 

Ταβῖ. ρΌ. 2360---267., ὙΠο οὐϊο8 1.1. (.8 Ἡϊβιογβοι- Εα ἰδοπον Ψοτβαςο ἅδον αἰ ΕΠ βίο παπς 
πηὰ ἀϊο τ ποβίθη δος 8816 ἀοσ βο τ ] Ἰοἤ6π Ενδηρο θη. (Ηθιοσγίοο- Οὐεἰσδὶ ΕδΒΑΥ οα τῃ9 
Οτὶρὶη δηὰ θαυ Εδίθ8 οἵ [πΠῸ τσ το 606Ρ618.) Μίπάρη, 1818. 
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τοβυ., ὙΠοΥ, ᾿πάἀοοά, ἤγϑὺ Ἰπίγοάπορα ᾿ηΐο 1πΠ6 ΘΠ σοῦ ἃ βριτὶῦ οὗ 
διρυμηδηϊδίίοη δηὰ ἀϊβριΐθ, δὰ ὑμῈ ψογΘ {π6 ἤγβί Ῥθῦβοῃβ ὙΠῸ 
ἀονοίοα ἰμοὶν αὐὐϑαίίοι 1ῃ δ ΘΒΡΘΟΙΔ] ΤΆ ΠΠΘΡ [0 {86 ἐποογϑίολὶ ρατί 
οὗ τοϊρίοηῃ. [πο Ἰοηρ {1π|6, ἴγοιμ {86 Ἰονϑ οὗ ἀϊδβουββίου δῃαὰ [ῃ6 
γγιάθ οὔ Κπονίθαρα, [ΟΥ̓ Θοτηροβοα ρΌΒρΕΪΒβ [Ὁ ψμθπηβθῖνθθ, 480 ἀ6- 
γγοὰ ἔζοια οσγαὶ ἰγβαϊτο, δυῦ τυ ]διοὰ δηὰ αἰίοσοά, Τμὸ ἴτυθ 
ΟΒγβύύδηβ, ψῇο δὰ δἰιοσίο Ὀθθη οσοσιριοὰ ἴῃ Ἰονίῃρ μα ἴῃ ἀοϊηρς; 
δοοά, ταῦθμοῦ [8ὰπ ἢπ ΥΘΑΒΟΠΪΩρ ΠΡΟΩ το ρίοι, δηα τὸ 8 ὈΘΘῺ 
δοοιδβίοιηθα ἰο ἀογῖνο {μον τϑαυ δῖα Κηου θαρο ἔγοσα ΟΥᾺΪ] ἰγβαϊ οι, 
ΘΓ ΟὈ]ΙσΘα, ἴῃ ἀοίδηοο οὗ {μοῦ ἰαιἢ, ἴο Ὦανα σϑοοῦσβο ἰὼ ἐλεῖγ 
ἀοβροὶβ, συ ϑιοὴ σσοσα {86 δυϊμοηίο πόσκβ οὗ (16 αἰδοῖ ρ]68 οὗ «“ 6ϑιι8. 
ΤΉΘη ΤΠΟΥ δοουδίοτηθα ἰῃαιηβοῖγοθ ἴο σοϑδὰ {μθὰ, ἴο τηϑαϊαῦθ Ὁροα 
{ΠΏ 6}, δηα αἷἶϑο ἰο αυοΐθ {μ6ηι, ἱπ ογάθε (δῦ ὑμ6 Ὺ ταϊσῃῦ Ὀ6 διιηθά 
δραϊηβί {9 Βογθῖϊοβ δθα {μοῖρ 1Α]ϑιβθα Ὠἰβίοσϊθβ Τῆι, στδάιλ}} 
8 δ] Θατγ, ψουῦ ΔῺΥ ἄδοσθο οὐ ἀθοϊβίοῃ οὐὗἩ ἃ σοιηοῖ, ΟἿ ἴσα 
(ἀοθρ6 18 ππίνοσβα! ιν αϊερίδοθα οὐαὶ ἰγβαϊ θη. [πὶ 1π6 πιάαϊε 7 ἐδο 
ϑεοοπα σοπίμτῳ, ἸΘῪ ΘΓ δοϊζπον!οαροα Ὀγ {π6 σμοῖθ σμαγοῖ, δπὰ 
Βῖηο6 (μδί τη ΤΏ6Υ δνθ ΟΟμβίδ Εν δἀηα ὈΠΊΎΘΥΒΑΙ]Υ ΡΟβΒΘββΘ ἃ ΘΔ ΠΟΙ- 
108] δου. 
ΘΟ ἀγα 86 Ῥγουϊπθηΐ ἔδαΐαγθβ οὐ (ὙἹθβα θυ βυγβίθῃῃ. ὙὩδαΐ [ἴ 

ΒΟΪΥγ68 411 (86 Ῥβθποιλθηδ δηα αἰ ου}} 0168 Ὑυ ἰ οἢ 118 Δα ΠΟΥ ἸπηρΊη 68 το 
Οχὶβῦ ἴθ [86 {γα γϑῦ (σοβρθὶβ, ἯὙα ΙΏΔΥ ΤΟΔΪΥ Θοποθάδ ; Ὀθόδαβα, 
Ῥεῖησ ἐγαμηθα ον Π6 ρυγροθα οὗ δχρίδιπίηρ [086 ῬῃμθῃοσμθηΆ, 10 ΤΩΔΥ͂ 
Ὅ6 Θχροοίθα ἴο δῆβνγου {μαῦ ργροβα; θαΐ μδὺ θοΐμ 1Π18 ΒΥΡοίΒ 6818 
δηαὰ πα οὗ Ηργαδὺ ἃσγο ἀδδςαϊα οὗἩ δὴγ στϑὰὶ Τουπάδίομ, Μ01}} (τ) 
{Π10} ΔΡΡΘΑΣ ἔγοια {π6 [Ὁ] ονἱπρ' Θοπβι ἀρχαί 8 : ---- 

1, Τὴ [δε ἔγϑί ρ]δε6,---ποῦ ἴο ἄνγ6}} οἡ {86 ἰοίδὶ δ: 6 ηο6 οΥὗἨὨ Δη αυΐεγ χοδρϑοϊϊηρ ἘΠ 6 
αδϑιπιεί Οχὶϑίθμοα οὗ π686 νουῦδ] ρσοβροἶβ, ἰζ 18 αἰ Υ] ἱπογθ Ὁ]6 1μδὺ 80 Ἰοῃς 8 {1π|6 
ϑῃου ]α οἰαρβθ, 85 Ὀοΐδ ΗΘΣΟΣ δηα (ΣΙ βοῖον ΒΌΡΡΟΒΟ, ὈΘίΌΓΘ ΔΩ (ἀοθραὶ νῆᾶδ οομ- 
χτηἱ δα ἴο τυϊτπρ ; Ὀδοδαδ6 ἜΥΟΥῪ ΟἸ γι ϑιϊδη γᾷ δαὰ ομοα μοαγὰ 80 ἱπηρογίδηϊ ἃ τοὶα- 
τἴοη τηυδὲ να Ἡδῃθα 10 Ἡτὶϊθ ἀονῃ αὖ ᾿δαβϑὲ ἴ.:6 Ὀσὶποῖραὶ τδῦθσα]8 οὗ 1, Ὠδὰ ἴδ. 
ὈΘΘΏ ΟὨΪΥ ἴο αϑ8:βῦ 18 ΟΥΤΏ ΤΩΘΙΏΟΥΥ. ΒΒ βΙ 68, 8 ΤΏΘΓΟ ΟΥΒΪ ΠΑΓΓΘΙΥΟ, ΔΙ͂ΟΣ ᾿ς δὰ ρΌηΘ 
ΤὈχουρὶι 80 τιν ἀἰβογθηΐ τηουΐϊῃβ, ἰῺ {86 σΟΌΓΒΘΟ ΟΥ̓ 80 ΤΩΔΩΥ ΥΘΔΥΒ, πηι δἴ ἸΘΏΡΊΒ 
Ἔδνα δοαυϊγοα βς ἢ ἃ νἈ͵ΊΟΙΥ οὗὨ ἔοστηβ, Ὁπᾶῦ Ὁ τηυδὲ μανα οοαβοὰ ἴο ἄθβογνα {86 {1016 
οὔ ἃ οοπιθος (ἀοϑροὶ (45 Ηοτάον ἰοστηθα 10): δῃὰ τμογοίοσθ {86 βυρροϑιεοη ἰμαὺ ΟΣ 
ἴδτοα σϑι (ἀοθρο]8 ὑγοσα του] θα ἴῃ ΟΝ ἴοστα ἰβ ἀΒΠ ου] Ὁ το τοσοοηοῖϊο ἢ {86 ορίπ!οη 
οὗ ἃ ἸἸΘΣΘ ΟΥ Ἰ, συ δι ἢ πλυϑὺ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΪ δᾶνο δϑεαπηθα ἃ ὙΔΥΙΘΟΥ ΟὗὨ ἸΌΓιη8.} 
ΕᾺγίΒοΓ, (Π6 ΒυρΡροΒβιοἢ8 οὗ [686 ἩὙΓΧΙΓΟΣΒ Γοβρθοίηρσ [86 ἸΘΏΡΤΙ οὗἉ ἔπλ6 νυ! ἢ ὑΒογῪ 
ἱππιδρῖπα τηυδὲ Ὦδνο οἰδρδοὰ ὈΘΙΌΣΘ ΠΥ (ΔΟθρ6] νγδϑ οοσωσαι θα ἴ0 ἩΓΙ Ωρ 8. ὁοἢ- 
᾿ἀγαάιοῖιρα Ὀγ [26 ονιάδησθ, ΟΝ οχίθγηδὶ δηὰ ἱπίοσδὶ, ἴος [86 ΘαΥΪγ ἀαία οὗ 
ἐδ οὐερ μὰ ΘΌΣΟΝ ἀΟΒρΕΙ, πιο μ88 δἰγοδὰγ ὑθθὴ βίδί θὰ ἴῃ ρρ. 411 ---4]4ά. οΥὨἍ 18 
νοΪ] 6. 

2. ΑἸΒουρὮ μα βου! οοποράς ἰο Ὅν. ἰοβαὶον, ὑμαῦ τἴμ6 ὀνδηρο οι} ἰδίου νγ88 
80 Ὅ76}} Κπονῃ ἰὼ ἴΠ6 βἢγϑὺ ΟἿ γΙβῦ 8η8, ὑπαὶ ΠΟΥ δὰ πὸ οοσδβίου ΤῸΣ τυϊθη ἀοσυ- 
τηΘ 8 ΠῚ} ΔῸΣ [Π6 ΘΧΡΙΓΔΌΟΩ οὗὨ πιᾶπῷ ὙΘΆΓΒ ; --- [μαὲ (86 ἤγδι Ο ΓΙ δι Δ 8, ΤΏΟΓΟ 
οσουρίοα σι} τὰ6 ουἱυϊναιίοι οὗ ΟἸ γι βιιδη υἱγύυοθβ ὑμ8π τ ἢ} ὉΠοοΟΪυρίοδὶ βοΐθησο, 
Ῥδιὰ 1688 αἰϊθηϊὶοη ἴο (86 πογὰβ οὗ {86 ἀοδρεὶβ μαι ἴο ἴλι6 δεῖβ8 δηὰ ᾿6880}8 Θοῃ- 
ταϊηοα ἴῃ ἴΠ6 ουδηρο 08] ΒΙΒΙΟΓΥ ;--- [δ΄ ΠΟῪ σοβίτοἰθα 1868 Βρρε]ἰαἰΐοι οἵ Γραφὴ ΟΣ 
ϑογιρέμγο ἴο ἴμ6 ΟἸἹὰ Τοβίιδιηθηῖ :---ἰ αὐ ἴἢ6 ὈΟΟΪ( οὗἩἨ [86 Νονν Τ᾿ δδβίδιηθηΐ ὑγοσθ ἠοῖ 
γαῖ ςοἸ]οοἰαα ἐοροίβοτ, δπὰὶ ἰδαὺ [ΠΟΥ ἀοδδιρπαιθα 118 ργϑοορίθ δηὰ ἱπδιγαοιίοηβ ὈΥ (88 
Τοσιηἶα οὗ ὁ Χριστός, Ολγὶδέ λαδ δαϊά ἰΐ:--- Δ Βουσ ἢ ἐπ686 ροϊηῖϑ βμῃου]ὰ Ὀ6 οσοῃοραοα, 
γοῦ ἀοϑβ ἴὉ Ὠθοθββαυ ιν [Ὁ] ὑμαὲ ΤΟΥ ἀπάογναίυοα οΣ αἰδτομαγάοα πγιζίθη ἀοοῦ- 
ἸηΘηἴ8 ; ἐμδὺ [Π6Υ ῥτείδστοα ογαὲ ἐγαάϊξοπ ἴἰο ἰΒθιη, δμὰ ἐμὴ (ΠΥ 14 ποῦ σοηονα  }Υ 

1 Βρ. Μασβὴβ ΜΙομδο 8, το], {ἰϊ, ρατὶ 2. Ρ. 304. 
υν Δ 
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ἸΔΆΚα ὑ86 οὗἉἩ οὐν ἴουγ (ὐοβρεὶβ πη1}} {π6 ταὶ 416 οὐ [86 δοοοπὰ οεπίυσυ ἢ Βγ πὸ 
ΠΙ68Δη8. ϑ'υοἢ ἃ σοποὶ υβΐοη ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο 8 ἴο Ὅ6 οοπίγααϊοιοα Ὁγ ἴ8μ6 πδίυτα οὗἁ [Π]ησα, 
δῖποθ [Π6 ττϊτῃσβ ΟΥ̓ [86 ΔρΟ51168 πλιιϑί Ββανα Ῥθθῃ Βο]ὰ πὶ δὶ ᾿θαϑὺ θαυδὶ θβιϊππδιίϊοη 
πὶ ἢ (δῦ γα! οπ ὈΥ το {μ6 8076 ο5 ΟΥ̓ {μΠ6 1 ρυθδοδβίηρ ΘΓῸ ργοβοσυρὰ ; βίποθ 
ἴδ Βοδίμοηβ, τθοὸ γογὸ οοηγοσγίθα ἰοὸ (86 ΟἸὨγιϑιϊδη (δ ἢ, σου ὰ τ αἰ Βῃ σα ΠΥ μαναὰ 
ΤΘΟΟΌΓΒΟ ἴο ογαΐ ἐγααϊίϊοπ, ἃτιὰ του] ΘΑΡΟΓΙΥ ἄνδι] ὑΒοι βου οὗ πυιτίθη ἀοσυ 6} 8 
88 ΒΟ0ΟΠ 88 {Π|6Υ σου] οὈϊδίη ἰμ6πὶ, ὑπαὶ 15 [0 880, ΘΑΣΪῪ ἴῃ ἴΠ6 δοσοηὰ οθηΐυτσγ. 

8. Μυροἢ πἰγόββ 85 Ὀδϑη ἰδία Ὁγ Ὦγ. (ἴδβοῖοῦ οὴ ἰδ 6 βυη8}} ποῦ οὐἁἨ αὐοϊδιοΩΝ 
ἔγοτῃ [86 Οοδρ6]8 'π ἴπε νυϊπρ8 οὗἩ [86 Εἰδίμογθ, ργυϊουβὶγ ἴο {86 τηϊάὰα]6 οὗὅὨ [86 
δοοοπὰ οαπίυσγ. Βαΐ ἐδῖθ ῥδυον οὗὁἨὨἁ αυοϊδίίοπθ ἰ6 80 8! οἸ Θ ΠΟΥ δοοουοιοὰ ἔοσ ὉΥ 
[16 8118}} πυτπιῦεν οὗ ΟὨ τί βυϊδη τὶ το γ8 γὔο866 ποτ κ8 ἢανα Ὀθοη ἰγδηβε οὰ ἴο 5, ΌὉΥ͂ 
ὑμεῖτ ργϑίθγθῃςθ οὐὗὨ ργϑοῖϊςαὶ Ἀ]ΘΕΥ 10 βοίθῃοθ δηά {βΘΟΣΥ, ἀπά ὈΥῪ 86 ρεγβθοῦ 018 
ἴο τ οἢ [86 συγ οὗἨ ΟΒτιδὶ νγγᾶ8 ὀχροβϑά : 80 {πδῦ {βογθ 185 ΠῸ ΠΘΟΘΒΙΥ [ὉΓ 60- 
οἸαάίπρ ἰΒαῦ 186 οΒρ6}8 γε αὖ τμδὺ τἴτηθ Ὀυΐ {1 {||6 Καονσπ, ὅς οἵ τοδ6 αυοίδ» 
ὍΙΟΠΒ 88 ΤΟΙΣ ἴο (86 Κήρυγμα, ΟΥ̓ ρΥΟΔΟΪίηρσ οὗ [6 Δροδίϊοδ, ἀο ποῖ Ὡδοθβ5α ΓΙ Υ 
ἸΩΡΙΥ 8 τϑίδγρηςθ ἴο ογαΐ γα ον; δὰ (ΠΟΥ ΤΏΔῪ Θ΄. Δ] γ Ὀ6 υπάογβίοοά οὗ πυτιτΐθαὶ 
ἀοσυϊηρηΐϑ. 

4. Οἰδβοῖον [88 ἔαγίΒοῦ υγροᾶ, ἴῃ ὈΘΒ ΔΙ οὗὨ δ΄18 Ὠγροίμοβίβ, οὰν ἰοὐδὶ ᾿ἱσηόγϑποα οὗ 
186 Ῥγϑοῖβα {ὑΐπη6 πβοη, δπὰ οὗ {86 οοοαϑίοη οὐ ὙΔΙοὮ, ον ἀοαρ6}8 γα δά πϊ θὰ 85 
σἈΠΟΙΐΪο4] ὉΥ ἴδε ποῖα οἰυγοῦ. Βυὺ ἴπ6 φγοίουπά δηὰ υπίνογβαὶ νοποσϑιίίοη ἴῃ 
τ Ὠ16}} [8688 ἀεον ἀῤε τ ΥῸ δοα ἤγουν δπὰ αἴϊογ 86 πα] οἵ 86 βαεοοπάᾶ οδθῃίυτσΥ,--- 
ἐμαὶ 18. ἴ0 δΒΆΎ, ἴσοπι {ἢ 6 Ὑ ΓῪ ἰἰπι6 τ Ώ ΘΠ {Π6ΓΘ ΔΒ ἃ ζτϑδῖου πυσαῦοῦ οὗ Ομ γι βιϊδῃ 
ὙΓΙ ΤΟΥ δη ἃ ὈΟΟΚΒ,---αν  ἀοΠ} ἀσπιοηϑίγαίοβ ὑμαῇ ΤΠΟΙ͂Σ ΔΟΙΒΟΥΙΥ γγυ88 ὈΥ ΠΟ τη08}8 
πεῖσ, Ὀυὰὺ δα Ὀδδη οὗἁὨ βοπι σοηθπυβποθ. ΤῊΘ ὙΘΤῪ παίαγο, ἴοο, οὗ ουὐὐῦ ὅο8 
Ιοδάβ ἴἰο 86 βαπιθ γθϑυϊῖϊ. ἷπ ΘΥΟΓΥ 9π6 οὗὨ ἵμοπὶ ἴμ6 γ6 ἷβ 80 ουϊἀθ ἱγ ἀἰβοογη θα ἃ 
Βρϑοΐαὶ ἀδβίρσῃ τὶ σοίδγοποθ ἴο ὑπ 6 οἰγουτηδίδηοοβ ὑπο πο ὉΠΟΥ͂ τογ τσὶ ἴθ, 
δη ἰο 186 ἢ ἤδ αν ἂν πὶ οἢ Ὀδοδτη6 (ἢ 6 ἀδΘρΟΒΙΓΑΓΙ68 οὗἉ δαὶ, ὑπαὶ τὰ οδπηοῦ ᾿πηδσίηδ 
{8αῖ (Π6γ οουϊὰ ανα Ὀδ66η δἀἀγοββοα ἴο ἃ 6} ἱπαϊν  ἀτι818 ΟὨΪΥ, ἀπὰ (μὲ ἴΒ6γ δου ὰ 
Βαανα Ὀδθη ἐουροϊθῃ ὈΥ {86 Π)Ὰ88 οὗ ὈΘΗΘΥΘΙΒ [ῸΓ ὨΘΕΓΪΥ ΒΑ] ἃ σα ΌΤΥ. 

ὅ. 1μΔ80}γ, δἰ ἐβουρῇ (μ6 Βυροίμοβὶϑ οὐ δὴ οταὶ ἐπί εἰς κεν ἀοσυιμθηΐ δου] θα 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, 1ῃ ΟΥ̓ΘΓ (0 βοῖνα αἱΐ {μ6 αἰ ΒΟ] 168 τὶ ο ἢ ἃγα ΔἸ] ορδα ἴ0 οχἰδβῖ, τρερ ται 
τῆ ϑοῦγοο8 οὗ 86 ἴδτοθα γϑὶ οβραῖβ, γοῦ νὰ τηυϑὺ ἴαϊζα ἰηἴο0 οοπϑιἀογὰτίοη (ἢ 6 τξεϊ 
ἀμ που ἴθ 5 τ ἰοῦ ἴτ᾽ δα 50 68 ἰπ οἷδοα οὗ {Ποϑα ργεϊεηἀθᾶ ἀῆου 1685. Υ͵6 παιδὶ 
οοποοῖὶνα μον βυοῦ ογαί ἐγασϊίοη, τ Ὠϊ ἢ 85 αἰ υϑοὰ ἔγοπι Βοτλθ ἴο Βδογϊοη, οου- 
τἰπυθ πιϊδουῖ [86 8᾽ 1, ὐο8ὺ δἰ οταϊίομ, διηϊάδὶ [6 στοαὶ πη οὗ Ὡδν σοηγοσίβ, 
0 πογο ἀΔΙγ οοουρ!οα ἰῃ δέυαγίην ἰδ, δὰ ἴῃ ἰσϑηδιι ηρ ἰὸ ἴο οὐμοτα. Ὅγ76 
πχυβὺ ᾿πηαρὶπο ἴῃ τ βδῦ ΤΠΔΉΠΟΓ βυο ἢ ἰΓΔα θη οοπίϊ θα ΒΒ ΟΙΘΏΓΥ ἀπύογπι; 80 (μδὲ 

ῬβΟ118, ὙΓΠῸ σοπχηι 6 Βοιηθ ἔγαρτηθηῖβ οὗ ἰὺ ἴο τυϊιίην, ---- οπο, ἴογ ᾿πβίδηςθ, δὶ 
ΘΓυβδΐθπι, δη ἃ δποῖθοῦ δ Βοηθ, --- Βου]ὰ ἴῃ [86 δαπι6 παγΤαΐ0ε [ΓΘ ΌΘΗΓΥ πιαῖκα 

1.86 οὗὨἁ ἐἶϊ6 ϑαηιε ράγαδθ8 δινὰ ουϑὴ ἴ86 δαπιδ ιοογάδ. Απὰ, βΠ6}}γ, νὰ πιυδῦ σθοοης 8 
{16 Βγροίβοϑὶβ τῖδ 086 δυυμοης οί Υ οὗὁἨ οὐγ (ἀοβρο]β (τ οἷ ἢ885 Ὀθθὴ ὈΟΓΆ ἰβίοτὶ- 
ΘΑ] δηαὰ οΥἸ ΘΔ ργονθά) ; δμὰ ργονθηΐ ἰῃ6 10] ΟσγοσΒ οὐ {818 βυϑίθῃ, ἔγοπι ἀ6- 
ἀυςιηρ ἴβοηςα (Ππ6 ουἀθηἘ]Υ ἔμ]586 σΟΠΟ] υδίοῃ, ἡυμ] οἢ 8οῦ6 (σθστηδῃ ὩΘΟΪοαἶδη8 ἢᾶτα 
ποῦ Ὀδθῃ 8100 ἴῃ ἔογηχίηρ, ΥἱΖ. [8 8ὺ Οὐγ (ἀοβροὶβ 6 γ 6 Βυρροδιϊουϑ ργοάποῖ!0ῃ8 Ρο8- 
ΟΣΙΟΥ ἴο {86 [πιο οὗ (6 Ενδηρο] ἰδί8. 

ὟΙ. δίποσ, (θη, {π6 ἔοι Ὠγροίμοβοα, τι {πο ῖν ϑονοσαὶ τηοαϊῆοα- 
ΤΙΟΏΒ, αἀθονθ αἰδβοιιββοαά, ἃγο ᾿ηβυ ποϊθηῦ ἴοὸ δοοουηῦ ῸΓ [6 ΠΑΓΙΏΊΟΏΥ, 
δοίἢ οἔὗἩ τγογ8 δῃά οὗ ἐπουρεῦ, ἩΠΙΘὮ ἀρρΘδγ ἢ {π6 ἤγϑι ἴσο (ὐοΒρ6]8, 
Βῃου ὰ 10 Ὀ6 ἀϑΚθά ΠΟΥ ἅτ γγ͵χ6 ἰο0 δοοουηῦ [ὉΓ βιιοἢ οοἰποϊάθησοβ ὃ ΥΥ̓ 6 
ΤΟΡΙΥ {μαὺ ΠΟΥ ΤΩΔΥ 6 βΒυ ΠΟΙ ΘΟ ΟΥ Ἔχρ αἰ μὰ τ ουΐ Πανϊηρ' ΓΘΟΟΌΓΒ6 
ἴο οἰὐΠ6 ν᾽ οὗὨ {Π6886 Βγγμοίμαδβοβ, δπα ἴῃ ἃ ὩΠΔΏΠΟΣ (πδῦ οαπηοί Ὀμὺ ΒΑ ΒΕ 
ΘΥΟΥῪ 86 ΥΟ}8 πα πα γὶηρ᾽ ΤΟΔΑΘΥ. 

“4 Τ| 15 βαἀτηϊ 64 οπ 411 Βαπᾶβ," βαγ8 Βίβῃορ ΟἸεῖρ, ““ταὉ [6 τηοβὶ 
ΤΟΙ ΔΥΌ ]6 σοϊποιάδηοοϑ οὗ Ὀοίμ ἰδηριαρα δηα {πουρηῖ, ὑπαῦ ΟσοΟΌΣ ᾿π 
{86 ἰῆγοθ Πγβὺ (οβρεὶβ, ἃτθ ἰοὰπα ἴῃ ἴΠο086 Ρ]5668 ἴῃ τ ΒΙΟἢ [8Π6 Βανοσγαὶ 
᾿πυτἰζοτβ γοοοχζὰ οὐἵ [ογα δ ἀοοίγ! 68 δηα Τα γΆ 6168 : δηὰ 1{ νν}}} Κα 88 
Ρ6 δ τη 64, ἐπαῦ οὗ 86 γδυιθὶυ οὗ {πὶπρβ βθϑὴ οὐ μϑαγὰ ΕΥ̓͂ ΔΩΥ τηδὴ δὲ 
{Π|ὸ βαπ|6 ἰηβίδηὐ οὗἁ {{π|6, ὑῃοβ6 Ἡ Ιοἢ τοϑᾶθ 186 ἀρδαραϑὺ ἱπιργθβϑίοῃ, 
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ΒΓ6 ἰἸΒ ΕΠ ΠΟΌΥ τοιμθι ογοα Ἰοηρ᾽ ΔΙ͂ΘΓ 411 ἰγβοθϑ οὗ 186 οὐποσβ ᾶνο Ὀθϑῃ 
εἴϊβοοα ἔγοια [6 τη ϑῆλοσυ. [{ Ὑ}}} αἰϑο δ δ᾽ονσοά, (μαὺ οὗἨ ἃ ἢ θ6Γ 
οὗ ρθορὶθ υεϊμοββϑίηρ [06 Βδῖὴθ ΤΟΙΊΔΓΚΑΌΪΘ ονθηΐ, 8016 Ὑ71}} Ὀ6 τηοβί 
ἔογ ΙὈ]Υ ἱπιργοβϑοα Ὁ ὁη6 οἰγουτηϑίδηοσ, δηα οὔποτ ὈΥ ἃ οἰτουμδίδῃηοα 
ψ ΠΊοΕ, που σὰ ΘαυΔ}]Υ οοπηθοίθα πὰ {πΠ6 ῥσϊποῖραὶ ονθηΐ, 18, ΘΟ βὶ- 
ἀογοὰ ὈΥ 1861, ρογίθουυ αἰβοσοης. Τα πιϊγαοῖίες οὗὁἨ οὟΥ Ὀ]οββοὰ 
Τιοτὰ τοῦθ δυθηΐθ 80 δδίοῃβῃϊηρ, [μαῦ ΠΟΥ ταυδὺ ἤδνθ τηδάθ, οὐ 16 
τη ἀθ οὗ 4}} Ὑπὸ τϊΓΘΒΒΟα ΤΏ δῃη, 1 ΡΥ βϑίοὴΒ ἴοο ἄδορ ἴο Ὀ6 δνϑὺ 
οἰἴβοοα ; Τπουρῇ (86 οἰγουτηδίδπορβ αἰζθπαϊηρ ΘΔ Ο ἢ. ταϊγϑοὶθ τηιϑὺ πᾶν 
αϑδοιοὰ {π6 ἀμξἔογοηῦ βρϑοίδίοτβ υοΥῪ αἸΠΘΥΘΠΟΪΥ, 80 88 ἴο βαν πηδάθ 
ἸΏΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ΒΟΠ16 ΟὗἨ ἴμθηὶ ΘΑ. ΠΥ 1π1611016 τ] [86 ταΐγϑοὶα 1ἴ86] Ὁ, 
οὨ 186 τη οΟὗὨ ὁη6 τῆδῃ; ΨΔΣΪδύ ὈΥ Δποί 6, ὙὙΠΟΒΘ πλ] Πα τγα8 ΘοΙ- 
ΡΙ οί οσσυριοα ὈΥ (86 ρῥγίποῖὶραὶ ονθῃύ ἰβ861ἢ, (686 ὙΘΓῪ ΟἰΓουΠ,- 
ΒίδῃΟΘΒ ΙΔΥ ἤδγθ Ὀ66 ματα] οὈδβοσυϑὰ δὖ 4]}, δῃα οὗ οουσβθ Ὀθθῃ βοοιι 
ἔογχοίίοῃ. 

“«Τῇηαῦ {18 18. ἃ τηδύϊοσ οὗ δοὺ τυ ΒΟ ΟΟΟΌΣΒ ἀΔΙΪΥ, ΘὙΘΙῪ ΤηΔ ΤΙΩΔΥῪ 
ΘΟΏν 66 Ὠἰτ,Β6 1 ὈΥ ἰγγὶπρ' ἴο Τϑοο] ] θοῦ 8}} 186 Ῥδυθ υ αγθ οὗἨ δῃ δνθηΐ 
ΨΒΙΟἢ ΡΟΝ ΘΥΓΆΙΥ δγτοβίθα ᾿ἶβ αὐΐθπεῖοι ΤΩΔΩΥ γθᾶγ8 ροὸ. Ηο νΜ}}} πὰ 
μαι ἰδ Γϑοο]]θοϊίοη οὗ {86 ουθηΐ 1186], δηὰ οὗὨ τἸζδην οὗ [16 αοἰτουηι- 
βίδῃσοϑθ ὙΓ1Ο. αἰἰθηϑα 1{, 18 838 νἱνα δηὰ ἀϊδίοις αὖ 0.18 ἀΔῪ 88 1Ὁ νγᾶβ 
8. ΠΟ ἢ ἴον [6 ἀνθηῦ οσουγγδά ; 8118 Οὗ ΤΏΔΩΥ ΟΥ̓ΠΟΓ ΟΤουβίδῃοο8, 
ὙΠΙΟΒ 6 18 Βα ΒΕ .6α πχυδί να δοοοσιρδῃ]θα 1, ἢ6 48 Ὀυὺ ἃ ὙΘΓῪ 60ῃ- 
ἔυβοα δηᾶ ᾿ηαϊδίϊποὶ σϑοο]]θοίϊου, δπᾶ οἵ βοῖμθ, μ0 σϑοο]]ϑοίίοη δἱ 8]]. 
1 τ΄. βαπ)θ τωϑῃ δῖα {π6 σοι Ὁ]6 ἴο ᾿παυῖγο οὗ δὴν ἔγοπα 0 νὰ 
Ῥτοβοηΐ ὙΠῸ τὰ θη π6 ψ]ϊηοθβοα [86 νοΐ ἴῃ απδβίϊοη, π6 Ὑ1}} 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ πα (δμαὺ εἷ8 ἔτ! μα Β σθοο]οοῦοη οὗ [86 ῥυῖμοῖραὶ ουθηῦ 18 88 
νἱν δηὰ ἀϊδίϊποῖ 88 εἶ οσσῃ ; (Βαΐ ἢ18 ἔτ 6 πα σϑοο ]θοίβ 1 ΚΘ Ύ 186 ΤΩΔΏΥ 
οὗ [Π6 δοοοιωρδῃγίηρ οἰΓουτηδίδησαθ τ Β]Οἢ ΤΟγα οἰ Π 6 ποῦ ορβοσυϑὰ 
Όγ ἰπιβ6 1, ΟΥὁ αᾶνθ ΠΟῪ ὙΒΟΪΥ δβοαρϑα ἔγομι 18 ΤΩΘΙΊΟΓΥ͂ ; δπᾶ {παΐ 
οὗ 186 τηϊηυΐου οἰσουσηβίδηοθϑ, Οὗ ὙΠΟ Πα ἢδ48 {ῃ6 πιοϑὺ ἀϊθ πος Γ600]- 
Ἰοοοῃ, Β18 ἔσθ μα σοι ΌΘ.Β ΒΕΓ ΪΥ ομ6. Ταῦ βυοὶ 15 (86 παίυγα οὗ 
1μᾶὺ 1π06]]οσΐυδ] ρον ΟΥ̓ τ ΒΙΟ. γγὸ τοΐβιη (6 ΤΟΙΔΘΙΔΌΤΘΠΟΟ οὗἉ ραδὺ 
οὐθηίβ, 1 πον ἔγοόση Θχρουΐθηοθ; δηᾶ 1 {Π6 τ Ὀ6 ΔΩΥ͂ τη ὙΠῸ [88 
ΠΘΥΟΙΡ γοῦ χηϑθ βιο ΟΧρουπηθηΐ8 Οἡ Ὠἰτλ86 1, ἰοῦ Ὠϊτὴ τηαῖζα {Ποῖὰ 
Ἰτ]Θ ἀἸδίου, δηα 1 δπὶ ὈΠῸΘΥ ΠΟ Ρρσθμθηβίοη, (παῖ, 15 ἸΒ6Υ 6 ἔδιυϊγ 
χηϑάο, [86 τοϑυ]ῦ π|}} ποῦ θ6 )3δ 1 ἤδνθ δἰἴνγαγβ ἰουπᾶ 1. [1ωμοὐ Ὁ Ὀ6 
ΤΟΙΘΙΏ ΟΣΘΩ, ἴοο, 88 ἃ ὈΠΊΎΟΣΒΑΙ ἔαοϊ, ΟΥ 4 ἰαὰνν οὗ δυτϊηδῃ πδίυγθ, 88 
ΟΟΓΙΔΙΩ]Υ͂ 88 στα] [101 18 ἃ ἴανν Οὗ ΘΟΥΡΟΓΘΑΙ ἡδίπσο, {μα ἴῃ Ργορογίίοι 
8.8 {Π6 ἸΏΡΥΘΒΒΊΘῺ Τη846 οη ἴΠ6 χηϊπα ΟΥ̓ {πὸ γ»γίποὶραὶ οὗ)δοί ἴῃ ΒΔΏΥ 
ληίου ϑίϊηρ ΒΟΘΠ6 18 βίσοηρ, ἔποβ Ῥσοαυοθα ὈΥ {π6 ἰε65 ἱπιρογίαπέ οἷγ- 
ομπιδίαποοβ 8Υ6 ΜΟΑΪς, δηα ἐμ γοίοσο [1640]6 ἴοὸ δα βοοη οἤβδοοα, οὐ, 1 
Τοίδι θα δἱ 4]], τοϊδιποα ἔβη Πγ δηὰ σοη 86 6}γ; δπαᾶ {μαὺ θη 186 
Δ Ργθβϑίοη τηδ6 ΟΥ̓ {86 ῥγϊποῖραὶ οὐ]θοῦ 18 Ἔδχοθθαϊηρὶ βίσοηρ,, 80 88 
ἴο ΠῚ 1Π6 ταϊπά οοχηρ]οΐεϊγ, {86 ππϊτηρογίδης οἰγουτηβίβμοθθ σϑθ ΠΟ 
ἸΩΡΓΘΒΒΙΟη ἩΠΔΙΘΥΘΙ, 88 88 ὈΘ6Ὼ 8. Βυπαάγοα ἐἰπη68 ργονθὰ ὈῪ [86 
Βδοκηθυϑα ἱπϑίδποθ οὗ ἃ τῆ δοβοσθοά ἴῃ ἐπουρης ποῖ Βρασῖῃρ (86 
ΒΟ Πα οὗ 8 οἷοοῖκ ψβθῃ β σι κῖηρ [86 ΒΟ Ὀοβιἀθ πἰπ. 16 (π680 ἔβοίβ 
θ6 δαἀτωϊ ρα (δπᾶ 1 οδηποί βυρροβα {μὲ δὴν τοβϑοϊηρ το Μ01}] 64]] 
[Ποῖ ἴῃ 4υθβ10}), 1 ν71}} ποῖ Ὧ6. πΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο μανθ στϑοουγθ6 ἴο ἦψρο- 
ἐλεδε8, ἴο δοοουπίὶ οἰ μος ἔοσ ἐμαὶ ἄαρτοο οὐὗὨ Βασιωοηυ ΜΆΘΟΙ ῥγανδὶὶα 
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διροπρ ἴΠ6 {πγ66 βγεὺ Εἰυδηρο] 156, ὙΠ 6 ἢ τϑοογαϊηρ {86 πιΐγαοῖοε οὗ οὐ 
δ]οθβοά Τ,ογα, ΟΥἩ ἔῸΣ {Ππ6 ΑἸΒΟΓΟΡΆΠΟΥ ὙΠΟ 18 ἰου πα ἴῃ τυ μαὺ ΠΟΥ ΒΥ 
οὗ {86 ογάδν ἴῃ ΠΙΟὮ (Π086 τη γα ΐο8 ΤΟΥ ΡΟΓ ΟΣ θα, ΟΥ ΟΥ̓ [86 ἔεες 
ἐπιροτίαπέ οἰγοιηιδίαποοα ΔΟΟΙρΘηγηρσ 1[Π6 ῬΘΓΌΣΤΩΆΠΟΘ. [πὸ ΘΥΘΓῪ 
οπ6 οὗἁὨ ἰδοπι [86 ργίποίραϊ οὔ͵εοξ γ88 ΟἿΌΣ Ἰωογὰ ΗἸτη861, τ ο86 ροῦγοῦ- 
[Ὁ] νοΐοθ 186 τῖπαβ δηα σγᾶνθβ, δὰ ονϑὴ ἴπθ ἄθυ}]8β, οοογοά. ΤΒΘ 

νγο Ὁ ἀἸΒρίαγϑα ὈΥ Ὠϊπὶ ΟἹ ΒΌΘΙ ΟὐΟΑΒΙΟΠΒ πλυδὺ μανΘ τη866 βὸ ἀθθΡ δὴ 
ΤΏ ΡΓΘΒΒΙΟΠ ΟἹ {Π6 τα θ οὗ 4}} (ῃΠ6 Βροοίδίουβ 88 πουύοῦ ἴο Ὀ6 οἤεοοά; 
Ὀυῦ πποίθο Σ 9π6 ΟΥ ἔϊισο ἀπο ἶΔ 08 6͵Θ Τοϑ οὐ ἴ0 ἃ ϑουπά τηϊπά πῃ 
186 Ἰαπά οὗ [86 αἰδάδγοησδα ; Ὑμοίποῦ ὁπὸ ΟΥ ἔισο Ὁ] πᾶ τηθη σα Γασα] ΟΌΔ Ὺ 
ΤοοοΙνοα {ποὶν βἰρηῦ ἴπ {86 Ὡοὶ σου Βοοῦ οὗ «Φοσῖοδο; δηᾶ οί 
1Πδὺ τῖγδ0]6 Ὑγ88 ὈΥΠΘα δὶ ονδ δῃηά οὗ [86 ον ΟΥἩ δὲ ἴδ οέλέγ, ἃγθ 
ΟἰΓΟΌτ ΒίΆ Π068 ἩὙΠΙΟὮ, ὙΠΘῊ ΘΟΠΙρΡΑΥΘα τ {6 ΤΓΔΟ1658 {Πϑῃϑοϊνοθ, 
ΔῈ οὗ δ8Βο 1101}6 Ἰπηρουίβῃοθ, 88 ΤΑΥ͂ ΘΑΘῚΪΥ 06 Βαρροθοα ἰο Βᾶνο τηδᾶθ 
δυΐ ἃ Βἰῃσηῦ ἱπηργϑββδίοῃ οἢ [86 τοϊπά9 οὗ ϑυθὴ βοπῃα οὗ [86 τποδὲ αὔΐθῃ- 
Εἶν οὔβουνοσθ, τ μο86 τ80}6 δυίθποη μα θδθοη ἀϊτοοίθα ἰο 80 ῥγίη- 
αἶραὶ οδ]θοῖ, απ ὈΥ̓͂ σ βοὴ ἴπ686 οἰΓουμηδίδησοβ σου 6 βοοῃ ἴογ- 
σοίίοῃ, ΟΥ, ἱξ τοιῃθιθογθα αὐ 411, τοι θοεγοά οοπἤιβοαϊγ. Τὸ 186 
οὐάον οὗ πηι ἴῃ πῃ οι [16 ΓΆΙΓΒΟΪΘ8 ΤΟΓΘ ῬΘΥΟΙτηΘα, [86 Εὐναπρο] δῖ 
ΔΡΡΟΔΥ ὅο δανα ρμϑϊὰ Ὑ ΥῪ [0116 τορατὰ, Ὀαΐ ἴο μανθ σοοοσάθα ἵμθπη, 88 
Βοθνν6}} γϑοοσὰβ στβηΥ οὗ πὸ βαυίηρθ οὗ Ψοθπθοι, πὰ μοῦῦ ταλυκὶησ 
1Ποἷγ ἀδίδϑ ; ΟΥ ἃ8 ΧΟΡΟΣ [88 γοοοσαϑα {86 το ΟΣ ὈΣ]}: οἵὁἩ ϑδοογαῖοθϑθ 
ἴῃ ἃ σγοῦίς ὙΒ1Οἢ μ88 θθθῃ, ἱπ [18 Τοϑρθοῦ, οομῃραγοα ἴὸ ἴΠ6 (Ο8 ἯΙ 
ὙΠ σοδροοί ἴο ἴπ6 ἀοοέγίποι οὗ οἷν Ἰμοτχά, 1Ὁ δου] 6 τϑοο]]δοιθα 

{παὸ 16 βαογθα ἰδίου η8 ἃγῸ ἰαδουτίπρ ἴο ταροσὺ ψιι ΔΟΟΌΓΔΟΥ {Π6 
ΒΡΘΘΟΒ6Β 8π4 ἀϊβοουγδβθβ οὗ δῃοίδου ἢ 1 ΟΝ ΟΆ586 ΘΥΘΏ ΟΟΙΩΠΊΟ. 18- 
τογῖδηθ που]Ἱὰ ΘΩΔΘΑΥΟΌΣ ὕο ὈΥΌΒΟΥΥΟ ἴπ0 Θχδοῖ 86η86, Δ, 28 [ἌΓ 85 
ΤΠΟῚΓ ΤΔΘΙΏΟΥΥ͂ ου] ἃ βοῦν ἴποπι, [Π6 δαῖηθ Ὑοσθ. “Ἅ [ἢ ΠΡ ΤΙΒΕ τὸ 
ἄο {π|6,7 βαγὰ [186 ᾿ἰαῦθ ΘΟ ΜΕΥ Ἰοαγποὰ ΒΒΠὸρ οὗ Ἰμομάουῃ ( 
ἘΔ ΔΟ]Ρρἢ), “1 ἴα ποῦ ἰοὸ Ρ6 ψοπάογοα δὖ, ὰὶ ΤΟ οΥ̓́ΓὮΓΘΘ ὙΤΙΪΟΙΘ 
βῃου α οὗνθη [Δ}1] ἀροὰ σοῦῦαὶ δρτϑοιηθηῦ; ΠΟΥ, ΟὨ ἴΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 1ἢ 
1Π6Υ τεῖΐο ἱπάθροπαθμγυ, ὑμαὺ (Π6Υ Βμου]ὰ οὔθη τ 188 οὗ 1ϊ, Ὀθοβαδ 
ΤΠΘΙΓ ΙΩΘΙΒΟΤῪ σου] οἵϊθη [811] 1Ββο. ὙΠ τοραγὰ ἰὸ ἐπα ββογϑάᾶ 
ΓΙ οσΒ, ἐΐ ἐδ παξιΤγαΐ ἐο διρροεε ἰἤεπι δἰμάϊοι οΥ ἐλὲδ ὑεῦν οἰγομπιδέαποο ; 
απά τοὸ ἤαυε αἶεο γεαδϑοη 0 ἐξὶπλ ἰδαΐ ἐλεν λα αδειϑέαποο ὕγοπι αδοῦε 
ίο ἐδλο δαπιὸ εἴεοί : διὰ γοῦ ἰῦ ἰΒ ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΓΣῪ ἴ0 ΒΏΡΡΟΒΟ (παῦ οἰἴπ 6 Σ 
1Π61γ πδίυσαὶ ἐλου ΕΥ̓͂, ΟἹ [86 ΘΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΡΥ αϑεϊδίθποα γουοβαδίθα ἔμοπι, 
οὐ Ὀοίἢ, δῃου]ά ανὸ Ὀσουρμῦ (μδτὰ ἴο ἃ ρϑγίδο 1ἀθπιν (πγουσβουΐ; 
Ὀοοδαθο ἰδ γχδὲ8 ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ {86 ΡΌΓΡοΟδοδ οὗ Ῥτγουϊάθμοθ, δηᾶ 
Ὀδοδῦδβο ἰδ που]Ἱὰ μανα δβοια {ποὶρ σμαγαοῦοσ οὗ οὐὔἱρῖπαὶ Ἰηαθροπάθηϊ 
ὙἹζΏΘαθοα. [,6Ὁ πιὸ 844, (παὺ 686 αἰδοοῦγβοθ, Ὀαΐοσθ πΠῸὺ ΜΓ 
οοταπ θα 0 ἩΣΙΩρ ὈΥ͂ [6 Εὐνδηρο δῖβ, τηυδὺ πανα Ὀθθῶ οἴἶδῃ τὸ- 
Ῥεαϊβα δπιοηρβί {π6 ΑΡΟβί]88 πῃ ἰθδομῖπρ Ομ 68, δῃὰ πῃ ὁδὶ Πρ {π6 πὶ 
ἴο ΓΟΙΠΘΙΔΌΤΒΏΟΘ διθοηρσ {ποπηβοῖνοθ, Μήδιον Βα Ῥγορδθὶ οἴΐθῃ 
μεαγὰ δῃὰ Κὺπονῃ ΠΟΥ͂ ἢ18 [6]] τ] θΟΌΣΟΓΒ τϑοο ]θοιϑα [86 βδιηθ αἷ8- 
ΘΟΓΒ65 ΜΟΙ μ6 ᾿ιϑα δβο]θοίοα ἔου 818 οὐνῃ ργθδομίπρ δθα Ὑσι την. 
ἯνΥ 6 Κποὺγ ποὺ ΒΟΥ τσ Ἰπίογοουγβα {Π6Ὺ πδὰ τ οαοῖ οπον, Ὀαΐ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ 8 ρτοδὶ ἀθαὶ Ὀϑίοσθ ἔμ6Ὺ ἤμα!ν ἀϊθροσβοά (μθηγβοῖνοθ. Μασκ 

 Βίεμορ ΟἸοὶρ᾽ 5 εὐϊείου οὔ βιλοκμοῦθοβ ΗἰδίοΥΥ οἵ ἔθ ΒΒ 16, νοὶ. δ, Ῥ. 104. 



Οἡ δὲ ϑοιγοοα 90) ἐδο ,γ8εὲ Τ ἄγος Οοδβροΐδ. 068 

δηᾶ 11 μαὰ (86 βαῖμθ ορροσίπἱλθθ, ουθα 1 (ΠΟΥ 6 ΓΘ ποῦ ΟΥἹρΊηΔὶ 
οΥδ-ν μοθβοβ. 2. αὐηιϊέ, ἑδόπ, 9 α εοπιπιοπ αἀοσομπιεπὲ; δμὲ ἐλαΐ ἀοοιι- 
πιο ιοαβ8 πὸ οἱδεν ἐλαπ ἔλα ῬΒΒΑΟΗΙΝΟ ΟΕ ΟΥΒ ΒΙΕΒΒΕ. ΠΟῈΡ 
ἩΙΜΒΕΙΞΕ. δε ιοας ἰΐε σγεαξ Υοέοίψρε. Ζπ| ἰοολῖμῳ τρ ἕο ἢῖπι, ἐδὰ 
Ακίέλον 90 ἐλοῖγ ζαϊξἢ, απαὰ πιϊδδίοη, απα ἐο ἐΐ6 τεῦ τοογ8 ἴπ τοῤλίοὐ ἠφ 
ισαϑ8 τοοπΐ ἰο αἰοσέαίε ἐο ἐδειι (ισλὲοῖ ποὲ οπἶψ γοὲ δομπιϊδα ἐπ ἐλεὶγ ξαγϑ, 
διέ τρέγὲ αἶδο τεσαϊϊοα ὑψ ἐδ αἰὰ 07 ἀΐδ Ηοΐν ϑρίγὶέ ργοπιΐδοα ὃ 70 ἐλπαΐ 
υοτῳ ΡΆΥΡο86), ἐλεν ἠαυε σίυεῃ ιι5 (ἦγοε Οο8ρεῖδ, οἤϊεη ἀργεοίπρ ἱπ τοογα8, 
ἐλοιφὰ ποὲ ιοἰξλοιὲ πιμοῖι αἰοονγ οἰ Ποαξίοπ, απαὰ αἰισαν8 ἐπ θεη56.᾽ 8 

Τὸ [18 ρον Γ] τοαϑοιῖηρ γγ6 οδὴ δα ἃ ποίμϊηρ᾽ : ῥσοίσαοίθα 88 {18 
αἀἰϑοιιββίου Ὧ88 Ὁπδυ 80] Ὀθθη, (86 ᾿ρογίβῃηοθ οὗ 118 δι ]6οίβ πα 
θ6 {6 δυῖμοῦ᾿Β δροϊορυ ἔοσ (π6 Ἰθησὶῃ δὖ πο (Π6 ργθοθαΐηρ ατι68- 
[οη8Β αν θθϑὴ ἰγϑαίβα ; θθοδιβθ [86 Δαταϊββίοι οὗ δἰ μον [86 ΘοΟργίηρ, 
ἀοουτηθηΐοσυ, οὐ ὑγδα! μα σΥ Πυροίδοβο8 18 ποῦ ΟὨΪΥ ἀρ γ πηθηΐαὶ ἴο 
{86 οδαγδοῖον οὗ {μ6 βαογοά τυϊίοσβ, θυΐ α͵8ο αἱ] 68 [86 νϑ]ὰθ δηά 
πηροσίδηοα οὗ {86} ἰοϑ μου. “ ΤΉΘΥ Βθθπὶ ἴο ὑμῖηκ τλοσα 7080}, 
Β814 (δα δγαϊηθηΐ οὐϊλο [26 Οἷα, “0 5ΔΥ ὑδμαεὺ (86 ἴῃγο6 ἤχϑι Εὔνδῃ- 
δ 6] 1818 6γῸ υπδοαυδιηϊρα 1} Θϑολ οὐμοτβ ἀθβίρῃ : 8 ρστθαίου 
γγοῖρῦ δοοσθθ ἴὸ ἐμοῖς ἰθδοηγ. ὙΥΒΘῺ ἩΣΓΏΘ5868 δρΤ66, ὙΠῸ 
Βανθ Ῥσϑυ]Ἱ οι ΒΥ οοηοογίοα ἰοροίμοσ, ἸΠΟΘΥῪ 8.6 δβιβροοίθα : δυῦ {Πο86 
ὙΓΓΏΘΒΘΘΒ ΔΓΘ "ΒΕ ογοαϊ θα Ὑ80 ἰρϑί ν [Π6 βαῖὴθ (πϊηρ' Βοραγαίβὶυ, 
δῃἃ πιτπουῦ Κπονίηρ τυ μαὺ οὐμοσθ πᾶνθ 8814," 

Δ ΑΒ Π0Ὸ ἔπο Βυχηδῃ ταὶ ἀβ ΟΥΟΥ ὈΓοοοοα ΜΠ 81 οχϑοὶ ῥδγ8 116] 180 οὗἉ ἰά688, ΟΓΥ δυρχοϑὲ 
ΔΏ πηνατὶοὰ ον οὗὨ [Π6 ΒΔ116 ὙΟΤΑ͂Β, 80 ἰπ Σορουθηρ [8686 Τῃΐηρδ, ὙΠ 411} (ΠΟΙ σαγο, [86 
Εν δη ρα] ἰβί8, κὸ ΟἿΟΣ ΤΩΘ6Ή, τη86 ΒΟΠΊΘ Σαἰποΐο γασίδιϊοηδ. δα δι δ} }γ, ἸΠοὶγ δοσοῦη 8 
ΔΓῸ ἴΠ6 ΒΔΠ16, Δηἃ ὈΘδροδῖὶ [86 Β81:ὴ 6 ΟΥ̓ ἿΏ ; ΠΑΙΆΘΪΥ, ἐγ, ΓΕΔ Σ Ὑ, δα οογτεθοῖ σϑργοϑοηῖδ- 
(ἰοῦ, [ηϑρίγαοη τγᾶ8 ἀου [1688 ἃ ΣΙ ΠΟΥ ζυδγδηΐοθ ἴοσ (818 δα ὈδίΔΠ 1181] ἀρτοοσηθηΐ, μους ἢ 
ῦ πη ἠοῦ ἴο ὕπο Ἰοπρτ οὗ δυρρεδιίίηρ ογὰβ. [Ιη 11{{]0 τηδίίουβ, ἐποσοίοσγο, [ΠΟΥ ὙΔΥΥ, 80 
1Πδὺ 0Π6 ΓΟΡΟΓΙΒ [16 ΒΆΙΠΟ ἔδοϊ ΤΑΙΠΟΥ ΙΠΟΤΘ ΓὈΠ]Υ, ΔΠΟΙΈΘΥ ΤΠΟΓΘ ΘΟΠΟΊΒΟΙΥ ; ΟἿΘ ὈΓΟΒΟΓΥΟΣ 
ὨΙΟΣΘ Οἵ οὖν 1,ογ᾽ Β οσάβ, δῃοίμοῦ [Ὁ ἸἾὟΟΣ ; ΟἿ 80) οἿΠ8 ἃ ΤΟΆΘΟῚ ΟΥἩ 8 ΟΧρ δηδείου, πο ῃ 
ΔΙΟΙΒΟΥ ἀἰὰ ποὶ ἴδεϊ ἴο ὍΘ ΠΟΟΟΘΘΑΙῪ ; δηὰ [Π018, γγἮΗὸ τῦΥ Ὀ6 δϑβυσγοά, τγου]ὰ ἑἤγθα οὐ [89 
τηοδὺ σοστοοῖ ΟὈΒΟΙΎΟΙΓΒ δηἃ ΒΟΥΓΠΡΌΪΟΙΒΙΥ οχϑοῖ σοροσίοσ ἴῃ [86 του] ἀ0 ΑἸνγαγ8, 1 ΤΠΟΥ 
ΒΘΡΑΓΆΙΟΙΥ τοϊδίοὰ ττρδὲ (ΠΟΥ δὰ δοϑὴ ΟΥὁἩἨ Βοαγὰ [ἢ 6 ὙΟΥῪ ἀΔΥ Ὀοίοτο. ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΘΟ ἢ που]Ἱά 
ἀο 830 1ἴ δ6 ἔπῖςο σοϊδιθα, ἰῃ ΘΟΠΥΘΥΒΔΙΏΟΩ ΟὨΪΥ͂, 86 ὙΘΙΥ͂ βΒ81)6 ἐΓΔΏΒΔΟΙΟΠΒ ΟΥ αἰθΟΟΏΓΒΟΒ. 
Ουν ἀΔΙῪ ἜΧρουίθησα ΤΩΔΥ͂ Ῥσουο {π|8 ἴὸ ῃ8. ΝΑγγαιοηδ οὗὨ [6 βδᾶϊηθ ἔδεῖβ, οἵ οὔ ἰδ δδιηθ 
ἀἰβοοῦγζβοδ, δἰνγα 8 Αἰ ἴγοτα Θϑοὴ ΟἾΒΟΓ; Φ,ΘΠΟΓΑΙΥ, ἰηἀθοά, τπογὸ ἴπϑη [ΠΟΥ Οὐρδ ἴο 
ἀϊεν; ἔγοτη σδγο θβΏθεδ, ἹΠδΟΟΌΣΔΟΥ, ΟΥ̓ 86 ἴονο οὗἩ δηλ 6} βῃτηθηῖ. Βαϊ βοϊεπρ' [Π656 
Ολυ868 Αϑἰά6, [Π6Υ 81}}} τηδὲ αἰβθσ, Οηθ Ῥϑζϑοῃ 0111] γϑίδὶθ σϑίμοῦ ΤΌΣΟ, ΠΟΙ͂ΟΣ ΣΘΙΠΕΓ 
1658, οὗ ἰ86 ἴδοϊβ ΟΥὁἩ ΤΤΟΤὰ8Β; ΟὯΘ Ὑ111 (ΓΥ̓ ἴο Ἔχρ δίῃ 88 μὸ βοϑϑ, δῃοῖδοῦ ἴο 1] πβίσαῖθ ; δπὰ 
18:6. ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ πἰϑοᾶ νΥ}}} ΔΙ ΥΑΥΒ ΒΔΥΟΌΓΣ, ΤΏΟΥΘ ΟΥ̓ 1665, οὗἩ ἴδ ὨΔΌΪ 4] τηοᾶθ οὗἩἨ ἀϊβοοῦγδο 
ῬΘΟΌ ΔΓ ἴο [6 ἱπαϊν!παὶ]. Βαϊ ἴῃ σοροσίίηρ δρϑθοθθβ, [86 ἸΏΟΤΘ ΟΕΥῸ ἰδ ἰΔκθη [0 ὈΥΌΒΟΓΥΘ 
1Π0 ὙΟΙῪ πογὰξ οἵ [86 ΒΡΘΆΚΕΟΣ {Π6 1089 ΓΟΙῸ Ὑ71 6, ἴῃ ἐπδὲ ρμασί, οὗ [Π6 πβι8] ἀϊθδογθοηςα οὗ 
ΟΧΡΓΤοβϑίοηϑ. [5411], βδοιοι ίης [Πογο ὙΠ}1} Αἰ Υ8 σοϊηδίη, Ὀθοδϑυδα, ΠΟΎΤΟΥΘΥ οδγοῖιϊ ἃ ΙΔ 
ΤΩΔΥ 6 0 ἀοβοῦθθ ΟΣ ἰτηϊδῦθ ἈΠΟΙΠΟΣ, ἢ6 ἰβ ὭΘΥ͂ΟΣ 8016 ἴο μαϊΐ οὔ Ηἰτηθο. ΤΉ Ϊ 5, (ποη, 18 
[86 οοττοοῖ Υἱοῖν, δηὰ 1 μιοαἰϊδιθ ποῖ [0 ΒΥ, [Π6 ΟὨΪΥ οογτζοοὶ υἱϑνν, οὗὐἨ {86 Τοϑϑι ὈΪ]δηςοβ δηὰ 
αἰ δγοηοοδ ἰπ ἰμ6 Οὐοδροῖ8, ὙΒΟΥ ΔΩτεθ 88 ΠδιτϑΥοδ Ὑ01}} ἀστοα, γΠΟδ0 ΘΟΙΏ ΠΟ. τηοάοὶ ἱβ 
ὅπὸ ἴστυϊ, ὙΏΘΥ αἰΒῈΣ 48 ἀϊδβίϊηος Ὡδυυϑεῖνοϑ Ὑ7}}} ΔΙ γ8γ8 αἰ οσ, 8116 σωθῃ 8γὸ τηθῃ ; Ὀαΐ 
ΠΟΥ ΠΟΙΠΟΥ ΔῷΤΘΘ ΠΟΥ αἰ ΉἘΓ 88 σορὶ θὰ παυτδιῖνοδ σσου]ὰ, ΤῸΓ [8.0 ΓΕΆΒΟΠΒ ΔΙΓΟΘΑΥῪ δβεϊρηο." 
Μτ. Ατοβάδαοοῃ Νασοββ ὙΌγδΟΙῪ οὗ [80 Ενδηροὶσίδ ἀοιηοπείταϊοα, ὑρ. 171---174. [πὰ 
ῬΡ. 175, 176. 297---801. [06 οοἰπεοίάθηοο δηὰ ἀϊῆδσγθοηςο οὗ ἴπ Εὐνδηρο δὲ8 ἀγὸ δρροβί(θ Υ 
{Ππϑισαῖο ἃ ὉΥ͂ Βαιτηοηϊβοὰ [8068 οὗ [Π6 ῬΆΓΔΌΪΟ οὗὨ ἐδ6 βονγοσ, δηά οὔ 8:1. Ρδῃ} 8 ἔνγο πδῖτα- 
εἰνοδ οὗἉ ᾿ἷθ ονγῃ σοηγοσβίοῃ, δηὰ ἴδ 6 ̓ἰδίοσίςδὶ παστδιίγο οὐ δι. {{πΚ6. 

3 Φοδη χίν. 36. | 
5. “ὁ ἘΘΙΉΔΙΚΒ Οἡ ΜΊΟΠΔΟΙ 185 Ιηἰτοἀυσοη ἴο (6 Νονν Τοδιδιηηοης,᾽ Ρ. 832. εἐ ϑέᾳ. 83.660 

αἶθο Βίβῃορ ΟἸοὶρ᾽8 οἀϊείοη οὗ βίδοκβουβο, νοὶ, 111. Ρῃ. 105---119. 
4 Μυτο γϑοιὺβ βοπεῖγο υἱάθηίασ, ααἱ ουδη οἰ ἰδίαβ ἰγὸ8 Ῥσίογοβ βου ρδῖ280 888 Ηἰδίου "Δ 5 

σοηβοηΐ, οὔτῃ ὨΘΌΪΕΓ ΔΙ ΟΥΠλ ΟΟΏΒ1}1 Ομ Βοῖτι8 οδδοῖ, ἀπὰθ οἰἶδπι ΘΟΓΌΠΙ ἰθϑε ΣΟ ἷ0 ταδ᾽08 
δοοράϊ ρομμπβ. Οὐ οηΐπιὶ οομδοιίίπηϊ ἰοδὲ68, φαΐ ἱπίοῦ 80 ολρ᾿ 8 οοπίπ]ογαηῖ, Βαδροοιὶ 

υνυν 4 



θ6θ4 ἡ ἐδ ϑοιγοος οὗ ἐδ ,γεῖ Τῆγοο Οοςρεῖς. 

[186 τροσο γσϑοθηΐ ἐμθουΐθβ οὐ {86 Βι7θοί οὗἩἨἁ ͵Τῃς Βαγιηοιϊδβίηρ ("ο8- 
Ῥ6]8 ἃγ6 'π βΘπΟΓΑὶ ΟὨΪΥ ΓΘΡΟΕ Π]ΟΠΒ ΟΥ̓ ΤΟΥΠΊΘΥ Ομ Θπλθθ, 1} οὐ τ Βουὺΐ 
ὩΘΨ τ αι δοδίίοηβ. ΤΉθθθ γα β ἘΠ οΙ ΘΠΕΪῪ αἰδουιδθοα ἴῃ [ἢ 6 Τοιλδσ 8 
οἢ {π6 ἀρονα ὑῃθουῖθθ, Τμδί βοῖηθ ἀοοσυμηθηΐθ ἐχίβέεα τὸ Κπον ἔγοιη 
186 γγείδοο ἰο δί. υκΚο8β (οθρ6]; ὑπαῦ {8686 ΓΟ ποὲ δυϊμογι δεῖνα 
Ὑγ6 ΚΩΟῪ ἔγοπι [6 βδῃθ δοῦγοθ. 7Τὴ6 ρσϑῆθσαὶ ορϊηϊοη οὗ δοταηροίοηςξ 
ΟΥΕ68. 18 {παῦ ΙΏΔΩΥ οὗἩ {6 δοϊοῃβ δηὰ ἀϊβοοῦσβοθ οὔ οὔὖῦ 1ωοσὰ τοσὸ 
ΘΑΓΪΥ ἸΏ ΟΥᾺ] οἰγου δ οη ἴῃ 8 βοιμενῃαὶ ἀοβηὶΐα ἔοόσγων ; δῃα ἐδμπαΐ ἢ}]18 
18 Β ΠοΙοηΐ ἴο δοοουηὺ ἔὸῸὉ (Π6 νϑυθαὶ οοϊποϊάθησθβ {μα νὰ βπά, 
Ἐοίδγθμοα ΤΑΥ͂ Ὀ6 πη866 οῃ [86 τ ΠΟΪ6 βυδ]οοῦ ἴο Νογίοηβ “" ἀδηυΐηθ- 
688 Οὗ [Π6 (ἀο8ρ618,᾽ νοὶ], 1. Ρ. 239---81δὅ. (Ἰοπάοῃ οὐἀϊάοη, 1847), 
δηά ἴο Ὠγ. ᾿ϑανἀβοῃ  “Ξ [πἰγοασποίϊοη,ὔ :. 8573 ---424., θγα (ἢ6 Ὑ Π0]6 
ΒὈ) θοῦ 18 τα 6] Ὁ ἀἰδουιββοά, 

[δὴ 65 δια οὗὨ Φογάβη}}}, Ε84., ἰῃ 18 “ς Ὠιϑϑογίδιίϊοη οα {86 Οτὶσὶη 
δηάα (οπηροίϊδοη οὗ [6 (ἀοϑρ618᾽ (1863), οοπβίἀθυβ ὑμαῦ {Π6 σοϊ ποι ἄθποθϑ 
οὗ [η6 παγγαῦνοβ ΠΊΔΥ Ὀ6 σΘΠΘΓΙΓΑΙΥ δοοοιηῦδα [ῸΓ οἢ [Π6 Βαρροβιοῃ 
οὗ Ἱπάθρϑπάθῃΐ ὑγδηϑ δ ]οη8 ΟΥ̓ σοιησλοη ἀοουταθηίβ ἱῃ Δποίμ 6. ΤΟηρΊΙΘ. 
ΕΎοπὶ {π6 σαὶ οὗ Μτ. 'α Β ῥγανίουδ σομ τ θα θη ἰοὸ Ὀ1Ό 164] 
Ἰραγηϊηρ ᾿ῃ δ18 νοϊατηθ οα δι. Ραὺ} 8 νόογαρθ, Π18 ἴΏΟσΘ σϑοθηῦ στ ΥΚ 
Ὑγ88 ΟΠ6 ἴ0 ὙἘΙΟὮ πλποἢ δἰὐα ποι τῦ88 Οὗ οουγβο ἀϊγοοῖθα, 86 20]]ὸτ- 
1ηρ᾽ 18 ἢ18 οὔσῃ ϑδίδίθηγοηὺΐ οἵ {86 {6 οῦ68  1οῖ ἢ6 ῬΓΟΡΟΒΕ6Β. 

“1 58}4]}, πὰ ἴμ6 ἔγδθε ρίδοαθ, βίδί ὙΘΥΥ͂ ΒΒΟΥΟΪΥ 86 ΘΟΠΟΙ 80 ἢ 8 
σοι 1 αν Ὀθθη ἰοὰ ἴο, ἔγοπι {86 ονυἹάθῃοθ {Ὀγηϊδμθὰ Ὁ ἰδμ6 
ὙΠ ΙῊρΒ οὗ [6 Εὐνδηρ ] 186, ἀπ οἴου δηοϊθαῦ τΎ γβ, τεβροοῖηρ ἴμ6 
οΥἹρῖη δῃα οοπηθοίοη οὗ (μΠ6 ὐοβροῖβι ΤΏΘΥ ΔΓΘ 88 [Ὁ]]ΟΥΝ8 : --- 

““ 1β(, βανθγαὶ οὔ {86 δροβίϊθβθ, ἱποϊυαδιησ Μαίίμον, δέον, δπϑπὰ 
“0, οοτητηϊ 64 ἴο τυ] ηρ' δοοουπῖθ οὗἨ ἴῃ ἰγβηβδοῦοηβ οὗ ουὖῦ 1μογὰ 
Δα ἢ]8 ἀἸ8ΟῚ 0168 ἰη (86 ἰδηρτιαρα βροΐζθῃ ὈΥ ἴμοτὰ, ἑ. 6. ϑὅγτο- ΟΠ] ἀδἱὸ 
ὉΥ Αταπιδῖο, όνῃ ἰὴ [86 Νὰ Ταοβίδιηθηῦ δπὰ ΟΣ οὗ ὑῃ6 ΕΔΙΒΘΣΒ 
88 Ηρτον. 

““ δη4, ὙΈΆΘα (6 ἀροβέϊθβ ὑσογα ἀσίσοη ὈΥ ρογβθουΐδοι ἔγτοτῃ ἀπ, 
8. ΠΙΒΙΟΤΥ οὗ ἰδ6 116 οὗἩ οὖῦ ογὰ σψαϑ ἄγαν ἃρΡ ἔσοτα ἴπ6 οτἹρίπαὶ 
ΤΩΘΙΩΟἾΤΒ, ἴῃ ΗΘΌΓΤΟΥ ἀπ πῃ ατοϑοκ, ὈγῪ 186 ϑροδβίία Μαύζμον, ον (86 
186 Οὗ {π6 688 οοπνογίβ, ἰμ6 ατβοὶς Ὀοΐπρ [.6 δβᾶπηθ 88 με (ὐοβραὶ 
ΔΟΟΟΓΙηρ ἴο δί. Μαίίδον. 

“ 8:4, δι. ΓΚ ἄγον ὑρ, ἕο (86 υ86 οὗ ὙΒΘΟρΡΒΊ]υ8, ἃ πον [18 
οὔ ουν Ἰωοτὰ, ἔουμάοα ἀροη (86 Δυ μου Υ οὗ ΘΥ 6- ΥΣΓ65868 Δηα τα] Ἰβίουβ 
Ὁ 186 ποχά, ἱποϊυάϊηρ {86 ΗοΌτονν τοῖν οὗ Ῥοίοσ, δπὰ (16 ατϑοκ 
Οο8ρεὶ οἵ Μαείδμον. 

“4.8, Αἴἴεν Ῥοίοσ᾽ β ἀθαίῃ, οὔ ἀθραγίυσε ἔγομῃ Βουὴθ (ἔξοδον), 
δι. Μαῦκ ἰγαπβίδίβα 188 τηϑηλοῖν, τυ ἔθη Ὁ Ῥαΐίοσ, ἰμίο ατβακ. 

“ δῖΒ. “ομη, αὖ ἃ 8}}}} Ἰαΐθσ. ραγϊοά, οοτηροβϑβά "]8 (ἀοβρϑὶ ἔτοσαι [18 
ΟὟ ΟΥΡΊ ΠΑ] ΤγΘΠλΟΓΒ, οὐλἱ τ ηρ ταῦθ ἐμαῦ 88 ΔΙΤΔΟῪ παγγαίθα ὈΥ 
186 οἴμοῦ Εγδῃρ ] 88, ῸΓ ΤΘΆΘΟῺΒ δβδιρῃθα Ὀγ ᾿ἰμλβο!ῇ, (Χχὶ. 26.} 
“«Υ δὐορεϊηρ (818 ΤΠΘΟΥΥ οὗἩ [86 οτἱρίη οὗ {πΠ6 (ἀὐοΒρ6}8 Μγ. ὅτ 

(ΠῖηΚ8 {μαὺ ὁ’ τ οδῃ ΘΑΒΙΪΥ οχρίαῖπ (86 ῥβθμοσαθπα ἢ οί οὗὨ τϑβοπι- 

Ῥοιὃ8 Βαθθηίαγ : βοὰ ἐοδίθϑ, απὶ ἰάθτι ἰοδίβη ΠΣ ϑοογβίτι, ποϑοὶὶ δ᾽ οσαπὶ ἐοβε πη οὩἱ!, ταοτὶ ὃ 
νΟΓΌΠι ἀἰσοΓο ΥἱἀΘΏ ΓΕΣ. --- ΦΟΔΠη18 ῬΒΟΣΘΡΟΠὶ []. 6. 1.5 ΟἹ6 1] Αἰϊτηδανοσβίοηϑθ ἰῃ Αὐρπδιλεὶ 
λθοα ἂς Οοπδβουδα Ενδηβοϊίοστιι. ΑΡρεμπάϊχ Απρτιδιϊηΐδηδ, Ρ. ὅ93. Απιγνεσρία, 1708. 
20]10. 



Οὴ ἐλιο ϑοιγοος 97 ἐδο ΕἸγδί ΤΊ γε6 Οοερείς. θ6ὅ 

Ὀ]ΔΠοο8 δηᾶ αἰ ἔθγθηοθθ τ ΒΙΟὮ ἘΠΟΥ͂ ργοδοηῖ. ΗἨδθ δαῃβ, “41 ἀο ποῦ, 
ΒΟΥ͂Σ, Ρσορουπα 1Ὁ 828. ἃ Ῥχόῦαθ]θ οομ]θοίαγα, οδ]Ἱουϊαϊοθα ἴο αβογὰ 
8ῃ Οχρ δηδίίοι, Ὀὰΐ ἰγυϑὺ 1 84}} 06. 8400]6 ἴο βυ θβίδῃ δία ΘΥΟΥῪ ρᾶγὺ οὗ 
10 ὈΥ δάδαυδῖδ ργοοῖ" 

Μγ. βυί τῆθη βοοκβ [0 ἱπνδ δῦ ἐπ6 διρυμαθηΐβ σίνθη δθονα 
Δρδιηβῦ {π6 Βα ρροδβιίίοι ὑπαὺ 1π6 Εὐνδηρο δίθ οουἹὰ ἤαγα οορὶοα οὁΠ6 
ἔγοτα δηοίμοῦ : 86 σᾶ οὗ 818 νοῦς 18 τϑαυοϑίθα ἴο δοιραγθ ἢ18 
ΤΟΙΊΔΓΚΒ ΜΠ πτπδῦ ἢ88 Ὀ66η θονο βίαϊθα. 

Βιιῖ ἴπ6 ᾿Ἰοδαϊηρ ΟἸ ΠΟ] δὲ ἰο {Π18 ΤΏΘΟΣῪ 18, {παὖ 10 ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 
Ἀυταθ6Γ οὗ δροβίοϊιο νου κα Ἡ ΒΙΟὮ Πᾶνα αἸβαρρθαγοά, δπὰ οὐ ΒΊΟΝ πῸ 
ΠΟΙΪΘΘ ΟΥ̓́ΤΩΘΙΔΟΥΙΔΙ Οχϑίβ, Α]βοὸ 10 οοῃγϑαϊοῖβ [ῃ6 ΘΧΡ]οΙῦ πᾶ ἰγυβὺ- 
ψΟΥΠΥ ον άθηοο οὐ αρίδβ δβ (ὁ [86 οτἱρίη οἵ δι. Μαυκ ἀοβρεὶ. 

10 τηυδὺ αἷἶδο Ὀ6 σϑιῃδυκοα ἰμαὺ οἰδδογαΐθ ἰμΘΟΥσΊ68 αὐ}16 ἰθᾶνα ουΐ 
οὗ βισῃΐ 116 ΡΙΘΠΑΓΥ ᾿Ἰπβρίγαοῃ οὗ {μ6 Εὐγδῃρο] 88 : 1 ἐλὲδ Ὀ6 Τουγθι- 
Ὀοτοα, 1Ὁ 18 ἀἰβοαϊῦ ἴο βυρροβο {μαὲ {686 παγγαύνθα οουὰ ἤδνθ 
οΥἹριπαίοα ἔγοπλ ΔΩΥ͂ Το Δ 108] δοογοίλοη οὗ τηδίθυι]β ; δηά 1 ἐλὲς Ὀ6 
ΕΠ] δατη!ὑθα τὴ ΤΑΥ͂, 8116 οὐσμϊησ ὑμδὺ γὙΟΥὉ8] ΘΟΙ ΠΟΙ 6668 ἃγοδ6 
ἔσο {86 ἔογιι {μαῦ Ὠλγγαίϊνοθ Πϑα ῬΥΘΥΪΟΊΒΙΥ δββυτηθα, 866 {μαῦ {Π6Γ6 
ὙΔ48 ἃ ἀοβηϊίθ σθᾶδοῦ ΨΥ {86 ἀἰἴογθηῦ ᾿ηθριγοα τυϊίοσθ ναγῖθα ἴῃ 
γγπαὶ ΠΟΥ ᾿ἰηδβοσίθα, δηα ἴῃ ἰῃ6 ΤΩΔΏΠΟΣ 1 ὙὙΈΙΟΣ 1 τγὰϑ Θοῃηθοίσθα. 
ΤΠ6 ἴουτ (ἀοθροῖὶβ αν σαβρθο ΘΙ Υ ἃ ὙΔΓΥΪΩΩ ΒΟΟΡΘ, δϑρϑοῖ, δά 
Ῥδδ86 οὗἉ ̓ ηβίσυοίϊοῃ, 





ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΤΙ51! 

ΟΥ̓͂ ΒΟΜΕ ΟΚ' ΤῊΒ 

ΒΡΙΤΊΟΝΚ ΟΝ ΤῊΝ ἨΟΙΠΥ ΒΟΒΙΡΤΠΒΕΝ 
ΙΝ ΤῈΒ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΠΑΝΟΌΛΟΕΒ, ΑΝῸ ΙΝ ΤῊΒ ΑΝΟΙΕΧΝΤ ὙΕΚΒΙΟΝΒ; 

ΝΟΤΙΟΕΗ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗ͂ΛΙ, ΒΟΟΚΗ. 

πῃ το-οὐϊίησ 818 ροτίίοη οὗ 186 Βδν. Τ. Η. Ηοτγπθ᾽ β ΒΙΌΠΟσταρ ἷςδὶ 1,18, δυο 
δὰ ἰοηβ ἀπ οἴμον ομδηροβ βανθ ὈΘΘῃ τηδὰ6 ἃ8 ΔΡΡΘΑΓ ΠΟΘΟΘΒΒΆΣΥ. ϑυσὶ ΔΑ Ι6Ώ5, 
ὅζς.) 8.6 ἴῃ φοπογαὶ ἀἰϊδιϊηριυιθμοα Ὁγ Ῥοὶπρ ἱποϊυἀοὰ πιμῖη Ὀγδοκαὶδ.} 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΕΝΕΞΒΑΙ, ΒΙΒΙΙΟΘΟΒΑΡΗ͂ΙΟΑΙ, ΤΟΒΙΚΒ, ὙΒΕΒΑΤΙΝΟ ΟΝἨ ἘΠ8ΠῈ ἘΒΙΤΊΟΚΒ, ΤἹἸΤΈΒΑΚΝΥ 

ἩΙΒΤΟΒΥ͂, ΟΒΙΤΊΟΙΒΜ, ΕΤΟ. ΟΥ ΤῊΣ ΒΙΒΙΣ. 

1. ΒΙΒΙΣΙΟΤΗΕΟΑ ΒΑΟΒΑ ἴῃ Ὀἷποδ ΒΥ] ΔΌοΘ ἀϊϑιϊποία. Οὐογατι ῥτῖοῦ, αυΐ 6 ἰοτίϊο 
ΔΌΟΙΟΥ Ῥγοα τ, ΟΠ 68 δἷνε Τοχυβ ϑ'ϑοσὶ βῖυα Ὑ ογβίοπιπι εὐ υϑάοτα αυᾶν]8 ἰἰπσὰβ οΧχ- 
ῬΓΘΒΒΓ ΠΣ) ΘαΣΙΟΏΘΒ, ΠΟΟΠΟΏ ΡΓϑδίδη οσοβ ΜΑΘ. Οοάϊοοθ, οὐ πΟΙ8. ιβίου οἱ 
οοηεϊποῖ : Ῥοβύθεϊο σεγο οοηύ ποι ουληΐα ΘΟΓΌΏΙ ΟΡΟΓα αὐον δ ἰάϊοπιαίθ οοπϑογίρίδ, 
αυἱ υς δα ἰῃ ϑ'δοσγδα βογιρίυσαμι οὐϊἀογαπί, βιπχὰϊ οΟ]]δοίδα, ἴὰπι ογάϊπα αἰρδα- 
Ὀοίοο ἀϊβροείία, ἔμ πὶ δοῦὶθ βδογογαπι ᾿ἰτοσατα. Ἡΐυΐς σΟΥΟη 18 Ἰοο0 8.0] οἱυπίυΣ 
Οταπηηδίοε οἱ 1οχίοβ Πϊηρσυδχαπι ΡΓθϑου πὰ ΟΥΘΗ Δ] πὶ, αυ88 δα 1] 8 ΓΔ η 88 
ΒΒΟΓΆΘ ρΒρΊΠ48 Δ αυἱὰ δα) την ΘΟΠΙΌΣΤΟ ροβϑυηΐ. [Δ ΌΟΓΘ οὐ ᾿πἀιϑίσ]α ΦΔοοῦὶ [.Ὲ 
Τονα. ῬΡασ δι 1728, 2 του 8 ΤΟΪ10. 

ΤΒο (δἱνὰ δηὰ Ὀοδὲ οἀὐϊτίοη οὗ ἃ τηοδί Ἰδαδογίουβ ποτ. Τδο ὅτδὶ οἀὐϊτίοη δρρεαγοά δὲ Ῥαγίβ ἴῃ 
1709, ἴῃ 2 νο]β. ϑνο. ; [86 ϑοοοῃὰ δὲ 1,εἰραὶς, ἰῃ (86 58Π16 Υ68σ, τ] ἢ δα  ἀἰζίομθ Ὁγ Ὁ. Ε. Βοεσηογ. 

2. ΒΙΒΠοίδοοα ϑδοτα μοδὲ Φδοοῦϊ [,6 Ἰκοηρ οὐ Ο. Ἐς Βοργῃθυῖ [ἰογαΐαβ οὐγὰϑ 
ΟΥ̓ ἀϊϑροδίία, διηθηάδίδ, δα ρρεία, οοηοἰπυδαῖδ δΔὸ Απάγοα (οὐ Μάβοη. δὶ, 
1774---1797. ὅ γο]ϑ8. 4ϊο. ἔγοαυ θηῦΥ Ὀουπὰ ἴῃ ὕνο ὑΠ|0Κ νο] απ] 68. 

ΤῊΪ5 οἰαδογαίο ποσῖκ, πίον ττδϑ ἀϊδοομεϊπυσα [0 τδηϊ οὗ δάϑαυδίθ δυρροτί, ἱ5 οοπῆποὰ ἴἰο 86 
Ῥγϊηϊοὰ οαὐϊίοπβ οἵ 86 Ηοἷγν ϑεγίρίασοβ. Ῥαγὶ 1. οοῃ δίηβ οἱ ἰοπ5 οὗ ἴῃ οτρίηδ] Ἡοῦγον δηὰ 
Οτγεοκ ἰοχὶ. Ῥασί 11.) ἰὰ τ γϑα νοϊυπιοβ, ἰσοαΐϑ οὐ ἴδ6 ἀτοεκ, ΟτἹϑηίδὶ, δὰ 1, ,διΐῃ νογαίοηϑ, δηά 
οὐ οὐἀϊείοηκ οὗ τ τὰ ; δηὰ (πὸ Ιαϑὲ γοϊυτη6 σοΡΥΒ68 8 δα Ρρ]οτηθηΐ ἰο ἴμ6 ᾿τγϑοραΐηρ νο] απ]68. 

Ἧγο Βανὸ Ὀὕεθῃ ᾿δυμοὶν ἱπάουίοὰ ἴο επί ρυθ]ἰοβείοῃ (ΟΥ πιῦοἢ ἱπίοσμηγδιίοη οοποδγηΐηρ (δ 6 
Ρυϊηϊοὰ οἀϊ(ίουα οὔ ἐι6 Οἰὰ δηὰ Νονν Τοοϊδιηθηί. Τὸ ἐμὶα νδ δὺο ποσῖκ ἰδὸ Βιῤῥἑοίλεοα δι δίίσα 
ϑεγεν δεν ΗΥ μενίεπιδεγρενείωπι μοί, οἰἶπε 7, οτλίαπα, ΡῈ ὉΠ 8 6ὰ Ὁγ 7. α. Ο. Αἀϊοτ, δἱ ΑἸΐοπα, ἱπ 
1187] (ἴὰ ὅνο ρμαγῖδ ἐοστηίης ὑπο αυδγίο νο]1.Π168), ἰδ ἂἃπ ἱπαϊβρθΏ 88 Ὁ]6 Βυρρίοιηοπί. [Ιζ 18 ΥΘΥΥ̓ 
7 ΒΕ ομαγδοίοσίϑοὰ Ὁ ΒΡ. Μασ 85 “8 οδίδίογιια οἵ ρυϑαὶ σῃοσὶΐ δηὰ α{ΠΠΠ{0,᾿ δπὰ δου δὶ 
ΠΟΙΪΟ68 ΟὗἁἨ ΒΟΙΏ6 γΟΓΒίΟΓ 8 δη ἃ ἐγδπδίδίοσβ, ἩΒΙοῖ μᾶνθ οϑοδροά ουδῃ (86 ΓΕΘΟΔΥΌ 68 οὗ Ὦγ. Μδδοῖ. 

8.  ιδοουγα Ηϊδἰοτίαυθ Βὺγ 168 ἘΠΆΘΕΜΕΣ Ἑάϊοηβ ἀ68 ΒΙΌ]68 Ῥοϊγρίοιύοβ. Ῥᾶγ 
᾿᾿Αυΐοῦν ἂς ἰ6 ΒΙθΠοιδβόχυς ϑδοτόο. [δοηεβ [5 μονα.1] Ῥασῖβ, 1718, ϑνο. 

4. Ολυμετ (Αυρυπίϊη6), ΒΙ ΠΟΙ μαοδ βδογα, ΟΡ 8 Οδίδίοσιια οὐ 11:6 θεβϑί ὈΟΟΚΒ 
ὑπαὶ οδϑῇ Ὀ6 χοδὰ Ἰῃὴ ογὰδῦ ἴο δοαυΐγο ἃ ροοὰ υπάογβίδησιηρ οὗὁἨ ἴδ6 δου ρίυγθ. 
ΕΌΪΙο. 

ΤῊΐδ6 Οδίδϊοσιο 4115. ἃ οοπβί ατδ Ὁ 9 ἷοῃ οὗ ἃ νοϊππιθ ἰῃ {π6 νασγίουιϑ ΕὙΘΠΟἢ οἰ οπα οὔ 
Οδἰπλοῖ δ ὈἱςεἰοπατΥ οἵ (πα ΒίΌΪ]6. 1 οοςυρίεδ ἔπτοὸ Βυπάτοὰ δηὰ εἰμμίν -ἴουν ραρεδ οὗ [19 
τϊνὰ νοϊαπνο οἵ [9 Επρ ϊδη ἰγαποϊδείου οἵ ἰδὲ ὈϊοΏομασγυ, ἰῃ (0110. [10 ΘΟ ΔΙ ΠΟΡΙΟῺδ ὨΟΙοε5 
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οἵ ἴΠ6 οαυϊΐοῦ ὈΪ ̓ ς 4] οἰ εἶθ δῃὰ οοσησηθηίδίογα, δὰ οἵου τ ἴοτα οὐ βεγίρίυγαιὶ Απεαοϊ ἴθ, ὅτο. 
ΤῊ γα υδὉ]α Οδἰδ] σι 18 οπιξέίοα ἴῃ (6 αυλιῖο οἀϊϊίοη οὗὨ (ΑἸ ποῖ᾽ 5 Ὠἱο ομδγΥ, ρου] δηθὰ ὉΥ 
86 ἰαΐθ Μν. Ο. Τανΐου. 

δ. Ζοῖι. ΟἸνϊϑίορβονὶ οσιεις ΒΙὈ]οίμοοα ΗθΌγεθα; εἶνε ΝΙΝ ού 18 ἰὰπὶ Αποίοτυτα 
Ἡδοθγθογυῖλ ουυβουπιαια εοἰδίϊδ, ἕατὰ βου ρίοσαπι, 48 ταὶ ἩθΌγαϊοθ ῥγίπιυτα 
οχαγαῖα, νοὶ δ δἰ ἷβ σοῆνογϑδ βυηϊ, δὰ Ὡοβίγαμι εἰδίοπιὶ ἀθἀποία. Αοσράϊϊ ἢ οδἶσοα 
δοοῦὶ (ἀβασο}]}} Ιπάοχ Οοάϊουπι ΟΔὈ αἰ] ϑίοογυα Μ55. φυίδυ8 “οἷ. Ρίουδ, Μίγβα- 
ἀυϊδηυβ (ὐοπι68, α8118 οα᾽. Ημπιθυτγμὶ οἱ 1, 105815, 171ὅ---88, 4 ὑοπχία, 4ϊο. 

6. 5ο. Θοονχῖὶ ασοησι ΒΙ]οῖμοοα Τπθοϊορίοα βεϊθοίβ, ᾿ οτασὶο δἀποὐδιϊοπί υδ 
Ἰηϑιγιοῖα. Φ6π6, 1757 .---68---62---.6ὅ, 4 νο]8. ϑγο. 

ΑΙ] νεῖο ἃσὸ σοπνογβδηΐ ἰῃ βδοσγοὰ ᾿ἰογαίαγο μν ὈΟΓΏΘ ὙΠ} ἸΣηρ ἰοδιϊ τ οὩΥ (0 {π᾿ οοστοσίῃ 655 
δια σε86 10} οὗ ὟΥ δον, νυβοϑο τσοσῖς Ὑ0}}} δἰ σαν 8 τοσλδίη ἃ ὑγοἀυςίοῃ, δάπιϊγδῸϊο ἴοσ ἴμ6 ἀϊ ο8 
δηὰ ἴον {86 οχίθπδῖνο τοδάϊηρ δῃ!ὰ ΔΟσΌΓΔΟΥ ἩΓΙΟΝ ἰΐ ονΐποθα Το βουπὰ ᾿πάρηηεηῖ, Γοτηδγκ 8 Ὁ]9 
ἐπ ΟἾΒΟΥ νγνόοῦκ οὗ {ὲ8 ἐπ66 ΘΕΊΒΕῚ δ σοῃδρίουουδ ἴῃ {ιὲδ ρα] οδίοα, ΑἹ] ρμοδϑίὉϊο διὰβ ἴοσ (μθο- 
Ἰοχίςδὶ 1 ογαίγο ἀγο ὮΘγο οιδγαοθά. ΤῸ6 ποθ 18 γ6}} διτδηχοὰ : τ γοζαγὰ ἴυ ΔΎ ὈΟΟΚΒ8, 
ἀδαῖν σοηΐδηΐϊδ δηὰ ναὶὰθ ἃτο δἰδιϑὰ, διὰ ἀἰγθοιουϑ ἃ κἷνοπ ἩΠΟΓΘ ΙΔΟΤΟ οχίθηδνο ἱπίοττηδιϊοι 
ὧδ ἴο ὕὉ6 οὐϊαἰποὰ. ΟΥ̓ ΠΒΗΥ ἱπιροσίδηῖϊ ἩὙΟΥΒ δὴ οχίθηδιγο δηὰ δοσυγαίθ ᾿ἰἸΓΟΓΑΓΥ Ὠἰδίοσυ ἐδ 
Εἴνεῦ. ΑἹ] ἀεραγίπιοπίβ οὗὨἉ ᾿μεοΪορῪ Βανὸ δ τίςϊι ςοἰϑοϊίοι οὗ Ὀοοῖκα Ῥαγίδιπίησ ἴο ἵπϑῶὰ ἀε- 
δογ υοᾶ, ἀπὰ δὐυπάδης πιδίοτὶ 18 ἐσὸ [υγηἰ δηθὰ ἴῸγ (86 Ηἰδίοευ οἵ γοϊϊίοῦ. Το ἐδιγὰ δηὰ ἐσαγί 
νοϊαπιοθ δῖὸ οδίοθγ ἱπιογοδιίηρς ἰ0 ΒΒ] οΑ] δἰαάοπία. Ηον πῦοβ [η6 δυΐμονῦ οὗ (Π6 Ῥγοβεηὶ 
πογκ ἰ8 ἱπάθυϊοὰ τὸ (με ΒΙ ὉΠ οἰμοοα Το] ομίοδ ϑο]εοίδ, (86 ἐγοαυθηί ταίεγεμοθθ πιδᾶς ἴο ἰϊ ὑτ]]] 
δυο ΘΕ δἰίοδὲ. [Ι0 1770, ΚΝ δου ρυθ]δμοὰ ἃ ΒΙὈ] οἴ μοοα Ῥδίγίβεῖςα ἐπ ὁπ νοϊυπιο 
δ8νο. : ἰξ σοη δίῃ 80 δχοθ ]οηΐ δοσουηΐ οὗἉ ἰγοδιίβοδ οὐ ἴδὸ ᾿ἶνοϑ δῃᾶ ογυάϊεΐου οὐ 86 Ἐδίδμογα οὗ 
4Π6 Οδυγοῖ, δηὰ οἡ ἴδε οἀϊτίομδ οὗ ἱμοὶν τυ εηρα. Α πον οὐϊξίοη οὗ {ὲ8 Υ οτί, πιο αηϊασχοὰ 
δηὰ ἱπηρτονοὰ, Ὁγ 7. Τ. 1,. Πϑδῃσίυβ, ννδδ Ῥυ δηθὰ δὲ θη ἰῃ 188, δἰϑὸ ἰἢ οὔϑ νοϊυτηθ ὅνο. 

Ἴ. Α Οὐοποῖβα ὙΊον οὗὨἩ 1:6 δυοοοδβείοη οὗ ϑ'δογοα 1,1ς.Θγαΐυγα, θὰ ἃ ΟΠ γοποϊορίοδὶ 
Ασγδηροιηθηΐ οὗ Αὐἴδοῦβ δηὰ τμοὶν ὙΠ οὐκβ, ἔσο 186 Ιηνθηζίοη οὗ ΑἸἹρθδροῖςδὶ 
ΟΒμαγαοίοσβ ἴο ἴδε Ὑοδῶρ οὗ οὖν 1οστὰ 14456.Ὀ ΒΥ Αἀδπὰ ὑάβκε, 1,͵Ἶ.}). δοὰ 
΄. Β. Β- Οσάβξκε, Μ.Α. 1 μοπάοη, 188]---82. 2. γοΪΐβ. ϑνο. 
ΤΏ ἔσει ρατί οὔ 1π6 ἢτγβε γοϊυτηθ, Ἡδίοδ ΟΟ65 ἄονῃ ἰο Α, Ὁ. 846, τδβ ρυῦδδοὰ ὉῪ Ὁτ. 

ΟἸασίκο ἰῃ 1821, ἰῃ οὔϑ νοϊυσοο, 12... ΤΠ τοπιδίπᾶοσ οὗ ἰπὸ ποῦς τῶ οοπιροϑοὰ ὈΥ͂ εἶθ δοῦ, 
186 Εδν. 7. Β. Β. ΟἸαγκο. Τθθ ἩΔΟΪ6 σου δίῃ τησοῖ ἱπηροσίδηϊ ἰηίοτπιδίίου σεϊδίϊνο ἴο Ὀϊ σαὶ 
δηὰ δος δἰαβίίοδὶ 1 οτδίυσο. 

8. Α Οουτγδο οὗ 1,δοἴυγοβ, οοπίδἰπηρ ἃ Ὠοδογίριϊοι δηὰ ϑιγβίοπιδς Αστδηροιηοθηξ 
οΥὗἩἨ {86 βονθσαὶ Βσγαηοῖοβ οὐὁἩ ἐν η}γ, δοοοτιαρδηϊθα πΠ ἢ δὴ Αοοουηὶ Ὀοΐϊδ οὗ 186 
Γἰποῖραὶ Αὐίδοσβ, δπὰ οὗ {ἶἰ Ῥγορτοθββ τ δῖοι ἢ68 Ὀδοη ταδάς δἰ ἀϊθογοηί Ῥοτὶοάϑ, ἴῃ 
ΒΘΟΪορίοαὶ 1μοαγηΐηρ. ΒΥ Ἠογροσὶ Μάββη, ἢ).}2. [Βίβδορ οἵ Ῥεοίβεγρογουρᾷ.) 

Ἰ,μομάοῃ, 1810-.--1828. ϑνο. 
ϑϑυύβϑῃ ὑδσίδ οἵ (μι680 1,δοίυγο8 ΌΓΟ ΡΟΝ δ μθὰ, ΤΏΘΥ ΟΥΌΤΔΟΘ ΔἸπιοϑδέ ον σΥ ἰορὶς οἵ Βι᾿ Ὁ οαὶ 

Οὐ εἰοΐδπι δηὰ Ἰπιοσγρσοίδίίοη, δὰ δἷϑὸ {πὸ μχοπυΐμθηθϑα, δυϊ μοης οἱ, δηὰ 1[ὈΠΠῚ᾿-}Ὶ οὗ 6 
ϑοσί ρί[ΓΟΘ; πὰ τὸ Ῥαγι σ]ΑΥῪ να] υδΌΪο ἔοσ 1Π εἰν ὈΣΌΙ ΟΡ ἶ 8] πὰ οσ εἶς] ποίῖςο8 οὗ (86 
Ῥείῃςρδὶ τσ οσθ 80 παν ἰγοδλίθα οἢ 686 Βυ)οοίδ. 

δ΄, μδοῦαγοβ οὐ {με ΟΥ̓ οἶδα δὰ Ιπιογργείδιϊομ οὗ (86 Β10]6, 8 ὕπνο ῥσὸ- 
ΡΠ ΠΟΤ ἰ᾿μροΐαγοβ οὐ ΤΒθοϊορίοαὶ δίυαγ δηὰ Ὑποοϊορίοαὶ Αττδηροιηθηΐ: ἴο ψν δῖος 
ΔΓ βὐαρὰ ἔνο 1,Θοἴγοθ οὐ ἰμ6 Ηἰβύοσυ οὐ Β1Ό0]1ς8] Τηιογρσοϊδιίοη, Βγ Ηογθογὶ 
Μάκβη, Ὁ.}. Βίδδορ οὗ Ρείοσθοσουρῃ. [οπάοη, 1828. Εν Εάϊίου, 1888. ὅνο. 
ΤΪδ ἰ8 ἃ πεν οὐϊξίοη, τον ἰϑοὰ, οογγοοίθά, ἀπὰ θηϊδγροά, οὗ 1π6 ὅγεϊ ἴουγ ραγίδ οὔ (9 ὑγοοεάίηρ 

Ἄοοῦγϑο οὗ [,ϑοΐυγεδ. ΤῸ ἵνο δὰ ϊτίομδὶ 1,βοΐασαθ οὐ ἴΠ6 Ηἱϊδίοσυ οἵ Βι0]οαὶ Ιπιογργοϊδιίοη, 
Ἢ ΒΟ. ΕΥΘ ΡΒ] δηθὰ βαραγδαίεϊυ, οομίδίῃ ὉΠ ταρΐοδὶ ποίίοθϑ οὗ [6 ῥσίποὶραὶ ᾿γίϊογθ οἢ 
ἐμπεῖ δυθ͵οςί. 

ϑ. ΠΙυδἰταϊίομβ οὐ ΒΙὈ]1 αὶ 1, 1ἰογαΐαγο, Ἔχ μὲ Ὀἱἰηρ {86 Η]δίοσυ δηὰ Ἐδίβ οὗ ἐμ6 
δεογοὰ τ ηρθ, ἤτοι {86 φαυ δὲ Ῥοσίοα ἤο {86 ργεδοὴὺ Οδπίασυ: ἱποϊπάϊηρ 
Βιορσταρμῖοαὶ Νοίϊοθβ οὐὁἩ Τυδηβίίοσθ δπὰ οὔβος δαιϊηθηὶ Β10]1ς8] βομο Βγ [86 
Βδν. δαμμοβ Το εν, ἢ... Ιοπάου, 182]. 8 νο]8. ϑνο. 

“ ΤΒ6 δηρ]6 γ ] απη68 Ὀδίογο Ὧ8 σομιρσίδο ἃ τιον ἕαπὰ οὗ ἱπδίσιςςἑ γα δῃἃ μ᾽εδαίηρ ἱπίοσιιδείου 
οὐ {]ιὸ δα )οςΐ οὗ ϑδογϑὰ ΤΙ ΒΠΟΕΤΑΡΑΥ: ΤΠΟΥ δδνο Ὀθ6Π σοι Ἰοὰ ἔτοπι ἃ στοδὶ ναγϊεῖν οἵ ρυῦ- 
Ἰοδίίοηδ, πιδον οὗἉ [Πεπὶ ᾿πδοοοϑϑί ὉΪς ἴο 186 ζοπογα ἐν οὗ τοδάθγα, δῃὰ δοσιθ οἵ ἴοι οὗ εχίγοπιθ 
ΤΑΙ γ."... “ΤῈο προκοῇ δηὰ [πὸ ΔΟΟΌΓΒΟΥ οὗ ἅν, ΤΟΊΤΏΪΟΥ Ὑ{ΠῚῚ ὁπ 16 Ὠὲδ γοϊαπιθα ἴο 186 
Δρρσοῦδίίοη οὗ {88 οὔ εἶσ δπὰ 186 Ῥϑίγοῃαρθ οἷ [16 ρυῦο. ΤΏΘΥ δῇοτὰ ἃ τῆοσο οοσιρσγοδβοηδῖνο 

ον οἵἉ [86 ῥγοβτοββ οὗ Βἰ ]1ς8] Δἰδίϊοηδ δηὰ οὗ (80 1 ΓΟΓΔΙΥ δὰ Ἐσοϊοαὶδειῖςαὶ πμσβοας οὔ 
{πὸ Ηοῖγ ϑογίρίατοβ ἔμ δῃ ἐδ ἴο Ὁ6 ἰομπά ἴῃ ΔΩΥ Οἴμοσ ποσὶ." (Εοοοις Βονίον, Ν. 8. νοὶ. χυΐ, 
ΡΡ. 886. 407.) 

10. Αη Ιηϊγοδυοίίου ἴο ἔδθ 1, ΠΈΟΓΑΣ Η]δίοΟΥΥ οὗ ἐδ6 ΒΙ0]6. ΒΥ “96πι5 Τ' 
Ὦ.Ὁ. Ἰιομάου, 1828. 12 το. ὼ ἡ ὠνοχς 
ΤῊ Βδηἀϑοσηον ἀχοσυίοα γοϊαπι6, τι βίοι ἐθ ἃ δοοοπὰ οἀξίίοῃ οἵ ἐμο Βί δ] οδὶ Απϑοάδοίθα νυδ- 



Οἡ ἐλ  αϊεῖοπδ, δο., 9 ἐλ ΜΒ δῖε. 66ὃ 

Ἰιδποά Ὁγ Ὅτ. Τόσον ἱπ 1813, ΤῊΔῪ Ὅο οοπδίΔογοὰ 88 δῇ δρίζοτηθ οὗ δἷ8 ΠΙπείγδιίοηβ οἵ Βἰ Ὁ]: Δ] 
1λιοταῖπτο. [Ὁ οοηἰδίπϑ ΤΥ ἰπίογοϑέης δπθοάοῖοϑ τσοϊδίϊνο ἴὸ ἴΠ6 Γὐἴογασν Η βίου οὗἉ (δὁ 
Βουρίαγοϑ ἔγομι ἴΠ6 θα] 1681 ρογοὰ ἴο ἴΠ|6 σοπηπιοποριηοηΐ οὗ [86 πἰποίθθη ἢ ΘΟ ΤΥ. 

11. ΒΙΡΙΠ:.οοοα ΒΙΌ]οα: Α ϑβοίθος 1,18 οΥ̓ ΒοΟΚΒ οὐ ϑαοσοὰ 1,ω1ἰογαΐαγο, τ ἢ 
Νοιῖςο8 Βίορσταρμίοδὶ, Οὐαὶ, δὰ ΒΒ] οσταρμῖοαὶ. Βγ ὙΠ αὰ ΟΕΜΕ. 1 οπάοῃ, 
1824. ϑνο. 

ἘῸΣ τῇδηΥ οὗἉ Ὠΐ5 {1165 πὰ ηοιΐςο8 οἵ Ὀοοῖκ5, Μτ. Οττὴς 8845 Ὀθοη ἰηἀονίεα ἴο {86 ργοβοης οσκ, 
ἴο πηϊοῖ πα Π88 λοποιγαδίψ δε κποπὶϑάροά ἈΪ8 ΟὈ] αἰ οη8. “ Το ἘΒΠοο]ορχίοδὶ ϑιυάθηϊ οβπηοῖὶ 
ἔαὶ! ἴἰο ἀογίνο πιο δ νδηίαζο ἔγοπι ἰδ; δῃᾶὰ ἴδ τηοῦο ἰοδγηθὰ ἀϊνίπο Ὑ{]] πα 1 δὴ οχοθ ]οπὶ 
Βαρρ]οπιοηΐ (0 ἴπ6 Β᾽ Ὁ] οἴ μβοοδ ΤὨΘο]ορῖοδ δοϊοοῖα οὔ ἔδθ Ἰανογίουϑ ἘΝ ΑἰςΒίυ8, οὐ 10 ἴδ οτγυάϊίο 
Βίδγιοιμορα ϑδοσα οἵ [κ6 [οπρ." (Βυδῃ Οτς, Ν. 5. νο]. χχὶϊ. ῥ. 486.) 

12. ΒΙ ιοίμδατπο ϑαοσέο ατθοααθ- δ(!η6 ; οοπίοπδηΐ 16 ΤΔΌΪΘδα ΟΒγοποϊορίααο, 
Βιοσγδαρθίχυθ, οὲ ΒΙι]ορταρδίαυο, ἀ68 Αὐὑίθαγθ ᾿πϑρὶτέβ οἐὲ ἀθ8 Αὐΐουγα Εἰ οἰέ- 
δ᾽αβιίαι68, ἀορυϊδ Μοΐβε )υϑαυ᾽ ὃ ϑαϊηῦ ΤΒοιηα5 α᾽Ααυΐϊῃ. Οαντγαρα γέἀϊρέ ἀ᾽ αρτὸϑ 
Μδυτο Βοηὶΐϊ οὐ ἀδιῦα. Ῥὰγ ΟἿ. ΝΌΡΙΕΒ. άΆγ!8, 1826. 8νο. 
Α οοηνοηΐθηΐ ΒαΠΊΔΓΥ οὗ Ὁ 0] 164] δηὰ ϑοοϊοβίϑιΐοαὶ ΒΙ Ὁ] οσταρηγ. Ὑὴθ δυΐμπον θγβέ ρῖνοβ ἃ 

σοῃ οἶδα ὈἱοΟ ΓΑΡὨΪΟΑΙ ὨΟΙο6 οὗἨ 106 βδοτοά δῃὰ ϑες δ ϑιϊςδὶ τσ ογβ, δηὰ [μη δροοὶῆθβ ἴ86 ργίη- 
εἶμδὶ οἀὐϊἕοηβ οὗἁὨ ἐδποὶγ νοσκα. Α 1,161 18. ἐβδὴ δη)οϊηοὰ οἵ (86 (ΟἸ]οεϊίοπα οὗἨ [86 (δποῦβ δπὰ 
Αεἰς οὗ Οουποῖϊα δπὰ οὗ [6 δποῦ [μνν, οὗ Ἐς] οβἰδδιὶςδὶ ΒΟ ΤΑ ΡΏΘΓΒ, δηὰ οἵ 186 ᾿γοτκϑ οἵ [Π0 
κλωνὶ δηὰ 1, δι Εδίποτβ, δηὰ οἴμοῦ ΕςοΙ δἰ α5ι1ς4) ΥΥ τιΐοσα, πὰ οὗ ἴ.6 ασϑοῖκς δηᾷ 1,διΐη ΟἸτὶ8- 
εἶδ Ῥοοίβ, 

18. ΒΙΒΠοίμοοα ϑυββαχίδηδ. Α Ποβογρίϊνο Οδίδιοσαο, δοοοιηιρδηΐϊθα Ὁγ Ηἰ βἰοτίοαὶ 
δηὰ ΒΙορταρδίοδὶ Νοίϊοοβ οὗ 88 Μδπυβοσιρίβ δηὰ Ῥυγϊπίθὰ Βοοῖβ οοπίδποὰ ἴῃ {Π6 
ΓΛΌΓΑΥΥ οἵ Ηϊβ Βοτγαχ, ΗΙΘΉΝΕΒΒ ΤῊΒ 0 ΧῈ ΟΥ̓ βύββεχ. ΒΥ ὙΒβοπιαθ ΦΌΒΈρἢ 
Ῥειίρστον, Ε.Β.8., ἃς, ἄο. ]οπάοῃ, 1827---40. 2. γοΪ8. ἰπ ἴἴγοα Ῥαγίϑβι [προτὶ 
δνο. 

Τῖϑ πηαρτιβοοηὶ ΡΟ] ςαίοα μΒδϑ ἃ οἰδίπι ἴο δ6 ποίοϑᾶ ἐπ 8:6 Ῥσεβοηΐ Οδίδίορτο οἵ Β[ Ὁ] 1οΑ] 
Ὑ οσΚα, οα δοοουπὶ οὗ ἴδ6 ἀἰγεγαίβοὰ δηὰ ἱπιροτίδπι ᾿ηΐογπηδίΐοη νυ ΒΟ ἢ 1ξ οοτηπηπηϊοαῦθϑ τοβρϑοῖ- 
ἰηρ Ἑαϊτοη8 οὗ ἴο Ηοἷν βου ρίαγοδβ, δὰ τ ἰοὮ 8 πού ἴο Ὀ6 Ἰουηὰᾶ ἴῃ 186 ὈἱὈ οσταρμίςαὶ ἔγϑδίβ68 
αἰγοδλὰν ἀδϑογ θὰ ; δηῃὰ 88 ἃ τοοοσὰ οἵ {86 αἱ (ἷοπϑ ςο]]θοϊοὰ Ὀγ Ηἰβ8 Βογδὶ Ηἰ ζβηθβδ. 
Το Εἶτγος Ῥατί οὗ Υο]. 1. οἵ [6 ΒΙΌΠ οί Ποοα ϑυδϑοχίδῃδ 18 δρργοργίδίοα ἰο ΜΑΝΌΒΟΕΙΡΤΒ, 

ἴδο πυροῦ οὗἉ τεϊΐοῖ Ἀπιουπιδ ὙΟΓΥ͂ ΠΕΔΟΪΥ ἴο ἴπγοθ δυπάγοα: {8686 δῖ δὐτδηροὰ δοοοσζάϊηρ ἴὸ 
δ 68, ΨΊΖ., ἰῃ ΗθΌτον,, ατροὶς, 106[1π, ΕὙΘΠΟΒ, 1ἰΔ]18η, ϑ'ρδηΐβι, ἀσοττηδη, Παίς, Επρ 8}, 
1σίβῃ, σανὶς, Ῥογβίδῃ, Ασπηθηΐδη, Ῥα]ΐ, ϑίηρἤδίοθθο, δηὰ Βυτδη. Τῇ βϑεοοηὰ Ῥαγὶ ἰγοδῖβ ὁπ 
ῬΕΙΝΤΚῸ ΕΡΙΤΙΟΝΒ οὗ (η9 ΗοΟΪΥ ϑδεγρίυγοϑβ, ἀϊδροβοα ὑπάδγ (Π6 [Ὁ]ον πα {{{|68, ν΄ 2. Ροὶν μοί 5 
οἵ ἴδιο ΟΙὰ ἀπά Νον Τοδίαπιθηῖδ δηὰ οὗ ἀεδίδεποὰ ρογίίοηβ ἐδοσοοῦ ; --- Ἠθῦγεν ΒΙ0]68, ΗδΌτονν 
διὰ Ἡοῦτγον - βϑδιδυδη ῬοηϊδιθυοὮ8, δηὰ μοτγίΐομβ οὗ (πο ΟΪὰ Τοβίδιηθης ἰῃ ΗΘΌΓΟΥ ; --- τοῦς 
ΒΙΌ0168, ατοοὶς Ῥοηϊαῖθαοι, δηα ρογίΐομδ οἱ ἔπ ΟἹὰ Τοβίδιμοης ἰῃ ατοοῖκ ;--- αἰ ΒΙΌ]686, δηθὰ 
Ῥδγίβ οἵ (Βς ΟἹὰ Τεβίδιηεηϊ ἰῃ 1,δἰϊη. 

οὶ. 11. οοτργίϑοδ Βαϊ ἰοηϑ οὗ {6 Νονν Τοδίδιηθπὶ ἰπ ασϑοκ, τοροίμοῦ τὴ [0 ταγοβὲ πὰ 
Ὀεδὶ οἀϊιίοηϑ οἱ γογαίοηϑ οὔ 86 Ηοἷγ ϑοσίρίυτοβ, ὈΟΓἢ ἀποίοῃξ ἀπ τποάετγῃ. 

Τθο επἴῖγο Οδἰδιορτο ἔοστῃβ δὴ ἀρρτοραῖο οὗ υρτγαγάδ οὗ βἰχέθοη Βιπάσοα δτίϊο θϑ, ὙΟΤΥ ΤΩΔΩΥ͂ 
οὔ το δῖ διοηρ 86 ταγοδὲ δηὰ τηοβὲὶ νδ] δυο ἰῃ ϑαοσοὰ ΒΙΌΠ  Οαταργ. Μαυρὰ 85 μ88 Ὀδθη 
δΟΟΟΙΙ 8 θὰ Ὁν Ῥγοοθϊης δαϊ μοσβ ΜΠῸ ἤδνο ἰγοδίθά οὐ ϑδοσγοὰ Β᾽ ὉΠ οσγαραν, Μι. Ροιϊ στον 
..δ8 οοπεγ θυϊοα νδγίουβ δ αἰτίοπβ ἴο ἐμ ὲ8 Ὀσδηςὶ οἵ ᾿ἰογαῖυγο. Ηδ [88 ἀΔοβοσὶ υθϑαὰ 1116 βενϑγαῖ 
οἀϊιίοιβ οὗ (86 δογίρίυγοδβ, ἀπὰ συγίουβ δρθοπιθη8 οὗ τηοῖτίολὶ Ὑ γβίομβ δ ἰηἰτοάυςοα, Ὀ691 468 
ὩΌΙΠΘΓΟΙΙΒ ΠΟΘΤΑΡΣ τοὶ δηὰ ΟΥ̓ 8] δηθοάοίθϑβ οὗ δαί μογα δηὰ οἀϊΐοτβΌ ΤῊ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ Θηρτανίῃ 8 
δΓῸ οχοοπῖοά 9 Βἰψμοϑὶ βίγ]θ οὔ {86 οΒδὶ οστδρῃῖς ατὶ. 1ἰ πνου]ὰ Ὁ6 ἱπ᾽ αδιΐοθ ἴο ἔπ 6 ΤὩ ΘΠΔΟΥΥ͂ 
οὗ ἴ86 ἰδἴο ἀϊβεί στ θὰ ΟὟΠΕΥ οὗὨ [Πιὲ5 τηαρσηϊΠοθηὶ ἸΙΌΓΑΤΥ, ποῦ ἴοὸ δοκπον]οάρο [86 τ γῪ ΠΌΘγαὶ 
οὐ πὶ πος ἢ Ηἰ8 ΒοΥΑ] ΗἸπο85 ἰὯ6 ὨΌκΚο οὗὨ ϑυβδοχ ροσγιοὰ ἐΐ τ0 06 οοπδαϊοὰ Ὀγ 
ΒΟ οἶα. ΤὨΐδ ΠΙΪΌΓΑΓΥ γ)δδ αἱ ὉΥ δυοίίοη ἰῃ 1844, το π την οἵ ἰἰ8 εἰοϊςοβὶ νοϊππιοδ, 
ὉΪΌ]1ς Δ], γος Δ], ο]αββῖοαὶ, δηὰ πὶϑοθ ] ]8ηθοι8, ἩΓΕΓΘ Ῥυγομαδοὰ ῸΣ ἐπθ πδίΐομδὶ ΠΙΌΓΑΤΥ δὲ [89 
Βυϑη Μυδβοῦηι. 

ὙΏΟΓΘ ΔΓΘ ζορί68 οὗἁ [5 Οδίδιοραθ ἐπ 81.411 (0110, (86 ΓΥΡΟΚταρἷςΑ] δρ᾽οηάουσ οὗ ἩΒὶςἢ ἷβ 
ὈΠΟαυΔΙ]ο(, 

14, ατῖβε 1θοίοποβ Ὑ οἰοσίβ Ταβίδιηθηι .. . Οροσὰ εὐ διυᾶῖϊο ὦ. Β. ΠΕ Εοβϑι, 
5... Ῥαγπια, 1784. ἀϊο. 4 νοΐβ. 

7. Β..κ Βοδβϑὲ ϑδοῦοὶα γε ῖοα ἴῃ Υ. Τ᾿ 1ἱθγοθ. Ῥάστηα, 1798. ἀ4ίο. 
Ὑμοδὸ ᾿γοσῖκα οοηΐδίπ, δα) οἱποὰ ἰο 116 ἱπίγοἀυοιίοῃδ, ἃ τϑπναγ ΚΘ ΌΪῪ οοσρ]οίθ δοοουῃὶ οὗ (9 

μα ΤΕΥ] οὗ (80 Ηοῦτον ΒΙΌ]6.ἁ Φδδῃ κίνοβ ἃ βυπιτοδῦυ ἴῃ 8 ΗἩΘΌΓΟΥ ΓΝ γο]. ἱνγ. ΡΡ. δὺ0 

[16. 16 φβοδιοδῦα ἀονΡ Ηρ σοη Βοδτίου Νδυθη Τοβίδιημθηΐβ οἰ του ὑ0Ὼ 
Ἐῤυδτὰ Βευδθ. 2᾽6 Αὐϑρδῦθ. Βγδυπϑβοδνεῖ,, 1858. 8νο. 

ΤῊΐδ προσ ἀθϑοσνοβ ἴ0 6 τηϑηἰοηθα ἰπ ἐδ ΐ8 ρίαςθ, ὁπ δοοουπξ οὗ [80 ραΐῃϑ ἰδκϑῃ ἰῃ ἀθβου θη 
ἐ8ὸ οὐξξίομδ οὗ ὑδοὸ ἀτγϑοκ Νον Τοβίδιηθηϊ, ἀπὰ {π6 ἰοχίβ με μὶς ἢ ΠΟΥ ΤΕΡΡΟΤΟ ΤΟΣ ςοηίδῖη. 8.60 

899---419, ΤὮθ ποῖζοοβ οὗὨ [80 δηοίδηϊ νϑγβίοῃβ δῖὸ δἷϑο υϑοῖαὶ. ΟΥὨ ἰμ6 869 οἀϊξίοπδ ποιίοοὰ 
Υ̓ Μδβοὴ Ἡὶο ἢ δρρθασοὰ ῥχίοῦ ἰοὸ 1780, Βϑυδθ δίδίοδ ἱπδὶ 212 δ ἰῃ ΐ8 ΟΥ̓) Ροββοβδίοῃ, 

8.411, μοί. Ξ ἡ ᾿ 
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[16. Απ Αςοουπὲ οὗἉ ἐμ6 Ῥγϊπίοα Τοχὶ οὗ ἴδε ἀτοεῖς Νον Τοβίδαιοηϊ, πῖῖ δ- 
ΤΊΉΥΚΒ Οἡ ἰΐ8 τονυϊβίοῃ οὐ Οὐ ἰοαὶ Ῥυϊποῖρίθβ. ΒΒ. δωιηυοὶ Ῥσυιάοδιχ ΤΈΒΟΕΣ δ, 
11,..}). μοηάου, 1854. 8νο.} 

ΟΗΑΡΤΕΒ Ὶ. 

ἘΝΤΙΒΙ ἸΒΧΤΒ ΑΝ ΥΕΒΒΙΟΝΒ ΟΥἩ ΤῊΒ ΞΒΙΒΣΕ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ῬΕΙΝΌΟΙΡΑΙ, ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ΗΒΒΕΒῪ ΒΙΒΙΕ,. 

ΒιβΒΗῸΡ ὍΑΣΤΟΝ ᾿, Οδγρσον ἢ, δϑηἃ ῬγυΘΌΪΑΓΙΥ [6 Τοηρ, παν ἰσθαιθὰ δὲ ρυϑαὶ 
Ἰδηρσίῃ οἱ ὑμ6 ναγίουβ δἀϊοηβ οὗ (6 ΗΘΌτον ϑογιρίυσοβ. Ὑμοδα Βᾶνς Ὀδθοη αἰνιἀοὰ 
Ὀγ δε οκδὶ, δῃὰ οἴμεγβ, ἰηίο Μαβοσγϑίίο διὰ Νοη- Μαδογοίῖίο δα οῃδ,---α ἀϊδιϊποου 
ἩΓΠΙΟΝ σδηποῦ Ὀ6 ΠΙΠΪῪ οαγτὶθα ουΐ, 88 411 ἤανθ βρσγυπρ ἔτοτι Μαδογοῖς οορὶθβ. [Ι͂ἢ 
ἴα ῃγοβοηΐ βοοϊΐοῃ, Ὦσ. Μαϑο ἢ 5 παρτονοα οὐϊίοη οὗ 1,6 Τωοηρ᾽ 8 ΒΙΌ] οἴ οοβ ὅδογα ὅ 
1.48 Ὀθθῃ Ομ Ηγ [Ὁ]ονοα. ΤῊ νϑσιοῦϑ ᾿ΠΡΓβδίουδ οὗ (86 Ἡδῦτον ΒΙΌ]6 ΤΩΔῪ Ὀ6 
αἀἰϊντἀ δά ἱπίο {π6 ΤΌῸΓ {0]] Οὐ] ρ᾽ οἰ 48868, ΥἱΖ. 

(1.) Ἑάϊεομοβ ΡΥ ποῖρθβ, ΟΥὁ ἴῃο86 ἢγβί ῥγϊηἰοὰ,. 
(ῶ.) Ἑά!οποβ ῬΥϊΠλΑΥ 86, ΟΥὁ ὑμ086 σβοἢ ἤᾶνο Ῥθοη βἀορίδα 56 [86 8869 οὗ ΒιὉ- 

ΒΟα ΘΠ ἱΠΙΡΥΘΒΒΙΟΠΒ. 
(8.) Εαϊοίομβ, ἴ86 ἰαχί οὗὨ ΒΟ 18 δοοοπῃρδηϊθα πὶ ἘΔΌΡ᾽ΠἸο8] Οοτμσηοηξασὶοβ. 
ἴ Ἑάϊο:5, το ἀΓΘ ἔα χη α τ ἢ ΟΥἱοσαὶ Αρρασϑίυβ. 

δ 1. ἘΨΡΙΤΙΟΧΕΒ. ΡΕΒΕΙΝΟΙΡΕΒ. 

1. Ῥραϊογίαμπι ΗΘ Ὀγαϊου πη, Θὰ πὶ σοτητηθηΐαυῖο ΚΊΜΟΗ. Απηοὸ 287 (1477). 40. 
ΤῊΘ "γε ῥσχϊηϊθὰ Ὀοοκ οὗ {π6 Ηοῦτονν ΒΙΌ]6.4 Ιζ ἰθ οὗὨ οχίσγοπιθ σαυὶΥ, δηὰ ἱδ ργϊπιοὰ (ρτο- 

ὈΔΌΪΥ δ Βοϊορπα) νυν ἃ ϑαῦδγα ΗΘΌΓΘΥ ἔγρθ, Δρργοδοδβίηρ ἐμαὶ οὔ 80 ἀοτηδη δενεβ. Ἧι 
ἴαχὶ ἰ9΄“ ὙΠ Βουΐ ρΡοϊπίϑ, χοθρὶ ἴῃ {86 ἔουγ ἢγδβί 0881π|8, τς ἢ ΔΥῸ οἰ ΠΏ ΔΗ Υ ροϊηϊοά. Τδα οοι- 
ΤΩΘΙΔΓΥ οὗἨ ΚΑ Ν᾽ ΚΙπΙΟΙΙ ἰ8 Βα Ὁ] οἰ θα [0 6. ν γθθ οὗ [86 ἰοχί ἴῃ (Π6 τα υἱηΐςα] ομαγδοῖοσ, δοά 
8 τη ἢ τόσα σοπλρ]οίο (8 ἴῃ {Π6 Βα θϑεααδηί΄ ΘΑ 0.8, ἃ8 1ΐ σου Α1Π8 41} [πο88 ὑδαβαρθϑ ππὶς ἢ 
ὙΓΘ δδογναγαδβ ΟΠ θα, 88 Ὀδὶηρ ΠΟΒ.}16 ἴο Ομ γϑιϊδηϊ ἵν. Ῥχγοῖ. δῆ δίδιοβ [πδὲ ἱΐ ἰ8 ἰπουῖ- 
ΓΘΟΟΥ ῥγπίθά, δυὰ {πὶ (Π6 Τηδίγοβ ἸθοίζοὨἿ8 ἃγὸ ἱπίγοἀποθὰ ΟΓΥΓ Ομἱἰἰοὰ δἱ (86 ρίδαδασε οὗ (δὲ 
Θά οΥ8. 

[2. Ῥοηίδίουοσιιβ ΗΠ γδϊουϑ. Βομοηῖς, 1482. Εο]. 
ΤΙ δ βαϊ ἃ ἴο Ὀ6 ἃ ΓΟΠΊΔΥΚΔΌΪΥ οοττοοΐ οἀ! ἰοη. ΤῈ σνονοὶ ροϊῃδ ἅτ ὀχρσχοβδοὰ. 

[3 Ῥγορμοίδο ῬΥΪΟΣῈΒ οὗ ρβοβίθσίοσοβδ οὔπὶ ΟΣ ΘΠ ΑσΙΟ Κίπιο!. δοποίηϊ, 1486. 
Ἐοὶ. 2. ἴοπι.] 

4, Ουΐπαυὰο ΜαερΊ]οΙ ουτη Οὐτηπι. Φδγοδὶ, ἕο. [Βοποηΐα, 1482] ἘΕῸ].] 
ὅ. Θυΐπαυα ΜορΊ]οΙΝ, ϑοποίηὶ οὐ Οδδ4}}, 1486. 410.] 

[6. Βαρίορσταρμα. Νοδρο]ὶ, 1487. ἀϊο. 
ΠΑ γίοηδ οοῃίδίη [86 ἩΠοΐα οὗ [809 Ηοῦγονν Β[Ὁ]6, ΒΟ. τῦδϑ ΥΈΣΥ͂ δϑοοῦ δῇοσ μτγιπίϑᾶ 

πηϊ οάϊγ. 

1 Ρτγοϊθροπι. οδῃ. ἱν. 6 ΒιὈϊἑογαπι ΕΣ ομἰθ..8 ρτοοΐ ρα δ. 
3 Ογτοδ βδοσα, ραγδ ἱ. οαρΡ. 9. ΡὈ. 387.---428, 
ὅ ΒΙθΠ οἴμοι βὅδογα, ροϑῦ Φδοοῦϊ [6 ἵοηρ εἴ Ο. Ε, Βοογμθγὶ ᾿ξογαῖαβ ουγδϑ ογάΐῃθ ἀϊβροαὶία, 

οπιοη ἴδ, βυρρὶοῖα, οοηϊτπυδία δὺ Απάτγοα (οί! οῦ Μάδοῆ. Ηδ]ς, 4ϊο. 1778---8δὅ---90. 4 γνοἱο. 
10} ϑυρρίοπιεπῖ. ΤῊ δοςουπὶ οἵ ΗΘΌΓΘΥ οὐ 0Π58 ἰδ ἰη [86 ῆγϑι νοϊπιθ, ρρ. 1---186. 331---4.}4. 
[0 Βυγο᾿8 ΙὈ] Οσταρΐο ᾿πβίγυςίνο, ἴοπι. ἱ. (Ῥαγ8 1768), αηὰ ΒταποίΒ Μδπυοὶ ἀὰ 1, Ὀγαῖγο, οἱ 
ἀθ ᾿᾿Ανηδίοιισ ἀδ 1ἰνσοβ (δ νοἱβ. ϑνο. Ῥαγίβ 1842, 4(11 οἀΐϊ.), βανθ δἱδὸ ὑὕδϑδϑῃ οοῃϑυ! θὰ οὐςα- 
Ἐρηε Υ, }ὴ6 Εοβϑὶ ἰ8 ἴπ0 δι ΒΟΥ ΟΥ̓ ὁ ἡ“ Βοῶὶ (δε ΘΓ 88 χοἰ θὰ 88 ἴο δ Θασὶγ οἱ ΐοπβ. 

4 [Τ}8 ἢπ8 Ὀδοη ἱποοστεο ΠΥ δαρροβθὰ ἴο ὃ8 (0 ἄγϑοϊί ῥγηϊοᾶὰ ΗἨθῦσγονν Ὀοοῖ ; αὲῖ δε Ἐοααὶ 
Βμονοά ἴῃ ἷβ “1)6 Ηοὐταϊο 1 ΥΡΟΡΊΈΡΕΙΝ ογἰρίπθ δὸ ῥγπη1118᾽ (Ράγηὰ 1170), Ρὑ. 7. τ1λ6ὲ τἴτο 
ΟοππΘΠίΔγΥ οὐ Φοῦ ὑγ ΒδΌνϊ ἴμονι, [Π6 βοὴ οὗ ἀθσϑβοη (1 08..), νγδ8 οοτηρμϊοίεἃ αἱ δὴ οβυϊλογ 
Ῥοσγίοά ἐπ ἴΠ6 βᾶπι|6 Ὑϑᾶσ (ἴΠ6 ὁη6 δ (9 οπὰ οὗ Μανΐν, δπὰ {6 οἵδογ δὲ ἐμ ὑορσίππίηρ οὗ δορ- 
ἴθ 6γ); δηὰ ἰῇ ἣἷβ “6 ΤυΥρορστδρῃϊ ἃ Ηοῦτωο- ογταγοηϑὶ Οὐπηπιοπέλεγ 8 Ηἱδἰογίςυ᾽ (Ἐτ- 
ἰδῆχεοη 1781), 6 διοινοά {μπδὶ ΑὈγδλιαπὶ Βθη Ομδ) τι δὰ ρμτἰπιθὰ δ Μαπῖυδ δηὰ ἘΘΊΤΟΓΆ, ᾿ἢ 
1476, ρατὶ οὗ {πὸ Αγῦδῃ Τυτίπι οὗ Βδύυθοπι Αδμογ ; ἀπά 6ι}}} οασὶ ον (1478) δαγοιῖ 8 σουπιονεπίδεν 
οὐ {Ππ6 Ῥοπίδίθυοι Ἰιδὰ ἀρρολγοά.] ον 
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Ἴ. ΒΙ[Ό]114 ΗδΌταϊσα, σαπὰ ρυποίϊα. ϑοποῖηϊὶ, 1488. ἘΌ]1ο. 
Το δτοῖ οἀϊείοη οἵ 1Π6 ἐπέγε Ἡεδτειο δῖε ονὐον Ὁτϊπίοα, [{ 8 δί ργϑϑοηΐ οὗ βιοϊ οχίσοπιθ 

ΤΑΥΙΥ, [πὲ ΟἾΪΥῪ πἷηθ οὐ ἴθῃ οορίϑδ οὗ ἰΐ δὸ Κπόονῃ ἴ0 ὑὕθ ἰῃ οχίβδίθηοο Ομ οὗ (1680 ἰδ 'ῃ 180 
ἢ Όταγυ οὗ Εχείεν Οο]]εκο, Οχίοσά. Αἱ {πὸ δῃὰ οὗὨ (π6 Ῥοηϊδίθυομ ἔμογὸ ἰϑ ἃ Ἰοῃρ' Ἠοῦγενν βαὺ- 
δετὶ ρέϊου, ἱπαϊοδείης (86 ἢδπια οὗ ἴδ οἀϊίοῦ (Αὔγδμασα Βθη ΟΗΑσ1Μ), [86 ρἴδοθ ν ΘΓ ἰ τγ88 
Ργηϊοά, δηὰ (η6 ἀδίο οὗ 16 οὐϊξίοη, ΤῊΪ8 ὙΘΓῪ ΒοδτοΘ συ ]αγ)6 Ποηδὶδῖ8, δοοογάϊηρ ἴ0 ΜδϑΟἢ, οὗ 
818 (θαὶ Βεγαποὶ βαγδ 550) [0]108, ὑσὶ πιο τὶ ἢ Ροΐηΐδ δηά δοοθηῖβ, πὰ 4180 τὴ} βὶ στιδίι το δηὰ 
οδιονοσάβ ΤὨΘ ἰπἰεῖαὶ Ἰοιίοτβ οὐ δϑοῖ ὈΟΟΪΙΚ δ΄ὸ ἰδσρογ ἴδῃ ἔδΐπθ οἰ θγ8, δὰ δ΄ οτπδιηοηςδα, 
Ὧτ. Κομηίοοῖξ ϑἰδίοθ (μδὺ {6 ΓΘ ἃσὸ ποῖ ἔδυγοσ (ἤδη ὕνγοῖνθ ᾿πουβαπα νογῦδὶ αἱ γος οϑ Ὀθίνγθοα 
ιΐ8. οἀὐϊώοη δηά ἐμαὶ οὗ ἴδῃ ἀδγ Ἡοοχδῖ; 8 8ι5ϑογί ὁ ἷ8 αποδιἱοποὰ ὈΥ Μδβοῆ. Νο ἀουδὲ 
ἴηὲ Κεηπίοοις ἱποϊιἀοὰ ἐπ᾿ Ηἰ8 οδάώπιδίθ ϑυθὰ (168 διμδι]εβὶ σμδηρθ ἱπ οὐ ΒΟ τΑΡ ΠΥ. ΤῊ τὸ- 
ΒΟΆΤΟΝΟΘ οὗ ὈΪ ᾽ΪςΔ] οὶ εἶοβ αν οὶ δυςοοθάσα ἴῃ δϑοοσί δι πίηρα δὶ ΤΠ ΠϑΟΣΙρΡ(8 ΘΓ υδοα ΓῸΓ 
τ9 Ηοῦτον ΒΙὉΪΦ. [ἐ ἴδ, βονονογ, δοκηοπνὶ οάκοὰ ἐμδὲὶ ἰἰλ680 ΨΘΕῪ δηοίθοίϊ Θἐτο}8 ἃγὸ δα] ἴῃ 
γαϊαο [0 ἸΏΔΠΏΒΟΣΙΡΙδ οὗ [8.6 Βδτι90 Δ. 

8. ἘΞΡΙΤΙΟΝΕΒ ΡΒΙΜΑΒΙΣ, ΟΕ ΤΉΟΒΒ ὙΗΙΟΗ ἨΑΥΒ ΒΒΕΚ ΔΡΟΡΤῈΡ 48 ΤῊΒ ΒΑΒῈΒ ΟΥ 
ΒΌΒΒΕΟΙΒΚΤ ΓΜΡΕΒΒΒΙΟΝΒ. 

1. ΒΙΌ] 6 ΗοΌταϊοδ, ϑνο. Βυιχὶθ, 1494. 
Τα οὐϊίοη δὲ οοπἀποίοα Ὁ ΟἜΒΒΟΝ, ἴδ δοη οὗ ΒΑΌΝΙ Μοβοβ. [{ 15 δἷϑὸ οὗ οΧΈΓΟΠΊ ΤΑΥ͂, 

δῃᾷὰ ἰ8 ὑλτανε ἰη Ἰοὴς ᾿πε8, ὀχοθρὶ ραγί οἵ 86 δ] 8, τ Ὡϊσἢ ἰδ ἱη πο οοἰσηηβ. ΤΉΘ ἰἀδηεῖοαὶ 
ἙΠΟΡΥ͂ οὗ (μὲ6 οὐἰίοι, ἔγοπι τυ ῖο ἢ ΤαΠΟΣ τλδάθ μἷ8 ἀοττηδη ἰγδηδίδίίομ, ἰϑ δαίά ἴο Ὅ6 ργοβοσνϑὰ ἴῃ 
(6 Εογαὶ εἰ γατγυ αἱ Βου]ῖπ. ΤὨΐδ οαἰϊίοη τγδδ ἴμ6 6815 οὗ, 1. Το Ἡοῦτον Τοχι οἵ ἰδ Οοπὰ- 
Ῥίαϊοηδίδη Ῥοϊγρίοις ; 2. Βοιηθογρ δ ἥγεί ἘΔΌϊπἰςα] ΒΒ ͵]6, γηΐοο, 1517, ἴῃ 4 σοΐϑ. ζο]ϊο ; 8. 
1)απῖοί Βοιηθογα 8 4ιο. Ηοῦτον ΒΙΌ1]6, Ὑεηίοο, 1618; 4, Ηΐ8 δεοοηὰ Ἡοῦγον ΒΙΌΪς, 4ϊο. Υ δῃΐοθ, 
1621. δηά, ὅ. ϑουδδίέδῃ Μυηβίοσ᾽ β Ηοῦτον Β᾽Ὁ]6, Βδβδὶ], 1δ86, ἰῃ 2 νοἱβ. 4{0. 

2. Αποίδοῦ ὈΓΙΠΔΣῪ οὐ οη 18 (μ6 ΒΙΡ]18Δ Ἡ ΘΡγαίοθ Βοιιθογρίδηδ 11. 00]1ο, Ὑ δῃΐοο, 
1δ62ὅ, 1626, 1οΪ10. 

ΤΙηΐδ δ οὐϊοά ὮγΥ ἩΔΌϊ 5 Δοοῦ Βοη ΟἤΑσΙΜ, τῆο δὰ 186 τορυἱδίίοη οὗἁ Ὀσΐῃρ Ῥτοίουιη  Υ 
Ἰοαγηθὰ ἱπ [6 Μδδοσγα, πὰ οἵμογ Ὀσϑθςοδαδ οὗ ενγίδα ογτι ἰοῦ, Ηρ ρμοϊηϊοά ἴδ ἱεχὲ δοοοσάϊῃκ 
ἴο ἐπ Μαροτοῖίο δυβίοη. Τιὶϑ οἀὐϊίίοι 8 10 Ὀδαὶδ οὗἁ 4}} (πὸ τηοάθχῃ ροϊπιθὰ οορὶθ8. 

8.8. ΕἸΣΙΤΙΟΝΒΟΥ ΤῊΣ ΗΕΒΒΕῊῪ ΒΙΒΙΕ ΠἼΤΗ ΒΑΒΒΙΚΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΙΕΒ. 

Βεβίἀ658 ἴα ΒΙΌ]16 ΒΑΌΘΙΩϊοΑ 1. οὐ ΠῚ, 1υδῖ τηοῃ 0664, ἯΤΘ ΣΏΔῪ ποίδοα ἴῃ (8 ο1458 
186 ἴῆγοα [ΟἹ] ἱη οὐ 08 ; ΥἱΖ. 

1. ΒΙ0Π14 ΗοὈγαίοα οὔτ υἱγααῦθ Μάδϑοσα, ΤΥ ΌΤΙ, ΠΘΟΠΟη ΟΟΙπιοη ΑΓ 8 ΒΔῸ- 
Βίποτγαπι, βίυἀϊο οἱ σὰπα Ὀχθίδιίουα Εἰ. ὅδοοῦ Εἰ. ΟΒαδ)μι, οποία, 1647.---1649, 
4 ἴοπβ ἴῃ 2 γνοΪ8. {0}10. 

Τῆΐϑ 15. (μο δοοοηὰ οἵ Εδοδὶ ὅδοοῦ Βοη Ο 4): π|᾿6 οαϊἴο 8; δηᾶ, δοοογάϊηρ ἰο Μ. Βτηποί, ἱα 
Ῥτείδγαοο ἴο ἐΐο ὑγοοθάϊῃμ,, 88 Ὑ760}} 88 ἴ0 δῃοί θοῦ οαἀϊτίοῃ οχοουίοα ἴῃ 1668, ἤγοτι [86 ᾿γο88 
οἵὔ ϑκμίοὶ Βοπιῦογᾳ. 

2, ΒΙΌ]14 Ηδῦτεθα, οαπὶ υἰγααῦθ Μάβοσβ οἱ Τάγρτιπι, ᾿ἴθπι συ Θομλτηοη Αγ ΒΔὉ- 
Ὀίποσυπι, βίπαϊο μη η18 Βυχίοτῆϊ, ρδίσῖβ ; οδἀ͵δοίδ οϑὲ οὐ υϑάθῃ ΤΊ θοΥῖδϑ, βῖνο οομις 
τηρηΐεγὶυ9 Μδϑδογοίίουβ. Βα} ϑ1 1660, 1618, 1619, 1620, 4 ὑουλ!8 ἴῃ 2 γοΐβ. [0] ϊο. 
Τί στεδὶ ΟγΚ γγ88 ὁχϑου(οα δὲ [Π8 Ἔχ ΡθΏδο οἵ 1,ϑνγὶ8 Κπὶρ, δὴ ορυ]οηῦ ὈοΟΙΚ56116᾽ δὶ Βδϑῖὲ : 

οἡ δεοουῃῖὶ οὗ [890 δά! οῃδὶ τοῦ ὙΠ10}} δ σοηίδίηβ, ἰΐ 18 Π6]ὰ ἰῃ ξτϑαὶ οβίθοπιὶ ὈὉῪ ΗἨΘΌΓΘΥ 
ΒΟΏΟΪΑΓΒ, ΤΊΒΩΥ ΟὗἨ Ὑδοπὶ Ὀσοΐοσ ἰξ ἴο [86 Ηεῦγον ΒΙΌ]65 ῥσγίὐθαὰ ὈὉγ Βοπηιῦοσα. Βυχίογ᾽ 8 ΒΙὈ]18 
ἙδΌῦϊπἶςα οοηΐδίη8 18:0 ΠΟΙ ΠῚ ΘΠΙΔΥ168 οὗ {86 οοἰουταίο Φον δὰ ἘΔΌ᾽ 8, Φαγοδὶ, Αὔθη ΕδΖτα, 
ΚΙπιοὶ, ονὶ Βοω ὐοσβοη, δηὰ ϑαδάΐϊαδ δρβϑοῦ. Απῃ βρρϑῃάϊχ ἰ5 βυιυ)οϊποά, οοπίαἰηΐης. Ὀ6- 
ἰδ ἐπὸ 7εγύδαϊ πὶ Ταγσυμ, ἴΔ6 κατοδί Ἀίδϑοσα οογζϑοίβα δηὰ δηχοπάθὰ Ὁγ Βυχίογί, [86 νδυΐοιβ 
Ἰοοξίοηϑ οὔ (9 ΕΔΌΝϊΘ Βδὴ Αβοδοὸῦ δὰ Βοὺ Ναρδία]}. Βυχίον 4190 δηποχϑὰ ἴδ ροϊπίϑ ἰο (19 
ΟΒδιἀθθ ραγδρῆσγαδβθο. ΤΩ Τί δεγίαα ρυ δηθὰ Ὁν Βυχίοτγί, ἰὰ 1620, νγ88 ἱπίδη ἀρὰ ἴο 1] υ8ἰγαῖα [86 
Μίδδοτα διὰ οἵμοσ δ ἀ τ 0η85 ἴο ἷβ χζγοδὶ Β:10]6. 

8. ΒΙΡ]114 Ηοῦτγαῖοα Νίαρτα ΒΕδρὈϊηῖοα. ἊΑπιβϑίοϊοάδαι 1724---27. 4 γ0]9. 0110. 
“ Τα 18 ππατιοδε οΠΔΌΪ {Π6 πιοδὶ οορίουθ δηὰ πιοδί νδ 6 Ὁ]9 οὔ 81} (πο ἘδΌὈἑ ποδὶ ΒΒ Ὁ]6α, δπά 

Ὑ68 οὐϊτοὰὶ Ὀγ Δίοδοβ Βϑη δίτηθοῦ οὐ ΕὙδηκίοσι, [{ 18 ἰουπάθὰ ρου ἰμ6 Βοτεροτς οἀϊ(ομ, δὰ 
ςοπίαδἰ δ ποῖ ΟὨΪΥ μοῦ οοπίοηϊδ, ὈὰΣ δ'δο ἴμοθθ οὗ Βυχίοτγί᾽ 5, νὴ δά το. 4] γουηδυκα ὉῪ 1} 6 
εὐἀϊῖοτ. ΒΙ0]. βυδβδοχ. νοὶ]. 1. ρασί 11. ρ. 188. 1ῃ ρρ. 189---195, {Ππ0τ 18 ἃ οορίουδ ἀπά ἱηιδγοδιίης 
ὈΪΟΣΟ ταρἰσαὶ ἀδδοσίρείοι οἵ (ὲ6 οὐϊ(ίοη, 

ὃ 4, ῬΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΥὉ ΤῊΕΒ ΗΣΒΒΕΕῊῪ ΒΙΒΙΒ, ἹΝΟΙΌΡΙΝΟ ΤΗΟΒῈ ΤῊ 
ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΒΒ ΑΝ ΑΡΡΑΒΑΤυΒ. 

1, Το ἄγοι οἀϊοη οὗ (6 ΗΘΌγονν ΒΙΌ]6, ὑτϊπιθὰ ὈὉῚ Βοιμιρογω, δὰ οἀϊ δά. ὮΥ 
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ἘπΙχ ῬΒΑΤΒΚΒΙ8, (Ῥ᾽ αηΐοο, 161 7,) οοπίδίηβ [π6 νϑυῖοῦβ ἰοοιοηδ οὗ {86 Εδδίοσῃ διηᾶ 
ὙΥ οβίογῃ γοοθῃ βίου ; Ὑ ΟΝ ΔΓῸ αἰ8ο ἴο Ὀ6 ἡουπὰ ἰῃ Βυχύον᾽ 8 ΒΙΌ]14 ἘΔΌὈΙηϊολ. 

2. ΒΙ1Ό]14 Ηδυταϊοα, οὐ [,αἰϊηδ, Ὗ οσϑίοημθ ϑθδβϑιίίδπὶ ΜΌΝΒΤΕΒΙ. ΒΒ 6851:1ςε8, 1684, 
16δ8ὅ. 2. νοΐδ. 0110. 
ΤΙ Ηδοῦτον ἔγρο οἵ {118 οὐ ΟΠ ΤΟΒΘΙΔΌΪ68 [86 ΟΠδυδοίεγα οὗ [πΠ6 ἀοσιηδη σον: ἐδὸ [Δι 

ψνογβίοη οὗ Μυπϑίοσ ἰδ μἰδοθὰ ὃν [6 8116 οὗ {Π6 Ηδῦτον ἰθοχῖ. Τμοῦσ (δ οὐΐῇοῦ 884 ἢοὲ 
ἐμάϊοδιοά πῖμδὶ τηδηπβοσίρίβ 6 πϑοᾶ, μ6 15 δυρροβεᾶ (0 αν ἰσιηϑὰ ᾿ἷβ ἰοχί προ 186 οὐξοη 
ῥτἰπίοα δὲ Βγοϑοία ἱπ 1494, οὐ [86 8{}}} ΠΟΤῈ ΘαΓΙΥ οὁη60 οὗἩ 1488, Ηἰ8 ργοϊορουηθῃδ οοηϊαίῃ ταῦ ο ἢ 
ὩΒ6ΠΙ] οὐ (ἰο 4] τιδίίον ; δηὰ 1118 ποῖθϑ ᾶζὸ βι )] οἱ θὰ ο οδοὴ οἰδρίοσ. ΤῊΪ ἱ8 (Π6 ὅτεϊ οὐϊοη οὗ 
ἐμ6 Ηεῦτγον ΒΙΌ]Ο ῥυϊηϊθὰ ἴῃ ἀθσώδηγ. [Ιη 1686 ἀρροαγοὰ Μυπβίογ᾿ ΒΒ Ἠδθῦγοννγ Β[01]6 πίίβουΐ 
1,δἴλη ἐσδηϑ᾽αἰίοη. 

8. Ηοὐτγαίϊοοσυμι ΒΙΒ]ογαπι Ν᾽ οἰοσῖθ Τ᾿ οβίδιῃθηθ [μαὐΐηδ Ἰπἰογργοίδεο, ορεγὰ οἱϊπὶ 
ΣΧ απ Ῥαρηϊηϊ, [ΟΘΏ518;: πῆς νψογὸ Βοηρήϊοιὶ Ατῖ Μοηίδηϊ, Η!ϑρδ]βηβῖβ, 
Ἐτδῃοῖβοὶ Εδρμο]θηρὶ, ΑἸηοίδηϊ, (ὐαϊἀοηθ οἱ ΝΊοοΪδι ΕδΌσοἰοσυπι Βοαοσιδπογατι 
{γαῖγαπι οΟἸ]αῖο βίυαϊο, δὰ ΗδςΌγαϊ δι αϊοιοηοπι ἀ1]}Πσ θη (ἰβδι πὸ Ἔχρθηδα. ΟἸγίδῖ, 
ῬΙδητίηυθ Αηὐνογρὶθ οχουδοῦδῖ, 1671. ΕὉ]1Ο. 

ΤῊΪΐδ 15 ἴη0 γοι οὐϊιίοι ὁχοςυοα Ὦγ ῬΙδη(ίη, δηὰ ἰβ τοραίοά ἴο Ὀ6 [δ τηοϑὲ οσοττοοῖ : δαὶ Ὦτ. 
Μαδβοὶ βίδίοϑ (δὲ ἴμ6 τοδάϊης πῃ θη. 111. 1δ. 8 Μεειβεα ὉΥ βυθδιϊ απο [86 ἔδηιϊπὶπα ργοηοῦῃ 
4 4΄ἦε, ἴον (89 τηδδοῦ 6 ργοποῦῃ ὁ, λέ, ἴο πιᾶκθ ἰΐ ἄστοθ Ὑἱ1} [86 τοδάϊηρ ἴρϑα, ελε, οὗ [86 
ἤν Ψαυϊκαίο, ἱῃ ογάοσ ἰὸ δυρροτῦ ἴ6 Μαγο  ΔΙΣΥ οὔὨ [6 τηοάθτῃ στοῦ οὗ Βοπια; ἴδ 88 Εἰσί 
1Π0 ΒΟΟΣ οὗἁ ὀγιρδίπο ἐλε οὐ οὐνί λεαὰ ἴο ἴδιο γι γρίη ΜΑΤΥ ἰπϑιοδὰ οὗὁὨ Φ6508 (γίδβε. (ΒΙὉ 
ϑδοσα, νοὶ. ἱ. ραγὶ ἱ. ἡ. 1δ8.) ὁ Ηοῦτον ἰοχί ἰ8 {0 δ818 48 με ῥγίπίθὰ ἴῃ 86 Απῆνεοιν 
Ῥοϊγαοῖϊ, νι οἢ 18 ἀοϑογί υοὰ ἰῃ ϑοςῖ, Υ. Νο. 2. ἑεῦγα ; διὰ πο ἐπίογ θασυ 1,δι(ἰη νογδίοι ἰ8 ἴπ δὶ 
οὗ Ῥαρπίηυ, οογγοοϊοὰ Ὁν Β, Ασίδβ Μοῃίδῃσβ. 6 [,διΐη νογὰβ οοττοϑροηὰ τ ιτἢ 116 Ηοῦτενν 
δῦονο ἴποπ ; δηὰ [Π6 ΗΘΟΓΘῊ τοοῖϑ δγὸ ρἰδορὰ ἰῃ [Π9 πιδγρίη ἴο δϑϑὶϑὶ {π6 γτοδθσ. ὉΠ οτγάοσ οὗ 
86 ὈοοῖκΒ οὗ ἴμ0 ΟἸὰ Τοβίδπιθηΐ ἀργοοβ ἢ (πδΐ οὗ {πο [,μδτἴη ΒΙΌ]65, ἀπὰ ποῖ υεῖἢ ἴΒαῖ οὗ 189 
Φονα. ΤῊ Νοὸν Τοδίδημθηΐ ἰη ατθοῖς, αἰ8οὸ τ ἢ δὴ ἰηοΓ ποδγν [,μΔιΐη σοσβίου, Ὀγιηϊθὰ ἰπ 1δ 12, 
ἐδ δι ἀοἀ το {μὲ8 οἀὐϊτίοη. (ΒιΌ]. ϑπ8δθοχ. γοἱ. ἱ. ρα 1ϊ, ῥ. 168.) 

4. ΒΙδ]Ϊ.α ΗοὈταῖοα: δογυμάσπι [απ Γηἰογργοίδιϊο ΣΧ δηϊ5 Ῥασηίηϊ, σα η818, 
τοοοηῖοσ ΒοηράϊοῖΣ Ατῖρο Μοηίδηι, Ηρ] θηδὶβ οὺ αυπογιπάδαηι δἰϊογαπι οοἰ  αἴο διυἴο, 
δὰ ΗοὈτγαίοδμι ἀϊοίίοποιι ἀρ ἢ 88 πὸ ΧΡΘη88. Ασοθδββογαηΐ οὔ Βυὶς οἀϊοπὶ ΤἱΌτι 
Οταςὰ βοτίριῖ, φαὶ νοσδαΐαγ ΑΡοσΣΥΡ αὶ, οαπὶ ἱμύογ πϑαγὶ ἰηἰεγργείδιίοης Ἰμδιϊηδ εχ 
ΒΙ1Ό1118 Οοτμρὶ υὐοηϑῖθα8 μεθ ϊϊ8. Αηϊνεγρίθ, ἐσ οὔϊοίηᾷ ΟὨΒγίδίορβοσὶ Ῥ]δηξίηὶ. 
1684. Ἐοϊϊο. 
ΤὨδ ἰ6 186 δοοοηὰ οὐἰξίοη ῥσἰηϊοα Ὀγ ῬΙδηξίη; δῃὰ ἰδ δ {π6 Νὸε Τοδίδιηθης ἱπ Οτδοῖς, 8150 

ὙΠ} δὴ ἱπίου! ΨΟΓΒΙΟἢ δηὰ ἃ βϑορδγδαίθ {{|16.0 “10 νδγὶθ8 ἤγοτῃ [6 ἢγβθε ἱπ Ὠδνὶπρ [86 ἔστια 
τοδήϊηρ οἵὗἩ Οεῃ. {11, 1δ. τοϑίογϑα ; δῃὰ [0 δροοῦυρῃδὶ ὈΟΟΚδ ἂγὸ μ᾽δοϑὰ δοίνγθευ ἤδο ΟΙά δηὰ 
Νον Τοοιδπιθηῖ. (Β Ὁ]. βυδβϑοχ, νοἱ. ἱ. ραγὶ 11, ρ. 166.) Ὑθθγο ασὸ ϑάϊτίοπβ οἵ Ἀοηΐδηι᾽ 
Ἡεοῦτον Β10]9 (88 ἰΐ 16 ζοπι τ ΟὨ]Ὺ ἰθστηθα) Ὀθαγίης (μ6 ἀδίθβ ἀϑηονω, 1609, 1619 {πὶ 4 πον 
εἰ119 οη]γ), δηὰ 1, 1ρ5ΐδ, 1657, 0110 ; Ὁ ἸΔΟΥ͂ ΔΓΘ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ὙΓΑΥ͂ ἱπίδγιον ἴο Μοηϊδη 58 οἀϊτίουδ, ὈΟΓΒ 
ἷῃ νοϊπξ οὗὨ Γγρομταρῃ αὶ Ἵχθουϊζίοη, δηκὶ δ]8ὸ οὗ δοοῦγαου. Μοῃίδηυβ᾽β δά [008 ἈΣΘ τθ ἢ 
οϑἰθοσηθὰ ἴον ἴΠ6 δὰ νι βῖς ΓΏΘΥ ΦΌΓΩΪΒΕ ἴο ὉΠ0]1.8] βιιἀ θη 3. 

ὅ. ΒΙιΌ] 14 ὅδοσα Ἡθῦγθα οογγθοῖα, οἵ οὐ] δία ουπὰὶ δηιϊαυ βϑί τι οχϑιρί ει δ 8 
ΤΩΔΏ ΒΟΥ ΡΟΒ οὐ ᾿ιδοίθῃυϑ ᾿ἱπργθϑθῖβ. Απμβιοϊοάδη!. ΤΥΡΙ8 οὐ βυϊιδυ8 Φοϑβαρδιῖ 
Αἰ. 1661]; 1667. ϑνο. 
Α γῶσϑ οὐϊ(ίοηῃ οὗ ἃ τηοϑδί Ὀθδυ 1} ἀχοουϊοὰ Ηθῦτονν Β᾽016.ἁ. ΤΏΘ ἱπιργοββίου οὗ 1667 ἰ5 βαϊὰ 

0 Ὀθ (86 πιοβί οοτγοοῖ. 80 ΒΙΡὮΪΥ ογο ἴπ6 ἸδθουΓΒ οὗ (6 ῥγίπῖοσ, Αἰ μῖ45, δρργοοϊαιδὰ, ἐμαὶ τ86 
ϑιίδῖοβ ἀδηδγαὶ οἵ Ηο δηὰ οοηΐογγθὰ οὐ ἷτῃ 8 χοϊά οἢαὶπ τἱ ἃ ροϊ]ά τηϑάδὶ δρροηάδιιϊ, 88 8 
τααῦῖς οὗ (ποῖ δρρτουδίίοῃ, Αἰΐα5 δἀορίοα ἴΠ6 ἰαχὶ οἵ δὶ Οα᾽) πὶ οἀϊείου, Ὀσίπιθὰ κεἰ 
γεηίςο ἰῃ 1562ὅ---26; Ὀὰϊ Β6 δνοϊάθά ᾿ΐβ ἝΥΤΌσΒ, δπὰ τεὐθοϊθα βδϑυύθσγδὶ οὗ [6 σοδάϊηρβ ὰὶο δ ἄγ 
Ῥθου αν ἰο ὑπαὶ οἀϊίίοη. (Φονϑῃ ΕἸΧΡοϑίίοτ, δυϊν, 1828, νο]. χ ϊ!. Ρ. 58.) 

6. Β10]14 Ηουγαΐοα, οὔτ ποιϊδ ΗΘὈΓΑΙο8 οἱ Γωουχπδίϊθυβ 1,δἰϊηΐβ, Οχ ΓΟ 59 Π6 
δη. ἔτη. ΦΆΒΌΌΝΒΚι, οὐπὶ 6708 Ῥγείδιίίομο 1,δπᾶ. Βογοϊϊπὶ, 1699, ἰασρε 8γνο. 
ΟΥ 4ϊο. 

Το Ἐοπϑαὶ σοπβίουβ (ἷ8 ἰο θ6 οῆθ οὗ Π6 πιοαὶ οοττοοῖ δηὰ ἱπιροτίδηϊ οδἀϊιοῦ8 οἵ 6 Ἡεῦτονν 
Β[0]6 ανοὸῦ ῥγηἰθὰ, 1Ὲ 18 δχίγοπιεῖῦ δοᾶτοθ. Τῇθ δοσοθηϊαλθοη ἀρροασθ ἴο ὃ6 ἰσυϊατὶ ν᾽ 
δοσιιγαῖθ. ΦϑὈ]οηβἰκὶ ρα Ὁ] δὰ ἀποῖ μοῦ οἀϊτίοη οἵ ἴἰὺ Ηοῦτενν ΒΙΌΪ6 τη 1712 δὲ Βοιυϊ πη, πίθους 
Ροΐῃῖβ, ἱπ ἰᾶῦχα 12 πιο ; δά δυὺ )οϊπϑὰ ἰο 1ξ [,βυϑά θη Β ἘΔ ΊΕΙΟΕνΕ οἵ 2294 ροἴοοῖ νοσβϑα, οοπί αἰ 
811 το νογὰβ οοσυγτίης ἰη ἴ[η0 ΟΙὰ 'Γοδίδιηθηί. ΤΏΘΓΟ 18 αἷδο ἃ Βογιη οἀϊξίοη οὗ ἴο Ἠεῦγονσ 
ΒΙ1Ό]6 πίϊμουν Ροϊηίβ, ἰῃ 1711, 24πιο., ἔγοπλ ἴ86 Ργθβϑδ οὗ Φδυϊοηδκὶ, Ὑπὸ 85 ῥὑγοῦῖχϑοὰ δ ββογῖ 
ϑληύρέῳ 10 ψδ8 Ὀοραη ἀπάογ {Π6 οαϊϊοτγίαὶ σατο οὗ ὅ. α. ϑίδσγεϊο, απὰ βηϊβῃθά, οῃ 8 ἀθδί, ὈῪ 
δϊομοκὶ, Μαδϑοὶ ΤΟΥ Ῥτοποιῃοθδ ἰῦ ἴο Ὀ6 ὈΟΓὨ υβο61685 δηἃ ποτέ] 685. 

Ἴ. ΒΙ0Π16 ΗθΌγαϊοα β'πθ Ῥυηοίβ, γογϑι 8, οαρ ἴθ α8, οἱ δϑοιοηΐϊυ8 ἰπίογϑιϊηοῖα, 
ποίΐδαιιο Μίαδογοίδγυπι, αυδ8 Καὶ οἵ ΚΟ Δρρο]]δηῖ, ἰπϑίσαοῖα. Αἀ 1,ουϑάρηϊδηδτα 
βἀϊοίοποπι δάογμδῖα. ἊΑπιβιθ]οάδπηὶ οὐ {Π]ὑγα)θοιὶ, 170], 8114}} 8νο. 
Τί ἰδ ἀϑ0Α}}γ, (μου ἱποοστθοῦγ, οα]1οὰ [ωϑυϑάοη᾽ ε Ηεοῦτονν Βἰ016. ΤΊ τϑαὶ οἀϊίος πταϑ ἀθοῖχξο 
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Ῥεβτδγοί οὐ Μαδοεῖυν; ᾿,ουβάάδη ττοίϑ ἃ ὑγοΐδοθ ἴο (86 Ηδοῦτονν ΒὉΪ6 Ῥσίπίϑὰ δὲ Απιδίογά δηι, 
1694, ϑνο., ἩδὶοΒ δοουπάφ ὙΠ οἴτοσα. ὙΠῸ [Π6 οἀϊζίοη οὗὨ 1701 18 ἐγοαυ θην Ὀοσπὰ ρ 8 
πωρῚ διὰ δοοιγαῖο οἀξίίου οὗ ἔμο τθοκ Τοβίδαιδηΐ, μγίῃιϑὰ Ὁγ ΥΥ οἰδίοίη δὲ Απιδίογάδῃ, 1740, ἰῃ 
8 δὃνο. 

8. Β10Π16 Ηδοῦταϊοδ, οἀρηίο Ενοσασὰο ΤΑΝ κὰκ Ηοοσαηπτ.Ό Απιρίοϊοάδηιν οἐ 
Οἱ]ιτα)οοιῖ, ϑνο. 2 νοΐβ. 1706. 
Α ποτ οὗ βἰμροαας Ὀεδαῖγ. ΤῈ Ηροῦτον ἰοχὶ 8 ῬὉτϊηἰοὰ δον ΑἸΐαϑ᾽ 8 δοοοῃμὰ οἀϊ οι, νυ] 

τηλγρίηδὶ ἡοῦδϑ ρμοϊηζίης ουἱ ἴδ οοηδηϊδ οὗ ὁδοὶ δοοίίοῃυ. Τδο οἷ δυδοίθγα, θδδρρϑοΐδιν ἰμ6 νονγοὶ 
ΓΗ ἈΪΤΘ ὉΠΟΟΙΠΊΠΙΟΙΪΥ ΟἷΘΔΣ δηὰ ἀϊδίϊηςῖ. Αἱ {16 6ὁπὰ, ἵδη ἀδγ Ηοοχὶ 88 σίνϑη [6 γαγίουδ 
δοἰίομβ οσουγτίηρ ἴῃ ἐδ6 οαἰίουδ οὗ Βοιωῦαγῷ, Ρ]δηϊτίη, ΑἸ ἴδ8, δηὰ οἰμογα ἴδῃ ἀοσ ΠοομτΒ 
οὐϊιϊο νγ88 σεργιηϊϑὰ δὶ [οηάοῃ ἴῃ 2 νοὶβ. ϑνο. 1811,1812, πος [86 οὐ ονβαίρ οἵ Μν. Ετον, δπά 
8 ἐχϑουϊθὰ ὙΠ} ατοδί Ὀοδυΐγ, Ὀπὶ ἰξ 8 ποί διγθὰ ἴογ δοουσδεν. [11 δα αἷϑο ὑὕδδε {6 ὑδϑὶ6 οὗ 
ΤΩΔΏΥ Θαἰ ἰ018. 

9. ΒΙΌΪΑ ΗθΌγαῖοα οχ αἰϊαυοὶ Μβηυβοτρ 8 οὐ σοσαρ᾽ υΥἹ Ὀὰ8 ἐπ ργοϑαὶβ οοά οἱ Ὀ.18 : 
᾿ϊοπὶ Μάβοσα ἴδ δἀὐϊία αὐδιὶ τηδη βου ρίδ δἰ βαυθ ἩδΌτγεθογιπι στ  εἰοῖδ αἰ] σαπίος 
τοσδηβίῖα. Οὐχ δὸ βίυδιο Ὦ. 90. Ηδῃσ. ΜΊΟΡΑἷΣβ. 1720. 2. νοΐβ. ἴαγγζθ 8γνο. 
ἼὝΠΟΓΘ ἈΓΘ 4180 ΘΟρὶ685 ἴῃ 40. 

ΤῊΐ8 οἀὐϊτο 48 δἰ νανδ ὕθθ Ὠοϊὰ ἱπ ἴθ Ὠἰχοδὲ οεἰἰπιαϊίοη, ΤῊθ ἰοχὶ ἰδ ῥγίηϊοα ἔτγοτ 
δαυ!οηδιεὶ᾽ 5 ΗἩοῦτον ΒίὉ]6 (Βεου]η, 1699); δηὰ [Π6γῸ ἬΤοσΟ Το] διοὰ ἔοσς {πΐ8 οἀϊκίου ἅν τπηδπυ- 
δογὶ μί8 ἴῃ (δ ᾿ΣΌτΑσν οὗ Ετίαχι, ἀπὰ ηἰποίοου οὗ [π6 Ὀδεὶ ῥχίηϊοὰ οὐϊτοηα. Α δοϊδοζίοῃ οὗ ναγίουβ 
τοδαϊη χε, δηὰ ραγδι] οἱ ὈΟΙῈ ΓΔ] δπὰ νοσγῦδὶ, 15 δυ᾽οὶποὰ, ἑοχείδιον τι ἢ Ὀτίαῦ ἢοΐθ8 οἱ 
1:8 πιοβὲ αἰ ς ἰαχίδ οὗ ἴδ6 ΟἹὰ Τοβίδιηδϊ, ΜΙ᾽οΒδοὶΐδ ρτιαβχοὰ Ἰοδττιθὰ ὑγοϊδβοτϊηθηδ (ὁ 
1ἢ)}15 εἀϊ(ίοη. 

10. ΒΙΌ]14 ἩοΡταῖοα, δοσυγαηίθ Μ, ΟἸσίδδηο ΒΕΙΝΒοσιο. [1 ρβῖ, 172ὅ, 1789, 
] 756. ϑνο. ΝῈ 

ΤΉοδ80 τὸ ποδί δῃὰ δοουσγαλαίο οὐϊοθβ. Μαϑοῖ πιοηιΐοηδ δηοίμον οαὐϊξίοη ἀδίοα 1789, ἐπ φκαγίο, 
ἦπ πος [Π6 ὈοΟΐκΑ ἀτὸ διτδηζοὰ δοοογάϊηρ ἴο 180 οτάοσ δἀορίϑα ἰῷ 11:6 οἀὐϊξίοηδ οὗ 86 σοττηδα 
Ἐγδη 3] δίίοη οὗ 1π6 ΒΒ Ὁ]6. 

11. ΒΙΡ]14 Ηθργαῖοδ βοουπάμππη οἀϊίίοποαι Βεϊρίοαπι Ενογαγὰϊ ΤᾺΝ 9ῈΒ ἨΟΟΘΗΤ, 
οΟ]]δι18 4115 Ὀοητα ποίδε οοὐἀϊοϊδυ8, υπὰ οὐπὶ νογδίομθ 1,διηδ ϑοθβϑδιϊδηὶ ϑοδι 

Α (ΟἹ ΥΔΌΙΥ δοςαγδία τορτίπε οὔ Ἴδη ἀδγ Ἡοοκδ 5 ἰοχέ, Ὀυὶ προῦ ΥΟΤΥ͂ ἰηά! ἴεγοης ἔν Ρο, Ὑἱἢ 
δἀατείομαὶ νδτίουβ τοδάϊημβ. ΤῈ 1, δίῃ γοσδίοῃ οὐ βουββιίδη ϑομπι ας ἴδ ρ᾽ασοά ορροβὶίδ ἴο {116 
Ἡδοῦτον ἴοχί. Τὸ [80 ΤΤΟΥΚ τὸ ργεβχϑά, 1. Α Ῥγοίδοβ, Ὁγ 7. Ὁ. ΟἹοάϊυ, νἹηαϊοδίίης (86 οὐϊτίοπ 
οὗ ἵδη ἀδγ Ἡοορῆὶ δραϊηδί δοὴ 6 ΟΥ̓ 08] ΟΘΏΒΌΓΟΒ; 2. ὕλη ἀογ Ηοορἣ δ ρῥγεΐβοθ, 11} ([Π6 (ο8ι}- 
τηοῦΐθ5 οὗ δοὴθ διΐϊποηΐ βοῃ Ασα ἰῃ ἔΔνΟΌΣ οὗἁ 8 οἀὐϊίίοη ; δηὰ, 8. Τῆοσ Το πιοηυ πὰ ϑυάρ- 
τπϑηΐ οὗ {πὲ ΤῊΡΟΙ ΘΕΊΑ δοῦν οΥ̓ ΒΙΓΑΒΌΌΓΡὮ ἐπ ἑαυ οὗ βουδδιίδη βοθτητ Ἶ᾿5 1,8. ΤΓΔΙὃ- 
Ἰαϊτίοπ. Μδδοι, Βι οί θοὰ ὅδοσα, μασί 1. ῥ. 1δ8. 

[12. τ ὩπῸ Βι ἰϊ4Α Ηδσαϊοα ουσα Οὐτωτηοηίδσίο ϑαϊουιοηϊβ ΝΌΚκσι. Μαδηίυ, 
1742. 4ϊο. 

ΝοΥσὶ ργοραγοὰ ἰδ οὐ εἶςα] ποία5 ἴογ {16 Ἠοῦγονν ΒΙΌ]Ο ἰῃ 1626; Πα οηἀδεδυουτοὰ ἰῃ ὑπ οπὶ ἴο 
ἐπίγοιίοα βοπὴ6 τον δϑίοῃ οὗ (Π6 ἴοχὶ, ὈῪ υδίηρ οοἸ]δίίου οὐ ΜΆ. ἄο., ἰο Σοπιονο ογγοτ Ἰουηὰ ἰῃ 
Ἰβοπιῦοτρ Β οἀϊοη5 δηὰ ἴῃ [ἢ ο86 ὙΓὩΪΟὮ οταδηδίοα ἔγοιῃ ἴθ). ΤὨΪδ δου οἵ πἷ5 γοπγχδϊ πο ὑἢ- 
Ῥτγίπίοα 1}} 1742, θη ἴΠ6 δῦονο οαἀϊιίοπ ἀρρεασγεὰ δί {86 δβαρϑῆβο οἵ βδρῃδεὶ (Ὁ δὶϊπι. ΤΌΘ 
Ῥγοίδοο οἵ Νογζὶ νγδϑ ὑπκηονῃ ἴ0 ἴπ6 οὐϊΐοτα; δπ δὐδίγδοϊ οἵ 1ὲ νγδϑ βίνο Ὁγ Πθ Ἐορβαὶ ἴῃ [89 
Ρτοϊεζοπιθῃδ ἴο δἷ8 Ν᾽ γί 1,δοξίοῃδα, ἱ. ἢ. χἱἹ. ] 

18. ΒΙΌ]16 ΗὈταίοα, ἑ. 6. Ν οἴυια Τ᾿ οϑιδιηθηΐα, βοὺ ΗδρΊορταρηὶ Οδποηϊοὶ Ὑ οἰογὶβ 
πορα Τοβίδιηθηι 1 Ὀτὶ, αἱ οΥρί πατῖο οἰϊδεηηυπι ΟΥΘ Ἰορυπίυγ, ἐσ ΗἩθργσϑῖοο ἴῃ 
Ι,αὐϊπατα δὰ [ἐογαπι υογαὶ, δἀϊοοιἃ οαἀϊίοηο Ὑυϊχαιβ ἩρὈγαϊοὃ οἱ 1, διπὸ οὐγὰ οἵ 
ἰαάϊο 1,οὐἀονίοὶ 9Ὲ ΒΙΒΙ,, 6 δοοὶοίαῖα 966. Ὑιοηηθ, 1748. 4 νοΐβ. 8γο. 
Τΐθ δ δὴ εἰερδηΐ οὐἱίίου, πὲ {116 Κπόυσῃ ἱπ (πὲ8 ΘΟ ΏΓΥΥ : ἰξ οοηίδίησ {πὸ Ηθῦτον ἴθχί, πὰ 

ἔπο [,αὐἰΐῃ ἰγδηϑ]δίίομβ, νἱζ. 186 ἼΌ χαΐθ 88 ρυϊηιοὰ ἰῃ 1692, πὰ ὑμδὲ οὗ Ατίδβ Μοωηίδηυβ. 11 ἰδ 
ογτπδιηροηϊοὰ 1} νἱμηοίίο8. 

14. ΒΙθ]1α Ἡθρτγαῖοα τηϑπυδ]α δὰ ορύϊπιαβ αυλοαῦθ ΘΠ ΟΠ 68 Σϑοθηβῖα, δία 6 οὰπη 
ῬγοΥΐ ἰθοϊ!ομυτη Μαβογοι οαγατι Κοιγίθαη οἵ τίη τοϑοϊυϊΐοπο δὸ Ὄχρ[ϊοδίϊοῃα. 
ἘΠῚ18 ἃ Φοῦδηπο ϑιμονιβ. Ηαΐφ, 1762; 1767. Ἑάἀϊεῖο πονβ, 1828, ϑνο. 

ΤὮο δοοοπὰ ϑἀϊιίοη οὗ 1767 8 16 Ὀεδῖ. Τδο ἰοχὶ ἰδ ἔγοτῃ ἵπδὶ οἵ ἴδῃ ἀδ Ηοοχμς. ὙΤΏοτγε ἰδ 
8 Βμογί γοί {0}} Ηοῦτον δηῃὰ 1,διΐη 1, οχίοοη δἱ 189 οπὰ οὗ θοΐδ οὐϊιοιδ, τ μὶο ἢ μᾶνὸ ἴμ6 δαάϊ- 
το] τλοσὶϊ οὗ Ὀεΐῃκς ρμοσίδ 6, οὔοδρ, δῃὰ υδοία]. 

16. Β10114 ΗδΌγαὶοθ ουπὶ ποίῖ8 οὐ εἰοῖβ, οἱ Ὑ  γβίομο [ωδιΐηδ δὰ ποΐδ88 οὐ υἰσαϑ ἴδοίδ. 
ἈΑοοράυηϊ 1υϊδτὶ ατεθοῖ, ααἱ Του ϊογο-οδηοπίοὶ νοοδηΐαγ, ἴῃ ἔγοβ ΟἿ, 8868 οἰδίσὶ δαὶ. 
Αὐΐοτα Ολγοΐο ΕὙαποῖδοο Πουβιθοαντ. [υἱοί Ῥαγίδίογαμι, 1768, 4 νοἶβ. [0]10. 

ὙΒο ἰοχί οἵ τὲ6 οὐ θη 15 {πὲ οὗἩ δὴ ἀος ΗἩοορδέ, τὶ βουὶ ροϊηίδ; δηὰ ἱπ {Π6 τηδγρὶῃ οἵ [9 
Ῥοπίδίομο Ηουδίζαπιὶ ᾿ι85 δἀ ἀοα νασίοτιϑ Ἰθοϊίομβ ἔγοτα 80 διὶϑδυχασιίδη Ρεπίδίευο;. 116 ςοἸἸδιοά 

ΨΌΟΙ, ΙΥ΄Ψ Χχ 
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ἔποῖνο πιδηπβοτρίβ, οὔ τ ῖςἢ, μότγονοσ, δ6 ἷ6 βαὶά ποὶ (ὁ πᾶν τοδάδ α]} ἐδ τ;δὸ ἢ τηὶψῖνε ἤδνο 
ἄοπα. Ἡουθὶρσαπὶ ἢ85 δ'ϑο ργίηίθα 8 πον [ραἰἷπ γογβίοη οἵ ᾿ἰ8 ον, ΟΣ ργοβδαεῖνο οἵ διισἢ ἃ ἱεχὶ 
88 Ἦΐδ5 οὐ ἰςδὶ οσηοπδιΐοῃδ δρροαγοὰ ἴο ᾿υδιἱν δηὰ σοοοπιπηϑηὰ. Το Ὀοοῖς δ χροδί Ὀθδῃ τ Ϊἷγ 
τὶ ηἰοά, Ὀπὶ 1188 ποὶ δηδυγσοτοὰ 86 Ὠἰρἢ Ἔχ ροοιδί!ουβ (δ τ σγὰ οηἰογίδιηθὰ οὔ ἢ. (866 Βέδλδβορ 

δζατοι 5 οΠἰοίδπ) οἡ ἰδ, ἰπ μα ἀἰν]ηἰν Ἰοεΐαγοδ, ραγὶ ἰἰ. Ρρ. 101-.-104. [δεΐαγοα, οἂ, 1842, ρρ. 
212---21δ.7, δηὰ αἰδο ΒιὈὶ, βαβθαχ. νο]. ἱ. ῥρδσὶ 12. ρρ. 202---204.) 

16. Το ΟἹὰ Τοϑιδπιθηῖ, Ερ] 18 πὰ Ηοῦτγον, πὶ ΤΟπΊ τ κ8, οὐἐ το] δηὰ Ἐτοαν 
πιαιίοαὶ, οἡ (86 Ηδῦτον, δηὰ σογγθοϊώοιβ οὗἉ ἰδ6 ΕΠρ] οι. Βγ Δμβοῖσα Βαγίου, 1.1,.Ὁ. 
Ι,οηάοῃ, 1774. 4 τνοΪβ. δ8νο. 

Τῆς Ἠοῦτον ἴοχὲ ἰδ ἤηϊεὰ ἴῃ ἰοπρ ᾿π65 οὐ ἐπ Ἰο δ -ἢλπά ρᾶρὲ; δηὰ 18:6 δεϊδοτίκοὰ ἘΠΡΊ ΒΒ 
ψογβίοῃ οἡ ἔπ τσ ῖ- Ββαπᾷ ρᾶρο, ἀν! ἀρὰ ἱπΐο ἔνσο οο πη. ΤΠα οΥ ΕΙΣ Δ] ποῖθβ, ὙΠΟ δ ’ΡῈ νΟΤΥ 
ἴεν, δΥθ ρἰδοδά ὑπάογ ἴη6 ἘΠρ 88 ἴοχῖ. Ὑηὸ Ηθῦγον ἰοχί 8 δοσοτηρδοΐοα ᾿πσοῦσ ποῦὲ τὰ {6 
Κοτὶ δηὰ Κκοιὶῦ, Ὀυξ 411 1π6 βοσϑηίδ, ἄζο, ἃγὸ οὐγἱτιϑά, Ἄἐχοορὶ [Π6 δίμμδοῦ, δὶς δῆϑγοῦγα ἴο Οὐ Ὁ 
οοἴο, δηὰ [86 ϑορῇ ῥδδῆυκ, πῇῶίο ἰδ ρἰδεθὰ δἱ [π6 θη οὗ δδοὶ σϑσϑὸ ἴῃ ἐμο ΒίὉ]6. ΑἹ ἐπε οπὰ 
ΟΥ̓ ἐδ Ὀοοῖ 8 ρίνϑῃ δὴ δρίοβαθ, οοπίαἰηΐπρ ἃ Βυχητα ΓΥ ΥἹΘΥΓ οὗ {86 Κἰδίογυ, ἰγαῃβδοι θη, ἄςο. 
τοοογάοα ἐμογοῃ. Τπ6 τοῦκ 18 ογπδπγχο θὰ τὴτὶ ἃ Γρομεἰδρίοςθ, σοργοβοπίησ Μοθϑοϑ Γοςεϊ νη 
1Π6 τ Ὁ]68 οὗ ἴη6 Ιδὺ οὐ Μουπὶ δἰπαὶ, δηὰ ἔνο 8611] ΠῚΔΡΒ;--- οὐδ οὗ [6 ᾿ουπιογίπς οὗ {86 
᾿ϑγαο ῖοϑ, ἰπ ΗΠ ἰς ἢ ΘΔ ἢ ϑιδιίοη ἰδ παπιθοτοα ; δὰ δηοίμον οὔ [δὲν βο(]δπηδηΐ ἐπ τ..6 ργοπιϊσοὰ 
Ἰαπὰ. Το οι γοργεδα οὗ ἴ[η0 ΗΘΌΓΟΥ 18 ΤΌΥΓΥ πηραμλ}}} ἀἰδέγί δα δα οΥὐογ 189 Ρᾶρ6 8; δοῖῃηε δτὰ 
Ἰοηζ, δηὰ οἴβογβ βδῃοσί,; δ0π|6 δ Ὑἱάθ, δη οἴ 6 γθ ΠΔΙΤΟΝ. Οἱ δοῖῃθ Ῥδρ968 ποῖ ἔδεεγ ἰδ 
τπΐγὶν- ϑανθὴ ᾿ΐπ08 δ΄ οσον θά ἰορεῖμοτ, ἩΔι|ϊ6 ΟἰΒογ8 σοηίδίἢ ΟὨΪΥ ἔπνοηϊν-Ὦγοθ. [Ι͂ἢ ΟἾΒΕΣ 
τεϑρθοίβ, Ὦγ. Α. ΟἸδυκθ ργοῃοῦῃοαδ 1 ἴο Ὀ6 ἃ ῥΓΟ(Υ οοττεςὶ ποτὶ ; Ὀαὶ, Ὀεδί 65 μὸ ογτταῖα ποίςϑὰ 
Ὀν 16 φάϊίοτ, πα δὰ 8, (αὶ {πὸ τϑδάθσ π| 1 ἥπὰ (80 ϑβϑηΐθῃοο --- ἐλοι ἐελαϊὲ σἰδὶὲ ἐὰψ παδιξαζιοκ, 
Ἰεῖ οαἱ οἵ {16 Επα δὰ ἰαχί, ἰῃ Φοῦ ν. 24, (ΒΙὈ]ίοστ. ὈΪςξ, νο], ἱ. Ρ. 274.) 

17. νεῖυϑ Τοβίδιηθηΐυτα ἨΘὈγδιουτα, σὰπὶ νυ 8 [,οοοῖθα5. Εὰ!ἀϊὶ Βοη)αταϊηυβ 
ΚΕΝνΝιοοτΥ, 5. Τ᾿. Ρὶ Οχοηὶ!, 1776, 1780. 2. νοΐϑ. (Ὁ]1ο. 

ΤῊΐἷδ δρ᾽επαϊὰ οσῖκ ΝΒ 8 1 ἠλρενήιαν ὈΥ͂ ἵνο ἀἱδϑογίδιϊοῃϑ οὔ ἴΠπ βίδίβ οἵ (ἴθ Ηοῦτον ἱεχί, ρυδ- 
᾿18ὁα ἰῃ 17ὅ8 δηὰ 1789 ; 186 οὐ͵θοὶ οἵ τ ῖο}ϊ 88 ἴ0 50" {π6 ποορβϑὶιυ οὗὨ [86 886 δχῖθηβὶ το 
«οἰ δου οὗὁἨ Ηδῦτον πιδηυϑογρὶδ οὗ ἴπ6 ΟἹ] Τοβίδπιοηΐ 88 δὰ δἰγοδαν Ὀθϑη ἀπάογίακοῃ ἴογ {πὸ 
Οτεοκ πιδηυϑογρίβ οὗ 80 Νὸν Τοβίαπιθηὶ. ΤΏ ΕΠ } οὗ [ἢ 6 ᾿γῸ ςοἸ]αιΐοη Ὀοΐῃς ΘΠ ΕΓΒ ΨΥ 
δαπιϊ το, ἃ νὸσν ᾿ἰἰΌΘΓΑΙ δ ὈδοΥ ριοἢ Μ;δ8 τῇδ ἴο ἀσίαον 1Π:0 ἜΧΡΘΏΔΘ οὗ {Π6 οοἰ᾿διίοη, διλοπυι της 
οη ἴῃη8 Ὑ οἷο (0 ποδγὶν θη ἱπουβδηὰ ρουηάδ, δηὰ ἐμ):6 πδιηθ οὗ δὶ Μία) θβίυ Κίηρ ἀοοτρο 11]. 
μοδα θα 186 [ἰδὲ οὔ βυιϑοτί θατθ. Ὑ γίουϑ ῬΘγΒΟῚ 8 ὝΘΓΕ οηρί ον δα Ὀοῖι αἱ Βοπιο ἃπὰ δυτοαά ; ναὶ 
οὔ {μ8 ἔογοίσῃ ᾿ἰτογαιὶ {π6 ῥὑγίμοῖραὶ νγὰβ Ῥτοίδββοῦ Βγαπ8 οὗ {μ6 {{π᾿νεγϑὶυ οὗἨ Ηοϊταδίκάϊ, τ δὸ 
ποὶ οηἷν οοἰϊαιθάὰ ΗΌγονν πιδηπυιθοσρῖ5 ἰῃ οττηδην, Ὀαϊ νχοηὶ ἴον {παι ρυγροϑα ἰπἴο Ππ8}ν δοά 
διυν χοῦ] δηὰ. ὍΤΒα Ὀσϑίηθλβ οὗ οοἰ το οοπεϊμυοὰ οπι 1760 ἰο 1769 ἱποϊυπῖνο, ἀαγίηνς πο 
Ρογοά Ὧν, Καπηϊοοιΐ μυ Ὁ] 1806 ἃ ἀΠΏ ΔΙ δὴ δοοουηΐ οὗἩ ἴΠ6 ργορτοδα ὙὮΙΟἢ ΝᾺ8 τηδάθ. Μοῦ 
ἴηδη εἷχ Βαπαγοὰ Ηεῦγον τηδηυϑθϑοτρῖδ, δηὰ 5ἰ χίθοῃ τη ΠϑοΥ ρῖθ οὗ ἴΠ6 δαπιαγίδη Ῥεηίδίθυς δ, 
ἼΘΙ αἰδβοονογοά ἰη ἀἰογοηΐ ᾿ΙΌΓατΙ 8 ἰη Επρίδηὰ πὰ ομ 186 (ΟΠ ΘΠ; τιδῺΥ οὗ ΒΟ ἢ ππογὸ 
Ὑ ΠΟΙ οοἰϊαῖθα, δηᾷ οὔογβ σοηϑυ!οἃ ἰη ἱπιροτίδηϊ ραβθᾶζοβ. ΒΕΎΘΓΑΆΙ ΥΘΑΓΆ ΠΟΟΘΘΒΔΥΠΪν εἰαρθοὶ, 
αἴτεγ 1μ6 ςοἸ]δίϊοπ8 ψγοῦοὸ δηίβποα, Ὀδέογτο ἴμ6 τρδιογί δὶ σου ἃ να δττδησοὰ δπὰ αἰ χεϑιθα ἴογ ρα }}- 
οδίΐοῃ. ΤΏ νγίαἴυπϑ οσυηίδὶπϑὰ ἱπ ὨΘΑΓΙΥ͂ δευεη ἡμπάγε Ὀσπά]68. οὗὨ ραρογβ, Ὀοίῃς αἱ εδὰ ὅρα 
ἀϊπαδιοα (ποι ΐηρ [86 οΟ]] Δ οη5 τηδὰθ ὈγῪ Ῥγοίθββθοσ Βγι}η5), δπὰ [86 ψμοἷ6 Πδη ραϊ ἰορμεῖδοῦ 
ὑυδίηρ; οσογγοοῖοα Ὀγ 186 οΥ̓ΖΙΠ 4] ςο]]ατἰοη8, δηὰ ἔποιὶ (αΥτν ὑγαηϑοτὶ υθὰ ἰηΐο ἐλέγέψ [οἷο νοΐ πηθα, 
[86 ὙΟΥΚ γγὰϑ ρα ΐ ἴ0 Γ688 ἰῃ 1778. [π 1776 {πὸ ἤγϑβὶ νοϊαπηα οὗ Ὁγ. Κοηηϊοοι δ ΗἩδΌγον ΒΊΌ]6 
γν88 ἀοἰνογοᾶ ἴο ἴπ6 ρυὈ]ῖς, ἀπά ἰῃ 1180 1π6 δοοοῃά γνοϊμῃπιθ. [1 νγ88 ρὑγίπίεα δὲ {86 ΟἸδγοηάοω 
Ῥγτοβα; δῃὰ 6 {Ππ͵νογβι υ οὐὗἩ Οχίοτα Ὧ848 τὲ 6 Βομοῦτγ οὗὁ παυϊηρ ργοἀυοσοὰ [Π6 γϑι οΥ [) 4] δ Ἰο 
ὍΡΟΝ 8 ἰαῦζα 864}6, Ὀο(}} οὗ {π6 ἀτϑοῖκ Τοϑιαπιθηΐ δηὰ οὐ {πὸ Ἡῦτον ΒΙΌΪ6. 

ὦ ΤῊ τοχὶ οἵ Καηηίοοιτβ εὐ ἸοΠ νγ88 ΓΙ πίοα ἔγοπι ἰπαὶ οἵ ὕἴδη ἀδγ ΗΠοορμδί, νὴ τἶἣ τ ἢ (ἢ 
Ἡεὔῦτεονγ πιδινιϑοσίρῖδ, Ὁ Κοπηίϊοοῖι δ ἀϊγθοῖίοη, γογο δἱἱ οο]]αϊθά. Βυΐ, δ ναγίδιίοῃϑ ἰῃ τἢθ 
Ῥοϊηξβ χοῦ αἰδβγοχατά θα ἴῃ ἐἢ 6 οοἸ]ατίοη, {116 ροϊῃ 8 ὑγοσο οὶ δ ἀθὰ ἴῃ [116 ἴοχὶ. Το γδγίουϑ 
τοδάϊπ,β, 88 ἴῃ (0 ογἰ εἰσ α] οὐ 1008 οὗὨ {16 τοοῖκ Τοβίδηδιΐ, νογὸ ὑγίηϊοὰ δἱ ἴπὸ Ὀοίτοπι οὗ [86 
Ραρο, ἡ σεΐογθησοϑ ἰ0 [6 οογγοδροπάθης τοϑάϊη 8 οὐ ἴπ6 ἴοχί, Ἰὼ τἴπὸ Ροηῃϊδίθυςἢ {πὸ ἀον]δ- 
κἴοι 8 οὗ τὴ6. Θαπιδγίίδη ἰαχὺ ψ γὸ μυϊπιεά ἴῃ ἃ οοἰ πη ράγα}}]6] ἴο (6 ἩφΌτον ; δηὰὶ {Ππ᾿ὸ νυ ϑΕ } 0}8 
οὐὔὐδογνάῦ!ϊθ ἰπ [ΠἸὸ ϑαπηαυ Δ τηδηυβογίρίβ, νν πἰο ἢ αἱ 6 Γ ἔγοπι οδοῖ οἰἶοῦ 88 ν) }] ὧ5 (86 ΗΘΌΓΟΥ,, 
ἀγα ἱκονν δα ποθ, νεῖ ἢ} ΓΕίδγθοοϑ ἴο ἴδ 6 δαπιδηίαη »γίπέοα ἰθοχὶ, Τὸ (ἢΠΐ8 ςοἸ] δ οὴ οἵ πιδῆιυ- 
Βογρβ ΠΡ δά εἡ δ ςοἰϊδίϊοη οὗ [Π6 πιοϑὲ ἀϊδιϊη συ δ᾽ ιοιὶ εὐξίοης οὗ {Π|ὼ Ηφῦτεν, ΒΙΌ]6, ἰπ 189 
ΒΆΠ1Θ ἸΠΆΠΏΘΓ 88 Ἦ οἰϑίοἰῃ ἢδ8 ποίθα {{|6 νατίβεῖοη8 ΟὈΒογν ἈὉ]6 ἴῃ {πὸ ρῥγίηςὶραὶ δἀϊεϊοπϑ οὗ [86 
Οτγθοκ Πεδίδπιθηῖ. Νὸοτγ ἀϊὰ Καππηίοοιςι οοπ πο 18 σΟ]]διίοη ἴο πιδηυβοτμῖβ. δηιϊ οαϊιΐοα. Ηρ 
ξαγίοῦ σοπϑίἀογϑά, (παὶ 85 ἴΠ6 αποΐδιϊ ἢ ἤγοπι ἴῃ αστοοκ Τοϑίδιηοπὶ ἴῃ (Π6 ΜΟΓΚ5 οὗ δος ]θ8145- 
1ἴ0 8} νυν οτο δογά δηοῦμογ βοῦσοο οὗ νϑγίοιιβ σοδι πη ρ8, δὸ [ἢ 6 αυοίδιίοϑ ἔοτη ἴθ Ἡδῦτγονε ΒίΌϊο 
μι 186 ψογΚθ οἵ “)εινέδδ τγίογβ δῦὸ {ἰ|Κονγῖϑα ϑυυγθοιβ οὗὨ Ἄγ ἰ58] ἱπαυΐγν. ΕοΥ {π|8 ραγροβθ ἢ 
᾿δὰ γϑεοῦγϑα ἴ0 {Π6 πιοδὶ αἰ βε ρυ δῆ δηοις 1)6 τὰ Ὀσϊηἰςαὶ νυτὶ εἴη σα, Ὀὰὶ ραγιϊουϊατ!ν ἴο 186 
Ταϊπιυά, 86 ἐεσέ οἵ ΒΟ 18. 88 ἐποϊθηΐϊ 88 ἴπ|6 ΠΣ γά σοηίιγγ. [ἢ 16 χυοϊδιϊοη οὗὨ 8 δα που εἶθ 8 
86 ἀδείρῃηδίοβ (ἢ 6πὶ Ὁ ΠΌΙΌΕ.8 ἔγοπι 1 το 692, ἱποϊυάϊηρ ππδηπϑοσί ρῖ5, οἀϊτοη5, δπὰ τ υϊηϊςδὶ 
στη χβ, πιο παπιΐοσθ δ Ἔχρ απο ἴῃ [6 72 εϑογίαζίο Οεπεν αἰϊδ δηποχϑὰ ἰὸ ἴμ6 βοοοινὰ 
ψο 126. 

“«Τηΐθ 2 δεεγίαίδο (ἀεπεγαϊδ, ἩΝὶς ἢ σΟΥΓΟδροπᾶβ ἰο μαΐ ὅσο οδ᾽οὰ Φγοίεσονιεπα ἴῃ Οἱ ΟΥ 
οὐ ΐοδὶ οἀϊιϊοηβ, σοη δἰ πϑ ποῖ ΟὨΪΥ 8 δοοοιηΐ οὗἩ [6 πιιυδοχίρί8 ἀπ ΟΥΠΟΥ δυϊ ποσί ε168 οοἰ αἰοά 
ἔογ εἰν οἀϊίοη, Ὀὰΐ 4180 ἃ γονίενν οὐὗἁ [πὸ ΠΠΟΌΓΤΘΥ ἰοχὶ ἀἰνἰἀοᾶ ἰηῖο ρογίοάβ, απὰ Ὀορσίπηίηρ τῖτὰ 
16 Τοττηδίϊοι οὗἨ (μ6 ΗΘΌΓΘΥ ὀᾶποη αἴτεον [89 τοίαγῃ οὗ ἴπ6 9ν8 ἔοι ἴἰἸὸ Βα ν]οπ δὰ οδρενιϊτ. 
ὙΠοῦσΕ παι το οὐ Ἐπὶ ἀοπογριοη ππδτοϊ αὈΪῪ οοπίδίη ταδίίοσβ οὐ ἀοθΌιι] ἀϊθραϊαϊίοι, δου χὰ 



Ἡδογειο Β δῖος. 678 

[ὁ ορίπἰου8 οὗ Κεηηϊοοῖε πανο Ὀθοη ἐγθαπ  (ἸΥ αὐοδιϊοποά, δπὰ βοπιϑεϊπηθϑ 7 ηυεϑεϊοηθὰ, κἷ9 
Το βεεγίαίἑο Οἰεπεγαΐὶδ ἷἰ8Β ἃ ννοτῖκ οὐ χτοδὶ ἱπίογοδι (0 δυοσυ Οἱ 11.041 βομοῖὰσ. Κοπηίϊςοῖί νγ88 ἃ 
ἀϊδθείρ]α οἵ ὕδρϑ))ὺϑ ὈοΓδ ἐπ γοϑρθοῖ ἰο ἴΠ6 ἱπίορ ιν οὗ τ6 Ηοῦτον ἰοχὶ, ἀπιὰ ἰῃ τεδρθοῖ ἰο [ἢ 6 
τοΐογοποο οὗ [Π6 ϑεπιαγίδη Ῥοηίδίεοιςον ; Ὀὰϊ Πο ἀνοϊἀθὰ ἐμ6 οχίγθοια ἰπίο νοὶ Μοτγίμαδ δηὰ 
ουυΐζιπῖ δὰ 8] εη. Απὰ ἱπουρῃ Β6 ροββεββεᾶ πηοίΐ (86 γϑυὑυϊηίοαὶ ἰεαγωΐπις οὗ ἴδ ἵπὸ βυχ- 

ἰογίβ, ἢἷ8 πηογὶ [8 ογ στοδίοσ [Π8π 80πῚ0 οὗ ἢΪ8 σΟὨ ΟΠ ρΟΓΑΓΙΘΒ, ἃ8 ν06}} ἴῃ Ἐπρίαπά 88 οὔ [116 
Οοπιεϊποδηΐ, ογα Ὑγ ! Πα ἰο 4]1ονν." Βίδῃορ Μαγβῖν 5 Οἱ ν εν [,δοΐαγοδ, ματι ἢ, Ρρ. 10ῦ---108. 
[[μοσΐυγεα οα (Π 6 ΟἸεἰοΐδπι, δις. οὔ 180 Βί ϊε, οἀ, 1842, ρυ. 217---219. ΕῸΥ ἃ νον σο"ουΒ δοσουηῖ 
οὔ Ὅτ. Κοεπηϊοοιι β δα ἰοη οὐ ἴ86 Ηθῦγενν ΒΙΌ]6, 866 186 ΜΟΒΙΣ τίον (0. 8.) νοὶ. ἵν. ρὑρ. 92 
---Ἰύ0.., νοὶ]. ᾿χΐὶν. ρῃ. 118---182.. 821---328,, νοὶ. Ιχν. ρρ. 121---18]. 

Το Ὁτγ. Κοπηϊοοῖ 8 ΗἩοῦτον ΒίΌϊς, τοῦ, ἀο Ἐοβϑὶ ραν ὶβμδά δὴ ἱπιροτίδηϊ βιιρρ]οπιθηΐ δὶ Ῥαγπιᾶ 
(1784---1787), 'π ἴον γοϊαπιο8 410. οὐὗὁἨ Ῥαγία Ζιεεξίοπες Ῥεἰεγίς Τεείανιεκίΐ , [τὸ ἩὨὩϊοΐ Π6 δι ἀοὰ 
ἷπ 1798, ν18 “ ϑοιο δ Οτο.} ΤῊ ΐθ πογκ διὰ Ὧν. Καοπηϊοοιδ᾽  δἀϊτίοα ἔοστη οη6 οομηρίεἰα βοὶ οὗ 
(ςΟἸ]διΐοηβ. ΟΥ̓ 186 ᾿ἰπιπηθηϑ6 τ1848 οὗἨ ναγίοιιδ σγοϑάϊηρϑ νι ὶο ἢ [Π6 οΟἰ]αἰίοπ5 οὗἩ Ὀγ. Κοηπηίοοῖὶ δπὰ 
Ῥτοΐ. ἀ6 οβδὶ ὀχ δἰ ῖς, του 68 ἀτὸ ἐπεισπύβοαπέ; οοπϑίβιΐης ἰγοαυθηι)ν οὐὗἁἨ 186 Οπλίδϑίοη ΟΓΥΓ 
δααϊκίοη οἵ ἃ βἰηρ]6 ἰϑί[6γ ἴῃ ἃ νγογ, 88 ἃ νϑὺ, ἄς. “Βαϊ ἴδ ν δῖθ ποῖ {πογοίογα υϑο 684, ΑἹ] οὗ 
ἐπ ἰδ ο.88 σου τ θυ 6 ῬΟΥΓΟΓΙᾺἢ]ν ἴ0 6802] 50; (16 αμέλεπεϊοϊέν οἵ [1.6 δαογεὰ ἴοχὶ ἰῃ σϑηογαὶ ὃν {Π τ 
ΟΟὨΟΌΓΓΘΏΟΘ ; ὙΓ8116 ΠΟΥ͂ Οςοδδίοδαν αἴογὰ να υΔ0]6 δθη δίΐοπβ οὗ ἴῃ6 δδογοά (αχῖ ἴῃ βενογαὶ 
ἐπηρογίδπί ἰἀπαρς ἀρ διρρογίίπρ Ὁγ 1πεοῖγ ουϊάθηοθ ἴ86 ναγίουϑ γοδαὶπρβ βυρροδίοἀ Ὁγ ἴΠ δηςσίοιϊ 
νουϑίοη8 ἀογίνοὰ ἔτομλ πιδηπϑογὶρίδ οἵ δὴ σοῦ ἀδί6." (χ. Η]698᾽8 ΑἢΔ] ν δἰ8 οὐ ΟΒγοποίομν, 
γο]. 1ϊ. Ὀοοὶς |. Ρ. χίν.) [π δ ὅχϑι νοϊυπιθ οὗ Ὠτγ. Μδβο Β οἀϊίίοη οὗἩ ἴ,6 [μη ρἦ8 ΒΙ Ιοτἤθοα 
ὅβδογα, ἔμογ 18. ἃ νδί δῦ] οο]]οοἰΐοη οὗ ναγίουϑ γοδάϊπρβ πιδὰθ ἔτοιλ [86 Δ αβογοῖίς δπά Νοη- 
Μαβοτζοιίς ρεϊαιθὰ οορίεβ οἵ ἴμ Ηθῦγον ΒιὉ]6. 866 ρρῃ. χὶ.---οαν 

18. Βιδ᾽14 Ηδογαϊοδ, οἱπὶ ἃ ΟἸγιδίίδηο Ἐοἰηθοοῖο δἀὐίϑ, πὰπο ἄδηιο ουπὶ ναγὶ 
Ἰοουοπιθυ8, αχ ἱπροπίί σοὐΐσαμι οορία ἃ Β. Κοηπίοοιίο οἱ “. Β. Π6 Βοϑβεὶ ςοἱ]δῖο- 
σαπι, οἀϊάογαπι Φ. Ο. ΠΟΕΡΕΕΙΕΙΝ οἱ Φ. Η. Μειδβνεβ. [ἡρεϊα, 1793. 8νο. 

Ταΐδ δ ϊ του 88 απάετίαδκοη ὃν Ὠγ. Ποοάοτγὶοὶῃ δηὰ Ῥγοίδεβος Μείβϑηϑ, ἱπ ὀγάοσ ἴο δοςοπιπιο- 
ἀαίθ ἴ8ο66 Ἰονϑτ οὔ Ἠθῦτον ᾿ἰτογαίαγο ὯΟ ΠΔῪ ποῖ Ὀ6 Δῦϊ]6 ἴο σοηδοέ {π ἐχρεηϑῖνα νοι πλο8 
οὗ Κεπηΐοοιί δὰ [6 Ἠοδοί. ὙΠΟΥ μανο ϑαϊοοϊεα δοπια οὗ [6 νδγίουβ γαδάϊῃρβ οὔ (μοϑε δπηίπεπὶ 
ςΟἸ]αΐογδ ; Ὀυὶ Ῥχοίδβδου ὅδῃπ δβϑϑοῦὶβ (δὲ {π6 [οχὶ '8 ὙΟΓῪ ἱποοῖγοοῖ. 186 ἤμῃθ ἀπὸ ςορίθ8 γα 
Ὀοδυῖε! δηὰ οοῃνεηϊοηί Ὀοοῖζο; Ὀαΐ ἰμο86 Οἢ ΟΟΙΏΠΙΟΙ ῬΔΡῸΓ ὅγε βοδγοοὶν Ἰἰομίυϊα. ΟΥ̓ ΔΙῸ 
κα τ Αι Ὀουπά ἱπ ἔνο νοϊαπηθβ. ἴη 1818 ἃ βοοοπὰ οὰἀϊτίοη οἵ εἰιῖ8 ΠῚοῦτενγ 810]6 ννδ8 ρῃ!δμδὰ 
δὶ Πα ]]ο, 1 ἃ ον ργοίδοο ΌὉΥ Ὦγ. Κπερρα, δπι θὰ, Μιδέϊα Ηεῦταϊτα οἰἷπι α ΟΝγίει, Πεὶν- 
πεοοῖο αὐ βάεπε γεοσενείοπὲς Λίαερονείίος, σπι σαγιδ ἰδοιοπέιε ΕΣ ἱκρεμίὶ οὐσαι, τι48. 
ῥάσα α Μεκΐ. Κεππίσοίίο εἰ 1. Β. 1) Ἰοεεὶ οοἰαίογμπι εὐδία, οαγ. ὦ). (. Ἰοεαενίεἰπίο εἰ 7. Υ͂. 

τἰαπέτο, Φιωογώπι εὐϊξίοπὶ απίς λοε ΧΧᾺΧ. ἀπηποδ Ἂ ὑἐδίὰ ὐβαν ἱομ δὲ ἐμ εἰκῇ; τα ἜΡΠΟΝΙΕ 
ἴωγε ἐπ ἐϊδν. Ογρλαποέγορλεὶ Παίεηεἰς ἰγαπείαία, ἀοοεεεὶς Ο. : παρρὶϊ αἰΐο ἀε οαϊέεοηίνεις 
Βϊδιιοτατι Ἡαϊεκείδωε ὅυο. Ἠαϊε, Ζὑταγία Οτρλαποίτορλει. Αςοοτάϊης τ ἴδε Φουγηδὶ ἀδπηόγα!ὶ 
δ ἴα [ἰτόταίατο Εἰγαηρὸγο (980. 1819), ἔπ δϑονϑ- ποιϊοθὰ οἀϊιίου οὔ 1798 σοι δἰϑιοά οὗ ἴδῃ 
ἱπουϑαηά Τοορίθ8; [86 ὑπϑοϊ]ὰ βίοςϊκ οἵ τὶς ἢ σοῖο αἰθροδοὰ οἵ ἰο ἔπε ἰγαϑίθαθ ογ ζονεγπογα οὗ ἰδ6 
Ογρθδη Ἠοῦμ δὲ Ηβ]}16, ὃν σῆοπι [Π6 {ποτ ραρ πῶ δἰίογοὰ ἰο ἴμ9 ἀδῖ οὔ 1818, πὰ ἃ ἢϑν 
Ῥτοΐδοθ ψγ88 δα ἀϑὰ ὃν Ῥγοΐδεϑδοῦ Επιδρρο γαϊδίϊτο [0 [86 δἀϊείοης οὔ 6 Β[0]9 ρυ] οἰοὰ δὲ ΗΔ}]6. 

19. ΒΙΠ}Δ Ἡδθγαϊοα. Ὠιχθδϑιῦ οἱ στγανίογοβ 1, οι οη πὶ ναγιοἰαίθ8. δι Ἴθοῖς δο- 
ΠδΔΠη68Β ΑΝ. ὙΥ᾽οπηδο, 1806. 4 νοΪΐβ8. ϑνο. 

Ῥγοίθβϑογ δδῆη 88 Ἰοῃρ' Ὁδ6ι ἀδέϊρυ οα ἴον Ηἷδ βυσοοβϑῖα! ουἹεϊταἰίοη οἵ Οτγίεῃία] ΠΠεγαΐαγο. 
ἴῃ 18 οἀϊτίοη [6 ἴα χί ἰδ νῸΓ ἀἰοιτιοιῖν μεαέρα: 6 ῥγϊπεῖραὶ Ηοῦτον ρμοϊη3 ἀΓγὸ γοί αἰ ποι, δπὰ 
1Π6 ροοίϊςαὶ ραγίβ οὗ 9 ΟἹὰ Τοβίδπιθηϊ ἄγὸ πιο γίοδ ἢν δυγαημοα : ἰξ ἰδ οοηνϑυΐδης ν ἀἰν θὰ ἱπίο 
ἔουγ νοΐβ.; οὗἨὨ ὑπο οι, 1. οοηϊαη5 [86 Ῥεηπίδίθραςἢ. γόοι, 1]. σοηΐδίηδ τἰἢ6 Ηἰδιογίςαὶ οοκο 
οὗ Φοβῆπυα, υύμοι, ἢ, δαπιποῖ, Κίηρε, Εζγα, Ἐβίδοῦ, δπὰ Νομβοπιδῃ. Υοι, 111. σοπηργίθεβ 
ἴη6 Ῥτορἢοιῖςδ] Βοοῖκβ ἔπ ἀγγδηρϑά: ---- Ατγοβ, Ηοκρα, Μίςβῃ, ᾿βδίδη, Φοεὶ, Νδδιη, ἩΔΌΔΚΚυκ, 
Οὐδάϊμἢ, Ζεορδαπίδῃ, Ψογαπι δ, τ πποῖς Ε Ζοίκίοὶ, [)4πη|6], Ηδρραὶ, ΖοοἊομαγίδῃ, Φόπδ, 
Μαϊδομί, ΥΟἹ. ΤΥ. σοῃίαἰπδ [86 Ῥβδὶπι8, Ῥγουθγθα, Φοῦ, δοὴρ οὗ ϑοϊοπιοθ, δηὰ Ἐσο[εβίδβίο. 
ΤῊ ΒοοΙκ8 οἵ Κίηγχβ δηὰ ΟΠ γοηίοὶοϑ ἀγὸ χίνθηῃ ἰη ἃ κἰπάὰ οὗἩ δαυίοην. [π {Ππ|6 τοίγὶς δ] ἀΐδρο- 
Βἰ τοι οὗἨὨ 1Π6 ῬΒδ᾽ 8 δηἃ οἵδιογ ρορίϊςδὶ ρογίίοηβ, “ ὅδ 88, ἰἢ ΤΏΔΗΥ ἰπϑίδησοοϑ, ἱπηργονθὰ προη 
τ, Καοηπίοοι 5 διγταηχοιποηῖ; ὃὰὲ Π6 885 οἱ πιδάθ δὴν αἰν βίοπ, δχοθρῖ ἰῇ ἃ νῦν ἔδνν ᾿πϑίδῃοθι, 
ἱπίο σου ρ]είβ ογ βίδῃζαϑ. Νοῦ δδ8 ὃ ἰηάδορθὰ Ὀθθὴ αὐἰἱΐο οοπδίϑίοης νῖἢ τοχαγὰ ἰο 6 Ῥοδίος] 
Βοοκα; ἴον, νυ μ1]δὲ 6 γοϑίογοθ (6 ἔνγθηΐν οἰ σα δὰ ἔπη - ΠΏ (ἢ ἙΠαρίογα οὗ ἐπ6 ΒΟΟΚ οἵ 
Ῥτονθγὺβ οοπιρ]οθὶν ἴο ἐδποὶγ ογίρίῃαὶ ἀϊϑροδβί(ίοπ ἰπίο οουρ εἴθ, 6 848 ἴογ [89 πχοϑί ρϑγῖ πιδὰθ 
ΠΟ δύ αἀἰδιϊποίοἢ ἢ ΔῺΥ οὗὨ [6 ΟῈΓ σΠδρίογβ, ἢ οἷ τὸ νυ πεν οὗ {Π6 8Δη16 ΘοΟΠϑίγυςοι!, 
Δ ἰἰαὰ Ὀείογ Ὀθεπ δἰ πη ]δγὶν δγαησοὰ ὈΥ̓ Ὁγ. Κερηϊοοι." (ον. δοδη Πορεγθβ Βοοῖ οἵ 
ῬβΑΪπιβ ἴῃ ΗἩδῦτον, ἄς. νοὶ. 1). ρ. 41.) 

Ἑδοδ Βοοκ ἰδ [υαϊοίου!ν αἰνιἀθαὰ ἰῃΐο κτοδίοσ ΟΣ 1688 δοοίοῃβ, ἰο πο 18 ρῥγοῆχοα ἃ βῃογί 
1,δἴΐη δηλ γε οὗ ἱμεὶς σοηϊεηῖδ, ΤΏ ἀϊν πίοι ἰηΐο ἙΠδρίοτβ ἰ8 ργεβογυοὰ, δηὰ {ποὶγ πυπηθογϑ 
ΔΙῸ ποίοἀ δὲ {μ6 μοβὰβ οἵ [}6 δοοίΐοῃα. Τῇ παπιῦοτῖβ οὗ [888 ὙΘΓΒ65 ΔΘ δἷϑὺ πιαγκοά ἴπ [δ 
τηδγρίη. ΤΠ Μαθογοίίο Νοῖθϑ, τὶς ἢ τὸ σεέηογα! ν δή θά ἴῃ 16 πηϑγρίπ οὔ Ηφῦγονν ΠῚ ]68, 
ΔΓΘ Γεϊδ ποὰ, ὙΠ [16 ΘΧοαρίοη οὗ ἃ ΕΓ ἕν, Ὡς ἢ τοϊδίς ἰο {Π)|6ὸ δούβϑινῖδ, δηὰ τρᾶγκ {116 
τοὶ ἀ]6 οὗ ἃ ὑοοῖ. ὙΠΟΥ͂ δγὰ 4}} εχργοβϑβά δἱ ὅμ}} Ἰοηρί, δῃὰ τηδην οὗ ἰἴνεπὶ ἃζε αἶ8ὸ δοςοὺπι- 
Ῥϑηϊοὰ νγἢ ἃ 1,διΐῃ νεγείου. Ὅη ον πῃ: οι ἰείασνα, τυ μΐοΒ ἀγο ἰπ δοι6 οάἀϊιίοπθ δἀάἀδὰ δὶ ἴῃ6 
δπὰ οὐἨ δδοὴ ὈΟΟΚ, ᾶἀγὸ οπιττοὰ Ὁγ Ῥγοΐδαϑονγ Ψ ἀπ, ὧ8 Ὀδίῃρ οὗἁὨ πὸ 860 10 {Π|Ὲὼ (τ βεδη γερά θυ. 
70 ἰλε ἰεαὶ αγε δωδ)οίπει ἐδε πιογε πηροτίαπὶ υαγίοια τεαάϊησα; τὰ ἴῃ δοῖμθ πιοόγὸ ἀΠἜου τ Ρ]δο68, 
ΑἸ] 186 νγίδείοηβ τπδὶ οου]ὰ Ὀ6 ἔουμὰ δγὸ οαγοία ἢν αίνοη. ΤΉθδ6 ναγίουϑ γοδϊῃρθ ἃγο ἰϑκοη 
ἔγοτλ ἐμ Το] ] δἰ οῃ8 οἵ Βίϑῃορ ἮΝ αἰϊοη, αταῦα, Μετ πεοῖν, Ὅτ. Κομοίοοιι, 6 Εοεϑὶ, δηοὰ ἢ γ. 

ΧΧἕ. 



θ16 Ἡδεύτοιο δ δῖε8. 

Ἡοΐπιοα. [Αἱ {86 οπὰ ἷ5 γίνη ἃ σοῃοΐδο Ὀπὺ Ὑδ πδΌΪς }1πὲ οἵὗὁἨὨ Μ583, δπὰ οἀϊ(ΐοπβ. Τα ἰοχὶ ἢ 
1ηαι οὗὁἩἉ δὴ ἀογ Ηοορδί, ἕγοτι Ὑὶο ἢ {Π0 οαὐὐίοῦ 885 ἀδραγίθα ΟὨΪΥ ἰππ ΠῚΠΘ ΟΓ ἴδι Ὁ]δοαα, ἰῃ 
ΨΥ ΒΙ ἢ τῆδὴν οἴπογ οἀϊζίοπϑ μαδὰ ργοοϑάθαὰ Ὠΐπι, δηὰ Ὑΐς ἢ ἀΓῸ διιρρογίοα ὈΥ ππτπδγοῦϑ δπά Ὑετῦ 
νοΙΒΕΥ δυϊμογιίοθ. ΤΉΘΓΘ ἀσὸ σΟρί68 ΟὉ ἤπθ ῬΆΡΘΥ ἰῃ ὅνο., ὙΜΙΟΒ δὺῸ ὙΟΣΥ ὈεΔυϊ Ὠ], ἀεμὰ δἰδὸ 
ΤΟΥΙΥ σΟΡί68 1ῃ 4ἴ0., τ Εο ΔΓΘ ὙΘΓΥ ΓΒΓΘ. 

20. ΒΙΌ]α Ἡδφῦγϑιοδ, οσ ἐμ Ἠρῦγονν βογιρίαγοβ οὐ 86 ΟἹ Τοδίδιοπέ, τβουϊ 
οἰπῖϑ, δἴϊοσ (86 ἰοχί οὗ Κοπηϊοοῖι, τὶ 86 οἰϊοῖ νασίουϑ γοδάϊηρθ, βεϊθοϊθα ἴσοῖῃ 
[- οοἸ]αἴίοη οὗ ΗἩΘΌΓΟΥ τη θυ βου ρῦ8, ἴγοτὰ ἰδδΐ οὗ 1)6 Ἐλοββὶ, δῃηὰ ἔγτομι ἴμ6 δηοίοπὶ 
ΨΟΓΒΙΟΠΒ; 8Οσοιῃρδηϊοα ψ||0} Επρ 8} ποία8, ογιτοαὶ, ἢ] οσίοαὶ, ἀπά οχρίαπδίοτυ, 
βο]θοιοὰ ἔγομῃ [86 πχοϑὲ ρργονθὰ βποϊθηῦ δηὰ τηοάθσῃ ΕἸΠρ] 88} δπὰ Εογείχη ὈΪΌ]1οαὶ 
οΥ158. ΒΥ Β. Βοοτηβουυ, ἢ.}, Ῥοηϊίείγαοι δῃὰ 1,οπάοῃ, 1816. 2 νοἱβ. 4ϊο. 

ΤῊῖ8 Ηρῦγον ΒΙΌ]6 τνδ8 ρυ Ὁ] 1886 οτὶ αἴ Π4}}ν ἴῃ ραγίβ, (Π6 ἢγϑβί οὔ τς ἢ ἀρροατοᾶ ἴῃ 1810. [ὲ 
οοηίδὶΠ8, ἰπ ἃ οοηἀδηδοὰ ἕογπι, {πὸ βυδίαποασ οὗ [9 πιοδβὲ ν᾽ υδ Ὁ]. δηὰ Ἂχ ροηβῖνα σοῦ. “ Μγ. 
Βοοιδγονι [88 ονυϊάθπε]ν δραγοὰ πο ΠΥ ΘΧΡΘΏΒ6 ΠΟΥ ΔΌΟΙΣ ἴο ξαγχτίδιι ὑμ6 βία ἀοηὶ πὶῖπ 1π- 
᾿ογοδβίϊηρ οχίγδοίβ, ὙΠ] ἢ ἀτα οδἰσυϊαίοἀ ἴο «βϑ18ὺ ΕΠ 88 Ὑγ6}} 1π ἱπιογργθσ 88 ἴῃ οὐαί πὶπρ ἃ 
οὐ εἰσὶ δοαυδίηίδηοθ Ὑγ} (ἢ 6 οἱ χίηδὶ ἰοχί. Α ροοὰ ρῥΒ]Π]οϊορίοαὶ! ποῖ 18 ΓΘ] ΘΏΟΥ οὐὗὁἨ πιο 
πηροσίδηοο ἰονναγὶβ ἴπ6 οἰ ποϊἀδιίοη οὗὁἩ 4 ἀϊΠἔῆςυν Ῥαδδασο ἴμδη 8 ἴοηρ ἱἐποοϊορίοδὶ οοπιτηεπί, 
ὙΚΙΟἢ 18 οἴρθῃ ἢ Ὶ|6 Ὀδιῦον ἐμδῃ ἃ ἀοίαὶ! οὗἨἁ σΟὨΓΑΓΥ ορίπίομβ. ὙΠΟ 158 ον άθηςν δοπῖὲ μδσζαγά 
οὗ δἀορίΐηρ ἔδηο ἃ] απ οοπ͵]θοΐυγαὶ σογγθοῖΐοΠ 8 ἰῃ 8ὸ οχίθηβίνα 8δπ υπάογίακιπο 848 ἐπα, τὰ δ! οἢ 
ἦθ ΠΠΠΟΡΕ 'γ σοπιρὶϊοὰ ἔτοπιὶ ῥγθοθάϊηρ δυΐμογβ οὗὨ δἰπιοδὲ δνυθῦῪ ἀδϑοτὶρίϊοῃ. ἈΚΑΙ͂ΠΕΕ τ ῖ8 
ἀδημογ ἔπ βοῦτί ον οἵ ἐμ6 οἀὐϊοτ᾿Β ἰαάρτηθηΐ 848 Ὀ6ΘΠ ἃ ΡΟΎΘΙΝΙΙ ργοίθοϊζοη ; δπὰ 85 Ὠϊβ νον οά 
οὈ͵θεῖ ν᾽ 88 (Π60 50] ἱπδίγαοίίοη οὗ [86 Ρυτοθδθοῦ οἵ 88 ὈὴΟΟΚ, 86 88, ἰῃ ἃ οοπηπηθπ 806 ΠΠΔΏΠΕΓ, 
ΒΟΓΟΙ δῃοα ἷ8 ρα Ροθο.᾽» (Εεϊοοξίς Εονίον,, νοΐ. υἱὲ. Ρ. 83. Νοὸν ϑοῦίθβι) ὙὍμὸ ἔγρθ 18 ΕΓ 
οἶθδγ; δηὰ ἴδ ρορίϊςδ] ρμαγίβ οὐ ἴπο Ηοῦγον ΟΣ ΡΙΌΓΟΘ ἀγο ὑσχίπίθα ἴῃ οπϊδις ἢ 8, δοοογάϊηρ ἴο 
[πὸ ἀτγδηρθηιθηΐ ργοροϑοὰ ὈΥ Βίβμορ [ον ίμ, ἀπὰ δἀοριθὰ Ὁγ ΑὐοΒὈῖϑμορ Νϑυγοοσθθ. Ὑοσε δΓὸ 
ςορὶ 68 ἴῃ τον 8] 410. [866, ΟὨ [ΐ8 οὐἰξίοη, τ. αν ἀβομ Β10]1οαὶ Οὐ οῖβαι, νοὶ. 1. Ὁ. 169.} 

[21]. ΒΙΌΠ4 Ηδῦταϊοα. ἘΔ. Βααβτεβ. ]οηάοῃ, 1820. ἘΕὯρΡ. ϑ8νο. 
Α βίογοοΐίτρο οἀὐϊτίοη οὗϊαπ στοργϊ θὰ ; ὙΟΓΥ 8181} ἴῃ δἷζθ, δῃ ἃ οΑρϑΌϊο οἵ Ὀοΐηρ ἱπιουίδατοι 

ὙΠ νδγίουϑ ἰδηχυδροα. ΤῊΘ γαγίδίϊοη5 οὗὁἨ ἐμ6 βαπιασίίδῃ Ῥεηίδίθας διὸ ργοῆῖχϑὰ, Ὑδοσο ἰδ 
4160 8 Β᾽ πλ1]ὰγ οαἑτοη πὶϊουΐ ροϊη(8.7 

22. ΒΙ10114 Ἡφῦταϊοα βοουπᾶυτῃ οδἀϊοηθιη Ενογαγὰϊ ν᾽ δη ἀοΥ Ἡοοσδὶ, ἄθηυο το- 
οορῃϊΐᾷ οἵ οιμοηαΐα ἃ 5 υἀα ΑΙΜΑΝ, Πἱηρυε βαηοίς Ὠοοίοσο. ἘΔ ῖο πουὰ, 
Ἰοῃησὰ δοσυγαι δ. [Ι,οπάϊηὶ, 1822 : 1888 : ὅνο. 

ΤΒ6 οαὐϊείομ, οὐὗὁἩ Ὑῃΐοἢ ΠΘΓΟ ἃγα σορίθϑ οἢ ἢη0 ῬΑΡΟΥ, 18 δίεγοοίψρεα : ἴὶ ἷἰϑ ὑγὶπιοὰ αἴοῦ δῃ ἀν 
Ἡοορμτβ ἰοχῖ; 1 Ῥγοραγίης νοὶ ἤοσ 6 ργοββ, {πΠ6 Ἰοδγηοὰ εἀϊίοσ, Μγ. Ὁ Α]]επηαπά, κιδίοδ 
{πῶῖ Π6 ἀἰδεονογεά ποῖ ἔθυον ἤδη ἐισο λωπαγεα ἐτταία. ΤὮΘδο δ 88 σδγοί ἢ Υ οογτοοῖϊοα, δῃὰ ὃν 
τοροϑαῖθαά δηα τηοβὶ αἰοηεϊνο σου βίο ἢθ [85 οσθδρ8 ἀ0η6 4}} ἐπαὶ πυτδῃ ἱπάιϊιιίγν ἐἂπ δόςοπι- 
ῬΊΙ5}, ἰθ οτάθσ ἴο ὑγοάυοθ δὴ δοσυσγωῖα οἀϊίίοη οὐὗὁἩ ἴπ6 Ἠοῦτγονν Β᾽016. [ἢ δὰ αϊιίοα ἴο [6 σβϑγὸ 
ὭΓΘΥΟΙ ᾽ν Ὀοϑίοννοα Ὁγ [6 οὐϊΐοῦ, ον ΟΥΥ Ραρ6 {ῶ5 γουϊβοὰ (ΟΣ {{π|65, ΔΓ {ΠπῸ βίογοοῖγρο μἰδίεδ 
ὙΟΥΘ οαϑί, Ὀν ΡΟΥΒΟΠ8 ἔἈΠπΉ αν ἢ (6 Ἡοῦτον ἰδηρσιδρο. ἴδῃ ἀον Ἡοορ δ Ὠἰβί ΓΙ οΔ] βατὰ- 
Τα ΔΤ 68. οὗ [Π|ὸ οοηίοηίδ οἵ Θδο ἢ ἙΠΔΡΙΟΥ τ οηλἰο, ἴῃ οτάον ἴπδὲ [Π6 Ἔχρϑῆδϑο οὗ (6 ὈΟΟΚ ΤΥ 
ποΐ 6 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἱπογοαβοά. Ὅὴ6 τδγίουϑ τοδαϊη 8 δὰ Μαβογοίἷς ποῖθ5 ἅτ γογν ποεῖν δηὰ 
οἸδαγὶν ὀχ  υἱιοὰ δὲ (16 ἴοοϊ οὗἁὨ οδς]) ρβᾶᾷρο. [Προ ἐδα στ 0]6, {}π||8 οὐ οι πᾶν βδίοὶ Υ ὈῈ ργοὸ- 
ποιπορά οπ6 οὗ ἔθ τηοϑὺ Ὀοδυ 1}, 88 νγ 6 }}] 28 ἴπ6 ομοαροδὲ δά οη8 οὔ (6 Ἡδῦτονν δογιρίυγεθ 
ΟΥΟΡΓ ΡΝ 56, Τὸ 118 ἱ δοοιγδοῦ 8 ἰθαγηοὰ Ῥο δι δῦ Ὧ48 Ὀοτγηδ ἰοϑίοην. (ἴθ 
δον ϑῃ ΕἸ ΧροϑίΟΥ, Βερω τ θεν, 182ὅ, ν, 846.)}ὺ)ὴ ΤῊ δβοοοπά οὐϊιίοι ψγδ8 σδγθί } } γ σου ϊϑοὰ Ὀν 186 
αὶ Μτ. ΗἩυτγνὶίΖ, ἃ Ἰοδγηοὰ Φ8νν, δυῖδοῦ οὗ ἃ Ηοῦσχονν Οταιητηᾶσ. 

28. ΒΙ0]14Δ Ἡοργαϊοα Μδηυλία, δὰ Εχορίανρ Αἰδίαπυαπι δοουγαία [ἃ «“υἀ 
ΒΓ ΑΙΚΕΜΑΝΌ]. 1,οπάϊηϊ, 1828. Ιμᾶγρα 12τηο. 
ΤῊ 8. οἀϊιίοη οὗ {π6 Ἡοῦτγον βετίρίγοθ γα ῥγηξοὰ Ὁγ 186 1,οπάοῃ ϑοοίοιν (ῸΓ Ῥγοιηοιησ 

Ομ τ β Δ ΠΥ ἀπιοηρβὺ ἴμὸ δονβ, “ ἴῃ οοΟΙΠ ΡΠ Άποα πὶ [ἢ {Π 6 ργοὐιϊςεδ οὗἉὨ [Πο56 ἔοσ πτιοϑα ὑεπεῆὶ 
δ ννὰ8 Ἰηἰοηἀδά, ᾿ξ ἰα 5. γί ἢ Υ ἃ υειοίελ Βίδίε, πἰιμοὺς ἃ 8ἴη ἰς Ἐοπιδη ἰοῦ οὐ ἤχυτο. Τὴ 
δον 5 ἀο ποῖ {|κ ὕδη ἀογ Ηρ ἐἾ 8 οαϊξίοη, ὑυδοδυδθ ἃ τηαγῖ (7) ναὶ ἢ ΠΥ ἄθοπὶ 8 ογοαβ ἰδ 
τιϑεὰ ἴῃ ἴη6 ἰθχὶ ΔᾺ ἃ τηατκ οὗ τοίογοηοο ἴο {πΠ6 ποῖο8." ΤὨδ οἱ ἰΐοπϑ τποϑὲ ῥγϊζοὰ Ὁγ {πὸ δοντθ 
ἄγο {1|086 ΟΥ̓ ΑἸιῖ88 (866 ΡΣ Νο. ὅ. οὗ 15 1181); δηά ὕγοσῃ 1ν18 ϑεσοῃα οἀϊίοη. ῥτί θὰ ἴῃ 1067, 
1μ6 ἰοχὶ οὗἩἨ [Π6 Ὀγοϑθηΐ Ἡθῦγον ΒΙΌ]6 158. ἐδίκθη, υἱὲ ὁπ6 οὐ ἔννο νδσζίβιοπβ. “ ΕἼΟΠὶ ἐϊ8 5126, 
Ῥτίςο, διὰ (Π6 οοττθοίηθ88 οὗ ἴΠ6 ἰαχῦ, {Π|8 Ὀοοῖκ νν}}} ὍΘ ἃ ἀφεαίγδ Ὁ δοαυλαϊτἰοπ ἴο ἴ86 ΟἨεἰπίϊδα 
ΤΌΔΕ οὗ ἴΠ|6 Ο]ά Τοβίαπηθηΐ ἰπ (8 οΥἹ ΚΙ πα] Ἰαηριιαρσο, γῆ τε ϊβμ68 [0 ῬΟβ8655 [Π6 υεισε᾽ ἑεσί. Βυς 
70Γ ΟΠ Δ] ῬὰΓ » ἢ6 τηῦδὲ ὮᾶνΘ ΓΟΟΟΙΓΒ6 ἴο Β]0]68 ἔγοα ἕγοπι ἴΠ6 ΜΙ Αϑογδβῇ, βιιςἢ 85 (ποβ6 οἵ 
ΔΙυηδίογ, δηά ἴπ6 αυδτγίο οἵ βίθρῃθηβ." (Φον δι Εχροβίίοτ, δ ἱ]γν, 1828, νο]. χ ιν. ὑρ. 356. 858.) 

24, ΒΙ01|4 Ἡδῦταϊσα βοουπάπτι οἀϊΐοποθ 908. Αἰ ΐῶ, Φομδηπὶβ [,ουϑάσδη, “20. 
ΒΟ ἢ 8. ἈΠ ογυπίαὰ6, ἐπι ρσίπιὶθ Ενογμασὰϊ δὴ ἀν Ηοορδῖ, τϑοθπβυϊ, βοοϊϊ ουπι 
ῬγΟΡ ΘΕ σΑΓα πη ΓΘΟΘΉΒ. πὶ οὗ ΘΧρ αἰ ϊοποῖ οἰανοπιαῦς Μαϑοζοίμίοδηι οἱ ΒΕ Ὀϊηϊοδια 
Διά Δυρυβίυ9 Ηλην. [,1|0516, 188]. ϑνο.; 1884, 12 1η0. 

ΤΙ ἰοχὶ οἵ γη ἀογ Ἠοορίν 15. Βοσ ΡΟΪΟΌΘΙΥ 10] ονγοὰ ὉΥ Ὦγ. Ἠδβη, τ8Ὸ δ68 σαγοία ἢν οοῦ- 
Τεοϊοα [6 ἐγ ροσταρίοδὶ δῦσοσβ ἰῃ δὴ ἀθγ Ηοορε 5 οὐϊου, ΒοΙΔ οὐϊκίομδ ἂγὸ διογοοιγροὰ ἔζυξα 
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ἃ ὯΟῪ δηὰ Οἶθα ἢ μὰ δἰπροϊατ ποαίηθ655, δ ἃ δῖθ Ῥγίηἰϑὰ οὐ ζοοά βῬᾶροσ. Τῇ ἀυοΐθ- 
οἶπιο ὉΠ ΤΊΟΝ Μὰ 8 δ κόμα ὉΥ Εγηοδὶ τεδοσὶοκ Ομ αῦο8 Βοδοπη}} τ. Α.8 411 τλ0 Ἰαΐο οἀϊίοτα 
(ϑαμη δἴοπο Ἔεχοθρίϑά) ανϑ ργείδγσγοά ἴ0 (Ὁ]] ον [86 Ἰυάρσπιεηὶ οὗὨ ἴδῃ ἀθγ Ἡοορῆϊ, πὶ ἰοχὶ ταν 
ΒΟΥ 6 τοζαγάϑὰ 85 ἴ0 ἰαχίιδ γοσθρίυδ οὗ [86 Ηοῦτον ϑετὶρίαγοβ. 

25. ΒΙΌ]1Α Ηδρτγαῖοδ, ὁχ τϑοθηβίουα Δ. ΒΠΆΉΝΙΣ, οὐαὶ δ᾽ υἱχαιᾶ Ὑεγβίομπο 1,δι]ηᾶ. 
ΤΠ Ἰρδῖο, 1838. 2. ἰοπιῖδ, ϑνο. 

26. ΒΙΌ] 14 Ηδῦταϊοα, δὰ οριϊαιαγυπι οαἀϊζοποπὶ ἤάθῃ, βατησλα ἃ] σοηϊὶα τϑουϑᾶ. 
ϑοοϊοίαίαπι ΒΙὈ]σαγυσα δυμηρίϊθυ8Β. Βαβι]θ, 1827. δ8νο. 

27. ΤΑ ΒΙΒΑΙΑ ΔΙΠΛΑ. Αηὺ Εάϊοῃ οὗ [86 ΒΙΌ]6 [ἴῃ Ἠοῦτον δπὰ ἴῃ ατθοκΊ, 
σοπίβ πΙηρ 8 Οοπιθίπαϊοη οἵ ΤὙΡοταρῃ 8] Ηδὶρ8 δα ΕἸυοϊἀδιίοηβ, (Ἀς 1 αἰπρ, 
ὈΥ ἃ οοπορθηϊγϑαοη ποῖ δἰ Βογίο αἰειηρίοα, (π6 (ὐγδπηπιδίϊοδὶ Ασαυϊβιτοη οὐ {116 
Οτὶρῖπαὶ ΤΑΠΕύδ κε. [Β͵ Ετϊοαγίοἢδ ΒΙΑΣΟΒΙΟΥΒΚΥ, ΡὮ.}). Ῥασγί 1---11Π. οοη- 
ἰδ ηρ ἴμ6 τοὺ τΠιτγ- ΟἿ Ρ08481π|8.} Ἰωοπάοη, 18.8---44, 4ϊο. 
ΤῊ 6 οἀὐἰξίοπ τὰδ οοπητηθηςσοὰ Ὀὰὲ ποὶ Τςοπίϊππρά : ἰξ ργοπιβοὰ ἴο δἴογαὰ τυ ἢ α5δϑίβποθ ἴῸ 

Ἡοῦτον δἰυάλοπίβ. ΤΏ6 ϑορίυαρίπὶ ατοοῖκ ἰγαπβϊδείοη ἰδ Ὀ]δοϑὰ ἰη χιαροβίζίοη νεῖ ἢ οδοῖ 116- 
ὈΓΟ πογά. ὙΏς τοποσίηρϑ οἵ Αααΐ]α, ϑυτηιδοῦυϑ, ΤὨοοἀοίϊίοη δηὰ Οἵ Γ δποίδηϊ σσϑὲκ ἰγδη8- 
Ἰἰαΐοτβ διὸ δὰ ἀϑὰ ἰῃ δι4]]6Γ ὑγρο, αῃὰ δσὸ ἀδειηιδίϑα Ὁγ ἐμοῖς γοβρϑοϊΐυθ ἰπ|{14] Ἰοςίοτβ, κ- Σ. Θ. 
ΤῊΘ σοτκ ν)αϑ ρτίπιϑὰ ΟὨΙΥ͂ ΟὨ 006 5ἰἀθ οὗ ἃ Ρδβο, Ὁ 1:6 σομνθηΐθῃςθ οὗ δίπμἀεη8 νυ ἰϑαϊης ἴο 
Ὑττὶ 6 στη πλΔ [104] ΟὈδοσυδίϊοῃβ δηὰ ἐγαπϑἰδίϊ οῃδ ἰμο ἘΠ 8}. 

28. ΤΏ Ῥραΐτηϑ ἰῃ Ηδθτγονν, τηϑτι σα!]Υ ἀγταηροὰ Ὁ ἴ86 Βον, “. ΕΟΟΘΕΒΒ, Μ.Α., 
Οχίογά δμὰ οηάοῃ, 1838, 1884. 2. νοΪϑ8. 1 20. 

ΤῊΐδ ΥΟΥΥ ὑδ6[] οὐϊξίου οὗ [πὸ Βοοῖκ οὗ Ῥβδὶ π|8 8 ὑθδθ }}γ ῥσίπίθὰ, Ὑοϊ. 1. ςοπίδὶ πὸ (88 
Ἡδδγονν ἰοχί, τρθ τ ΔΙ διγδη μοι δοοογάϊπρ (0 ὑμ6 ρἷδη ἴο νγϊο Βίδῃορ 1Ἁ,ονγί 16 {Π}6 ταῦ 
ἴῃ ἰ8 1,βοΐατοβ οα ἨθΌγονν ῬΟΘΕΥ, δπὰ ὙΜΪΟΒ Ὑγ88 ϑυ ὈΘΘΟΌΘΠΕΥ δαορίοα Ὀν τ. Κοπηίςοιζ ἰπ 
᾿ΐδ Οὐ ἶοδὶ Εα οι οὗ ἴ86 Ηοῦτον ϑοεσίρίυγοα, διὰ ἴῃ ϑοηθ σοϑρθοίδ πρτονοά Ὁγ Ὦτ. Φαδπ ἴῃ 
ἷ8 οαἀϊιίοη οὗἩ 1π6ὸ Ηῦτγονν Β[0]6. Ὑοϊὶ. 11. οομαίϑίβ οὗ ἴνχο ϑββαυβ: 1. Οπ {6 (δαγαςοῖοσ ἀπά 
Οοπείγχιοίίου οὗὁὨ Ηδεῦγονν ΤΟΥ ἐς ἈΠ ὡ. Οπ [Π6 γατγίουβ οδάϊησε οὔ ἴπ6 τοῦτον ΒιΌ]6. ΤΊιο86 
ΔΙῸ ζο]ονγοὰ Ὁγ ϑοῖοοῖ γασγίου Βοδάϊηρβ οὗ [26 ΒΟΟΚ οἵ Ῥβδίπιβ, Νοίθῃ ου ἴδ Μεοιγίςδὶ Αὐγδῆρο- 
τοδηΐ οὗἩ 186 Βα] ηλδ, απὰ Νοῖϑϑβ (ς ον οτἑεῖς 41) οὐ {88 ἰεχί ἰἴ86 1, ΤὨΪΐδ τοϊασηθ 8 οοποϊυἀοά 
ὉΥ ἃ ϑῃοζέ ποίϊοβ οὗ (86 Απιυτοδίδῃ Μδηυδογὶριὶ οὗ 116 ϑιγγίδο Ὑογδῖοη οὗ πὸ Ῥβδ] 18. 
[ΤῊ8 ΔρΡρϑδσβ ἰο ὕῦ6 ῃ6 Ὀδδὲ ϑβροοϊπηθῃ μι 85 δνϑῦ δρροδγοὰ οὗ ἃ ὑοοῖκ οἵ ("6 Ηδῦγον ΒΒ ὉΪθ 

οὐ τον σονίϑοὰ. Τθθ οἀϊίοτ᾽ Β ἀδδίδι οοσυττοὰ δὶ {86 ἀχὸ οὗ 78, τ 8116 1118 νο]. τγψῶϑ ρβδδδίῃς 
ΚΒβτοῦσ ἴδ. 6 ρΓ688: δυπο, 1856. 

29. ὉΠ. ἼΒΌ. ΤῈ Βοοκ οἵ Ῥβαϊΐπιβ, Ἠθῦτον δπὰ ἘΠΡ] ΒΒ, ἀσταησοα ἴῃ ρΑΓΆ]]16] 
Οοϊυπθ. Ἰιοπάοη, 1848. ὅϑιηδὶ} ὅνο. 
Α Ὀοδα ΠΥ ρεὶηἰοθὰ δηὰ οοηνεπίοθης οἀϊξίου Ὸγ ἐ86 ροοκοῖ οὐ {80 1 ΌτΑΤΥ : 1ὲ σοπίδίπα [86 

Ἡδῦτον ἰοχὶ οὗ ἴπ6 ΒοοΙ οὗὁὨ Ῥδβδ] 5, δυο! ν τοργίἰθὰ ἔγοση ὕἵδη ἀθγ Ἡοοχλ οὐ οη ρΡαὺ- 
Ἰδμῃοά ἰῃ 170δ, δηὰ {μὸ δυιίβοσίϑοα ΕΏ κ᾿ 5} ὑγδηδιαἰίοη, ἔγσοτα [86 αἱ οι ῥγίηιθα ἱπ 1611. 

[80. ΒΙΌ] 4 Ἡφοθταϊοα δὰ ορίπηαβ θα! ηθ8, ΠΠΡΠΙΝῈ Ἐνογαγὰϊ δὴ ἀν Ἠοορμὶ 
δοσιυγαΐθ ΓΘΟΘηΒ8 οὗ δχρσεββα. Ουτγανὶῦ Ο. α. α. ΤΉΒΙ.Β, Ῥτγοῦ, [1 ρδἰθηβὶβ. Ἐμάμῖο 
δβίθυθοῖγρα. 1,1ρ5ϊ1886, 1849. 8ν0.] 

[Τὸ {8686 εὐϊοῃβ οὗ {86 Ἡοῦτονν Β1Ὁ]6, Ἔσρϑοὶα γ ἰθοβα τὴ νασίουβ τοδάϊηρα, 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Βυ υ] οἰ πο (86 [0] ] νη τοσκ : --- 
ἴῃς Ἡοῦτον ἰοχὶ οὗὨ ἰδ 6 ΟΙΑ Τοβιδαθηΐ, τον βοὰ ἔγομι οὐ Ε16 8] ΒΟΌΤΟΘΒ: Ὀοϊηρ᾽ 80 

αἰϊοιηρὶ ἴο ρῥγοβθηΐ ἃ ρΌσου δηὰ τηογα οοσγθοῦ ἰοχῦ ἴθδη {86 σϑοοϊνθα ὁπ οὗ ὅκα 
ἀον Ηοορδῖ, ὮὉΥ ἴΠ6 αἰὰ οὗ (86 Ὀδδὺ οχ βίϊηρ πλδίθγ!δ]5; πὶ 1Π6 ῥγίποῖραὶ ναγίουϑ 
Γοδαηρβ ἑουπὰ ἰη Μ5Κ., δποϊοπὶ νουβίοῦβ, 965} Ὀοοΐκα δηὰ ἩΓΙΌΘΓΒ, 1616, 
υοϊΔΏοηΒ, ὅς., ο. Βγ ϑειθοὶ νυ δον, Ὁ. Ὁ. οὗἩ 16 Τ]ηϊνθυϑιυ οὗ ΗΔ4]]6, δὰ 
[.Ὁ. Ιμοπάοῃ, Βαερδβίεσβ. [1866.] 8νο. 
ϑοιηθ ῬΡΟΥΓΟΠΒ οὔ {πὶ8 γα π|θ ΤΥ ὍΘ0 ΓΟπὶ ὙΠῈὮ ἃ ΤΟΥ ΟἿ οὗἉ ἱΐ πο ἀρ ἴῃ (ἢ6 

“ 7Ζουτπδὶ οἵ βεαογοὰ 1, οταίυγο᾽᾽ ἴον ΑΡσί!, 1806, νετ το ὈΥ (6 Ἰαῖο ον. Φομη ὉΓΒ, ὮΟ86 
Ἡδοῦτον Εβδι (οσ 8 Ὠοϊἐοϑὰ δῦονϑ. 

[ΤῇῆἯε ζοϊοισίηρ᾽ τοοτᾶε, ἰλομρὰ ποί εἰνίοίϊν Ἐθιτιοκδ ὁ (λὲ Ἡεύτεισ Βιδῖε, λαῦε δεοη 
ἐλιι ποίιοεὰ ὃν ΔΙ͂ν. Ηογπο, αδ ροτίϊοτμδ ϑρεοϊαϊῳ ρτεραγοά 70᾽ ἰλὲ ιμδὲ 97 ἰεαγπεν.} 

1. Τὴ Γπυοεϊ ποασ Ηρῦτονν δηὰ Ἐρ θα ῬΒΆ ΓΟ : ἴθ ποι ἴμ6 Οοπβίγαοιίοι 
οὗ ΘΥ̓ΟΤῪ Ὑνογὰ ἰβ ἱπαϊοαδίθα, δπᾶ ἰδ Εοοι οὗ δβδοῖ ἀϊδθυϊησυϊθμοὰ ὉγῚ 186 ἴ86 οἵ 
Βοίϊονν δῃά οἶμον ΤΎρεβ. 1ῳοηάοῃ, 1846. ὅϑπ)8}} 8νο. 

ΤΒο ἰοχὶ οἵἉ ἵδη ἀδγ Πρ ἰβ αἷδὸ δἀορίοά ἴῃ (μὲ6 οἀὐϊιίοη οὗ [8 Βοοκ οὗὅὁὨ Ῥβδαίπιβ. ΤῈΘ 
βοῦν ἸοιίοΥΒ τὸ ἀϊδίϊη ἰδ ΕΥ̓͂ ΒΟΙΊονν ἴγρθδ, δξογ 1π6 τηοῖμοά οὗὁἨ Ε}148 Ἡυζίετ, ἴδε τοοί 
τουμδἰ πἰπρ ὈΪδοὶς ; δῃὰ υγῆθγενοσ ἃ γαάϊςδὶ Ἰθτῖογ 88 Ὀθθμ ἀσορροὰ ἔγουι ἃ πογὰ, ἱξ ἰ9 ἤδΝ τ πῃ 
ΒΙΩΆ}] ἴγ 09 δθονο {80 ᾿'π6θ. ΤῊΘ Επρ] δι ἰγαπδιβείοῃ μδδ Ὀθθπ τηϑὰθ 85 Ἰΐοτδὶ 85 ἰξ οουὰ ὕε, ἴο 
ὍΘ ΡΓΔΟΤΟΔΙΠΥ υϑοίαϊ ; ἀπά (π6 στοαίδδε ροδαὶ Ὁ]6 ὑπιίοττωὶ ον δ85 Ὀθοα Ὀγοϑοσυοα ἰῃ σοράθσίῃς [89 

χχϑβϑ 
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Ἡοῦτον ἱπίο Ερ κι, ἨἩΘΌΓΟΝ δἰ πάσηίο Μ1]}} βπὰ ἐπ 8 ομδαρ δπὰ δόδο .}} γ ὑτὶ πἰοὰ νοϊπηιε ἰο 
δ6 ἃ ν δ᾽ υδ}]6 στάση [108] δἰὰ ἰπ γοδάϊης (Π6 Βοοῖ οὗ Ρβαΐπῃ ἴῃ (ἢ οΥἱχίηδὶ Ἰδηρτιαρο. 

2. Μιοιοτιπὶ ΒΥΤΉΗΝΕΕΙ 1τὲ αν β τορὶβ, δἷνσα Απαὶγεὶβ Οτιοο- Ῥγδοῖοδ 
Ῥβαϊ πόσαι ; απ γοο68 ΕἸ γαθαὲ Ἔχ] Ισϑμίατ, 80 ΘΟΩΒΘΏΒΩ8 Τοχιῶ8 βου συτι Ῥάγα- 
γδαδὶ Οδαϊάδισα δὸ ϑερίυδριηία Ὑιγοστππὶ [πιογργοίϊδιίΐομθ Οὐβεοα τη ηϑίΓΑ ΕΓ. 
ἀ δννεν, 1660, 1664, 1679, ἀϊο. ; ΤΊρσυτι, 1664, 1670, ϑ8νο. ; ΟἸαβχυδ (ἴῃ «ρα 
δοδάριῃὶο 8), οἱ Ἰοπάϊηϊ, 1828, ϑνο. ; 

Βγιβ ποτ δ ἴντα αν 18 ἢ 88 ἸΟΠΒ ὑπε ΚΠΟΥΤΏ 88 ρΟΓΏΔΌΒ [16 πιοδὲ ναϊαδθϊο μοῖρ ἴο ἴδ οτὶ ἴσα] 
δηὰ ργατητηδέϊοδὶ βίαν οὗ ἴδ Βοοῖκ οὗ Ῥβαϊπιβ' ὙὍϑο σοργίηϊξ, δὲ (μ6 πηϊνογαι εν ρσθϑδ οὐ ΟἸδδβρον,, 
ἐδ ὙΟΓΥ Ὀεαθ  α]. 

8. ΤΙ γτε οὗ Τϑαυϊά ἢ οὐ δὴ Απαῖγβϑὶβ οὗ {86 Ῥραΐηδ, ΟΥ̓ εἶσ 4] δἀπὰ Ῥτγδοῖίςαὶ ; 
ἴο ψΒΙοδ ἰθ δἀἀοὰ 6 Ηρθῦτον δηὰ Οδμαϊάθε Οτγδμιλδσ, ὉΥ ΥἱἹοϊοτίπυβϑ Βγίπποσ, 
Ὑταπδίαιθὰ Ὁγ (πὸ ον. Τμοπιαθ ὯΒε, Α.Β. Τὸ πο ἃτα δάάθά, Ὀγ 1886 Ὑτγδηβ- 
ἰδίοσ, ἃ Ργαχιϑ οὗ [86 Βτδῖ οἰρμῦ ρῥϑαΐπηβ, δρᾶ ἴδ Ὁ] 68 οὗ (86 ἱτιροσίθοξς νοσῦ8. Ὀυ- 
Ἰῖῃ δηὰ ],οπάοῃ, 1686. 8το. 
Α τεδηϑδιίοπ οὔ ἴδ 6 ργοοθάϊηρ ποῦῖ, νὴῖϊ ἃ ἔδυ οεϊδείοτβ, απ νυ ουϑ ἱτορτονοι θη β, Ἡπὶς ἃ 

τουδὶ ἰηογεδδο ἰΐϊ8 τ 8]06 ἴο {86 ὈΪΌ]οΔ] δἰ ἀοηξ. 

4. Ἡεοῦτονν Βοδαϊηρσ 1,ΘΒ8ΟῺ8 : σοηϑίϑιϊηρ οὗἨ ὑπο ἔγϑί [000 οπαρίοσβ οὗ ἔμα Βοοῖς 
οὗἩἨ (ἀδποβίβ, δᾶ ἰδ οἰρθιῃ οὈδρύον οὐὗὨἨὨ [16 ῬΥουεσΌ9, πῖ ἃ ΟΥ̓ πιδίσαὶ Ῥγαχὶϑ 
δηᾶ δὴ [πιο υ ἸΠΘΑΥΥ Ττδηβὶδιίοη. Ιοπάοῃ, 1846. ὅϑ΄1τηΔ]} ὅγο. 
Τα ἰθ οηθ οὗ [86 τηοδὲ ϑοΐαὶ Θ᾽ ΟΠ ΘΏΓΆΓΥ ὙΟΥΙΚΒ ἤογ ἴπ9 ΗΌΓΟΥ ᾿δηρτιαρο ἩΠΙΟΏ Ὧδ48 τοὶ 

δρροαγοὰ σῇ ἐπΠ6 ἀοδίμη οὐὨ αἰάϊπρς ὑδκχίηηοτθ ἰῃ {πὸ βίσαγ οὔ ἴμ9 Ἡοῦγον Ἰἰαηρτιαρα. 9 
εὔγον ἴοχὲ [5 ῥγίπίθα ἩΠῸ Βοί]ονν πὰ Ὀΐδοῖκ ἔγροβ, ἰῇ ογάθν ἴο αἰδεὶπρστιὶϑ (6 τδαΐοδὶ δηὰ 

Τοττηδίζνο Ἰο ίογθ ἰτουρπουῖ. ΤΔ ἔοττη οὗ Οὐ τ σογὰ ἰ8 σου ρ] οἰ 6Ἰ Ὁ πα γεοὰ απὰ ρτϑπιτηδῖϊ- 
ἙἈ}Ϊγ οχρίαἰηθᾶ, δηὰ ἰΐ5 τοοῖ ἰηάϊοαϊθα ; δηὰ νδγίουϑ ὑγροχγαρς ΑἹ] δἰμχτϑ δ.Ὸ ἰηϊγοάποοα ἴο 
ἐλοϊπιαῖο [Π6 ἸΔΌΟΟΥ οὗὨ {86 δϑιυάορηῖ,. ΤΠ6 ῥτοηπυηοίαιίοη οὗἁὨ ἔιο Ηοῦτον ογὰδ 8.86 Ὀδο κίνοη 
ἴο δδ5ὶβί ἰπ δοαυϊγί ρ᾽ θύσΠΟΥ ἰῺ τεδαϊΐπς 6 ἰδηρσυᾶχο. 

ΦὙ͵ὸ ἀουὺϊ τπδὶ (Π6γῸ οχίϑίδ ἰἢ ΔΩΥ ἰδημυᾶρο δ Εἰγοὶ Ἠοβάϊπρ ΒΟῸΟΚ 80 Ἄοομιρὶοίθ ἱπ 41} 
Τοϑρϑοὶθ 88 [})}͵18 δαταΐγαυ]θ {116 σοϊαπιθ. ΒΥ ἃ ὙΕΥΥ͂ ἱπρϑηίουβ, δῃ, 88 γὸ Ὀδ]ΐονθ, πον εἱ ἰγρο- 
Ἐτϑρἷςα] οοηϊγίνδησο, 1 το δῇογάδ [6 βδίπάθηϊ δὴ ἐπέμίδίθα ρογοθρί οι. οὗὨ [86 σἰγαοίιγο δυὰ 
το απΐδηι οὗ [Π6 ΗΘΌΓΟΥ πογὰϑ δπὰ ρἤγαδοδ. 

“Τ8ὸ ποῖο8 ἃ16 υϑὲ ναὶ 10 οὐρῇ!ϊ ἴο Ὀ6 δΔηὰ ΠΟ ΤηοΓῸ ; οορίουϑ ἰῃ ἰηζοττηδίΐοη, δὰ συςοίποὶ 
ἶπ ἴογηο. 6 ἀο δοῖ οχδρβογαίθ ἰῃ ἱπ, οὔτ ὑο]εἴ, (ἰΒδὲ τὶ ἢ (86 ποῖ οὗ [π18 τωδησδὶ, (6 
γομὴς ΗἸΘΌΓΕΥ ΒΟΒΟΙΔΣ ΠΙΊΔΥ͂ ΟΟΙΊΡΓΕΔΘ ἴπο ἰΔΌΟυΓ οὗ ἀδΥϑ ἐπίο ὨοΌΓΒ, ψγὸ τοῖϊμϊ δἰ πηοδὶ βᾺὺ 
τοαϊπυῖοϑ." (Εογοίσχῃ Οὐλγίου! Υ Εονίον, ὕδηυδγυ, 1846.) 

ΒΕΟΤ. ΤΠ. 

ἙΡΙΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤῊΒ ἨΕΒΗΖΕΟ-ΒΑΜΑΒΙ͂ΤΑΝ ΡῬΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 

1. ΟἿ ΒΙΘΤΟΡΜΟΒΙ Οπιλ Ηύτῶ ϑαπιδσ δηδ: ἢο00 οδὲ, Εἰχοογρία Ῥοπέδίθυςὶ 
Βαιηδγι ληθ Ὗ' ογβί οἶδ, οαπὶ 1,β01]ηἢἃ Ιηϊογργοϊδιομθ πονὰ οἱ Απηοίδοῃ! 08 ρΕΙΡα- 
ἴυ15. Εὐΐαπὶ ταιγαίϊσα ϑϑιηδγιδηδ σΟρίοβὶδ Ἔχ θιρ  θ Σ]υδίταῖα, οἱ (]οϑβδγ πὶ, 
δοιὰ ἱπᾶοχ ουδοσυα. ΟἾΖῳ, 1682. 4ϊο. 

2, ῬεηϊδιίθυοδυΒ Ηοῦτγο- ϑαιηασ δηυδ, οδδσαοίοσο Ἡοῦτδαιοο- μαϊαδῖοσο οὐϊέυϑ, 
εὐγὰ οἱ διιάϊο Βοπ͵. ΒΆΝ ΕΥ, 5.1Τ.Ρ. Οχοηΐ, 1790. 8νο. 

ΤῊΘ ἰοχὺ οὗ ἴΠ0 Ηροῦτιϑο- ϑαπηδγδίασι Ῥοηϊδίουον, ἩΒΙοΝ δ ῥεϊπίθὰ ἰῃ Βϊδπορ Ὗ διἰου 5 
Ῥοϊναίοις, ἀοϑοσί θα ἴῃ ΡΡ. 718---717. ἐν γα, 45 ὈθΘα δἀορίοά 85 ἴῃ ὈΔ5ἰ5 οὗἉ [8ὲ5 οὐϊτίοι, ἴο πὲς 
ΒΑΥΕς ΠΘῈΒ δορὰ ναγίουβ το ϊπρδ ἤγοτι Ὦσ. Καομπίςοι δ οἀὐϊτίοη οὗ ἴπο Ηεῦτον ΒΙὉ]6 δἰγσεδὰν 
ποίὶ 

ΒΕΟΤ. 1Π. 

ΣΑΟ-ΒΙΜΙΙῈ ἘΘΙΤΙΌΝΕ ΟΥ ΜΛΝΌΟΒΟΚΝΙΡΤΥΒ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΞ ἩΕῪ ἘΒΒΤΑΜΕΝΤ ΟΝ ῬΑΈΤΒ 

ΤἘΒΈΒΕΟΣ, ΑΝῸ ΤῊΒ ΒΒΡΤΌΛΟΙΝΤ ΟἈΒΕΞΝ ΥΕΈΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊ ΟἿ ὙΒΘΊΑΜΕΝτοῦῖ 

Α. Τε (οάος Αἰοκαπάρίπειδ. 

1. Νονυτὰ Τοβίαπιθηίατα Οτέθοῦμι, ὃ Οοάϊοςα ΜΆ. ΑἸἰοχδηάσιηο, αὶ Ἰωοπάϊηὶ ἴὰ 

Σ᾿ ΓΙῸ πιυβὶ Ὅ6 τοπιοι ετοὰ ἐμαῖ [88 τηοδὲ ἱπιροτίδης οάϊείομϑ οὔ (8 Ῥεηίδίσαςν τὸ ἴποθθ 
᾿οηἰδὶποὰ ἰη 1,5 δδγ δὰ ΑΙ Οἢ 5 ῬοΟΪΥαΙο 8 ἀοβοτὶ υοὰ ΒΕΟΥ Ἰν 
" ΤῊ ΒΉ ΠΟΥ} 18 ὅτ ἱπάϊσαϊοα ὈῪ 188 Ἰοϊ[ογ8 οὗ 186 δ᾽ ρῃδὺοί, ὉΥ ὙΠ οἢ ΓΏΘΥ δτὸ Ὁδ08}}ν 

ς Ν 
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ΒΡ] οἰ μοοὰ Μυϑοὶ Βυιδηηϊΐοὶ δδθογναΐυν, Δοβοτίρίαπι ἃ σαγοῖο σοὐοίγοδο Ἶ οΙτς. 
]μοπάϊηϊ, οχ Ῥγοὶο Φολπηῖβ ΝΊΟΒΟΪΑ, ὑγρὶ8 ὁ Δοἰκβοηϊδη!8, 1786. ἘοΪϊο. 
ΤῊ ΐδ 5 δη οἰοζδηί λο- τι 1}6 οὐ ίοη οὗ (86 ΑἸοχδηάτίδη λίδπυδονίρι τ ΒὶοΝ 5 ργοϑοσνοὰ ἴῃ {10 

Βυίεἰδὲ Μαδβουπι, δηὰ 8 ἀεβοσί θὰ πὶ {86 ἑοιπδὺ ραγὶ οἵ εἰ ΐ8 7ο)., Ρ. 1562. δεφ. ἴκοῃρ, ὑδίοτο 
Ὅν. Υγοϊάς οχοοιῖθά ἐμὶ8 οἀϊίίοη οἵ ἵμ0 Νονγ ΤἸεδιδπιθηῖ, ἰἃ μδὰ Ὀ:6ῃ πιρροοίεα ἰο Κίης 
ΟΒδυΐοϑ ἴ. ἰο οϑυϑθ ἃ ἴδ ε- 8: 1}}}6 οὗ ἴ6 ἐπέὶγο Μ8. ἴο Ὀ6 οηρτανοὰ. Βυϊῖ ἴδ ἴτὰ 66 δπὰ 
ναὶσο οὗ διιοἢδ δὴ υπἀογίδἰκίηρ ἀο ποῖ ἄρρϑᾶγ ἰ0 αν Ὀθοπ πηάδοχοίοοὰα --- ἱ Ἰ6δ5ὲ ΤΠΘΥ Τότ ποῖ 
ἀυὶγ δρργοεϊδιοά ---- ὮΥ ὑμδἷ τηοπδιοὺ : δ {ΠεοΓοΙΌΓΟ τοδιϑοὰ ἴο ἤδυο ἰὶ ἀοθο. ΤΒ6 οἰγου πιβίδηοθ ἰδ 
(ἢ π8 τεϊδίοα Ὀγ [86 ἱπαυδίγίουβ δ ΠἸΘΌΑΓΥ ΑὐΌτον, ἴῃ ἢἷδ ἱποάϊςοά “ Βοπιβίποϑ οἵ (ἀϑῃ δὲ πιο δὰ 
διυάδίαπηι6,᾽" ργοδοσυϑὰ διιοηρ [86 βίόονπο Μ88. ἴῃ (Π6 Βειείδη Μύδουτα, Νο. 281. {0110 169. 
ὙΥτ πα ὁπ {πΠ6 ἀϊθρυϊοά εἰδιδο ἰῃ 1 Φοδῃ ν. 7. Αὐαὖτον δΑγ8: --- 

“ Τ[ε [ἰαδἱ οἸδῦ5ο οὗ ἐἰΐ8 Ὑ 6786 ἰ8 ηοἱ ἰουπὰ ἴῃ {πὸ δηςίδηὶϊ Μ88, οορίθ6, 6. . (Πδὲ ἰῃ {6 Ὑδιΐοδι 
1ὐῦγαγν, δπὰ γο Τοοῖδ ΜΆ. ἴῃ 855. δ δπλθϑ᾿β [,ΌΓΑΤΥ δηὰ οἴποτβ: δΔ8 ἐξ 18 ποῖ ἰἱῃ δὴ οἱὰ Μϑ8. ἰπῃ 
Μαράδιθα ΟοἹΪ: [Ότγασυ ἴῃ Οχίογτά. Τῆηδί δἱ β.. 8 1168᾽8 νν88 βοῃϊ 88 ἃ Ῥγεδοηί ἰο Κίηρ ΟΠ δ7168 
1:6 ΕἸγϑῖ, ἔσο ΟὙτ λα, Ῥαίγίασικ οἵ Οομβίδηςπορ]Ὲ: 85 ἃ ἦοτγοὶ οὐ ἴμαὶ δῃιαυλν ποὶ δὲ ἴο ὃὉ8 
κερὶ δπιοηχεὶ [πῆσο]8. Μτι.. ... Βοδβα (ἰγδηδίβίοσ οὔ ϑιδι 3) γὰ8 Τυΐογ ἴὸ γο Ὁ. οἵ Μοη- 

Βοῖξ μἰπὸ [π6 ραοο [οἢ 
τποῦτἢ, πο πιδὰθ εἰπὶ 1 ΤΑΓ -ΘΟρΟΥ δἵ 8.. δ δῃη688: 6 ἀφείγοὰ ΕΚ, Οδδ. 1. ἴο ὍΘ δἱ γϑ 
οβασγάμο ἴο δυὸ ἴξ οὭργανοη ἰῇ ΟΟΡΡΟΓ ρμ]αίοβ: δηὰ ἰοἱὰ δἰπι ἱ νψουϊὰ ςοϑὲ ναὶ 42200, Ὀπι δἷ5 
Μαὺ νουϊὰ ποὶ γίοἰὰ ἰο ἰξ. Μτ. Ηοβ5 βαγὰ “τμδὶ ἱξ γουἹὰ ἀρροδσο ρἰογίουθ ἢ Η ἰβίοῦυ, δίϊογ 
μα Μαῖσν ἀφδίῃ.᾽ “ ῬΊ8ἢ, δαγὰ δο, “1 Ἴσᾶγο ποῖ ὙΠ41 {πον δὰὺ οὗ τπὸὼ ἴῃ Ηἰδίογυ πΏθη 1 δαὶ 
ἀοδά.᾽ Η. Οτοιίμα, 7. ὦ. γοκλίαβ, Ηοἱηδίιδ, ὅς. ἢανθ τοδὰθ Φουγῃουδ ἰηἴο Ἐπρ]δηα, ᾿ἀνβαμυ 
ἴο οοττοςῖ ἐμοῖς ατεοῖκο Τοϑιαπιθηΐδ ὉΥ τἷϑ ΟΟΡΥ ἰὼ δὲ Δ4πιοβ᾽ 8. ὅὅ. ΟἾγ.  γθη βμαγὰ τας 86 
πουϊά γαῖαν πανὸ ἰξ οηχτγανοὰ ὈῪ δὰ ΕΏρτανοΓ (Πδὲ οου]ὰ ποῖ πηἀοχείδηᾷ ΟΓ τοδὰ (ἀσγϑοῖς, ἰΒδη 
ὈΥ ομθ δαὶ αἀἰά." 

Ιῃ 186 τοίρτι οὗ Ομασίοβ 11. (ἢ 6 ἀορδί χη οὗ ῥυεϊπίης {Ππ|86 τηδηυδοτὶρὲ ψγὯ5 τοδιπιοὰ; δηὰ (ἢ 
οὐϊίηρς οὗ 16 ἤλο- ϑ᾽πι}}]6 88 ἴο αν ὑὕὑθθῃ οοπῆάερα ἴο ἴΠ6 Βδν. Ὦτ. ϑ: 1, ἴο ῆοπὶ ἴΠ6 Κίης 
Ῥτοπιθοὰ ἃ σαποητΥ οἵ ΥΥ̓ ̓πάϑοτγ, οὐ οὗ ΤΥ δϑί ΠλΪπϑίοτ, ἴῸσ Ὠθ ἰδ ουγ. Βαΐ, ἔγοπιλ δοῖηδ οἰγοι πλϑίδῃοθ 
οὐ Οἴδογ Ἡὶσ ὀδπηοὶ ΠΟῪ δὕθ δϑοοχίδιηθα, 1815 ἀφδίστι τγῶδ δραπάομεά. (δ οοά᾿Β ΑἸ βοη 
Οχοηίςηϑοδ, νοὶ. ἰΐ. οοἱ. 1020.) 

ΤΒο νδ]ὺθ οἵ δῦς δὴ υηποσίδ πα 888 Ὀθ6η Ὀδ(6Γ πηδογβίοοα ἰῃ ΟΥ̓ ΕἰΠ1|68: δηἀ ἐδ Β τ 188 
Ῥδιδιηθηξ ΠΟΌΪΥ συδγδηϊοοα πὸ Ἔχ ρθῆδο οὗ [6 Εδο-δἰπι}}6 οαἰίοη, το ἢ δ χϑουϊοὰ πος 
ἴδ6 οἀὐϊίοσομὶρ οἵ [80 ον. Η. Η. Βαῦεσ. 8699 δῇ δοοουηὶ οὗ ἰξ ἱπ Νο. 8. ρ. 680. ἐκ). 

ΟΥ̓ γν. ννοϊάθ᾽ 6 ἔδς-ϑί τ] οαἀϊτίοη οὗὁἨ ἴ6 Νὸν Τοβίδιημθηί, ἔπσοῖνο σορίεϑ ψ6ΤῸ ὑγίηϊοὰ οἵ 
νοϊϊα). Το ἔμο-ϑἰπιῖ]ο 1186} 4118 ἴνγο πυπάγρα δηᾶ αἰχίν ραρθβ: δηὰ 86 ῥγοΐδου, οοπιρτίϑί 
{ἐνοηῖν-γὸὺ Ῥαρθ8, οὐ Δ1ὴ8 8ῃ δοζυγαίθ ἀοδβογίρίϊοη οὗὨ [86 δίδηπδογίρί, {Ππ|8ὲταῖθ ὈΥ δὴ θη- 

νἱπρ' τοργεβθητίηρ [86 8[}]6 οἵἉ πτί ἐἰπρ ἴῃ γσίοιδ τηδηυδογ μία. Τὸ (16 ἐδ δι) οθὰ δῇ οχδοῖ 
ἰδὶ οΥ̓͂ ΔΙ} ἴω γΑτίουβ τ δά! 68, ἰῃ οἰ ΣὨΥ-Ὡὴ9 ῬδρΘ8; Ἐδο γϑδάϊῃρ 15 δοσοπιρδηϊοὶ ἢ ἃ 
ΤΟΠΊΔΓΚ, ΕΠ δὴ δοοουηΐ οἵ πὶιδὲ ἢ18 ργθάθοθδϑοτβ Φυηΐ8 (ἑ 6. Ῥαίγίεἰς Ὑουηρ), Βίϑμορ 
γγαϊ οι, Ὧν. ὅμἐι διὰ ταῦθ, δὰ ἈΝ᾽ εἰδίοἰη, Βαά ρμογίζονιηοα οἵ πορϊοοίοὰ. Τα ρῥγοίλοο οἵ 
 οἱάε, δηὰ ἐι:8 ςοἰἸϑοϊοη οὗἨ νδγίοῦδ γοϑ ϊηρθ, γογὸ τοργίηϊοα, πὶ ποῖθα, ὈῪ Ῥγοίδδϑου ϑροδῃ, 
δὶ ],οἱρείς, ἰῃ 1790, ἰῃ ϑνο. Τὸ οοτηρ]οίθ (18 Ρυ Ὁ]! οδιοΏ ἰὨογο δου] ὕὈ6 δα ἀδὰ [Πα (οἰ ον ίης : 

1.5 Αρροῃάϊχ δσδὰ Ἑάιοηθ Νονὶ Τεβίδιμθπὶ αγϑοὶ ὃ Οοάϊοα ΑἸοχδηάγί πο 
ἀοβογιραὶ δ 6.6. ὙγοΪάς: 'π αὺυᾶ σοηθποηΐυν Ἐὶ δπίδ Νονὶ Τοβίαυμοπιὶ ͵υχίδ 
Ἰπιογργείαίίοπθηι Ὠἰαϊθοιὶ δα ροτίοτιϑ ΖΕ σγρίὶ, φὰς ΤΒοδίοα νοὶ Θδμϊ ἴσα ἀρροϊϊαῖατ, 
ἃ (ὐοα. Οχοπίῖθπβ. πιαχὶπια οΧχ βω ἀοδβατηρία: συμ ᾿δβογίδιϊοηθ ἀθ Ὑαγβίοπθ 
ΖΕ γριίδοα. Ουΐθυδ δι) ολλον Οοαϊοΐδ Υ δἰἰοδηὶ (ο}]αἴο. Οχοηὶ!, ὃ Τγρορταρῆθο 
ΟἸδγοπάἀοπίβδηο, 1799. ΕῸΪΪο. 

ΤῊϊ9 νοσῖὶς ᾿γ88 ργορδχδὰ (ὉΥ {π6 ὈΓΘΆδ, 88 (δ΄ 88 (86 Οο8ρε] οὔ 81. Γυκο, δη ἃ ῥγἱηϊοᾶ ὑπᾶον (86 
οὐ ογβδὲρ οἵ Ὧτ. ἰγοίάο; ὙὯΟ 4190 ργοραγοᾶ [ὉΓ ἴθ ὑγοδβ ἴῃ Βωμίαϊο [ὙΠεὈδὶς Γγαχπιθηΐβ οὗ 
δι. Φομ π᾿ 5 αοδροὶ. Αἴ Βδ ἀθεθδθα ἴ8μο ἀα]εχαῖοβ οὗ μ6 ΟἸδγϑῆ θη ργϑδθ, ἰη (η6 [Πηἱν γον οὗἁ 
Οχῶσσά, οοπῆἀοα (μ6 οοταρ!οἰϊοη οὗὨ ἰλ6 νοτῖς ἰο (86 ον, Ὦτ. Εοτγά, δὲ (μδὲ {ἰπ|9ὸ Αγδῦϊς τοδάθσ 
ἱπ (86 Τὐηϊνογοίγ, υπὰοῦ ῃοδο οδγα ἐξ πιδὰθ 118 Δρροδγαηοθ. ΑΥ̓ΟΣ ἃ ὑγοίδοθ ἰῇ ν Πἰοἢ ὮΧ, 
Ἑογὰ ρκῖνοβ δὴ δοοουηΐ οὗ {Π6 ποτῖκ, (Π6ΥΘ 18. δὴ οἰδυογαῖο ἀἰβϑοσίδιϊοῃ Ὁ Ὦν. Ῥ)οΐά6, ἰῃ ἐὮΓοΘ 
δουϊΐοῦβ. ΤῊ ἄγϑι δοοϊίοη ἰγοαίβ ου ἴμ6 Οορίίο δὰ ϑδμίάϊς [Μορ ἰἷς ἀπὰ ΤΒουδὶς  νογαίοηβ 
οἵ 106 ΟἹὰ Τεκιδπιοηΐϊ, δμὰ οἢ (86 ἰοχῖβ ἔγοπὶ ὙΔΙοὮ ἴΠο56 ΨὙΘΓΒΙΟἢ8 ἬΟΤΟ πιδάθ. [Ι͂η Ὦγ. Ἰοἱ 68 
λυάστιθης {Π0} ποθ οί ταδάθ ἴσγομῃ (86 Οτϑοῖς, δηὰ δοσυσγαι ον ἜΧΡΓΟ89 [86 ῬὮΓΑΔ68 οὗ 100 
δορίυλχιης νογαίοη, Ἀοϑὶ οὗ ἰῃθ δα αϊῖοηδ, οπι᾿ βδίοηβ, ἀπ ἰγαῃϑροϑι θη 8, ὙΠ] ἢ αἰθέρι δ 
{πῸ ϑοριυδρίηϊ ἥγοτα [ῃ6 Ηοῦχον ἰοχί, ἅτ (ἰδοογηῖῦ]θ ὈΟΪΒ ἰπ ἐμ Οορίϊς [ΜοπρΒ εἰς] διὰ ἰῃ 
ἴη6. ϑαμίάϊς [Τμορθαὶς 1 ναγϑίοῃβ ΤΌΘ ϑϑοοηὰ δοοίίοη ἰγθαίβ, 1. Ου ἴμὸ (οριῖς [Μειηρδίτὶο] 
γογδίοη οὔ ἴ80ὸ Νον Τοειδιηθηΐί, δηὰ οὐ ὃν. ἮΝ 1 ΚΙΏ8᾽8 οαϊιίοη οΥ̓͂ ἰ; δηὰ 2. Οἡ {86 δεομίίαϊς 
[Τμοῦδὲς  νογδίου οὗ ἴδ Νον Τοδίαπιοπὶ, δηὰ ου ἐπ δη ΟΣ Υ οὗὨ ὈοΙδ νογϑίοπθ. [}ἢ {86 (ἰγὰ 
Βοοίίοῃ Ὦγ, γ᾽ οἱάθ ρίνϑα δὴ δοοουῃὶ οὗ 6 γϑγβί ἢ οὗ ὅπ 6 ΔΡΟΟΤΥΡΑ] ὈΟΟΚ8 οὔ ἴδε ΟΪά απὰ Νονν 
Τοδιίδιμθμίδ τ Ἀἰοἢ ἃΓῸ αχίδπί ἰῃ οὶ Ἰδησυᾶρεδ, Ὅμὸ δαμιάϊς [ΤΒοὈδὶο] γαρτηθηΐδ, ὙΠ} ἃ 
1,μδιΐῃ νογδίου, ἱμθὴ {Ὁ]]ονν, δὰ ἐμ πνοσὶς οοποϊ 68 τι Ὦτ. ΒΟΏΓ]ΟΥ 8 οοἸ] αἰΐοη οὗ ἰπ6 γαιίοδη 
ΤΩΔΏδοτὶρὶ 80 ΤᾺΓ 8ἃ8 τοὶ δίεβ ἴο ἴμ6 Ννν Τεβίδπιεαί. [866 δῦονς, Ρ. 161.1 Ὁτ. Εοτγὰ, ὑμι6 οἀἰογ, 
8.88 ϑαρρ]!εὰ ἰμγθο ῥ᾽ δίθϑ οὗ ἴδο-ϑί πὶ !ς φρθοίπιθηβ οὗ βδῃϊάϊο τππδηπβογὶ ρίβ. 

2. Ῥπαϊἑογίαπι ασθθουτ, ὃ Οοάϊοςα ΜΒ. ΑἸἹοχαπάγίπο, αφυΐ μοπάϊηὶ ἱπ ΒΙὈ]οίμθοα 
Μυρδεοὶ Βυϊξαπηϊοὶ δεϑοσυδαίυσ, Τγρίβ δὰ δι τ αἀΐηοτα ᾿ρϑίυ8 Οὐάϊοὶδ ϑογρίυχ 

χχέά 



680 Ονγεοῖς Τοςρίαπιεηίς. 

βάο! ον Δοδοτρίππι, Οατῇ οὐ Τ᾿άῦογο Ηδηγὶοὶ Ησσγυθῖ ΒΑΒΒπ, Α. ΜΙ. Μυδοὶ Βειίδη- 
πἰοὶ ΒΙΌΠοΙΒοοασ. [οπάϊπηὶ, 1812. ΕὉἾο. 

ΤῊΐδ ἷἰσ δὴ σχαεῖ ἔδο-αἰπ}}]ὸ οὗ 86 Ὀοοῖς οὗ Ῥπαΐγοδ, οτη ἐμ6 Οοὗοχ Αἰοχδηάγιταν Ἡ δὶς 889 
Ὀδδη δἰγαμμὶν ποιἰοοάὰ. ΤΠοΓΟ 8 ἃ οἰδοπὶι οἵ δὺουϊ πἷπο ἰδανϑα ἱπ {ἢ 6 οι χίπδὶ ἘΕΡΉΜΤΙΡΕ ἔγοτα 
Ῥααϊπὶ χἰϊχ. 19. ἰο Ῥραΐπὶ ἰχχὶχ. 12. Τῆς ἔγρεδβ διὸ 186 βϑίηθ 88 ὙΓ6ΓῸ προοὰ ἴος Ὦσ. Ἧ οἱ θ᾽ 8 
ἔδλο- εἰπιῖ]ο οὐἑέοη οὗ [πὸ Νὰν Γεδίδηγοης, δοιοϑὰ ἰὼ Ὁ. 679. Νο. 1. ΤΏ πυπιῦογα οὗ [86 ῬΒ4]π|5 
δηὰ νεῦδο8 ἃτὸ δβιιυ)οϊποά αἱ ἴ86 ἔουϊ οἵ ἴδε ἰι οοηγοηῃίοποο οὗ τείόσσοηςα. Αρρτγορείδίο 
ταλγ 5 ἃτο ἱπιγοάυοσοά, ἴο ροΐῃΐ οἂἱλξ ποσὰ πνοδ μανὸ αἰ ποῦ Ὀδοοίοο ΟὈϊογαῖθα ἰῃ οοῦγϑθο οὗ 
ἐἴπγ6, οὐ αν Ὀθδ ἀοαοί χηθαϊγ ογαϑοὰ, οὐ ἩΔΙοἢ πανὸ Ὀδδ το- τὶ ίϑη ὈὉγ 8 ἰδίοσ δηλ, Αἱ (δ 6 
επὰ οὗ {6 τοϊωπιο ἔθ οτο 8 8 οοἰδἰΐοη οὗ 186 ναγίουβ τοδάϊημβ οἵ {1:0 ΑἸοχδηάσίδη Μϑ. οὔ 18 
Βοοϊ οἵ Ῥβαϊπιβ, στ 16 Εοπιδη οὐξιίοη οὗ [80 Ὑ᾽δίίοδη Ἰοχί οὗ [6 δορί πᾶρίηϊ, ῥγϊηίοὰ ἱπ 1587. 
Τπεῖνο οορίο5 οὗ (8 εἰεζδηὶ ἔδο- δἰ λϊο τσοτθ ῥείηιθὰ οἱ νοϊϊυπι, ἴο τίς ἢ (86 δΆτη6 
πυῖρῦοῦ οὗ οορΐο5 οὗ τ. ὟΝ οἱ 8 οὐϊιίοι. 

8. γείυ5 Τοδιαπιθηίαπι αταου ὃ Οοὐΐϊοο ΜΆ, Αἰοχδηάσιπο, αοἱ Ἰμοπάϊπὶ ἴῃ 
ΒΙΌΠοΒοοα Μυροὶ Βυιίδπηΐϊοὶ δϑϑοσυδίασ, ΤΥρὶβ δὰ δ π}}1υἀϊποῦι ἱρεῖυ5 Οοά!οῖϑ 
ϑεγρίυσε Αἀοϊ νος ἀσβογιρίυπι, Ουτᾶ οὐ Ἰάῦοτο Ηδησιοὶ Ησγνοῖϊ ΒΑΒΡα, Α. Μ. 
Τιοπάϊηϊ, 1816-28. 4 νοἷδ. 70]10. 

Αἱ ἐδο οἴοϑα οἵ ἷδ Ῥγοίδβοθ ἴο {6 ὑγϑοθάϊπρ ἴδε- βἰ αι] οὐϊίοη οἵ πὸ Βοοῖ οὗ Ῥεαΐπιν, πὸ Βου. 
Η. Ἡ. Βαῦες δηπουποοὰ ᾿ΐ5 ἱπίοηϊίοη οὗ ρῥγοἌοδοάϊπρ πϊ (0 ΟἹὰ Τοδίδπιθηΐ ἱπ ἃ δβίτλ αν 
ΤΟΔΏΠΟΓ: ὃδπὲ (δ ἰδ δ δῇ πη άογί αἰκὶπρ' ἴοο νϑβδὶ δηὰ ἰοὺ ὀχίοπαϊνο θῦ δὴ πηδομεδοορά εἰ : 
Ιῃ οομβοαθοθποοα, ὑμογοθίογε, οὗ ἃ πο ΠΊ ΟΣΊ Δ] ὈΥ͂ Μτ. Β., δοοοπά θὰ ὉΥ ἴπ6 τοοοπιεηθηάδεῖοι οὗ βενογαὶ 
ἀϊ οί αγιο8 οὗ [6 Απρ ςδη σατο, 88 Ὑ06}} 88 Ὀγοίθδβοιβ δὰ ποδὰβ οὐ Το οι Ὲ5 ἰῃ ἴμ6 ἵνο ὑηϊ- 
ψογϑὶτΐο5, (ἢ 9 Βγι ἰδ} ΔΓ δποπῦ οημχαχοά (0 ἀθ ᾿ 116 ἜΧΏΘ 1586 ΟὗὨ οοτρΙ οεηρσ 1818 πο Ὁ] ππογκ. 
866 [86 Μευλοσίδὶ δῃὰ οἴμοῦ Ῥγοοθοάΐϊηρ ἰῃ ἴ86 [ἐΐ ΓΑΓΥ Ῥαπογαπια, νοὶ. ἱ. Ν. 8. ὑρ. 466---478.) 
6 ἤγβι ἴἴγοο ὙΟΪπι6 8 ΟΟΙ ΓΙΒ6 ἐμ6 ΘΠΕτο ἰοχὶ οὗὨ ἔπε δοριπδρχίης ; δηὰ ἐδ θυ σι ἢ τΟΪ]ατηΘ 

οοηίδίηβ ἴπῸ Νοῖο8 δηὰ {μ6 Ῥτοϊοζοιθοπα. ΤΏ ῬὯΟΪ]6 5 ἐχϑου θα ἴῃ 8 ϑροηἀϊὰ {0110 αἷΖο, απὰ ἴῃ 
ΔΈΟΝ ἃ ἸΠΔΏΠΟΥ 88 (ΑἸ ΓΠΓΆΪΥ τὸ τοργοβεης ΕΥΡΣ τΒ οὗ [89 οτἰ χίπδὶ πηδπυβοσίρὲ. ὙΠὸ Βοῖῖοῦ [0 
τοϑόγνο {86 ἰάοη ἐΥ οὗἁὨ ἐπ οτρίῃδὶ, τ. Βαῦοσ 88 ἱπίτοάυςοα ἃ ρτοδίος ναῦν οὗ ἴτρε ἐπδπ 
γ. Δγοίάθ οου]ὰ οοπιπιδηςΐ [ῸΓ ιἷθ ἴδε- δἰ πλΐ6 οαἀϊτίοη ΟΥ̓ ἰΠ6 Νανν ᾿Γεδίδιηθης, ἰοχ το τ ϊιὶ 

πυμηογοῦδ ποοά-οΐδ. ΤΏ6 (δἱϊ ρίδοθβ, ΟΓ τάδ ἀσαθεβαυθ Οτ δι οη(8 δί {Π6 δηὰ οὗ ὁδοὶ θοοκ, δγὰ 
4150 γοργεβοηιϑὰ ὈΥ̓͂ πη68}8 οἵ ἔδο- 511}168 ἱῃ ποοά,. “Γΐδ {γῸΪῪ παιοηδὶ τοῦῖκ ἰ8 15 }}} Ἑμαγαῦ- 
τογίϑοά Ὁν ἴ)6 Αὐδό ψαζοῦ, δ “" Ορὰϑ ρῖδῃθ δυγοῦτα ᾿" (Υγοῖαβ Τορὶ. ατιο. ἰοπι. ἱ. ὑγαῖ. ὑ. ἵν. 
Ῥατῖβ, 1889.) ΤΏΟ οἀϊίοη νγλϑ ᾿ἰπυϊίοά ἐο ἔπσο Βυπάτοὰ πὰ δῪ οορίεϑ, ἰδ ΟΥ̓ ψ ΠΗ] Οἢ γα οα 
γψοϊυπι. Τα ὁχδθουίίοη οὔ [86 ὙΠ 016 οἵ (8 ποῦ] πηδογίδκίηρ 15 580} 45 σεβοοῖϑ [86 Βίρμοθὶ 
ἌἜγοάϊὶ οἡ [8Π6 ἰοαγηθά οαἀϊίον, δηὰ οἡ ἷβ ὑτίηἴογβ, Νἤίοσασγβ. Ε. δηά Α. ΤΑΥ]ογ. 

Ο. Τὴε ΟὐάεςΣ Ἐρῆτεπιὶ ον Ἐἰρλγωϑηιΐ. 

4. Οοάοχ Ἐρδγπιὶ ϑ'γτὶ Β ϑδοτρίαβ: βῖτε ΕἸδαρτοοπία Νουΐ Ταδίβτωθηίὶ, α Οοάϊοθ 
ἄτεξεοο Ῥαγίβι θη δὶ σο οὈοστῖιπο, ααϊητὶ υἱ νἱάρῖν ροδῖ Ομ γίδιι πι 88801}}}, Ἔσο δίαυθ 
οὐϊϊο Οοπϑιδηϊπυβ ΤΙΒΟΗΈΝΡΟΒΡ. [,21ρ51, 1848, Ἐ]ἴο. 

ΟΥ̓ ιἷ5 ῥγϑοίουβ πιδπυδοσίρί δὴ δοοουπί 8 σίνοῃ ἰπ ἔΠ6 ἵοττηοῦ ῥϑγί οἵ [πὶ8 νοὶ. μ. 166. ξεψ. : 
οαπὰ Ὦτ. Τιϑοδβοηάοτῆ [88 σοπίογγθα ΠΟ 8Π14}} ἕδυουγ οα (86 βίυἀοπίδβ απ ἸΟΥΘΓ οἵ ὈΪΌ] 1.4] ᾿Σογα- 
ἴμπγο ὉΥ {18 δρ!οηάϊ!ά ἔδε-δἰ πκὶ]ο οὐ οη οἵ (86 ἰοχὶ οὗ οὔϑ οἵ [86 πιοϑὲ δῃοϊθηϊ πηδηυβοσὶρῖ8 ς0ῃ- 
ἰδϊπίηρ ἴΠ9 ΗΟΙΥ ϑογίρέαγεθ ἴῃ (86 Οτοεὶς ἰδῆσυαρο. Ὑθ ῥγοϊοζοπιθηδ οὐ σοί. Τὶ ϑεβεπάογῇ 
ςοηἰδἰπ ἃ ἀοβογί ρτίοη οὔ 180 πιδπαδοσίρί, ὙΒῖ ἢ Βὸ 15 οὗἩ ορίπίου ψῶϑ γι ἐϑη ῬγΟΌΔΟΙΪΥ δὲ Δ]εχ- 
δηάτγία, οἵ οογίαἰπῖν ἰῃ Εσγρῖ, Ὑθηοα 11 τεϑ8 οδυτ οὐ ἤοπὶ Οοηδίδηπορ]ο ἱπίο Πἰα]ν, δηὰ ἰοῦσα 
ἴο Ῥατία. Εουγ ἀἰδογοηῖ δογίδ οὗ του τἰηρ ἀσὸ αἀἰθοονθγδῦϊο ἐπ (δ 8 τηδηπδογρὶ, νἱζ. 1. ΤΌΘ τοοϑῖὶ 
διιεΐδης (οοπταἰπίηρ 186 ϑορίπυδαί πὲ γογαίοα δηὰ {80 Οσθοὶκ Τοϑίδιηδηῦ), Ὑδὶοὰ (Π6 οἀϊῖον ἰ5 οὗ 
ορίπίοῃ ψγδβ Ἡγϊθα ἰὼ ἴὴ9 δέ} οοπίατΥ; 2. Το πυεης οὗ [πὸ ὅγδς οοττεοίοσ, ἡ θοτὰ ἢΘ 
ςοπ͵θοῖιγοθ ἴο ᾶνὸ Ὀθθη ἃ πδίϊνο οὗ ᾿Ῥῥἐιοίίηο, δηὰ πνῇοϑο τοδάϊησθ ὁΓ ἴδ πιοδὲ ρᾶγέ 
δίτοθ ὙΠ (Πο86 οΥ̓ [ἢ 6 ΟΟΠδΔη Πορο]ΐδη τοοοπδίου ; 8. ΤῊΘ τυ ηρ οὗ (6 δθοοῃὰ Τοττοοίοῦ, 
σο ᾿ἰνοᾶ αἱ Οοηδίδηϊίμορθ, δὰ γῆοϑο σοδάϊημϑ δ᾽ μοί μοῦ δατοα τὶ ἰΠοϑο οὗὁἨ ἴπ6 Οοπείδπεϊ- 
πορο ἴδῃ τοοθπβίοη ; δηᾶ 4. Τῇθ τὶ ἰης οὗ {μπ6 ϑυσίδο ἰσοδίϑοβ οὔ Ἐρἤγοι, ἀδδοοὴ οἵ ἴΠ6 
σΠ το δῦ [άοββα, γγῆ0 ἰδ πλοδί βθΠΌΣΆ ΠΥ Κηοντ ὈΥῪ ἴη6 παπιὸ οἵ ἘρὮτθπι ἐμ6 ϑυυίδη; ἴ0 πιδκ 
ΤΟΟΠῚ ΓῸΓ ὙὮ056 Ῥτοάυοίίοῃ, ἴΠ6 τηοοὶ δηοίθηξ τὶ τγ88 οταβοα, ἰῃ [860 ἐπ γίθοηΝ οεπίατν, γεῖ 
ποῖ 50 οοἸρ δον Ὀυὲ ἴπάϊ 118 τϑδάϊῃη σα σου] Ὀ6 δηά ᾿ογὸ ὁ] διθὰ, ἢγβὲ ἴοσ Καὶ Ββιδυ᾽ 5 οαὐϊξίοη οὗ 
Ὅτ. Μ|1}}8 Ογοοκ Ταβίδπιθηῖϊ, δηὰ ἐπ α ἠδδεῖν Ὑ 1} ρσίθαϊὶ ΔΟΓΌΓΑΟΥ ἴοὺ Υ εἰδιοἰ ἢ οἀποῦ. 
ΑἾΕΓ (886 οτρίημαὶ Ὑτϊεηρ δὰ ὕδοθ μος δ! ν τοϑίογοὰ, Τιθομβοπάοτί, 1} ρεγβουοσηνς 
Ἰδθουτ δπὰ ἱπάυδίνυ, ὙΠ ϊοῖ ἀγὸ Ὀόγοπά Ἀ}} ρτγαΐβθ, τοπϑγοὰ Π|8 ὑσγθοίουβ πιδηυϑοῦρὶ δοοθϑδὶ ὉΪ8 
ἴο 4}1 ὉΓΌ11081 βο λοΐαγ Ὁγ δἷ8 θοδυν! 1 Ἔχϑοπίεὰ ἱταηβοσὶρι οὔ 9 Νονν Τοβίαπιοηΐ μογίϊοη, ἰπ 
ὉΠΟΙ͂ΑΙ οὐ σαρί[Α] Ἰδῖτουβ. [ἀ 6118 ᾿ῆσοο παπάτοα δηὰ δἰχ ρβίοβ, ὙὨϊοῖι ἜΘ  ΔΟΙΪΥ αρστοδ Ὦ τΒοϑὲ οὗ 
1Π|ὸ οτγὶ σίηδ) πηδη δουρί, (6 σοητΓαοιίοη5 δηὰ ρυποϊαδίίου οὗὁἨ Μϊοϊι ΔΓΘ δεοσνδίο Υ αίνοη. Απ 
ΔΛρροηάϊῇχ οἵ ἢν ραξοβ σοηίϑίπϑ 6 τόδ σσβ ν ἰο ἢ πάνθ ῃχοοθοάθὰ ΔῸΠπι {πα ἤγοϊ δῃὰ δοοοηὰ 
σοσγθοίοῦβ, ΜΠῚ} οὐ Εἰ 4] το κα οἢ (ποῖ. ὙΠ 686 ΟΥ̓ ΟἾΝ8] ΟὐΒογν δ 0.8 δτὸ οὗ τθος ἱπιρογίδῃςο, 
δηὰ νοὶ! ἄδβογνο ἔμ αἰτοηϊίοη οἵ διΐαγο οἀϊΐοτβ οὗ (6 Οτοοῖκ Τοδίαπιδηῖ. Τα {1π|}15 ΠποσοββαγΥ 
τρ ρος ἴο {Πἰ8 ποξῖςο ἀ0 ποὺ δάπιϊξΐξ οὗὨ δὴν ἀθι41] οὗὅἁἨὨ [Π6 τοδάϊηρβ οοηίδίποά ἰὴ (8 Αρροηάϊχ. 

ἰ1ἢ τοβροςοῖ, Βονγονοσ, ἴο {86 πηυς ἢ ἢ ἰ ζαῖϑὰ ἀποδβιίοη υθοῖμοῦ Θὲ {πη ΟΓ ΘΕΟΣ (6οὰλ) :5 (16 
τοδάϊης ἱπ 1 Τίπι. 11). 16., ᾿τ. Τἰβομβοηάοτῆ ἀϊδβοονογοὰ 186 ἴγασθο οὗ [86 ἰγαῦδνογϑθα ᾿ἶπὸ οὐἁὨ 189 
Θίηῃ ΟΣ ΟΥΘΣ ἰπ (πο Οοάοχ ΕρἈσθπιὶ, 85 ΠΟῪ Ὀτουρὰὶ ἴο ᾿ἰμδῖ, (που ἰξ Βαὰ οβοαροὰ 189 
τ δοδίς πο οὗ Ἰγοἰδίοίη δηὰ ατίοβθδο. Ἦο ἰβ οὗ ορἱπίοῃ ἐμαὶ Ὁ {5 ἸΓΑΏΒΎΟΥΘο 11η6 ἀπὰ 1δ9 
Ἰωδικ οὗἨ δου τουδιϊο ΔΌΟΥΘ ΘΣ ργοοθοὐϑὰ α δεομποδ πιαπε, (μδὲ ἰδ, ἔγτοτα ἐμ δοοοῃὰ οοστοςίοσ, γ8ο 

ἌδΞε:ς Ἐφ κῶς -.-.-. -- --- -πτοὧἍαεν “πὶ πὸ τ -π - 
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Ἰνοὰ ἴπ [86 πἰπεἶι οαλἔΟΥΥ ς δηὰ μ9 διγί μοῦ βίϑίεθ μἷβ ορίηίοῃ, δϑῦ ἃ οαγείαϊ οΟ]]δὐ οι οὐ 189 
ΑἸ]οχαπάσίδη τηδηυδοτίριὶ τη (6 ΒτίΕἰδὶ Μυδουπι, (μαῦ ΟΣ ᾿νγϑ (Π0 τοδάϊηρ οὗὨ ἐξ ἃ8. »0}1} 88 οὔ 186 
οοάοχ τοϑογρέυβ ΕΡὨγπιὶ. (Ῥτοΐος. ρΡ. 89---42. ΕΧουτθυδ ἀθ 1 δὰ Τίπι. 11], 106.) Αἕὄὕἴλο- δἰ πι1]0 
οηστανίηρ οἵ (ἢ 6 οχ ΕἸΡΒΥπιὶ σοΠο  ἀὯ68 ΓΠ8 νοϊτη6. {Π 6 ΠΥΑΡΉΪΟΑΙ οχοσαίΐου οὗ ἩΒΙΟΒ 

ϑοῖβ {πο δἰ σοδὶ ΒΟπΠΟΌΤ οὐ 18 ρα] δμογ, Μ. Βογηματά Ὑδυςδπὶιζ, ὅππ,, οὗ 1 οἰ ρΖίς. 

45, Οοάοχ ΕΡδτθηιὶ Θγτὶ Βοβογίρίυθ: βῖνε ΕὙδριηθηΐα οίοσίβ Το βίδιη θη! 6 
Οοάϊοα ατεοο Ῥαγίβίθηϑὶ οϑ  θροστίπιο, χαϊη] αὐ νἱἀ δέν ροβὲ ΟΠ γβίαση βεβοῦ]!, ογυϊῖ 
δίαυο οὐ!άϊς Οοηϑίαπιίηυβ ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΥ. 1ωἰρ8ῖ, 1845. ἘῸΪϊο. 

Ἑοτίν-ἰἄγθοὸ {01105 οὗ 86 Οοἄοχ ἘΡὨτεοτιὶ ἈΟΟΌΘΙΝΙΙΕ ὕγασταθηίβ οὗὨ (8 ὈοΟΚΒ οὗ δοῦὺ, Ῥτο- 
γψογὺβ, Ἐσοϊ οϑἰαϑίοβ, βοηρ οἵ βοϊοιπου, διὰ οὐ ἔδο δροοσυρῃδὶ Κκ8 οὗ [10 ἸΥ̓Ιϑάοτα οἵ ϑοϊοτῃ ου 
δ οὔ (86 ὙΥΙϑάοπι οἵ 5:1:τ40}.,) ανο θη ὑψοῖ: Ὁν Ὧν. Τὶβομβοπαογί, δὰ 411] οπα παπάτοά 
διὰ ΤΟΓΓΥ ρδρεβ ΟὐἁἨΘ 18 ἴδο-δί π1}10 οὐ τοη οὐἁἨ ἴμ686 ἔγαρτηθπῖβ, [π δὴ ἀρρεπάϊχ οὗ ἐδ γι γ-δἰχ 

86 δᾶ5 ρίνϑη ἃ ςοηρδγίβοῃ οὗ (6 Ἐθδάϊηρσα οὗ [πὸ Οοάοχ ΕΡΒγοτ πὴ ἢ τὴ Ἐοδάϊηρ, 
ὍΓ ἴδπ6 τηοϑῖ ρδσί, οἵ 86 ἐεσέμι γεοερέμδ οὗ [Π6 ϑορίπδρίης Ὑοτγαίοι, δηὰ πὶ Οἵ ΕΡ οὐ ἐΐοδ] ἀοςι- 
πιοπίδ: δηὰ α͵80 δὴ δχρί δηδίίοη οὐὗἁἨ Β0ΠῚ6 ρϑϑβᾶρσοϑ οὗ ἴ8ο Οοὗοχ ΕΡἨ ται, τ ΠΙοὮ πόσο οἰτΠ Υ 
ἀιδίου ἰο ἀΘοΥΡΏΟΣ ΟΥ Ὑ6ΓΘ ἱῃδοου ΓΑΙ Υ πτίἴθ, Α ἴδο- β᾽ πλῖ]6 θηρτανὶπρ οὗὨ (118 τηδηυδβογὶρὶ 
οοῃο]υο8 (Πΐ8 νοϊυτης, ἩΠοΝ 18 οχοοπίθα ἰπ (Π8 βᾶπ|6 ὈδΔυ Ὁ] ΤΉΏΔΏΠΟΥ 88 1860 ΕΥΔΩτηΘη 8 οὗ 
6 Νον Τοβίδιηθηί. Εοῦ ἴπ6 ςοηνθηΐθηςο οὗ ΡΌΓΟΠΘΒΟΓϑ, ὙΠῸ ΣΔΥ δα ἰο Ὀἱπὰ Ὦγ. Το 6 ἢ- 
ἀογί 8 ὕπο ρυ Ὁ]. ΔΕ 008 ἱπ οη6 ψοϊ πιο, Β6 μ88 σίνϑῃ ἃ ζόπογαὶ {{16- ρᾶζα ἴο {μ6 Ὑ80}]6 ᾿οσκ. 

Ὁ. Τὰς Οράρ; Βοζα. 

ὅ. Οοάοχ Ἰδβοοάοτὶ Β6Ζθ Οδη τὶ κί θηϑ5, Εὐνδηρο]α οὐ Αοίδ Αροϑίοϊοσιτα 00π|- 
Ρἰοεΐθηβ, χυλάγαι8 ΠΙ6τῖ8, ατοοο- διϊηυ8. Αοδάδιϊα δυβρίσαπὶθ νϑπογαη δ [88 
νοϊυδβίδι 8 το] ααΐα8, δαπιλὰ αυΔ ἢἀ6 ροίυϊδ, δἀυταγανιῦ, ἀπο τας οαἱάϊ δ, οοα!ς 8 
᾿υἰϑίοτίαπι Ὀγεθῆχις, ποίδϑαιι δάγθοὶϊς, Τβοπιδ8 Κιριινο, 8. ΤῸ Ρ. (0]1. θῖν. δοβῃ. 
ἐς μὴ βοοῖιβ. Οδηιδοσίρι, 6 Ῥγοὶο Αςδάθαυοο, ᾿τπρ6η 318 Ασδαοϑηίθ, 1798. 2 νο]8. 
ΟΙΟ. 

Τα ἴδο- δ᾽ 1116 οὐ [80 Οοᾶοχ Βοζῷ (τ ἢ τηδηυϑοτίρὲ 18 ἀἀοβογ δοὰ δθονο, Ὁ. 170. 2:4.) 18 6Χ- 
ρου οά πῖτἢ τ. 6 πἰπλοϑὲ ἐγρορταρὮο 8] βρ᾽οπὰοασ. [ἢ ἃ ὑγοίδοο οὗ {ΝΘ Υ-αἱσῦ ραχοβ, [Π6 ᾿ολγη θᾶ 
οἀΐίον ἀϊδοῦδϑοβ (86 ὨΙΖὮ δῆ α ΕΥ̓ οὗ (6 πηδηυϑοσὶρί; [18 πδίασο δηὰ Ὄχορ]θηοο; ἰΐβ τηῖρτα- 
(ἰοη8: ἰἢο γασίουϑ Το δίϊοηβ οὗ ἐξ ὙΒΙΟΒ δγο Ὀδοη τηδάθ δὲ ἀἰβογοηΐ (1Π168; δηὰ σοῃοϊ 65 
ὙΠῸ} ἃ ν ΣῪ ὑτγίο ἀοδοσ ρώοη οὗ 6 τηδησϑογίρὶ 86], δηὰ δὴ Ζ71πᾶες Ο(αρίίτα. Τὸ (818 βαςοροάθ 
ἴμο ταχὺ οἵ {86 ΠΑΠΒΒΟΠΡΗ ὙΠΙΟΒ 18 ἀϊνϊἀοά ἰηΐο ἔγο ρδσγίϑ ΟΥΓὁ Ὑ  τΩθΒ; ἴπ0 τοὶ οπάϊηρν πὶ 
Ῥῆζχο 4{2., δηὰ {π᾿ βοοοπα οοηϊαἰηΐηρ᾽ 418. ἴο 828. Ορροβίίε ἴο 186 τηοάθτῃ αὶ ἀνά ρομε 
ΜΓ ΠΙΟΝ σοποϊ 68 (Ὧ9 Οὐδρ6]8 ου Ῥδο Οδή., 18 π6 ὁπά οἵἉ [86 ζδι ἱπ νϑγδίοη οὗ βαϊηϊ 0 ἢ πϑ ἐμϊτὰ 
Ἐρίϑι]6. Ῥαχεβ 829. ἰο 804. οοηΐδ]η Ὦγ. ΕῚΡΙ ἱπρ᾽ 5 ποίθβ. ΤὮΘ ἱπιρτθδϑίοῃ οὗ 8 ἴδο- 8: πι1}6 
85 Ἰπιϊθά 10 ἔνο Βαπάτγοά δηὰ ΒΕΥ͂ οΟρί68; ἀπά ἴξ [88 οἴδθῃ ϑο]ὰ ἴου δὶχ οἵ οἱρῃὶ ψυΐπθϑδ, 
δοοογάϊηρ (0 ἐδ6 οομαϊ ο δηὰ ᾿ἱπάϊηρ οἵ (0 οορίο8. Ὦγ. ΚΙ ρ᾽ηρ᾽ 5 ἴδο-δίτ}]6 ττδὲ οὐ ἰοἰβοὰ, 
Ὑ ἢ ρτοδί θυ σὶγ, ἱπ (86 ΜοΟηΛΌΪΥ Βονίον, (Ν. 3.) νο]. χὶϊ, ὑρ. 241---246. Αηὰ πὲθ ρΡγαίδοθ 
Ὑ48 δἰ(δοϊκοα, ἰΏ 0 ὙΟΥΣ ΘΟΌΤΙΘΟΙΒ ΠΊΒΏΠΟΙ, ἰῃ ἃ Ῥαιρἢ οὶ πε ἰοὰ “ Πεπιαγὰς ὁπ ἢ γ. Κιρίϊησ᾽ 
Ῥιείαςε ἰο εῖα. Ῥαγὲ ἰδλε ΕἾγεί. Βν Τδοπιας Ἑάιοαγας, 1,1..." ὅνο. 1798. ΝῸο δοοοπα ρδτῖ 
ΘΥ̓ῸΓ Δρροδγοὴ, 

ΑἸΈΒουρΡὮ 1.6 ἀχοσαίίοῃ οὗ [8 ποῦ ]9 υπδοτίακίηρ ἀϊά οὶ δῆδνγοῦ ἔπ οχ ρϑοΐδί:οῃδ οὗ δοϊὴβ 
Ἰοασηθὰ τῆθῃ, ἱπ οομϑθαιδηςθ οὗ σὙΒΙΟΝ ἰΐ τπτα8 μὰ ἰἢ σοπιραγαῖ νου ΗΠ0|10 Θοαἰἰπηδείο ΤῸΓ ΤηΔΩΥ 
οᾶγϑ, γαῖ 18 σδ]ὰθ 8 ΠΟῪ ΤΊΟΓΘ ἢ 080} ἀρργοοίαιοα. “.Α οτἱὶς οὗὨἨὨ ἔπ ὅτϑέ οο]ο τὶ ἐγ, τῆο ποῦ ὰ 
να ρἰδαϊγ βοϊζοὰ δὰ ορροσίαηϊί οχροβίηρ Ὀτγ. ΚῚρΡΙ μῦν, 88 ΠΠΔΌ]6 ἴο ἀοίοεϊ ἐπ 6 πτηδ]]οδὲ 

ΟΥΓῸΓ ἰπ πὸ ἰαχί. ΟΓΒΟΏ Μήτ ςοΟἸ]αι θὰ ἐπο Πρ αἰτα, ἙσΟΡΥ ὙΠ (86 οτἱρσίηδὶ πδηπδοσρῖ, δὰ 
[86 ΟὨΪΥ ἴλαϊ! 6 οου]ὰ ἀοίθοϊ νγᾶ8 ἴῃ ἃ είποίἊε Ἰοϊίο οὔ ἴ86 τηδγχίῃ. ΤὨΪ85 ἴδοί τουδὶ βΌΓΟΙΥ ὉΪδοθ 
[π6 νδ]υθ οὗ Τγχ,. ΚΊΡΙπρ᾽ 5 Ρυϊ]οαιΐου ΔΓ Ὀογοηῃὰ 186 χοδοὶ οὗ οοῃίσουοσαυ." (Βεῖϊ. Οὐ. νοὶ. 
χὶ. ρ. 619.) 

Ε. Τλλο ΟοάοΣ Ζαιμάϊαπεδ. 

6. Αοἰα Αροβίοϊοσιιπι ατθοο- αιΐπα, [,ἰογ8 Μαυβου] 8, ὃ Οοαϊοο Ἰωδυάΐαπο 
οδαγδοίον! θυ.5 ποῖ! 8 Ἔχαγαῖο οἱ ἴῃ Βί Ὁ] οἴμοοα Βοαϊοίδηδ δάβϑοσυδῖο, θβοσιρβιὶ 
οἀὐϊάϊαυς Τηο. ΗξΑΒπισῦθ, Α. Μ. Οχοπίθηϑίδ, αὐἱ οἱ ϑυτθοΐαπι ΑΡοβίοϊοσυμι οχ 
δοάφπηι οοἀΐοα δα ̓  αηχὶ. ΟΣοηΙ,, ὃ Τποδίσο Κ' Βα] ἀοπίδηο, 1716. 8νο. 
ΤῊ Οοᾶοχ [ιαὐυάΐαηυα, οὗἨἩ ποῖ ἐπ ἷ8 οὐϊίίοη ἰ5 ἃ ἐγαηδοσίρί, ἰ8 ἀοϑου θὰ ἰῃ Ὁ. 187. δεᾳ.» ὙΟΓΘ 

8 ἔδο-δὲ1}}]6 οΥ̓ (15 πιδπυδογὶρί ἰ5 σίνοη. Τΐδ 8 (ΠΠ:0 δοδγοθδί οὗ 4}} Μσ. Ηθδγηῃθ᾿ β ρυ ] Δεῖ ο 9 ; 
18:6 ἱπηρτοδϑίοῃ πανίηρς Ὀ66Ὼ ᾿ἰπιϊθά ἴο ὁ Ὠππάγοα δηὰὶ τ ΠΥ οορίθ8, δἱ ἐὲπ 88 Πρ 80 Β. Α 
ΘΟΡΥ͂ ἴν88 δο]ὰ δἰ ἴΠπ δυοίίοῃ οὗ (9 ον. ἢν. Ηοδι ἢ δ [ἰὔταγγυ, ἴῃ 1810, ἔογ (16 δυπὶ οὗ τ γίθθῃ 
ἀββθλε ἔνο ΘΠΠΗΡΚΕ: ἰξ ΠΟΥ͂ δοτϑ [89 ΨΟΓΥ Ὑ ΑΙ Δ Ὁ] ΠἰταγΥ οὗ ὑπ6 Ῥ Υἰίοτβ ἴο (Π0 5μπεῖ δὲ 

ἱπὈυτρῖ. ΑΠΟῦΠ6Γ ΦΟΡΥ͂ 8014 δ ἴ[ῃ9 δυοίίου οὗ Μτ. Θουρ ἢ Β Εἰ ΌγΑΓΥ ἴον ὑσσοην Ῥουπάδ. Α 
ἙΠΟΡΥ͂ οὗὨ 1818 νΟΓΥ Σᾶγὸ δαϊιίοη ἰδ ἱη 16 Τὐῦταγν οὗ {π0 Βε δ Μύδβοι. [485 ἰο ἴΠ6 ῥγίοοδ οὗ 
ΤΏΟΓΘ ΓΟΟΘΏΕΙΥ δοϊὰ οορίαϑ, 860 Ρ. 189. 

σα. Τε Οοάον Βοογηοηαπι. 

1. ΧΙΠ. Ἐρίβιοϊασαπι Ῥβ]} Οοάεχ ατεξουβ, οαπὶ Ὑ ογβίοπα μαυϊηᾶ νϑίογο, ναἶσο 
Απἰ6- ΗἸοσοηγπδηϑβ, οἰϊπι Βοεσιδγίδηιδ, απὸ ΒΙΙοἰμϑορὸ ΕἸοοίοτα 8 Πγοϑάθηϑιβ, 
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δαπιηὰ δα οἱ ἀΠΠροποϊὰ ὑγαηβοσρίαβ οἵ οἀϊυδ ἃ Ο. Ε, Μλττηχσει. Μοίδδβοο, 179] 
(τεἰβδαδᾶ ἴῃ 1818); 410. 

ΟΥ̓ 80 Οοάοχ Βοοιπιοτίδπιιβ, οὐἨ τ μΐ ἢ πιδηυδβοτρὺ {818 ΡῈ] ἰςδἰίοι ἰδ ἃ ΘΟΡΥ, δὰ δοοουπὶ ἢ 49 
Ὅδοη ρίνοῃ ἴῃ ΡΡ. 199, 200, ΤὨΘ ἰγαπβοσὶρὶ 18 δδ14 ἴο "6 δχοοιιθὰ π|ιζ ρσγθαῦ δουῦγδονυ, δπά ἰδ 
ἐΠυδιγαιοα τὴ πο ρῥἰαἴθβ. 

Ζ. Τλε Οοάες ἰεϑδογίρίωδ ο7 ἰλε Οερε ϑαῖνί Μαίίλειο, ἐκ Τηίπὶίῳ Ουἷερε, 
1π. 

8. Ἐνδηροίϊαπι βοουσπάσαι Μαιμαπι,, οχ Οοάϊος Ἐ ϑογίρίο ἴῃ Β᾽Β] οἴ Βθοα (0]- 
Ἰορὶ! 58. Ὑτὶπϊαι 5 Ἰυχία Θυθ]η : Ποβοσιρίυπι Ορετα οἱ δίυάϊο Φομδπηΐδ 
ΒΑΒΒεττ, 5. ΤΡ, ὅοο. ὅβη. Ττίη. Οοἷϊ. θυ Ὁ], Ουἱ Δ)υηρίυΣ Αρρεπάϊχ Ο0]18- 
ἰἴοηθαι Οοάϊοῖθ Μοπιυίογιϊδηϊ οοιπρίθοίθπβ, Θυθ]Ἰηὶ : Ζδἀιρυθ Αοαἀθιηιοῖβ ὁχουίοθαι 
ΒΕ. Ε. Μογοῖοσ, Ασδάθιλθ ΤὙΡΟΡΤΆΡΒιβ, 1801. 4ϊο. 
ΤῊ Ῥτγοϊδροπιθῃδ 611 ΑΠἾΥ -ἴπτο ραζοδ, δῃὰ ςοπιργίϑα, 1. Α ἀοβογίριίοη οἵ [86 πιδηυϑοτίρι ἰἰϑεϊῖ 

ὙΠ δὴ δεοουηΐ οὗ ἐΐβ ἀρ, δῃὰ (Π6 πηοᾶθ οὗὨ (οἰ δέΐπηρ ἰδ δἀορίοα πο Ἰοεαγηοᾶ οἀΐίογ; δηὰ 3. 
ΑἹ οἷαυοτγαίο ἀἱβϑογίδίίοη γϑοοηοληρς 1μ6 αὐ ΟΝ δὰ ἀϊδογεραποίοα Ὀδθένοθη (6 κοηθδίοσίθβ οὐὗἁ 
Φεδὰν Ομ τίδῦ δ τοοογάθὰ Ὁγ ἴ)6 Ενδηρο 818 ΜαιὮοτ δηὰ Κῶ. ΤΏ ἔγαρτηθηίβ οὗ 86 Οοάοχ 
Ἐδβοτγί ἴδ δὰ μη ὀχ ἰιοὰ ἴῃ δἰτξέν- Ὅν ἴδ ο-δἰτη 6 Ὁ] θα, ἀπ ἃτο 8150 γεργοβποίοα (δαὶ ποὶ 
φοτγτοοι ] Υ.) ἰῃ 88 ΤΠΔΩΥ Ῥδ068 ἱπ {πὸ ΘΟπη πιο ατϑοῖκ διλδὶ! ΤῊΪ8 ἰγ]Υ οἰορδηΐ νοΐαπια οο;- 
εἰαἄο8 ὙΠῸ ἃ οοἸ]αιίοη οὐ ἐλ Οοάοχ Ἀέομοτδηυα τ 1} ὟΥ οἰδίοαὶ π᾿ 5 οὐϊείοη οἵ ἴΠ 6 Νοευν Τοβίδ- 
τηοηΐ, ψΐοὰ οσςαρίο8 τηἰγίγ- ὅνο ρᾶζθθ. Ἀπ δοοουηὶ οὗἉ ἐπῖβ τηδηυϑογίρί ἰβ χίνϑη ἱπ ἴῃ ὅγει 

τὶ οἵ ἐδΐ6 νοΐπαπιο, Ρῃ. 180. δεφ. [866 88 ἴο 18 Ἑσμοπ 64] τοδίοσγαϊου δια σϑ.οο ]δίίου Ὁγ 
κ6 168, Ὁ. 181.) δηὰ “ Αοοουηὶ οὗ [89 Ῥγίηϊοὰ Τοχὶ," Ρ. 167. 

Δ. 7Τλεο (υάεα ϑαη- Οαἰϊοηδίε. 

9. Απιϊχυϊδβδίτηυϑ Θυδίῃον Εὐνδηρο]ογαπι Οδηοηίοοσυπι Οοάοχ 56η-  8]16η815 ατ- 
ο0- 1, αἰ. Ἰπ οΥ ποῦ, πυαηαυδηι δάδμυς οοἰδία8. Αα Ββἰ τ] ἀπο πὶ ἰρδίυβ ᾿ἰδτὶ 
Τα ΒΟΙΙΡΕ δοουγαιβϑι πα ἀΘἰἸπθδηάυμ, οὐ ἰδρίἀϊ θυ. Ἔχρτιπιοηάυπι οὐυγανὶς Η. Ὁ. 
Μ. Βεττια. Τυγίὶοὶ, 1886. 410. : 

ΤῊΐδ ᾽5 ἃ Ὀδδο 1} }γ ΒΟ τ ρμοᾶ ΘΟΡΥῪ οὗ ἃ Ὑδ υδὉ]6 τηδησϑοτὶρὲ οὗἩ (80 ἔουγς Θοδρεῖς, τὶ ἴδῃ 
πῃ ἴΠ6 πἰπιδ οὐ ἴϑηίἢ οοοΐογΥ, δηὰ τὶς ἢ 15 ἀσδοτί θὰ ἰῃ ραζοὸ 196. δεφ. σωργὰ. 18 ὑτοϊεζοπιοπα 
οἴ (6 οὐὐίον ἀοίδὶ} 186 ἀκβὰ δἀορίοά ἰῃ ᾿εἷἰ8 Ῥυδ] οδιίοη, δηὰ {80 ἀχίογπαϊ δρρϑδάσγδηςοθ οὗ ἴδ6 
τηδηυβοσίρῖ; ΜΓ ΙΟΝ, μ6 δῆον, τησϑὲ δυο Ὀδοη τὶ οῃ ἱῃ ϑν  ζογϊδηά, δηὰ Ὁ δουϑγαὶ οοργίβίβ. 
119 ΔΙ Υ πὶ {π6 Οοάοχ Βοογηογίδηιν οὐ [80 Ερί5Ξε]686 5 (9 ργονϑὰ. ΟἿδ οδρίου ἰδ ἀουοϊοὰ 
ἴο ἴῃ σοπαϊΔογαίίοη οἵ [86 σοηιδίοπ οἵ ἰοίἴθγ Θοσυττηρ ἴῃ ἴδ 6 Οοάοχ 86η- δ]! δηδὲβ : δηοίδοσ, 
ἴο [16 τηλγχίηδὶ ποίθϑ στο η ΟἹ ἴπ0 πιαπυδοτρί; δηὰ ἃ (Ὠἰγσά, ἴο [8 σουηίγν, κηὰ ἴο [89 
σἤοη ἰδ τγὰ8 τυϊοη. ΤΏ ᾿αϑί σμδρίογ οἵ ἐδ ὑσγοϊοβοπιθῆδ σοηίδὶπδ ἃ ΓΟΡΥ͂ οὗ {π9 Ῥοοϑιη οὗ 
Ηΐ]ατν, Βίδμορ οὔ Αὐῇδϑ, ἀροη ἴμ0 ἀο8ρ6]18, ἩΒ ΟΝ ἰδ ποτοῦ ἴο ἐο Οοδοχ 36η- ΘαἸ θηδα. Τῇ 
ζας-δἰτα] (Π6π ΖΟΪΟΥΒ: δηὰ {πὶ γίγ ἋἴΟΌΓ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ Ρτγὶπιθὰ ραρβοδ οὗ δημῃοίδιίοδ ἐδειιΐδδὲφ ἐἰἰ6 
ποὐβλρ οἀϊιοά «πὰ ᾿ἐε{16 κηονσῃ νοὶ απ,ο, ἃ ΘΟΡΥῪ οὗ πο ἰδ πὶ 1860 1 ἰΌτασΥ οὗ 80 Βγιδῃ 
900). 

[ὈΡ. δὰ ῷ. Τὴε Οοάϊοεε Οιεϊρλεγυγέαηϊ. 

10. ΟἹΡΏΪε νογδίοποαι Οοἰβίοδηθ ὩοΠηα]Π]ογαπὶ ολρίαπι ΕἸ ρίδίοῖῷ Ῥαδὺυϊὶ δὰ 
ἘοιΏΔΠΟΒ ... « .« ὯΠΔ Οὑπὶ ὙΑΣῚΪΒ ψαγἶδο ΠΠ ΠΟΥ ΌΓΕΘ ΤΩ ΟὨΠΏΘΏΪ8 ἢυς ὑδαὰς ἱπράϊιθ... 
ογυϊ Ε'. Α. Κπιττει, Βυυηβπίοι, [1762]. 410. 

ΤΏεδο ῥα ϊπιρϑοδὲ ἔταρτηθηίθ αγὸ ἀοϑογὶ ὑϑὰ δῦονοϑ, ρ. 179. ἘΚηϊο] οἀϊέοά 4}} ἐμδὲ 6 οουὰ 
τορὰ οἵ ἰδ ἰοχῖ, δπὰ ζανο βοοὰ ἔδο-δἰτα 68 οἵἁ {80 δηοιοηΐ γάῤλρ ας ἢ 

Ῥτοῖ, Το οπάοτ μ88 γϑοθθ ΠΥ δηποπησθὰ 8 ἱπίοπίϊοι οὗ ἱἰηςς {86 ἰοχὶ οὗ [8080 γα] υδὉἷ9 
ῬΑ ρδϑοδία. 1 

[Τ Οὐάες Βονρίαπια. 

11. Εταρτοοηΐυπι ΕσδΌροὶὶ 5, Φομδηηβ ατοο- ορίο- ΤΒοΌδσυπι ϑθϑοῦὶ ΙΥ. 
“ον νον ὈΡ6ΓᾺ οἱ δίυαϊο Ε' Αὐυρυδιίηι Αἰὐοηλ! αβοόοβαπ. Βοπιδ, 1789. ἀϊο. 

ΤἬΏ 80 Ἰγδρταοσίδ ἃγὸ ἀδδοσίθοά δῦονο, Ὁ. 18θ0.ὡ Ηρθῖθ ὉΔΔΥῪ δἷβο Ὁ6 ποίξοδα (6 Εταστησαίαμα 
Ὑηοἰάοδηυπι πηοηϊοηθὰ οὨ (10 δΑῖλο Ῥᾶζβ, 838 Ῥυ ] δμοά ἰῃ ΤΥ οἰἀθ᾽᾿ 8 Αρροῃάϊσ ἰο ἅιο (οὐεχ 
ΑΙοχδηάσίημα. } 

[ΗΘ Τναρπιοηία Οοἰοἰϊπίαπα. 

12. ΤὮΘβα ἐγαρτωοπίβ, ἀοϑογὶ θὰ δῦονο, Ὁ. 194.) ᾶγο οοηἰδιηδὰ ἴῃ Μοντσαυοον 
εἰ ΒΙ]: οἴδοοβ ΟοΙβἰϊπὶδη8," (01. 17]6.] 

[.. Οοάες Ἐερίμα, 62. 

18. Μοπυπιοηίβ ϑὅδοσγα [πράϊΐϑ... .. . δγυὶϊ δία οἀϊὰϊ! Οοπδίδηξίηυβ ΤΊΒΟΗΕΒΚ- 
ῬΟΕΒΡ. [,οεἰρϑὶο, 1846. 410. 

Ι,. 5 ἀοδοτὶ ὑϑὰ δρονο, ρ. 194. [6 ἰοχὶ οοσυρῖοθ [Π6 ργοδίου μαζί οὗ (πίδ τοδαηίΐβοος τοϊυπια. 
Α5 [86 οἀὐϊξίοη ἄοο8 οὶ τορτϑϑεῦϊ (9 ΜΆ. ρδᾷο Ὁ μβδβκο, δινὰ δὸ ἐδο Δ. ἰδ ἱβ ἐιέρο οοἰσαπα, ἔμεσὸ 
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ἷκ ἃ στοδὶ ἱποοηνδϑηΐθηςθ ἴῃ δέησ (μ6 οὐἰξίου ς ἴοΥ δίδ ρασί οἵ (πο ἢγαί οοἰσπη οὗ ἃ Ῥαγὸ ἢ 88 
Ὀθοη τοδά, ἰΐ 15 ποοάζαὶ ἴο στη ονὸῦ 1Π6 θα ἴο σοτηρϊοἷθ ἰΐ, ἀπά Πθ8 ἐο ἐμγπ δαοΐ ἀραΐπ ἴῃ οτάον 
ἴο Ὀορσὶπ 1.6 ποχί οΟἸππη : (π|8 ἱποοητνοηΐθποθ ἀϊὰ ποῖ δβϑίγίκο [86 οἀὐΐίογ Ἐπ} ἰδ διιθηίίοπ 
ὙΓΔ5 (Ἀ]]οἀ ἰο ἰὶ δον 89 ποῦῖς δὰ Ὀθοι Ὀυ ] θὰ, ὅσοι ἱποοινθηΐθηοοθ ταϊρσς ὯὍο ΘΑδὶΥ 
ανοϊάϑὰ ἰῃ εὐξιίησ [86 ἰοχὶ οἵ Μ53.]1 

ΓΝ. (ὦ. Ν. Γ.) Ονάοα Ῥυνρινειιδ. 

14, Τιβοβοηάον 8 Μοπυχηθηΐβ ϑ'δοσα οοη δῖ ἢ8 δ]8δὸ (86 ἰδχί οὗ {8686 ἔγαρτηθηΐϑ 
Ἡλλρ ιν δὴ ἰῃ 186 Ὑαιίσδη, ἴῃ ἴμ6 Βει 5 Μυβοατῃ, δηὰ ᾿ῃ ἰμ6 [προσῖδὶ ΠἸΌΓΆΓΥ δἱ 

ἰ6 8 : {Π6Ὺ ἃγὰ ἀββοσ θα δδονϑ, ρ. 177. 2εη.] 

[Θ. Οράες Τιδολοπάον βαπιι. 

16. Ὠοϑοσι θοὰ ἀρονο, Ρ. 204. 

Υ. Τγαρπιεπία Βαγϑδεγίπα. 
10. Ἰ)εβογῖαά, Ρ. 204. 

Ὗ. Σγαρπιεηία Ταγιεϊοηπεία. 
17. Ἰοβουιοά, Ρ. 204. 

Ἐ.. (ον Ἐ5). Σέ ταρπιεπία (οἰδἰϊπίαπα. 
18. Τοοβονὶ θεά, Ρ. 20ὅ. 
πο ἴοχι οὗ [6 δῦονϑ ρογίοῃβ οὗ ἕουν Μ858. δτὸ χίνοῃη ἰῃ Τιϑομοηοσ 5 Μοηπιηδηία βϑογα : 

6 νοΪαΠπη6 8150 σομ δ᾽ η8 ἃ ἘΑΉΘΟ ΟΡ οἴ Β οὗ {πΠ6 Βανοϊαιίοη (866 δῦογο, Ρ. 206.) δἰϊοτηριοὰ ἰο 
Ὁ6 πιδάθ ἰῃ δρὶ1θ οὗ οοπδίἀδγϑυϊο ἀϊδίου ε168. 

[Ὁ. Οὐάες: ΟἸαγοπιοπέίαπιδ. 

19. Οοάοχ ΟἸαγοιιοηίδηυβ εἶν Ερ ϑίυ] δα] οτληθ8 ατοθ οἱ [μαἐΐπα 6χ οοάΐοο 
Ῥαχ βἰθηϑὶ οοἰοθοΥσῖπιο ... . . . οὐἰάϊν Οοπϑίδηϊίηυϑ ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΥ. [με ρϑὶς, 1862. 
Ζατρα 4ϊο. 

ΤΠΐ8 Μ8. ἰ6 ἀεδοσὶ δϑὰ ἀδϑουϑ, ὑ. 190. ΤῈ ἴδο- δἰ παῖ] οὐἑτίοι ἴ8 ὙΟΙῪ ὈδΑῸ δ], δπὰ ἰξΐ ἄρΡΡΘδΔΣΘ 
ἴο Ὀ6 γοῦν ΜἨ6]] ἐχοοπίοα, 

[Π|. Σγαρπιεηία Ῥαϊιπιρϑεεία ΤΊ δολεπάογἤαπα. 

20. Ἐτδχτωθηία ϑδοσα αὶ τρϑοβία .. .. δὰ ΖΦ μοίι. Εὐϊἀοσὶς Οοηδιδηςηυ8 
ΤΙΒΟΒΕΝΡΟΙΥ. [190 ῬΡ 1 ὑπᾶὰοσ ἰθ9 16, “ Μοηυμηοηία ἥὅδοσα [πραϊΐβ, 
Νονα ΟοἸϊδοῖῖο. οϊυπιθῃ Ῥυϊπλυπι."}] 1,εἰραῖς, 1866, 410. 
ἢ ἄγβὶ μαζὶ οὐ {μὶ5 γοϊπθ οοηίδίηβ [Π6 ῬΑ πρϑεδὶ ἐγαρτοθηὶδ ἀοδετί δοὰ δῦουθ, Ὁ. 184. 

[Εταρπιεπέμηι Οῇβεηδαολίαπμηι. Σγαρτηδηΐμηι Ἡαγίεϊαπερα. 

21. Ὑδο86 ἔγαρτηθηβ ἀγὸ ἀθβοσι ρα δρουο, Ῥρ. 206,7. Τα ἱπίθητίοι οὗ ΤΊβομοη- 
ἀοτ ἴο ρυ ] δ ᾿Βοῖὰ (ἔδότα σηθπίϊοπθα.) ᾿88 ϑ1π66 ὈΘΘῚ οδΥτοα ουΐ ἴῃ δ16 “ Απρο- 
ἀοίδ ϑὅδογδ οἱ Ῥγοίδῃδ."ἑ 1, ρϑιο, 1866. 4ϊο. 

Ἐδίδγοῃοθ ΤΏΔῪ 60 ὃθ τηδὰθ ἴἰο {80 Ν͵Πδῃ ἔγαατηθη!δ (ρ. 186.), Ὡς ἢ τοῦθ δηπουηῃοοὰ 88 
τοραϑὰ ἴογ ρῃ]οδιϊου ὉΥ ΤΊορ61165, διὰ Ἐπ δσσαμεΠ ὉΥ Τἰδοβοηάοτῦ : ἴΠ6 οὐϊίίοι οὐ 86 

ἰκιῖον ΤΊΔΥ Βο00ῦ Ὀ6 ττβεξξοῖ. ἴο ΔΌΡΘΑΣ ; 88 ἴο ἴμμδὲ οὗἩ ἴῃ6 ΌΤΤΩΟΣ, διὰ πμοῖδον ἐξ πἡΠ}}1 Ὀ6 ΡυὉ- 
Ἰἰδμῃοὰ οσ Ὠοῖ, τηϑῃ τοι 88 Ὀθοπ τηδὰθ δι Β ο ΘΠ ΕἸ δον (Ρ. 184.).} 

[Ονάες Τγιαάεγιοο- Δυριϑίαπιϑ. 

22. Οοάοχ Εὐϊάοτίοο- Αὐριυδίαπαβ δῖνα ΕὙδρτηθηία  οἰοτῖβ ΤΙ οδίδιμθηῦὶ 6 οοάϊςα 
ατθοο οταηΐαπι ααὶ ἰΏ ΕυτῸρλ βυρογδυηῦ ἔδει] διιαυϊϑϑῖμο, ἰῃ οσϊθηΐθ ἀοίοχ!, ἴῃ 
Ῥαϊγίατα δία! δὰ τηοάσμι Οοάοῖ8 οἀϊάϊς Οοπαίηιπῦθ ΤΊΒΟΒΕΝΡΟΒΥ. 1ωἸρδίω, 
1846.{. ΟὈΪοης Ό]ϊο. | 

Ταῖς ΜΆ. οουϊδίπϑ μοσίίουϑ οὗἩ π6 1ὈΟὙΧ, ἐγαηδϊδιίίζοη οὔ [86 ΟἹὰ Τοδίδιηθηΐξ; [ὁ τῶ ἀϊδοονογθὰ 
ὮΥ Τιϑο ποτ ἰῃμ (80 Ἐδϑῖ, δῃὰ ἰΐ ἰβ ΠΟῪ ἀεροβί δα ἴῃ [80 ΤΠηἑ σαν 1 ΌΤΑΙΥ δἱ 1, οἰ ρδῖς. 11 
ςομϑίδίβ οὐ [τ  -[ὮγεΘ Ἰοᾶνοβ οἵ Ὀοδυ  Υ θμ6 τ οἸ]απὶ; οἱ οδο μᾶζα 86 τυ της ἰ8 ἴῃ ἴουτ 
φοἰ απ. }8 ; ἴ86 Ὑ80]6 οὗἉ [πο ἔβο- δῖ τλ1]6 οαἱ ἤθη 18 ποδὶ Ὀθαι ΠΥ δηὰ σΔγοα ἢν ΕΣ Πορταρμοά, 80 
δα 1{ πιδΥ 6 τερασγάρά ἃθ ἴθ θεδὲ γεργοδοηίδεϊν [πδὶ 88 ουδῦ Ὀθδα Ῥυδιδμιοὰ οὗ δῇ δηοίοηϊ 
ΜΕ. ἰπ {Π6 σοπάϊξϊου ἴῃ τ οἢ ἰξ μ45 σοιηθ ἀονττ ἴο 8. 
Α β)4}} ἠὰς ἰρέξον οὗ τμϊ6 Μ8. ὙΒΙςἢ τδϑ αἴοσυγασγάδ οὐδ πο νγυ88 Ρυ] πο ἐπ Τιϑο ομάοσγί Ἐ 

“ Ἐτγαρισοηία ὅδοσα δ᾽ πρϑοϑίδ, τηϑηϊοηοὰ δῦοτο. ὙΤμδὶ ποσῖς ςοπίδίηβ ἴδ ὉΠ ουσίης 
Ῥοσίοπ3 οὗ (0 Χ Χ, ἤγοαι Οοάϊςο5 Ῥαὶἐπιρϑοδιὶ ΤΊδο απ ογῆδῃὶ :-- 

25. ΕΤαρτηθηῖδβ οὗ [86 ΒΟΟΚ οὗ Ναπιῦοτϑ. 
24. ἘΥδριηθηίδ οὗ Ναμθοτβ, οι ΟΣΟ ΟΠ, Φόοβθυδ, δὰ Ψυἀζεδ. 
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2ὅ. Εταρτοοηΐ οὗ ἴπ6 δοοοηῃὰ δῃὰ ἰδτὰ οὗ Κίηρε. 
26. ΕὙαρτηδηῖδ οὗὨ [βδ]Δῃ. 
ΑἸδο ἥοιῃ ἃ ΜΆ. ἰπ ἐδὸ Βγιδ Μυδουῃλ: --Ὁ 

27. Ἐταρτοθηίδ οὗ [8.6 ῬΒΔ]Π18. 

Βοδίἀοβ ἐμαβα, οὐϊξίομ οὔ {πο ἰοχέ οὗ ἀϊδετεμὶ ἈΓ333.. δοπιὸ νεγν διεαϊ ρογέλοπο, ἤδγὸ Ὀθ6 μυῦ- 
1διοά, δηὰ δἰδὸ ραγίδ οἵ 1,μϑοιἱοῃασίθα. ' 

ΒΕΟΤ. ΙΓ. 

ῬΕΙΝΌΙΡΑΙ, ἘΌΙΤΊΟΝΒ ΟΥἩ ΤῊΒ ΟΒΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

ΒΕΒΙΡΕΘ (6 ὙΟΥΚΕ οὗἩ ἴ,6 Ἰωοηρ δηὰ Μίαβοϊ, 186 Βίδίογυ οὐ [6 νασίουβ οἀϊξοπβ οὗ 
106 ατοοκ Ταοβίδιμθηῦ 18 ἰγοδίθα αὖ ΘΟηΒι ἀΘΥΔΌΪΕ ἰεπ ει ὉΥ Ῥυμίυβ᾽, ΌῪ τ. ΜΠΙ 
δηὰ ΚΝ οἰβιοΐη ἴῃ 186 Ῥγοϊοροπλθηδ (0 {μοὶν οὐ 1641] οαἀλοη8 οὗὨ 1, Ὁ ΜΊΟΒΔ6115 ἀπὰ 
Ἦϊ5 ἰοραγσγηρὰ δῃποίδιοσ Βίϑῃορ Μίαγβ3, Ὦγ. Οὕβῦδοι 5, Ῥγοίρββθογβ Βοοϊκ ὁ, δπὰ 
Ἠκανὶοθῦ, Ὁ Μν. Βυῦίον 9, δηὰ Ὀγ Ὧν. ΟἸασκοῖ, ὉῪ Βδυδθ", δὰ Ὀγ Ἴτορο] 5.9 Τὸ 
(Βοῖν Ἰαθουγδ, νου μαννα Ὀ6θη σοηδυϊ θα ἴον 1818 βοοϊΐοῃ, 86 ΓΟδΟΣ 8 Οησ6 ἴον 4}] 
τοίογγοα, ψῦο ἰ5 ἀσβίγουδ οὗ διυάγίηρς (818 ἱπχρογίδηξ Ὀγδποὶ οὗὨ ἴδ ΠΡ ΘΓΑΣΎ βίου 
οὗἨ 1.6 βδοσϑὰ τσ ηρ. 
Τα ]ονίηρ τ4Ὁ]6 Ἔχ [8 86 ἴουΣ ῥγϊποῖραὶ ϑίαπάαγά- Τετί- Καϊδοπε οὗ (86 

ατγοοκ Τοβιδιιοηΐ, ἱοροῖδοσς ὙΠ (86 ῥσϊῃοῖραὶ οαἀϊτίοηα το ἀγὸ ἑοπμἀθὰ Ὁροῦ 
16 πὶ 0: -- 

1. Ἐπαϑμυβ. 1616--19--29.-.27.-.88ὅ. 

Ααϊ. Ἐσο]. αν. 1518. ---- Οεγδεϊϊὶ. Αἰο. αν. 1521. --- Ορρλαϊαὶ. Οςξ. ατ. 1δ24. 1684. --- Βεδεξὲ, Οοῖ. 
Ἰδέ ΟΡ 151 8᾽ ππξοδηδας. Οδς, α΄. 1δὅ84.) -- Ῥιαξίεγί, Οςἰ. τ. 1δ88-.-40.--48. --- απ Εα.- 
Οεῖ. αν. [μ. 1827. 

2. ΟΟΜΡΙΤΕΝΒΘΙΑΝ. [6]4. 
»Ξ Ξ  ΞΞΞ Ξε Ξε ΞΘ Ξ  σοοοΣΣΣ ΞονοεευσΣΣΣ-Ξ-  -ετεεεεως 

Ῥιακπέϊι. Οεἱ. ατγ. 1664-78--74--90-91--1601-12. Εο]. ατ. οἱ 1,6. 1672. Οεἰ. 1574--38. Ἐο]. 15... 
- Οἐπευα. τ. 1609. 24τηο. 1619, 1620. Οἱο. --- Οοἰάλαφεη. 1188. Οεῖ. Οτ.--- Οταὶς. αν. [,Δἱ. 

Γ1821. Οεῖ, 
8. ΒΟΒΕΒῚ ΞΞΤΕΡΗΞΝΆ. 16δ46-.49.-δ0. 

σον ππππσσςπσσπσ ““-ῇ-΄ὠὰασασσς ποχσστας ππσσσσε πιο σσιασοσε ιν δοει ταύ παι ππσπσ σ“πασαςπιιυσονκει ς πσσπσσ,. τ 

Οροτϊπὶ. Ὡυοὰ. τ. 1δ82.--- Ἡεολεῖ. Ἐ0]. ατ. 1697. Ὠυοά. 1600. Ἐοϊ. 1601. Ὀυοά. 1629 .--- ἢ 
Νιιοοίαὶ ΠαϊοὶΔ. Ἐο]. ατ. 1687.--- Ἐαΐε Τεσία. Ἐρ]. ατ. 1642. ---- Οὐἰερίκ. Ὡποά. Οτ. ἰδ68-δἷς 
1604. Ὠυοά. τ. οἱ 1,0. 1612--22. --- Σγοεολουεγὶ. Οςῖ, Οτ, 1δδ9-Ὁθ6. --- Βεγίδπσεν. Οεἰ. Οτ. 
1568. ---- Κορε ἑ. Οςς. ατ. 1864. ---- ἘΞ σποπὶὲ, Ὀυοά, ατ. 1684-87.--1018--18..--- Εοϊ. Ογ. εἰ 
1,ἱ. 1565-82.89.-985-.-1042, Ἡαϊίοπὲ. Εο]. ατ. 1,δΔί. 1657..-.-- Μιπ. Ἐο]. Οτ. 1707. .--- Καωρίετὶ, 
Ἐρ]. α΄. 1710--28. --- Βινολιί, τ. 1788. Εοϊ. οἱ Οἷο. --- αγάψ. Οςξ. ατ. 1768. 1776. 1819. -- 
Ῥαίρῳ. ατ. 1816; 1826. Οςῖ. --  ιοψά. τ. 18πιο. 1828. 1830. --- Οει, 4δηιο. 1899. 
--- διοονιπεϊά, Οτ. 1882.-36-39-41, Οὐ. --- (ἀπιδεϊάρε. 1884. 12τηο. --- αν:. 1837. Οεξ. 
-- Ο. Ε. στὶιπεϊά. Οτ. 1848. Οεἰ. 

4, Ἐσζαυιβ. 10624-.38, ἄτα. 
.----------....----..ὄ-.--..-..--------------------  -.-------- --π-π τς  -ςὄςὄἜ-Ἕ--.-Φ-ὕΣ..ὦσυ---Ἕ..ὄ....---... -- πο - -ος-ς 

Δοεοϊερὶ. Οςἰ. τ. 1648. ---- Οκγοεϊαῖ, Οεἰ. ατ. 1668--7δ--85--99, --- ΣεΙἑ, Οοἱ, 6τ. 1678. -- βὐ κοι να 
Οεῖ, αν. 1697..1702. -- ᾿. Εοϊ, αν. 1708. --- Ο. }. Τ., Μ΄ Ὁ. Οει. σε. 1711--35. ---. ει- 
“ἰεπιϊ. Ἐοὶ. Οτ. 1761-2. --- δὶννῖϊ, 1749. Οοῖ. --- Ἡλίίε, 1808. Οεῖ. --- σα αγά, ὩὉποὰά. ατ. 1813. 
--- Βαεῖ!. 1825. Οεἰ. --- Ζοκα, 1827. 48π)ο.11 

: ὐγάμν δὰ ἴ,οεῖ. Ἀδρίαν τ οως τ 18 Ἢ ἡνδ:ἢ 
3 Ἰηιτοάποίΐου ἴο (Π6 ΝιοΘΥ γο!. ἱἱ, ῬΡ. 94.: ἐξ, ὑΡ. 844---885, Βίοδορ 

Ματδ 8 Ὠἰνιηῖν 1,ϑοΐαγοδ, μασί ἱ. ὑΡ. 98---110.; ναγί ἱΐ, ρΡ. "μὸν μὰ ᾿ 
δ Νον. Τρεῖ., νοΐ, ἐ, ῬΧΟΪαοζότα. ὈΡ. ἐἰὶ.--- χα χίχ. 
4 Μοιπορταπιηδία Ηοτιτηθηθυ(ίοοβ Νουνὶ Τοβιδιηϑηίὶ, ρΡ. 110---11δ. 
5. Βτγονίοσ Νουα 1ἱλογαίυτο ἀτγῶςοω, ρρ. 6660---664., ἀῃ ἃ 4]κο τοὶ. ἶν. οὔ δἷϑ ἱπωρτουοὰ οἀὐϊίΐοι 

οἵ Ἑαυτγίοἰ 8᾽8 ΒΙ θ]οἴμοοα τος, ὑρ. 88 : 
θ Ἡογ ΒἰὈ]ςώο, νοὶ. 1. ὑῃ. 1δ0-.--169. 
1 ΒΕ] ταρὲοδὶ ΤΙΘΉΘΒΑΙΤΙ νο]. νἱ. ὑῃ. 168---208. 
8 Αοβοδιςδίε ἀ. Ηεἰ]. βειιγθη Νουθη Τοδίδιηοπίδ, δ 899. φεᾳ. 
9 Αοοουπὶ οὗ (6 Ῥγίηϊοὰ Τοχῖ, 
10 ΤῊ 8 140]6 18 [Δ Κοη ἔγοπι ΜαϑΟἢ δηὰ Βοοσηοσβ οἀϊίοῃ σῇ 1,86 ,οπρ᾽5 ΒΙ ]οἴοοα ὅδοσα, δυὰ 

ἄτοπι Ὦτ. 106 1π᾿5 Τηϊἰτοἀποίίϊοπ ἴο ἴ180 Κπον]οάρσθ οὗἩ 180 ΟἸαδββίοβ, νοΐ. ἱ. ρῃ. δδ. διὰ οἀϊξ,, νεῖ 
ἴδ τοαυϊδίτ ὁ σοΥγγοοίί 8 δπὰ δά ἀ 008. 

11 [1 πιυδῖ ὑ6 οὐδοτνοά, ἰμδὶ τι μθη ΟΣ ΠἼΟῊΒ ἀτθ βδὶὰ ἰὸ {0110 οὐΐπογ οὗἉ {π|680 Ἰοδάϊης ἰαπχῖδ, ἱὲ 
τηυϑῦ ὕὉ6 υπάοτγαιοοῦ ἰῃ 8 φεπεγαΐ Β6080); ἴογ οὐ [δ ΕΪΖΟΥῚΓΣ ἰοχὶ 885 ΓΑΓΟΙΥ ὕδοη τορείμ οὰ 
«ἰζποιυῦ δον αἰτοσαι 8. 



Οτϑκ Τεςίαπιεη δ. 688 

ΤΏ οὐἰϊείοῃδ οὔ Βοηροὶ, Βονγγοσ, Οτ᾽ σϑῦδο, ΑἸΐοσ, Ηασοοά, Ἐπδρρο δηὰ ΤΠαΐΐο, ΤΙ Δ η ἢ 
διὰ Ηδδη, Βοἰβδομδάσθ, τϊᾶπη, ὅς μοῖζ, Νδοῦο, αοοδοδοι, Τἰρομοπάοτῷ, δηὰ ΑἸ ογὰ, ἃγο ποῖ 
ζοττωϑὰ οἡ 186 ἱαχὶ οὗ οἰ ΠΟΥ οὗ ἴΠ6 δῦογο οὐ 8. 

ΟΥ̓ (86 νατίουϑ οἀϊοιϑ οΟΥὗἩἨὨ [86 ατοοῖς Τοδίδτηθηὶ, το Βαγνο δυο ἔγοσῃ ὑ86 
ῬΓαβ8, [Π6 ΤΟ] ον ρ᾽ τσ ρΑΥ ΟΟΪ ΡΥ οἰαίτα {86 ποίίοα οὗὨἩ {π6 ὈΪΌ]1οΑ] δι ἀοηΐ : --- 

1. Νονυῶι πβισυτμος οἴηηθ αἰ] ρον δΔὺ Επαδμο Βοίογοάβιο ἀῶ βνύχον οὺ 
οπιθηἀδίυη. ΒΒ δβιϊοβε, 1616, 1619, 1ὅ22, 1627, 1δὅ85, [0]... Ὅτ. 1,80. οὐϊι. 
ῬΓΙΠΟΘΡΒ. 

ἘτδδτοῸΒ δὰ {86 ἀἰδεηρσαίδϑα Βοποῦτ οὗ κί νίηρ ἴο {πὸ ποτὰ {Π6 ἐῤι οὐϊίοη οὗ [86 ἐπ έΐγε 
Νον Τοϑίδιμοηιϊ ἰη 1616.: [Ὁ γγῶϑ χοργϊπιϑᾶ ἴῃ 1819, 1522, 1627, ἀιιὰ 1δ856. ΤΏ ἤγεί οὐἰτίοη ἰθ 
οὗ οοῃδί ΓΑ Ὁ ταῦ Ὑ, πὰ γγ88 οχϑουΐθαὰ τὺῖδι στοδῖ ιδϑίο, ἰἢΏ 6 δῃῃογτί δρδοθ οὗ δὶχ πιοῃί 8. 
ϑοῖηθ οὗ 1Π6 πηδ) ὈϑΟΥΣ ΡΒ Ἡ ῚΟΒ ἢ6 οοπδι θὰ ἀγὸ ὑγοβοσνοὰ ἰπ {μ6 ρῃῦ]ϊο ἰ τγαγυ δὶ Βδεὶο, ὃυς 
ὯΟΠΘ οὗὨ ἔδποπλ ΔΙῸ οὗ ὙΟΥΥ ρτοδῖ δηϊαυϊγ. Εοὸν 1μ60 ὅγοι δἀϊτίου 6 μδὰ ΟὨΪΥ ομ6 πεμέϊαζεά 
τηδηδοσὶρὶ οὗ ἴ[Π6 Α 9 (δίηςα ἰοίδ!!}ν 1οδῖ); δα ἱδμογοίογο 8]1ϑ ἃ τρ [6 οἰ δβπ πὶ τ ὶ5 
οσ ἃ ἰγδηδ᾽δίίομϑ ἔγοιῃ [80 [,Δίἱη υϊχαίθ. Ηθ δἷδὸ πιδάθ υ80 οἵ τοδάΐηρϑβ ἰουπὰ ἱπ (86 
ᾳυοϊδεϊοηδ οὔ 16 Οτϑεκ Εδίμοσθ Το ρα) ςοαίίοη οἵ [μὲ8 οἀϊίίοπ, ἰῃ δ ἢ μ6 οπιξ δὰ (Π6 σοη- 
Ἰσονοτγίεα οἶδδο ἰῃ 1 Φοδπ ν. 7. ὈΘΟΔΏΔΟ ἐξ γ͵δὲ ποῖ ἱπ δῺΥ οὗὨ κὶ8 τη δηπδοσί ρί8, ̓ ηνοϊνϑὰ πΐπι ἰῃ 8 
ἸΣΌΘΓΑΓΥ οοπίοδὶ πῖτ [πο ἀὐνίηο8 οὗ 1,ουναίῃ, δηὰ τὶ διαηίοδ, [Π6 τοδὶ Ἰθαγηθὰ οὗὨ {πὸ (οπι- 
Ἰυϊοπδίδη οἀϊίοτβΣ ΤΠ οἀϊίίομδ οὗ 1δ16, 1619, δηρὰ 1822, οτο Ρυ δηθὰ δεΐογε ἴθ βᾶνγ (890 
δρι ἰαιρηκίδη Ῥοϊγρίοιϊ, ἔγοτα ὙΠΟ. ΒΘ οοττοοιοα ἴδ οὐἰ(ίίοη οὗ 1827, ραγεσ] Σὶν ἴῃ ἰμ6 Αρο- 
ΟΔΙγρ86. ΕΒΔ 8᾽ 8 ΣΈ] 005 ΓΟΙῸ τοροδίθα!υ ρῥγίηϊοὰ δῖοσγ Βἷ8 ἀθαΐῃ, ρατγιϊου γῖν δὶ Βδδὶο, 
Ετδηκίοτγί, δπὰ [οἰ ρβὶς. ΑἹ] ἰδ οἀὐϊξίουϑ ἃσθ σταυοῖ οδίθθαιϑά, ποῖ τε μδίδπάϊπρ ἰΒοὶς ἴδα]18.. Α 
ΘΟΡΥ οἵ ἴδ ἤτγδι οαϊίου, ὁπ σελέμηε, 18 ἰὰ [6 Οδι μοάγαδὶ ΠΌΓΑΣΎ δὶ Υοσκ. 

2. Νονυπι Τοβίδιποηΐυμι, Οτεοο οὐ [μαἰΐη6. Οομρ! υἱ!, 1614. Ἐο]Ϊο. 
ΤῊΐθ ἕοστηβ [86 ΒΔ νοϊυπηθ οὗ ἴπ0 Οοταρ!υἱοηδίδη Ῥοϊγχίοιῖ ποϊοοάὰ ἰῃ ᾿. 714. ἱκζνὰ. 

ΤὨουρΙ ἰδ Ὀθδγα 1ἴΠ6 ἀαία οὗ 1614, γοῖ δ 1ΐ ττσδ ποῖ δ᾽]ονυγθοὰ ἴο ὑθ δοϊὰ κϑῶθγα! ἢν ὑπε]] 1622, 
Ὀοίοτε Ὑΐοδ (ἰπ|6 Εγαδιιαβ δὰ ῥσχίπίϑα ἴδγοοὸ οὐ οηδ οὗ 186 Νον Τοεϊδιηδηῖ, ἰδ ἰ8 ἴῃ ἕδος 
ΠΕ 16 ΟὨΪΥ ἴο 186 δβοοοηᾶ ρῥΪ]δεθ ἱπ οὖὖῦ ᾿ἰδῖ, ΤΏ ατοοῖς ἰοχὺ οὗ [8ὲ8 οἀἰἰοη ἰ8 ῥσίπϊοὰ πὶ ἢ 
8 ῬΘΟΌΪ Δ΄ δοοοηϊυδίίοῃ, 800 Ρ. 122. ΤΏ Ἑμασϑοίθγδ δαο ἴοὸ δυο ὈΘΘΩ οὐϊἱ ἴῃ ἱτἱϊδου οἵὨἨ ἰΠ060 
ἔουπὰ ἴῃ τηδησϑοσίρὶδ οἵ πὸ ἔπ Δ ΘΘΠΓΌΓΥ ; δηὰ ΓΟ ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴδκθῃ ἔγοπὶ δοπλ6 πιδηι- 
βοτὶρί οὔ τμδὶ δζθ, τίει σογὸ οοηϑο! θὰ ὈΥ 180 ΟΟταρἰ αἰ οη βίδα ϑάϊίοτβ. ὙὍΏΘ Οομιρ  αἰοηδίϑῃ 
οὐϊίοη οοηΐδίηβ ἴΠ6 οοἰουχαϊοα ἰοχὶ σοϊδεῖνο ἴ0 180 ὨΟΔΥΘΏΪΥ ἩΠΙΠ65868 ἰπ 1 ΨΦοδη, γ. 7, 8. 
γγοιδίοίη, ϑ'ϑηλ]οῦ, δηὰ οἵμον Ῥτοίοϑίδπίς οσί (ἰ68, ὐπὸ τε [6 οὐϊΐοτθ πὶ Βανίησ δογοὰ [ἢ 9 
ἰοχί, ἱπ Τοῦ ἴ0 τηΆΚοὸ ΐ σοΟΠ ΟΥΤΩΔΌΪ6 ἴο ἴδ 1,δπ γυϊκχαῖο; Ὀυΐ (πὶ8 σμαγρθ 88 αν Ὡς ΔΩΥ͂ 

ΔΡρ᾿ἰςαλίοη 88 Ὀθθη γοξῃίοὰ ὈῪ 9626 διὰ (ἀγίοϑθας, Τιοὶν νσἱηἀϊοαιίοη ἰ8 Ῥσοπουποορα 
88 8!ΓΔΟΙΊΌΓΥ ὉΥ ΜιοΒδοὶϊβ (Ὑο σοπδίἀοσϑ ἴΠ6 Α ὙΡ86 ἴο Ὀ6 [86 Ὀσδὶ οἀϊοὰ ρΡατὶ οἵ {86 
(ὐομρ! υἱοηδίδη Οτθοὶς Τοδίωσωθῃι); δηὰ δϑοὸ ὈΥ͂ ᾿18 δηποίδιογ, Βίβϑῃορ Μίδγβι, γ8ὸ βίδίϑαε {μαι 
{18 σῆδγρο, ἐπ φεπεγαὶ, 8 ποῖ ἔσθ. Εον ἰβουρὴ ἢθΘ ἰ8 οὗἁ ορἱπίοῃ, ἱμπαὶ ἴῃ ϑοῦγθ Γδ6Ὺ δἱῃρὶθ 
ῬΆΒΒ88 [68 -- 89 ἷπ Μαῖί. χ. 2ὅ. δηὰ 1 Ψόδη νυ. 7. --- [ΠΟΥ ΦΟ]Π]ον ἴΠ6 Ὑαυ ζαῖθ ἰῃ ορροβί ίοη ἴο 8]] 
πη Οτοοῖς τ δη δορί, 88 ἢ88 δδοοσίδποα, ἔγοτη δεῖπδὶ οο  διίοη, {παὶ ἸπθΓΟ ΓΘ ΠιΟτΘ (ἢ Δῃ 
ἔνο δυπάγρα Ῥαβϑαροδ ἴῃ 1.6 Οδίμο]ο ΕΡρ 5(168, πῃ πιο ἢ ἴπ6 Οοπιρ] υἱοηδίδη ατοοκ ἰοχὶ ἀἰδδνα 
ἔγοιῃ [ἢ τοχῖ οὗἉ ἴπ6 Ὑυ] ζαίθ, 86 ὑσίηϊθὰ ἰῃ [Π6 ΟΟταρ] υἱδηπίδη οἀϊτίοη. 1116 τηδηυδοτὶρίβ ὑδοὰ 
ἴοσ {π|8 οαἀἑ ἴοι τὸ ομδγδοίογίβοὰ 85 Ὀοΐῃρ ὙΘΓΥ δηοίθηϊ δηἀ ὙΘΥῪ οοτγοοῖ, Ὀὰϊ (18 δδβογίίοη ἰδ 
οοπιγϑαϊοιοα Ὀγ ἱπίοττιδὶ ουϊάθῃοθ (860 Ρ. 714. ἐπ7γὰ); ἀπά ἰδ ἰδ 8 πιοδὶ γεϊμαγκδῦϊο ἴλοϊ, (πδὶ 
“ ὙΠΟΓΟΥΘΣ Τηἀ6Υ) ΟΥΘΟΚ πηδη βου ρίβ, πη υδϑοτιρὶδ Ὑτίτθη ἐπ ἴδ6 {πὶ γίδοη ἢ, Τουτίδοη ἢ, οΥ 
Β΄ ΘοΩΙ οοηυτίοδ, αἰ ον ἤγοῦλ 1π6 ταοδὶ δηοίθηῖ ασθοκ τηδηυβογρίβ, δηὰ ἔγοτα [86 αὐοίδίΐοι8 οὗ 
ἴδη6 ΟΑΥΪΥ ἀσγθοῖκ δίμοΓβ, ἱπ ομδγδοίογίδιες γοδάϊηρβ, [6 Οοτορ] υἱοπαίδη σϑοκ Ταεβίδιηδηΐϊ δἰ πηοδὲ 
ἱΠΥΑΓΙΔΌΪΥ ἀρτθοδ ὙΠ [86 ταοάθγῃ, ἰῃ Ορροβί ἰἴοῃ ἴ0 {110 δῃοίϑηϊ τηδηυδβογὶ ρίβ, ΤΏθγα σδπηοὶ θ6 
ἃ ἀουδὶ, τ ογοίοτο, δὲ 1.6 ΟΟταρΙαἰοῃδίδη ἰοχὶ τᾶδ ἑοιτηϑὰ ἔζομι πηοάθγῃ τοδηπδβοσί ρίδ δ᾽ οπ6.᾽" 
ἘΡΙΗῸΡ Μαγϑῖν 5 Ὀἰν ΠΣ ν 1.ϑοϊΓΘΆ, Ἵ τὰ ἱ, ἡπμα [Ρ. 96. οἀ. 1842.]) Τ6 Τοδϑᾶσο δ οὗ [86 

ΔῊΪΔῺ ᾿ΓΟΐδβδου ΒΙΣΟΝ Βδνο δῃόνη ὑπαὶ (ἢ 9 ΟΟΙρ] υἱδηβίδῃ οάἀϊΐοτα ἤν ο τη δάθ Ω0 186 γ βαίθυοσ 
οὗ 186 Οοάοχ Ὑαἰοδημδ, ἰμουχὰ ΓΠΟΥ Ὀοδεὶθα οὗ Ὑ4] 1.816 τῃδηυδοσίρὶδ ὑδίης δεηϊ ἴοὸ [Π6πὶ ἔτοιῃ 
1.16 Ὑαϊίοδη ἰὔγατν. 

8. Νονυπι Τοβίδιηθηΐυμι, ατεεοθ. Ασροηίογαι!, δρῃὰ Ὑ͵ ΟΙρμΐαπι ΟΟρΒ δ] βυμι, 
1624, ὅγνο. 
Α τᾶγο δῃὰ υδὶυδὺ]6 οἀὐϊξίοη, ΜΒ ῖο ἢ τα οαγτίοα ἐπγουρἢ 19 Ὀγοδδ ὉΥ οί 1,οπίοοταβ. ΤῈΘ 

οὐϊιίοη οὗἩ Οοινο! 8, ὑεϊηἰοὰ δὶ Ηδρϑηδα ( 048) ἰῃ 1621, ἴῃ αυδχίο, (88 ὑὕθο ἔο ον ἴῃ 
ἐμὶ8 ἐπι ργοββίοη οὗ ἴπ ατοοὶς Τοβίδπηθπς ; ἩΒὶοδ ἰδ αἰγίἀθὰ ἰηΐϊο ομαρίογθ, Ὀὰϊ ποῖ ἰῃῖο γοῦϑοθ 
186 ἱπνοητίοη οὗὨ ἩΒ1ΟΝ 18 ἸΏΟΓΘ γοοθηῖ}. Μασὶκς χὶ. 26, δηὰ [μ9 ἀϊδραϊοὰ εἰδίδο ἰῃ 1 Φοδῃ ν. 
, 8. ΔΙῸ ὕὈΟΓὮ οτολ θὰ, 

1. Τε ἤγεῖ ρογίζοκδ εὐεν ργὶπίεα διὸ Ὡοϊϊοοὰ δῦονθ, Ὁ. 117., ὕγαχυθηίθ ἃ ἀοὰ ἰο ἃ ατοοκ 
ῬβδΙῖοσ, ᾿μλε μα 1486. ΤῊΣ ἤγοι δἷχ σβδρίογ οὗ ϑϊ. θοῦ Ῥογὸ ἊχοἼουϊοὰ ἘΝ ΡΝ Μδιυιΐιδ δὲ 
γεηΐςο, ἰᾳ 1δ04; 8 ΓΟΡΥ ἰδ ἰῃ 9 Πογαὶ {ΌΥΑΥΥ οὗ Υ υτίοσαθαγρ δὲ ϑίυϊρατε. ὙΠῸ σπηο]ς οἵ 
δι. Φομη᾿ 5 Οοδρεὶ γ)88 βδὰ ἴο ἔδυ Ὀθθὴ ρ ] διι6ἀ δὲ Τ οίησοῃ, ἰῃ 1614, θυϊ (μὲ8 νῶδ ΣΟῪ ΟὨΪῪ 
ἴ..6 Βγεῖ Του ΓΘ ὙΟΓδΘδ. 

3. Ἰῃ Βίϑ ἀϊδρυΐθθ τ Βιπηΐοα, Ἐγδβητθ Ὀγοίδαδοα δ γοδάϊποϑϑ ἴο ἱπδογὶ {π18 ὙΈγβα ἱ ἐξ ἡτογο 
ἠοιηὰ ἦπ ἃ δ πρ]ο πιδηυϑοσρι. ΤΒουρὴ διπηίοα οουἹὰ ποῖ ῥγοάυοο ὁη6, γοῖ 8Δ8 ἰΐ 88 αἰϊογυγαγὰ 8 
ἀἰβεοονογοὰ ἴῃ ἴπ6 Οοάοχ γι δπηίουβ (οΥ Μοημογδηι8), 8 Ἰπδπυδογίρὶ οὗ 50 ἱ δηξαυΐίν, 
ΤΙΠΗΗΒ ἔο]ς Πἰπιβοι Ὀουπὰ ἰο ἱπδοσὶ ἱΐϊ, δῃὰ δοοογ σὴν δάπι θὰ ἰΐ ἰπῖο 8 [ηἰτὰ οαἀϊτίοη 

οἵ 1.20, 



686 Ονεεὰ Τερίαηνεπίβ. 

4. ϑϑιπιοηΐβ ΟΟΣΙΝΕῚ.---Ἢ Καινη Διαθηκη. Ἔν» Λεύτετια των παρησιων,͵ παρα τω 
Σιμωνι Κολιναίω, δεκεμξδριου μήνος δευτέρου φθινοντος, ἐτέι απὸ τῆς ϑεογονιας α. 4. Δ. ἃ. 
(Ραγὶβ, 184. 8νο.) 
Απ οὐϊξίοη οἴ δἰ ΓΑΓΙΥ, ὈΘΔΌΓΥ, απ ΠΟΥΤΘΟΙΏΘΔΕ: ἰὲ (ὉἸ]]ΟὟΒ ἱπ Ῥαγὶ (6 ἰεχὲ οἵ 186 

Ἐτνδδηιίδη δηὰ (οσιρ υἱδηδίδη οὐϊοηθ. ϑοπιθ ΠΡΠΕΝ ΕΝ ὝΓΟΓΟ δἷδο οζωρίογοᾶ, Οὐοἰΐηδοιιβ δὲ 
8 ΨΟΣΥ οΔΙοία! ρεϊπίθγ, δηὰ ἢἷδ οἀϊίίοι 19 ΕΣ ΆΪΥ οοἰθοιηθα ἴῸΓ δοουγδου. 

ὅ. Νονυτι Ταβίδιθηΐαπι, ὕσθοα. Ἰωυ οί, οχ οὔϊοίηα ΒοΌοΓΕ ΒΤΈΕΡΗΛΑΝΙ Τγρο- 
στάρι, Τγρὶϑβ ΒδΘρ}}8. 1δ4θ0, 1210. 1649, 20. 1660, [0]1ο. 
Το ΨΙΗΒῚ οὗ ἴδιεϑο ϑά 0ῃ8 ἰδ ὉΒ8Δ}}Υ οδἸ]οὰ {86 Ὁ πεἰγίβοαπι Εαϊδίον, ὕτοτα {π6 ἱπέγοδαςίοτν 

δοηΐθηοο οὗ ἔπ φργοΐδοο, Ο πεὶγβοαηι γεσια ποείγὶ ορίἑνειὶ εἰ ργαείαπέϊεεϊηεὶ ργὶπεὶρὶς Ἠδεναξιιαίεσπι. 
Γι μδ8 αἰ σδαῦϑ Ὀ6ΘῺ δἀπιϊγοῦ ἕου (86 ποδίηρδα οὐ 1ϊ8δ ἰγρορτδρην, δα Ὑγ70}} δ5 ΤῸΓ 1ΐ8 οοττεοίῃοβα, 
οπῖν ἑιοεῖσε οὐταῖδ (ἰϊ ἰβ 8811) μβανίηρς Ὀθθη ἀἰϊδοονεγοὰ ἴῃ ἱξ, Ἐορογὶ Αίθρἢ 6 η8 οομρ ]οὰ τπὶ9 
οὐϊιίοη ἴτοπι ἴμο Οοπρ] υἱδηϑ:8}, δηὰ {πο οαἰτου Ὀσὶ πιθὰ δὶ Βδϑδὶ], ἱπ 1631, δῃὰ δραίη 1ὰ 1635, Ὁ 
Φοπη ΒοὈθοϊίαθ (ὙὙἰς ἢ 1δϑὲ ἑοϊ ονγοὰ [πὸ οἀϊοπ8 οἵ Εγδϑτηιι, δηὰ ἰδδὶ οἵ ΑἸάνυ, ᾿γίπιϑά ἰῃ 1518, 
ἐοροῖμοῦ πὶ ἴη6 Δ οαἰ ἴοι οὗὁἩ ΕΥδδπῖιδ δοοογάϊηρ ἰο ΟτΥίοβθδον, δηὰ ἤγοπὶ ἤθε τηδησδετί ρα 
ἐπ ἴΠ6 ΒΟΥΔ] 1 ἸΌΓΑΓΥ δἱ Ῥαγίβ. ΟτοϑῦδοΒ (πὶ ἷ, ῥτοϊορ. ΡΡ. χὶν.- -χχχὶ) ὯδΔ5 σίνεῃ ὁ Ἰοὺ 
διὰ οτἰ ἶσα οχ δηλ παιίοη οὐὗἁὨ {18 οαϊίου, πὰ οὗὨἨ {πὸ πῃηδηθϑογρί5 σοπβυ δὰ ΟΥ̓ ΒΙΟΡἤ δ. 5 ογ δῖ5 
ἴδγοθ οὐϊείοπϑ. Κι ΡὨ ΘΠ 8᾽5Β ἤγαοϊ αἰτίου ἀϊδεγα ἴτοπι (6 Οοιιρ! υἱδηδίδῃ ἰοχὺ ἴῃ δδῖ ἐπεί δησοα, 
ὁχοϊακῖνο οὗ [86 Αροσδ]νρδο, ἰῇ ΒΟ 6 ΟἰΟΒΟΙΥ (Ο] οΥνβ Εγαϑησα. ΤΏ6 ΒΕΟΟΝῸ οὐϊξιίοη οἸθ οὶ γ 
ΤΟΘΟΠ 0165 (Π6 ἤτβι ἴῃ ἦ18 ΟΧΊΘΤΙΟΥ ἀρ θδσγδησο, Ὀαὶ αἰ τβ ἔγοτῃ ἰΐ ἰῃ 67 ρίδοδβ; οὔ Ὑ δ ϊοῖ ἕουν διὸ 
ἀουδιδι! τοδαΐηρβ, 87 δοῖ σεπυΐπθ, απὰ 26 σοπυΐπο; 80 ἰπδὲ (8 Ἰδίτοσ οάΐτοη ΒΆ5 εἰονυθῆ γοδὰ- 
ἐπρϑ οἵ 1655 δίδουν [Πδῃ [26 ἰοττηοῦ, [0 τϊοΐδ, Βουσανοσ, ἰΐ 8 ῥὑγοίεστοά οἡ δεςοουηὶϊ οἵ ἱΐ 
στοδῖονγ ΣΑΣ  δπὰ Τσογγοοίποθα. [0 5 {Π18 δοοομὰ οάϊίοη Ὑ8ΐο 88 1:6 ΓοΙ ΑΓ ΚΑΌΪα εττδῖυτα 
Ῥεΐγεε (Ὁ μίωγεε, ἴῃ ἴῃ 1α8ὲ ᾿1πὸ Ὀπὺ οΠ6 οὗ 1116 βγεῖ οἵ (86 φχοίδοο, οοοδδίοηθα Ὀγ 186 ἰτδη8- 
Ῥοπίιοη οὗ 8 δίῃρο Ἰοὐίογσ. ΤΏ ΤΗΙΪΒΡ οὐϊζίοη οὗὨ 1δ50, ἰῃ (0110, 158. ἃ εμεί-ἀΘσντε οὗὅὨ πκρ]επάϊὰ 
ἘΥρορταρῶν. 11 ντσᾶϑ οὔσο βυρροβεὰ ἴο δᾶνθ ὈΘΘΏ ἰοττηθὰ δη γοΪΥ οὐ 1Π6 δαιμουγ οἱ ατοεὶς 
τηδηυϑογρῖβ, ὙΒοἢ ΒΟΘΡΠ ΘΠ ῥτοίδβδοβ, ἰῃ δ ῥγοίδοο, ἰο μαγο οοἸ]α δὰ ἔογ (δὶ ρυΓροβο, ἃ δοοοηᾷ, 
δηὰ ὄνϑὴ ἃ τ[ἱγά ἐπ. Βαϊ 1Πϊ8 ορὶπίοῃ σου]Ἱὰ Βασάν ἤανο Ὀδοη ζογπιοὰ ὈΥ ἴπο86 το πον 
(Ὧ6 Ὅοοκ ἰΐ86, 80 ἔδυ, Βουουοῦ, γ͵δ45 {Π|8 ΠῸπι ὑεΐπρ [186 ο886, {παὶ [6 ΓΕΒΟΑΓΟΠ65 οὗὨ ογὶῖς8 
ἴανο δέοντι [Πδί, ἐχοθρὶ ἱπ ἴπ6 Αρόσδγυρϑο, ΐ ἰδ βεδσοοῖν δηυνίίηρ, ποτα ἴθδπ ἃ γοργὶπὶ οὗ 
Ἐγδβπιυθ᾿ 5 ἢ οὐἰτοη. ὙΒουρὮ ἰΐδ να] 8δ8 ἃ οὐ (ἰσαὶ θα ΠΟ ἰ8 [ἢ 8 οΟμ αὶ ἀΟΥΘΌΪΥ χοὰπορά, τ 6 
δἰ δου Υ οὗὨ 108 {Υ̓ΡΟΠΓΑΡΕΥ (ὙΒΙΟΝ [88 ΤΆΓΟΥ Ὀθοπ οχοθθάθά πῃ τηοάοττι ἔϊπι65) δὲ 
οεαυδοὰ ἰΐ ἴο Ὀ6 σοηϑίἀεγοα 848 ἃ ἀϊϑιϊησυ ϑῃθα ογηδιηθηΐ ἴο ΔηΥ ᾿ἰΌΓΑΓΥ. ἘοὈογὶ Θιορ ἢ τὸ- ᾿ 
πιο {πὸ ὕτοοῖκ Νοὸν Τοϑίαπιθηΐ δῇ ἀσηονα ἴῃ 165], ἰῃ 8νο., τὶ {μη6 ὙΌΪ χαῖδ δπὰ Ἐγδϑιλ 8 
[αι σοτβίοῃβ, Δ ἃ ραΓΑ]]οὶ παρ ονῃ ἱπ {16 ἀρὰ θὰ ΤΙΐΒ 8 ἴπα βοαγοοϑὶ οἵ Δ]] ἷ8 φάτ ἴοπβ, απὰ 
ἦθ το πη γΚϑΌΪ6 ἴογ Ὀδῖηρ [86 ἥγβιὶ οἀϊίοη οὗ (86 Νον Τοβίδιηθηϊ ἀἰνὶἀϑὰ ἰπίο σοῦβοα. (Μδσεδ ̓ κ 
Μ|ς 6618, νοὶ, 1ϊ. μαγί ἱ. ῬΡ. 446. 448. ρατί 11. Ρ᾽. 848, 849. τί οϑΌδο, Νον. Τεβῖ. Ρ. συ.) ΤῆΘ 
τοχὶ οἵὨ ϑιΘρ ἤθη 8᾽8 ἐλίγα οὐ  ΠἸΟΏ νγδ8 ὈΘδα  }Ὺ τ ηΐθὰ αἱ ὑπὸ διατί ἀχὸ ΤίνεσβιΥ (ογ Ρὲτ) 
Ῥγοββ, ἰῃ 1886. 1 ἰδ ἀοδβογὶ υθὰ, ἱπγγὰ, ». 705. Νο. 67. 

6. Νονυοι Τοβίδιηθηΐασα, οὐπὶ γογβίοπο 1,δἰϊηδ γοίογὶ, θὲ ἢονα Ἰπβοοάοτὶ ΒΕΖ,Ε, 
αεπανρ, ζυ]ο, 156ὅ, 1676, 1682, 1689, 1598. Οδηϊαθτὶρίο, 1642, (0]1ο. 

Τῆο Νὸν Τεβίαπιοηί οὗἉἩ 1565 ἰβΒ 1116ὲ τβέ οἵ (6 οὐἑτίοπθ οοηἀυςίοα ὉΥ ΤὨοοάδοτο ΒοΖα, νὸ 
ὙΓΔ8 ἃ Πδίΐνο οὔ ΕἼΔΏςΘ δηὰ ἃ Ῥγοίοβίδηΐ, δπὰ Βρὰ ἴο δι  Ζου δηὰ οἢ δοςουηξΐ οὗ Η18 σοϊρίου. 
ΤΠ Ὀδδβὶβ8 οἵ ἷθϑ ἰεχί νγδϑ 186 τηϊγὰ οαἀϊτίοη οὗἨ Κουεγὶ Θίθρμθηβ, ὑσγίηϊοὰ ἰῃ 1δδ0, ἔγοτι πος ἢ 
Ὧο ἀερατιοὰ Ὑοπανοῦ δ6 Τμβουρσαϊ Π6 μπαὰ ροοὰ ΓΟΑΘΟῺΒ (0Γ διιο ἢ} ἀεραγίυσο. “Τῇ ΟΥ̓ ΟΔ] 
τηδίογί 818 τ ΠΟ Ὧ6 προ οὰ ὑγογὸ ΓὍΓ ἴΠ6 πγοδὶ ρατ [ἢ 6 5816 48 [8086 ψ Ὡς ἢ δὰ Ὀφοη ἀϑοιὶ ὃν 
Ἡοδοτί δίορμοηβ. Βυΐ πα δὰ 1 κου δα ἴη6 δάνδηίΐαχθ οὗ (δὶ συ γῪ δῃοίοηϊ πϑημϑοχίρὶ οὐ 188 
Θοϑρεῖδ δῃὰ {86 Αοῖϑ, βίο μ6 δἴογιναγάβ βεπὶ ἴο ἴμ6 ᾿Τὐπίνεγειίγ οὗ (δπιυτιάρο, δμὰ νι δῖ. ἰς 
Κποννη ὈΥ̓ 1Π6 πᾶπιὸ οὗ ἴδε (οάεχ ΒεΖζῷ. Ἐ16 δά εἾ80 ἃ δα δΔησοηξ τηδηυδογὶρὶ οὗ δῖ. Ῥδυ 8 
Ἐρίσε]ο5, νι ὶς ἢ ̓6 ῥτοσυνοα ὕγοτλ ΟἸγιοηΐ πῃ Εγδποθ, δηὰ πο 18 ΚονΏ ὉΥ [6 πδπια οὗὨ (86 
Οοάεχ ΟἸδτοπιοηίΐδηυβ. [,δϑέ]γ, ἢ δὰ ἴ)6 δἀναπίαρο οὔ ἴπὸ ϑιυτίδο νεζγδίοη, Ἡ πίοι πδὰ Ὀθοθη 
Ἰδίεϊν ρυ] βθὶ ΌΥ ΤΥΘΠ.6}} 118, νὴ ἃ οἷοδβο 1,διΐη ἰγϑηβ]αιίοη. Βαὶ (6 υδὸ ἩΒΙΟΝ Ὧδ πιδής οὗ 
ἷ5 τοαιοτΐα}8 ν85 ποῖ βυς ἢ δ8 παρ μάνα ὈΘΟῺ οχροοίοα ἴγομι 8 τηδη οἵ Βοζδϑβ ᾿θαγπίης. ἴη- 
διοδὰ οἵ ἀρρί υἱπρ ἷ8 νασίουβ ἐάν θυ ἴο (ὴ6 οιϑόῃαδίίοη οὗ 186 ἐεχί, 09 υπδοὰ (ῃαπι εἰιέεῆν ἴοτ 
Ῥοϊθηνίςα] ρΌΓΡΟΒΘΒ ἰῃ Βὶβ ποίβ8. [Ι͂ἢ βδοσῖ, δ διηϑηάϑὰ δῇ ῥα γβκος ἴαχὶ ἰῃ ποῖ τηογὸ ἴμδη δὴν 
Ἰαςοϑ: δηὰ ονθῃ 1686 οι θη ἀδίϊ ΟΠ Ὑγ6γὸ ποῖ Αἰ γ8}8 Ουπαθὰ ΟἹ Ὀγοροῦ δυϊμπογίτν." (Βίβδορ 
ΔΛΒΠ Β ἰ,(Θο(ΌΓΕΒ, ῥδτί ἱ, Ρ 109. [οἀ. 1842. Ρ. 110.1) Βο28᾽8 ἐλίσαά οἀὐϊξίοη οὗἉ 1682 ἰδ ςοῃβἰἀοτοὰ 

Δ8 1ἴπ6 πιοῖΐ Ἑσοτηρίεῖθ οὗἩ ἰδοϑὲ ρτὶηὐθα πηάογ ἢ 8 ΟὟ ἜΥγα ; Ὀαϊ 411} Π18 οὐϊεῖοπ8 ἢδνε (6 Ψυΐραῦὸ 
1,αἰῖη νογαΐοῃ, δῃἃ ἃ ΠΕ οπα οὗ δἰϑ ΟΥ̓́Τ, Ομ ΠΟΥ ὙΠ ΡΒ] οΙορὶςδ), ἀοοίτπδὶ, δηὰ ργβοῖῖςδὶ 
ποῖοβ. Τὴ σοργίηϊ οἵ Βεζδ᾿β Τοδίδσηδηΐ, δὲ (ἀπιντίακο ἵπ 1042, Ὶ [86 δαάϊτίοη οὗ Φοδομίτι 
(ὑδπιογαῦ 8 8 ποῖθ8, 8 σοῃϑἰ ἀογοὰ 88 [Π6 οὐξέίο ορέππα. 
ΤΙ “ ογἰτίοαὶ Ἰαυουγα ᾿" οἵ όσα “ οἰδῖπι δῇ εθροοϊδὶ ποίῖοο ἔγοτῃ {86 ἀοίθγοηςο ραϊὰ ἰο ἴοπ ὉῪ 

{Ππ|ὸ {ΓΓΑ 8 δίογθ οἵ (6 ἘΏρ 8} δι μοτϑοὰ νϑγοίοπ ; ψᾶὸ ἱβουρ ἴμλοῪ ἀϊά ποῖ ἀπιρὶιεῖε! Υ ἐοἰϊον 
ΒεΖδ᾿ 8 ἰοχῖ, γοῖ ἢᾶνο γεσεινοὰ Ὠὲβ ΓΟ 8 ἴῃ ΠΊΔΩΥ 68,  ὮΕΓΕ Ὧ6 ἀἰπἶαγε ἔσοπι » 
δου νϑη ΓΒ ΒΌρΡρΙοπθηῖ ἴο ἴμ6 Αὐἰπογίδοὰ Ἐπρ] δι Υ ογβίοη οὔ 9 Νεν Τοδιδπιδηΐ, "Ὁ. 7.) Μέσ. 
. λΔ8 βροοϊδεοὰ δῆιν -δὶχ ἱπδίδῃοοδ ἰὴ τίς ΟἿΣ ἰγδηδβίδιοη ἀρτθοθ τὴ Βοζδ᾽ κα Ἑαϊξίου οὗ ἐπε 

Νεν Τοραπιοηΐ, δραίηδὲ ἴμαΐ οΥ̓ Βιορῇθηδ; δπὰ {ΘΓ ἱμδίδησθθ ἰῃ πδὶοἢ ΟοὐὟ ἰχδηδβι δίδου 
δίτοοϑ 1 δίορθομε δζαϊηϑὶ Βοζα. (1014, Ρρ. 7, 8.) 

7. Νονυπι Τοβίδιηθπίυμα αταςὰ, Γυράσπὶ Βαίανογαμι. ΕΣ οδοἶπα ΕἸἸΖΕΥΤΒΙΑΝΑ, 
1624. 12π)ο. 

Ταῖς 18. 1πΠ0 ἤγϑι οὔ {π6 οοἰευγαιϊοα ΕἸΖονῖγ οἀϊίοιβ, δῃὰ ἀδδβεγνεβ (ΞΔ ν8 Βίβιορ ἈΓαγ8}}} ἰο ὑε 
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Ῥαγίϊουαυῖγ ποϊοθᾶ, Ὀθοδυδο ἐπα ἰοχί οὗ {π0 ατοοῖς Τοϑίδιηθηΐ, πο δὰ βποίυδίοα ἱπ [86 
τεςοάϊηρ οαἀἰτίοηθ, δοααὶγοὰ πῃ {818 8 οοπϑίδίθηον, δηὰ βοϑηιϑὰ, ἀπγὶρ, ὈΡΝΡΕΊΕ οἵ ἃ εδηΐυτγν, ἰ0 
[ὸ δχροθϑὰ ἴὸ ἢ0 ἔπιΐυγο δ᾽ ἰθσγαίοβ. Το ἰοχὶ οὗἉ (18 οὐ οἢ ὯΔ8 ὈσΘη (δ 6 Ὀδαὶδ οὗ δ᾽ πγοϑὲ δυ ΟΤῪ 
Βιυυϑεχυρηΐ ἱπιργοβδίοη. ἮΝ οἰϑίοϊῃ Ἐν ὑὐὴς Ὠἷ8 ναυίουβ γοδάϊηρϑ ἴο ἰΐ ; δῃηὰ ἰΐ 8848 δοαυϊγοά 180 
ἈΡΡοΙ]διΐοπ οὗ “5 Τεχίις Πἰεοερέμς." ““ἼΒὸ μογβοὴ ὙΠῸ οοπαποιοὰ {8 οἀϊίοη (ον ΕἸΖανὶγ τὰ 
οἷν 1860 ρῥεπίογ) 15 δὶ ργοϑϑηῦ ὉΠ Κη ; δὰ τΏοονΟΓ 6 Ὑ584, Ηἷβ οΥἰ ἶσα] ΧΟ ΟΏ8 Ὑγ6ΓΘ ΠΟΙ - 
δηορὰ τὶ ἃ ὨΔΙΓΟῊ σΟΙΡΑΒ8. Τα ἰοχὶ οὗ [μὲ86 Θἀ τ οἢ νγᾶ8 οορ᾽ οὰ ἔγοηι Β6Ζ8᾽᾿ 5 ἰοχὶ, δχοθρὶ ἰῃ 
δϑουϊ δἂγ Ηΐίδοθα; δηᾶὰ ἰῇ ἴμοϑο ρίδοεβ. [0 τοϑάϊηρθ ἍὝΕΙΘ ὈοΙϊΤΟυΘα ΡΑΓΕΥ ὕγοῦι 186 νϑείοιιϑ 
τοδάϊηρϑ ἴῃ ϑί ΡὨΘΏ8᾽ 8 ΠΙΔΓΏ, ΡΑΓΕῪ ἔγοσῃ οἴ ῦ δά η8, Ὀαϊ οοΥ δ ΪῪ ποὶ ἔγοπι ατοοὶς τηϑηυ- 
Βοτρίβ. Ἴδα ἐεζέειδ γϑοερίωεδ, ἰΠΟΓΘΙΌΓΘ, ΟΥ ἴΠ6 ἰοχὲ ἴῃ ςΟΙΏΠΟΏ 86, Μ͵λΑὰ8 σορὶϑὰ, ἱἢ} ἃ ΓΘ 
Φχοορίίοῃδ, ἔγοπι ἴΠ0 ἰοχὶ οὗ Βεσαβ. ΒΒ θσδ ἢἰπιβοὶῦ οἰοθοὶν [Ὁ] οττοὰ ϑίορθθπε:; δηὰ ϑίορὮ θη 8 
(πδιγεῖγ, ἱπ πἷ5 [εἰγὰ δηὰ ομἱοῦ οαἑθοη.) οορί θα δο]οῖν ἥγοσι 86 δ ἢ δαϊιίοη οἵὁὨ Εγδβῆηιθ, οχοορὶ 
ἦη 1860 Κογοϊδιίοη, τγοτο δ6 (οἰϊοννθὰ βοηπχοὶίπη68 ΕΤΔστη δ, δουιϑεϊπι65 ἴΠ 6 Οοτρ] υἱοπδίδη βαϊτίοη. 
Το ἴοχὶ Ἱμογοίοτο ἰῃ ἀδὲὶγ 086 τοϑοΐν 8 ἰἰϑα] 7 δἱ ἰδϑὶ ἱπίο [86 (οιαρ! υἱδηδίλῃ δηὰ 189 Εγδδεηιΐδο 
οὐϊτοην." (Βίβμορ Μασβὶνβ 1,δοΐιισϑα, ρδυί ἱ. ἡ. 110. [οἁ. 1842, Ρ. 111.) ᾿ 

Τμὸ ΕἸζονὶγ οἀϊιίοη οὗ 1624 ν͵δὲ σοργίπίοὰ δὲ 1 γάθῃ ἰῃ 1688, δηὰ ἃ τηϊγὰ εἰπηθ ἰῃ 1641, 
αἱ Ατοδίογάδιῃ ἰῃ 16δ6, 1662, 1670, δὰ 1678, δηὰ «'5ο δἱ βοάδι, ἴω 1628. --- ΟΥ̓ τό86 ναγίουα 
ἐπιργθβϑϑίοηδ, ἴδ 1 ογάξη οἀϊτίοη οἵ 1688 18 {16 Ὀεσὲ δηὰ ἰὴ πιοδὲ τϑαθοϑί : ἰζ ΠΔ8 {πο ἰεχὶ ἀν οά 
ἐπίο δεαρδγδῖθ νοσϑεβ, Τμο οαϊτίου ῥγίηϊθαὰ Ὁ δδηποη, δὲ βϑάδη, "85 ἰοῦ Ὀθδῖ τοραγὰθὰ 85 δ 
ἘΥρορταρ οι] ουτίοδἰ ἐγ. 10 ἰδ, Βονγουθῦ, στ ΔΕῪ ἰηίθυο ἴῃ ροϊηϊ οὗ ὁχοοπίίοη ἴο (86 ὈΘΔ ΘΓ }]Υ̓ 
81}}8}} δηὰ οἴθδὺ οἀϊίΐοη [ΠΟΙ ὉΥ ΒΙοδι δὲ Απιδίοσάδλπι ἰῃ 1638. (Βτυηοί, Μδησοὶ, ἴοηι. ἰἰ1. 
ῬΡ. 432, 488. Ὀϊδάϊη᾽ Β ἰπἰγοά. ἴοὸ ἴδ ΟἸδββίοθ, νοΐ. ἱ. ὑρ. 186, 137.) ἀοοά οορίο5 οἵ (ἢ 680 
τπίηἰαῖαγο ΘαἸ ΕἸΟΏΒ ΓΘ ΒΟδτοΘ δηὰ ἀθασ; Ὀυῖ [ΠΟῪ δζὸ Ὀο(Ὦ 50 ῃ 8Π18 1688 οὗ 5129 δῃηὰ ἰῇ 
ἐγρορταρδίοαὶ ποδίηρδβ ΟΥ̓ (80 1οηάοι οἀϊϊίοη οὗ 1827, Ρυδ αμοὰ ὈγῪ Μτ. ΡΙοΚογίηρ. 8.60 
Νο. δ8. Ρ. 699. ἐπϊγὰ. 

8. Νονυπι Τοβίδιηοηΐπ, βιυϊο οἱ ἰαῦοσα Θίθρῃδηι ΟΥΒΟΈΙ, ει. Ατηβιο] αδην, 
16ὅ8, Ιϑιηο. 1676, 108δ, 12ηὴ0ο. 1699, ὅγο. ατ. 

ΑἸΙ τ φαἀἰ ἰσ.Β οὗἁὨ ΟὈγοΘ Ἰ68 οὐ ΟΟἾ τ 6168 ἃτὸ ἷπ στοδὲ τοροΐθ ἔογ ἰποὲγ ὈΘΑυΐΥ δ ΔΟΟΌΓΒΟΥ : 
ἴΠο ἰοχὶ ἰ5 (οττηϑὰ οπ (δδι οὔ [π6 ΕἸχονίγβ. Ηο οοἰ]οοϊοα ἴδ 6 ρτοδίεδι παγηῦετ οὐἁ υδυίουδ τεδά- 
ἐηρϑ ἴο ὃὉ9 ἔσυηὰ ἰῃ δὴν οαἀϊκίοη οὗἉ ἴ86 Νεν Τοδίδιμοπὶ ὑχγίου 9 ἰμαὶ ἱπ [6 δἰ (ἢ σοϊυτῃβ οὗἁ 
Βίαμορ ἮΝ αἰ ὑοη 8 Ῥοϊνρίοιῖ. Τθοδο ναγίοιϑ Ἰθοι 08 ΓΘ ρίνϑη ἔγοπι ἃ οἱ] δίϊου οὗ τι δπΌβοτσὶ 
πὰ ρῥτγίηἰθὴ θα  ἰ οΏ8, διὰ ἀγὸ ῬΔΤΟΥ δἱ ἴΠ|ὸ ἴοοί οὔ [86 δηὰ ρδυιν δὲ ᾽86 επὰ οὗ ἴπο Αςῖδ 
διὰ δι. δι} 58 Ερίϑι]θβ. Το δυιϊι που εἶδα ἀγὸ ποὶ φίνϑη, ἤονγονογ, Δηὰ οοη θοῦ Γο8 δγὸ ἰηἰγοϊαοσοα, 
Αὐὐγοο Ἰβουδ ἢ 85 8150 χίσϑη ἃ νδ᾽ δ Ὀ]9 οΟἸ]Θοἰΐοη οὗἁὨ ῬΦΓΆ1161] ρ888Ά 668. 6 οὐϊιίου οὔ 1675 οοῆ- 
ἰδ πϑ ἃ ργοϊοψο οὗ ργοίδοο ἴο 5:1, Ῥδυ} Ερίϑι)68, τ ἃς ἢ Βοϑο]οῦ πδὰ ῥγϊηϊθα ἃ ἴδ γοδτϑ Ὀδίοτο 
ἴγο ἃ τη δηθδογρί δὸς ΤῊΣ ἔγοτωῃ ἴθ Εδϑὲ ὉΥ ϑίορδεοῃ Ἐουϊδοδίιδ, ἃπὰ ἀἰ βοτγθ ἔγοπη {ἢ ὅγϑδὶ 
οὐϊιϊοι ΟὨἿῪ ἱπ Βανίηρ δ᾽ἷ 186 νατίουβ τοδάΐϊηρβ ρἰδοϑὰ δὶ {π6 (οοὶ οὗἨὨ [86 ρβᾶζο. Τμὸ μὶσὰ δηὰ 
[οὐ ἢ οάξεῖοτθ σοῦ Ὀτίηϊοὰ αἴϊοσ 1π|6 ἀθαίῃ οὔ ΟὈτγοο  ῦβ, δὰ αὐ ν ἔγοπι 1Π|6 βοοοπὰ ΟἹΪΥ ἱπ 
μανὶπρ ἴπ6 ἰοχὶ ργηϊθὰ ἐπ οοαπηπα. [Ιπ 1695, Φο ἀοι] οὉ ΜοΙ]οτ, ἃ ἀϊνίπο οὗ Βοϑίοςκ, ρυὺ- 
Ἰἰβῃοθὰ δ ἀϊδδουϊαϊίου διαῖμδε ἴδ Οὐτγοοΐ δὴ οαἀϊτίοηϑ, δηθὰ Ομγοείανα ἐκ εὐϊδίονπε ογισὶπαϊὶ 
Ν. Τ. ἐεκίως υατίαπίξενα ἰδοίδοτμπι εἰ μαγαϊϊεἰογμης ϑογίρίανα 1, οεονμα αὐδίαινιεν (δ ὑεείἑία, δοοὶ- 
πἴζαπε. Ἐαπιρέοῦβ (Οοπι. Οτὶ!. δά Νον. Τεβί. ῥ. 280.) μα5 εἰιαγχεά Οουγοθὶ θα τὴ} ὈΠΠ ΘΟ ββα ΤΥ 
ταῦ ἰρ᾽ τίη; νδιίουβ τοδάϊηρ, δηὰ πιδκίηρς ἔμϑῖα ἔγοῖα οοῃ͵θοίαγο, ἰπ ογάογ ἰο δυῦϑοεγνο 186 8ὅ06)- 
πΐδῃ ϑεδοῖηθ. Μ|ΟἢΔΟΙ18 δά πη 5 (πδὶ [0680 σΠαΥρΘ8 816 ποῖ ὙΠΟ απίουπάοᾶ. ΤΠ ραβϑϑαροδ 
ῃοϊϊερὰ ὑγ Εὐαπηρδουϑ 81 1 ϑόδη ν. 7. ; Φόοδῃ χ. 80., δῃὰ χνίϊ. 22., οοποοσηΐηρ {86 ἀοοςίσί πε οὗ 
ἐῆ6 Τῆπὶϊν ; Βοπι. ἰχ. ὅ., 1 Φοῖη ν. 20., δηάὰ Φομῃ χνῖίϊ, 8., οοποοσπίηρ ἰδ 6 οὗ Θοὰ; δηὰ 
Βοαι, ἐἰϊ, 2δ., Μδῖῖ. χχνὶ. 89. 42., οοποογηίης ἴΠ6 5βδιϊδέδοιίοη τηδάθ ὉῪ ὅθδϑυβ ΟΒτὶδι. 

9. Νονυι Τοβίδιηθηίυ, ατ. [,88. ἴῃ (μ6 ΑΔ νοϊυπιο οὗὨ [86 Ἰμοπάοῃ Ῥοϊνυρίοιί, 
ὙΓΒΊΟΒ 18. ἀθβουιθοὰ ἴῃ Ρρ. 71ὅ---717. ἱπγγὰ. 

ΤῊΪδ οἀϊτίοη ἰ5 ἀθβοσνίηρς οὗἩ ραγιϊουϊδν ποίΐςο, δ θείης ἴΠ6 ὅγβι οἀὐϊίοη οὗ {86 Νον Τοδίδιγεηὶ 
ὙΠ ΪοΝ 18 ζαγη ἰδ νεῖ τ ἃ σοπιρ᾽ δῖα οτἶἰς 4] αρραγαίυβ. ὙῈ ἰοχὶ 18 ἰάκοη ἔτοπι ἱμαὶ οἵ Εοῦετγὶ 
ϑι ρθη 8᾽8 [0]10 οἀϊίίοι οἵ 1δδ0ὺ, ψίτμβοαὶ ἐπέεπέίοπαὶ αἰτογαὶΐοπ, τ λοϑο νδγίουβ τοδαϊηρϑ Βίβῃορ 
γνδιίου μ88 ἱποογρογδία ἐμ ἷ8 εἰσίῃ νοΐϊαπιο, ἰορσεῖμος πὶ ἴπ6 γαγίοτιϑ τοδά πη ρϑ οὗ ἴε Α]6χ- 
δηάγίδη Μδημπβοτρῖ; δηὰ ἰῃ δά ἀξίου ἴο ᾿Βθῖλ ΒΘ ἯΑ Εἴνεη ἃ οο]]δοἰίοη οὗ οχίγαοίβ ἔσομι δὶ χίοθη 
Οτεοῖς πιδῃπβοσὶ ρίβ, πο ἢ πγογα οο]]αἰοὰ ἀπάον [πο ἀϊγοοίίοη οἵὗἨ ΑτοΒΟΐβμορ ἴὕδδετ. “ ὙΏΘΥ 816 
ἀοδοτί δὰ δὲ (16 μοδὰ οὔ (π6 Ἵοο]δίίοη ἰὴ [80 δἰχίμ νοϊππιο ὉΥ ὟΝ αἰΐοι ΒΙπιβοὶῆ: δηὰ ἃ ἔαγί Π 6 Ὺ 
δορουπῖ οἵ {Βοῖῃ ἰ8 χίνϑη ἰῃ ἴμθ Ῥτγοϊεβοπιθηδ ἰο Μ1}}᾽5 Ογοοεὶς Τεβίδιμθηϊ (δ 1872---13960.), ἀπά 
ἴῃ Μ|ΊςΒδϑἰθ᾽ 8 [πἰτοάαςιίοι ἴο 16 Νονν Τοδίδιηθηϊ (νοὶ. ἰΐ. οδρ. νἱ!}.). Βα [86 οχίγδοίβ ἤγομι 
{Π|6 Οτοοῖκ πιβῃυϑογὶρίϑ ΟγΘ πο ΒΘ 186 8016 ποῦ δ) “μ᾿ 6Γ τιδίοσιδὶβ Ὑ ἰςὮἢ 186 ῬοΙΪγ οι  δῆἤϊποτἀοα 
ἴον 186 οπιδῃάειίοη οὗ {π6 ατοοὶς ἰοχί. [ἢ δἀαϊκίοη ἴο {πὸ 1,διΐη Ὑυϊραῖε, ᾿ξ οοπ λὶπ5 ἴῃ. ϑυτίδο, 
ἴπ6 Ατγδϑὶς, δηὰ 16 ΕτΒϊορίς νψεγβίουβ οὔ ἴ86 Ν νν Τοβίδπιοπὶ, πὶ 1Π6 Ῥετδίδη ἴῃ 186 (05Ρ6|8. 
Απὰ ἴἢ686 ογδηϊαὶ νϑγβί ἢ 8 ἃἀγθ ποῖ οῃ]Υ ἀστδηρεὶὼ ἴῃ [μ6 τηοδὲ οοηνθῃίθηΐ ΠΆΠΠΟΥ, (ὉΓ ἴΠ6 ρυΓ» 
ὐρῃ οὗ οοτπραγίης [λ6πὶ τ 1π6 ατερκ, θαΐ ἔπιον δγὸ δοοοιαρδηϊθά Ὑ118 Ἰἰἰθγα] [δἰἴῃ ἔγαῃ8- 
δἴϊοῃδ, ἰμαῦ ουθὴ ἴμον, ὙΠῸ ἂγὸ ὑυπδοημδίηιθὰ 18 186 ογθηί8ὶ ἰδηρίδζοδ, τπὶρμς 51}}} Βᾶνθ 
ΤΟΟΘΏΓΒΘ (0 ἴὨαπὶ [ῸΣ νδγίουδ σοδάϊηρε, (μουρὴ ἱπάοθὰ νυν 1688 δϑοιγὶεν, 88. ἜΥ̓ΟΣΥ͂ ἰγϑηβιδίοσ 18 
114016 ἴο πιδῖκο εηϊδίδκοβδ"--(Βίδμορ δ 8 ἀγεβ, ρατὶ ἰϊ, Ὁ. ὅ. [οἀ. 1842, ». 116.) 

1 [Ετοπι ἴΠ6 ναγίδιουϑ οὐ {Π6 τδχίϑ οἵ ϑέθρίιθαε (1550) ἀπὰ οἵ {86 ΕἸτονίτγβ ποῖ βανίπρ ὕθθῃ 
Δεουζαῖθι ἀϊφεη χοίδιϑά, ἔδτν τορτίπιϑ οἵ πο ΕἸζονὶγ (ἡ δ γ}), πεῖ 186 ὀχοερίοι οἵ ΡΙοΚογιῃρ᾽ 8, 
ΔΓ ΤΟΔΙΪν ἔγοο ἔγοπὶ βοῖη6 ϑίϑρβαπὶς τοδάϊημβ. 



688 Ο᾽γοοὶλ Τοϑοέαηιογιέξ. 

10. ΤῊΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ἍΛΠΑΝΤΑ. Νονὶ Τοδίδηιθης [οἸυγὶ Οπιηρα, 
Αοορββογυηΐ ῬΆγΆ]]οἷα ογὶρίυγθ Ιζθσᾶ, ὩΘΟΠΟῚ γαγδηΐθϑ 1 ΘΟ οη68 οχ ρἷυβ 100 
ΜΑ5. Οοαϊοῖδθιιδ οἵ δηίϊίυβ γθυβ οὶ 8 οΟ]]6οΐ8. Οχοηὶϊ, ἃ ΤΒοδίσο Θ Βαϊ ἀοηΐδηο. 
1075. 8γο. 

ΤΙΐδ οὐ  ἴοη τὴδ8 δι ρογὶ πίθη δὰ Ὀγ {8 Ἰεατηθᾶ ὮΓ. δοθη ἘΈ:,,, Βίδδορ οἵ Οχίοσά, νβοδο ἀδεῖρτι 
ἴη σίνίηρ 1 ἰο (868 ῬῃὈ]ἐς ντ88, ἰο τοῆονο [πὸ ΡΟΥΘ δἰ οἢΒ ὙὶοΒ Βδα Ὀδοη ταὶϑοα ἴῃ ἰἢς τηϊπ 8 
ΟΥ̓ ἸΏΔΠΥ ῬΟΓΒΟΏΒ ἱρπογδηΐ οἵἉ οσ ἰοίπτη γοϊδίνο ἴο Π6 δυρροδοὰ υποογίδίηξν οἵ (6 ατοοῖ ἰασχὶ ἴῃ 
16 Νὸν Τοδίδιηδηΐῖ, ὈΥ (86 στοδῖ ὨσΤΩΌΟΣ οὗ νδγίουβ ἰοσίο8 Ἄοοπίδίπϑαὰ ἴῃ Βίβθορ ἮΝ δ ἱουἾ 
Ῥοϊγχίοί, Τὸ Β5ΠὁῸὁν πον {116 (π6 ἱπίοΡΥ Υ οὐὗὨ {πὸ ἰοχὶ νδϑ αἴοοϊοα ὈῪ ἐδδηι, Β’ϑῆορ Ἐε]] 
Ργηἰθὰ 1μόπὶ πηᾶογ 186 ἰοχί, ἰ(μαϊ (80 τοδάϑγ σηϊρὶις [ἢ 6 ΤΊΟΓΘ ΘΒ 51} 77 οοιραγο ὑδοτη. Ἴ {9 
Τολαϊπρ8 οορίοὰ ἔἴχοτῃ ἴ6 1,οπάοῃ Ῥοϊνρ)οιί, Βο δἀἀοὰ {086 μἰ συ ἡ ὉΥ Οὐτορ! ]οαδ, δπὰ (86 
Βατθοτὶπὶ τοϑάϊηρβ, 8180 Μδυβῃδ}}} ΒΒ ἐχ ἰγϑοῖδ ἔγοσῃ ἴδ Οορίϊς [ΜοΙΡΆΪ Εἷς } ἀπὰ Οοἰδὶς νογαίοῃδ, 
αηὰ (Π6 τοράϊῃρσα οὗ ἔσχον Βοάϊ]οΐδῃ, ἔοαγ Ὁ 1π, δηὰ ἔττο ῬΑΣΙΒ πηδηυβογρία. ΑΒ Βίϑῃμορ Ἐ6}}}8 
ϑαϊίοη 56118 δὶ ἃ ἸοΟὟγ Ῥσίςθ, ἐϊ Ων Ὀ6 δ 501 ἰοἀ [ὉΓ 186 ΠΊΟΓΟ ΘΧΡΟπαῖν οὐ εἰς 8] οἰ 0η8 οὔ [86 
Νον Τοβίδπιοπὶ ὈΥ̓ ἴο80 ὙδῸ οσδηπποὶ ἐνρθάνεο 1μβοη. Τδο ἰοχὶ ἰδ ἰοστηθὰ δοοογάϊησ ἰὸ {παὶ οὗ 
Ἑοῦοτι Βίορῆθηβ, δηὰ 186 ΕἸ Ζονίγ; Ἰπουσῃ Ῥοἰϑίο δ85 δοουϑοὰ ἱΐ οἵ τοϊδ πίπρ ἔπ 6 ὀστοῦ οὗ 
10:6 ΓΟΥΏΘΓ, 85 Ὑ6]1] 848 οὗἩ βοιηθ οὗ ἵν δ] οη 8 Ροϊνρίοιι. Βίδμορ Ἐ61}᾿}5 οἀϊείοη ν᾽ τοργίπιθὰ δί 
1, εἰρεὶς ἰῃ 1697 δηὰ 1702, δὰ δἱ Οχίογτὰ ἰπ 1708, ἰῃ ἴο]}1ο. ἰ8 τηλρσηϊοθης οὐϊίοη, τ οὶ 
ἴδ Κο8 (5 πᾶπιὰ ἔγοπι ἴδ οἀϊίογ, γ. ἀσοζογυ, οουίδίηβ Ὧ0 δΔοοοββϑίοῃ οὗ οὐ ΕἸ 8] τδιοσί ἰδ, δηὰ 
8618 δὲ ἃ ἸΟῪ ὑσγίοθ, 

1]. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπὶ ᾿Ταβίδιηθηΐαα τεοῦμ, οὑπὶ ᾿Ἰοοιϊοη  υ8 
νδυϊδηϊ Ὀυ5 Μ55. Εχοιρ]ασίυτω, Ὑ ὀγδόη, Εἰ ἰοππηι, 55. Ῥαΐγυπι οὖ δογὶρίο- 
γὰπὶ ΕὐςΟ] οϑἰαϑιϊοογυτη, οὐ ἰῇ δαϑάριῃ ῃοί8. ϑιυάϊο οἱ ἰδθοσε Φοιῃηὶβ Με, 
5.ΤΡ. Οχοηὶὶ, α Τμοϑῖσο διιοἀοηΐδηο. 1707. ἘΕὉΪϊο. 

ΤὮο Ἰδθουν οὗἉὨ (ἰΥΓΥ͂ γΘΑΓΒ τ͵858 ἀονοιοα ἴοὸ [5 οὐϊίΐοη ὈΣ Ὦτ. ΜῈ], τῆο ηϊδμοα ἴξ ΟΟΪΥ ἴοα- 
ἴδῃ ἀδυϑ Ὀθίοτο μὲὶβ ἀθδίῃ. Τηθ ἰοχί, ἩΒΙΘΩ ἰ5 ἰμδὶ οἵ Ἐοθοτί ϑιδρ ἢ δ᾽5 οἀϊέίοη οἵ 1560, ἱα 
Ὀεδυ ΠΥ ρτγιηὐοὰ ποῖ ἰμέθη οΠ8] ομδηραὶ; δηά (πὸ νδγίουϑ σεδάϊῃρβ δῃὰ μ8γα}]εὶ μ45- 
ΒΆζ68 ἃΧῸ μἰδοοὰ Ὀθ]οσ. Ἀγ. Μ|] Βδὰ8 15 8}1 (Π6 ῬΓΟΥ ΟΌΔΙΥ οχ βίης ςΟἸἸ οι οΏ5 οὗὨ ταγιοῦϑ 
τοδάϊηρβ; Π6 (ο]]α θα βούογῷὶ οὐ ζίηδὶ δα  ἰοπ8, ὑγοουχοὰ οχίγδοῖδ ἔγοση : Πποσίο ὑπο οο]] αἰδὰ ατεοὶς 
Μ558,, δηὰ τον δοὰ δηὰ δυρπιοηϊοὰ ἴΠ6 ὀχίσδοϊδ ἔγοτῃ (86 ἀοἰμῖο δηὰ Οορεῖς νογβίοπϑ τοὶ μδά 
Δρροαγοὰ ἰῃ Βίδμορ Εδ611}᾽8 οἀὐϊου ; δηά δὰ ἀϑὰ πυμδγοῦδ σοδάϊηρσϑ ἴοτῃ οἷον δηοίαπ  νογδίοῃβ, 
ἀῃὰ ἔγομλ (δ 6 αποίϊδίϊομδ οὗ 8 Νο ον Ταδίδιμθηϊ ἴῃ ἴῃ6 πτηρδ οὗ 0 Εδίμοσα. Ὅμα ὑγὸὶ 
Ἰηθηᾶ οομί δίῃ 8 ἰγσϑᾶβαγο οὗ βδογοὰ οὐ ἰοῖβηι, ΜΠ. μ46}18 οὔϑογτοθ (δὶ, “' που πϑίδπἀηρ ἐΠ088 
οὗ ΥΥ̓ εἰδίδίη, ἵμοῪ 8111} τοϊδὶ ἢ (ΠΟἿΓ οΥ κ΄ 8] νδὶθθ, Ὁ ὍΠΟΥ οοηϊδὶῃ ἃ τοδί ἀθδὶ οἵ πηδίζου π δῖοι 
δ ποῦ ἰη Ὑγοἴβίοιη ; δηὰ οὗ [886 τηδίίοσ ἩΔΙΟΝ 168 σοτῃπΊΟΏ ἴο ὈΟΐδ, δοΠ}6 {πϊηρϑ ἃΓΘ τθοτγα οἱ οδτὶ 
εχρίδἰποὰ ὈὉν ΜῈ). ΤὨΐ8 οαἰτίου ν᾽ 88 τορσί ἰδ Ὁγ Κ βίον δὶ Βοιίογάδῃ, ἰη 1710, ἰπ (ο]1ο, πὶ 
18ο ἐρενη ἐς οὗἩ ἐτεῖτο δαάϊιοηδὶ λ135., ϑοιῃθ οἵ Ὑϊο ἢ δὰ Ὀδθη ῥγονϊουδὶ ν, Ὀὰὲ ἐτηρεσίοςν, 
ςοἸἸαιοὰ. μδίονοῦ σοδάϊηρϑ  γο ρσίνοη ἰῃ Μ|15 Δρρϑῃάϊχ, 88 ΤΤΟΙηΕ ἴοο ἰδίθ οτ ἐπϑουίοα 
ἀπο ἰπ6 ἰοχῖ, 6 τὸ ἰῃ {18 ϑοοοηᾶ οαἰ(ίοη ἰγϑηϑῆ ἴο (μοὶγ ῥσὸ δΔοὺδ. 1 ροϊῃηὲ οὔ δεςι- 
ΤΆΟΥ, Βονονετῦ, Κυδίοτ᾽Β οαὐζίοη ἰ8 οοηϑίἀογροὰ ἱπίδσίοῦ ἰο (πδὶ οὗὨ τ. ΜΙ]. ὙΤδογο ἀγα Ἴοορὶθϑ οἵ 
ΕΚιιοιοτ δ οἀὐτοη, τὴ ἐμ6 ἀδία οὗ Απιβίογάδι, 1728, ἰπ 186 {{|6- ρΡαρϑ; Ὁπὲ ἰδ ἴ6 ποι βίπρ τπλογὰ 
ππ8π ("6 οὐϊιίοη οἵ 1710 τ} ἃ πον 1 {16- βάρ. ϑοῦθ οορίθϑ Α1Ὸ 8180 ἀδϊθὰ 1746.5. Τὸ τοπάοσ 
(8 οἀϊτὶοη ΠΊΟΓΘ οδδν οὗ χοίδγθηςσο, ἴδ Ἐδν. Ψόβαρῃ 1ἘΤΤ, γ0η., ἃ ἰοεδτηοὰ ἀἱδοοηιη 
πιϊηἰδίογ, ἴῃ 1728, ρα δἰιοαὰ δὴ Ἰπάοχ, σοη δἰ πίηρ δὴ δοοοιηΐὶ οὗ ἴῃ6 ΜΒ, ςοπϑυ!οὰ ὃν ΜῸὶ 
δαηὰ Κιυπβίον; ἰηεἰοὰ 7πάεΣ Ζάῤγογμπι Δ8 8. αΟτναοογωσι εἰ Ῥογεἰοπ πα Ακείφμαγιιι Δυιουὲ δὶ Ἢ 
μος υἱγὶ ἐγωμαϊεφεϊηιὶ ὦ. ΜΠ με εἰ 1,. Ἀωείεγις σιπι ἐεγιϊᾶ οὐμίοπε δίερλαπιοῦ οοπίμίεγωπ. ΤῊ 
Ρυυ]οδίοη ἰ8 ἴῃ ὅνο., δηὰ 158 ποΐ οἵ ΘΟΠΊΤΔ 0 ΟΟΟΌΓΓΘΏςΘ. 

ΤῊΘ σψαγίουϑ τοδάϊηρ οἵ Ὦγ. ΜΙ], ἀπιοιηκίηρ ἴο 80,000, ψογο διίδεκοὰ ὈὉγ γ. ὙΠ Όν, ἴα 
1710, ἰῃ δὴ ο᾽δϑογαίθ νοῦῖς δηθὰ δσαπιεν ἢ αγιαπέδιη, 7, δοίοπμηι ᾽ολαηππὶ ΔΙ δὲ, ἢ τοτο 
Ζθι] (μδλῃ Κπον]οάχο οὗ βδογοὰ οὐ οἶδα). [Ὁ νγὰ8 αϊεγυσαγὰ8 δηῃεχοὰ ἴο ἮΝ ὩΣ ΓΌΥ Β ΟΟμπητθη δῦ 
οἡ ἐδο Νονν Τοβίδηοης. Ὦγ. Ἦ .᾿8. δγρυπιθηῖβθ ὙΓΟΓῸ ἜΡΙΟΝ ΌΥ Απίδοων ΟΠ π8 ἀραίηδιὶ Ὠϊνὶηθ 
Ἐονοϊαιίοη, ἰῃ Πὶ8 ΠὨίϑοοῦγβο οὐ Ετσοθ- πη Κίηρ ; πο νγδ5 σοδιϊθὰ ὈὉγ Ὦτ. Βεοηῖον ὑπο γ (86 
απϑιιπχοὰ {116 οὗἨ ΤῬλέξεϊεμίλεγις 7, ρεϊεη ἰδ, “'  Ο86 ΓΕΡΙΥ,᾽ ἈΝ ΒΙΒΒΟΡ ἈΓαγδῆ, “ δ Ὀθδ ἴσδῃ- 
Ἰαϊοὰ ᾿πΐο βϑυϑσδὶ ἐοσοῖρστι ᾿ἰδησιιδροβ, ἀηὰ δου !ὰ Ὁς δι άϊοά ΌὈΥ ΟΥΟΓΥ πιδη ὙΠῸ ἰδ ἀδεϊτοῦ9 οὗ 
οτος ᾿υδῦ ποίίοπϑ οἵ ὑἱ0] 1 οδὶ ογ εἰς." ([ωβοΐαγοδ, ρατ 1ἱ, Ὁ. 18. [οἀ. 1842, Ρ. 124.) 

12. Ὧν. Εἀπαγὰ ὙΥΕ1,1,8᾽5 ατροὶς Τοοίδιηθηΐ. 
Βοΐνποϑοῃ ἔπ γοᾶτα 1709 δηὰ 1719 {Π6 101]οὈὙτίησ τνεοτὶς δρροαγοὰ ἱπ οἱθνθη ῬΦΙΐδ: --- 
Απ Ηοεὶρ ἔου 16 ΠΊΟΓΘ οδϑν δηὰ οἷθδὺ υπιξογβίδηάδίηρ οὗ (Π6 ἩοΐΪγ δετίρίαγο, Ὀεϊης ἐπα ἴοας 

ΟΆ0615 δπὰ {16 Αςἰδ οὗὨ ἴῃ6 Αροϑί1ε5, δα ρὶαἰποὰ δίογ ἴηο [0] ουσίηρς τοι οὰ. 1. ΤΒ6 οτἱρσίηδὶ 
ΟΥ Οτγθὸκ ἰοχῖ, δπιοηάθὰ δοοογάϊῃσ ἴο ἴ86 Ὀοβῖ δηὰ πιοϑὶ δηοίθηϊ τοδάϊηρβ. .. ... ΒΥ Ἐὰν. 
Ἧγκιι, ἢ.Ὁ., Εοεῖον οὐ Οοἰοβυδοὶ ἰῃ 1,ο σοι ογθΐγο. Οχίοσά, 1718. 4ϊο. 
ΤΠ οἵποῦ ρατί οὗ ἴ80 Νδυν Τεβίδιηθηϊ δὰ δἰ πα  ΑΓΙῪ ἀρρθαγθὰ 88 ἰο ἔοστῷ δηὰ Ἡρω ἀλοιθρλη ᾿ 
Ὀγ. ΝΥ 6}}8᾽8 οἀὐϊιίοη ἀόδοσνοθ πιο τοἢ ΠΟΓΘ 858 Ὀοὶηρ [Π8 Βτεὶ διίθιηρὶ 10 κϑβὲ οὐ εἰσὶ πιαδίοεῖδ 

ἴογ (6 τον δῖοι οὗ {16 ἰοχὶ; δου ρσἢ ἴθο ατροῖς ἰοχὶ {δε ] 18 Ὀαϊ 8 6πι4}} οὗ δπῖ8 “ Ηεῖϊρ," 
ὙΠΟ αἶδο ΠΟΙ ργομοπὰ8 8 τονυϊθδοὰ ΕΠρ δῖ ἰΓΑπ βίου, ἃ ῬΡΑΓΑΡὮΓΑΔΟ, δὰ ποίεβ. Ὦγ. Ὁ ε 
δ΄ τογσαγὰβ μι ϑη θὰ ἃ ἰγδπδὶ δίίοι δηὰ ῬΆΓΕΡΟΤΑΙΣ οὗ ἴπ6 ΟἹ Τοδίδπιθηι ; ναὶ ἱδμεζὸ Βὸ ἀξὰ ποὶ 
δὰὰ {ἢ οτἱσίηδὶ ἰαχὶ οἵ [Π6 δδογϑὰ Ὁ00 

1 ΓΜΗΠ ττδ8 ΟὨΪν ἀὐγᾶγο οὗ ἐισεῖσε νατιδίίουϑ Ὀοίθο ἴμο ϑίορμαπίο δηὰ ΕἸσενὶγ ἰοχίδ ς ἤθῆσο 
ἮΘ ΟΥ ἷ5 ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ ἯᾺΔΒ5 βδύυογαὶ {1Π|68 τη ϊδϑᾶ. [π᾿ [818 ΠΟΌΒΙΓΥ ἐλε ἐεχὲ ὁ ΔΗ͂ ἈδΔ6 οὔδῶ ὑθεῦ 
τορτίἰοά, 88 ἐπουῖ 1 δὰ δοπιθ ἱπάθροπάρηϊ οχίβίθποο. 
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18. Ἡ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. Νογυπι Τοβίδταθηΐσπι, Ῥοδῖ ῬΉΣ ϑίδρβ. Οὐγοοὶ]!ροῖ 
οἱ Ὁ. Ὁ. Οχοηϊοιδίυπι ἰδῦοτοθ.Ό ὕυπὶι ῥχγοϊοσοιηθηῖβ ΟΕ. ἢ. Τ. Μ. Ὁ. οἱ ποιΐϑ ἴῃ 
ἔμπα δα ])οοῖβ. Απλδίοοάδπιΐ, ὁχ οβηοίηδ ΥΥ εἰδίθηϊδηα. 171]; 1786. ὅ81:|8}} ϑνο. 

ΤΏοδο δσὸ Ὀδδυιξὶ] οὐϊείοηα, Ὀπὲ ἐ86 δοοομὰ ἱβ βαϊὰ ἰοὸ ὈθΘ 186 πιοδὲ δοοῦγαίθιυ Τδα οὐ ϊοσ οὔ 
18δο ᾿νΔ5 (δεχασὰ οι Μδοαϊσίοδι (εγαγάκε Ὠς Τγαλοοίο οοα Ὠοοίον), ἃ 5γπάϊο οἵ (δ τὸ- 
βαὺ οἵ Βγοπιθῆ ; [Π6 δεοαπάά ὙΠΕ8 γον ϊβοὰ ΟΥ̓ {μ6 ςαἰουγαίοά οτίεἰς 4, ὦ. Ῥοἰδι εἶθ, Ηδνίης 

Ὦ ΡυδΠδμοὰ ὈΥ ἰδ τοϊδέϊνο ΗδητΥ ἯΥ εἰδίδιῃ, δ Ὀοοίκδ61}ος οὗ Απιδίονάδηι, ἰἰ686 οὐϊξίοπα οὗ 
ἴδ6 Νον Τοδιδηχοηΐ δὰ βοϊηθὶἑ 68 ΠΡΡΕΟΡΟΕΥ οδ11οὰ ὟΝ οἰδίοίῃ δ; διὰ ἔγοπι 186 ἤδη οἵ Ουτγ- 
Ῥραραρῖι Ὀοίῃρ Ὀγίπιθὰ ἰῃ ἰ8ὸ (1116, (ΠΟΥ ΓΘ ἐμ δοζλθ 88 ΘΙΤΟΏΘΟΌΔΙΥ δι Ὑ]ο Δίου. Τεεί. 

7ῶς. 

Το ἰοχὶ ἰδ ἑοττηϑὰ οὐ ἐπ δοοοπὰ ΕἸδονὶν οἀὐϊξίοπ οἵ 1638, δῃη ὰ ΟἸτΟ 61] ο02᾽8 οὐ! ΐοπα. [{ ἢδ8 
ἃ γοΥν ᾿υάϊοὶουδ δοϊθοιίοη οἵ ρδσδ]]6] ἰοχίδ, τ δὶ ΟὮ δ ΓΘ δ ὑπῶσα ἱπησηθα  δίϑΥ απάοῦ ἴμΠ6 ατοοῖκ ἰοχί, 
διμὶ Ὀοΐον ἴμοπὶ ἐδ ἃ βοϊϑοίίοιι οὗἩ γαγίουϑ σοδάϊημβ, ἰδακοη ἤῸπι ἀργὰ οὗ 100 τηδηυδογὶ ρίδ δηι 
γογείοθδ, Ῥγοθχοὰ δῖθ Ὀρδ Αμρ έν οοηἰδίηϊης δὴ δοοουσμῃΐ οὗ τη δοΟσ ρί8 δπὰ Το] ]θοΐοτθ οὗ 
ὙΑΓΙΟΔ σεδάΐηρη, πὶ 48 οσεῖςδὶ ὁδηοῦδ ἴο ϑρδῦΐϊο {πὸ τοδᾶογ ἰο ἀδίθγπιίηθ οοποογαίπο (ἢ 6 
νδγίουβ ἰϑεϊοῦδ οχ αἰδἰ θὰ ἰῃ [Π 6 ττοτὰ (δἰ πιοδὶ δὶ] οἵ νι ὶς ἢ (6 οὐξίοῦ νεὶϑθ8 ἢΐπὶ ἰο τοὐεςὶ) ; 
8 Δὐοδίγδοῖ οὗ Ὦγ. ΥΒΙ ἐὈγ᾿8 Εἴ σαπεεν ἀθονο ποιἱοδὰ ; δηὰ (6 ργεΐίδςθ οἵ δηγυ  οἰδιοίη, Ουΐ- 
ςο δῦ, δηὰ Βίδδορ Ε6)}1. Τοϑο θά 008 δὸ οτηδιηθηϊο πὶ τ δὴ οηρτγανθὰ του δρίοςο, οορὶοὰ 
ἔτοαι ({πΠδὶ οὗὨἨὨ 180 δρϊαπάϊά ἐοἸὶο Ῥατὲδ οἀὐϊιου οἵ 1642, ὁ ῥἴδῃ οὔ 6Π|, 8ὴ ἰοΒπορτδρῇ οὗἉ 186 
Τοιρ]α, δὰ ἵἴπὋο πι|δρ6. Αἱ ἰδο οπάὰ ἴδοζο διὸ 88 Ῥαξοι οὗ ογἰτῖοαὶ μοῖθδ, οοπέδίηἰης δὴ ὅχ- 
διηΐηδίίοη οἵ (9 τηοϑὶ ἱπηροτγίδης νδτίουδ στοδϊηρα νῆΐϊοῖ ΟΟΟΌΓ ἰη [86 οοῦζϑο οὗ ἔπ9 ὙΟΥΚ, 
ΜΟΙ δοϊὶα ἀοθθ Ὡοΐ δροδῖς ψοσΥ ΔΙ ΧΩΪΥ οὗὁἩὨ [80 οὐϊκίοη οὗ 1711; Ὀπὶ τ. Ὀιθάϊπ βαγϑ τῃδῖ, προ 
186 πδοΐα, ἴμο φαϊκίου οὗ 1788 “ τηϑ οοῃδίἀογθὰ ὧδ (ἢ ὙΥῪ ὃσδί ογ εἶς 4] ἀποάδοίϊπιο (ταῖν 
81Ὼ8}} οςἴδνο) οἀϊιίου οὗ ἐδο αἀτοοῖς Τοδίδιηοπξ, δοιὰ 18:6 Οἱ] 1941] διπάθηϊ νιὶὰ1}} ἀο γγϑ}} ἴο ὑσοουσα 
80 γα] υδ Ὁ] δηὰ οοπχηλοάϊουδ ἃ ρυ]οδιίοη." (Οη 1116 ΟἸαδεὶςα, γο]. ἱ, Ρ. 97.) 

14, Αοία Αροβίοϊοτιιτι Οτϑοο-διΐηα, 1 οτῖ8 Μαϊυδου δ, 6 Οοάΐοο Ταυάΐαπο 
“ονονν ἀοδοσίροις οὐϊάϊΐαυσο Το. Ηπλπνιῦβ..... Οχοηΐϊ 6 Τβοδῖσο μοι ἀοηΐδηο, 
171ὅ. ϑνο. 

8668 ἃ ποίΐοο οὗ (δ ἷ5 οὐξεΐου ἱῃ ραχο 681. Νο. 6. ἐκργὰ, διηοῦρ (1λ6 ἔδο-δἰ αι1}0 οὐϊξίοηδ οὗ τηδῆὺ- 
βετίρα. 

16. Το Νοὸνν Τοδίδιηθηί, ἴῃ ατεεῖς δηὰ ἘΠρΠ188, οοπίδι εἴης 186 ΟΥ̓ σίπαὶ Ταχί, 
οογτοοϊοα ἔγοσῃ ἐδ6 δι ΠΟΥ Ὺ οὗὁἁὨ [86 τηοϑὲ δι ποηϊο Μδηυδογιρίδ, δμὰ ἃ ὩΘῊῪ 6γ- 
810ῃ, ΓΘ ἈρΤΘΟΔΌΪ ἴο ἴδ6 Π|ΙυδιΓαιϊοη8 οὗὨ μ6 τηοϑὺῦ Ἰοδασηθα Οβταπιθηϊδίογ δηὰ 
Ογῦςδ. ὙΙ Νοῦεβ δὰ νασίουδ Βοδάϊηρβ. [Βγ Τϑδηΐοὶ Μλοβ.)] ἱἸμοπάοῃ, 1729. 
2 νοΐβ. ὅνο. 
ΤῊ δ ἰδ ἃ Ὀδδα ΠΥ ῥτίπίϑὰ Ὀοοῖ ; τθοθο οάϊίοῦ 828 δ [ατοὰ γαγίουϑ ρδβδβδρδθ ἰῇ σοῃίοττη Υ 

μῖϊα 186 Ατίδη Βγροίμεδίθ. Ηἰἱ ΔΡΌΣΈΓΑΓΥ δ ἰογαιίουδ δηᾶὰ Ὀοϊὰ οὐ ἰςὶδη8 ογΘ ὀχροδοά ὺὑΐ 
Ὁν. Ἰκοηδσγὰ ΤῊ 9 ἰη 4 Οὐ οαὶ Ταπιίπαξίοι 077 ἰδε ἰαίε Νειο Τεχί απά Ῥεγεῖοπ οὐ ἰλὸ Οτεεὰ 
Τερίαπιεπί. ἴωρηάοῃ, 1782, νο. Μ|ιοΝδοῖΐβ δηὰ οἴμοσ ογι ἶσα, 1} τόσο ἀϊδογοῖίοη ἤδη ΤΎτΟ Ϊ8, 
Βαγθ δἷϑο ΨΘΥΥ βαΥ ΓΟ ΪῪ δηὰ ᾿π6 0} οδηδυγοιὶ ἐμ ὙΟΙῪ βτοδὲ ᾿ἰδοσγίϊοϑ ἰδίου ὉῪ Μδοα. (1ωϊγοὰ, 
1 Ν. Τὶ τοί. ἢ. Ρρ. δὲ 464.) 

16. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυῃπ Τδείδιηθηίυτα ἀτγδουὰθ. Ἐκοηίδ 90. ΑἸ οτίο 
Βεναξιιο. Τυδίηρα, 1784. 4ἴο. 1768. 4ϊο. 

Τηΐδ ἰδ δὴ Ἔχ οϊ]οαὶ οἀϊ(ίοη, (οχπιθὰ τὶ ἢ δὴ ὀχ γδογάϊηδιγ ἃ οὗ οουϑεϊεδηςουδηο85, δοαηὰ 
πὰ ςπιοηῖ, πὰ μοοὰ ἰδδίθ, ἴο τὶς ἢ 41} βδυυδοαποπὶ οεεἰςϑ μανα ὈογῃΘ Ἡ1Π1ὴρ ἰοκιϊ πιοῦν. Φοππ 
ΑἸυοσὶ Βοηροὶ, οὐ Βοηροιαβ, 85 ἴθ ἰδ ζϑΠΟγα γ οδ]ϑὰ ἐμ ἐμ ΐ8 οΟυπΙΓΥ, δυὺυοὶ οἵ ΑΙρίγβραοῖ ἴῃ 
{16 ἀπο (ργϑϑοηῖ ΕἸΒΕΌΣΡΙ) οἵ ἩΥΪΓιθτηθυτῷ, 'ττῶϑ 1οὰ ἴο ἀϊτοοῖ ᾿ἷϑ δἰϊδηςίοπ ἴο δδοσοϑα ογὶ τς ὶ8Π), 
ἐῃῃ ΘΟὨΒΘΙ]ΌΘΙΠΟΘ Οἵ βοσίουϑ δῃὰ δηχίου" ἀουὺϊδ αγίδίηρ ἔγουλ (86 ἀονίδιίομα Ἔχ ἰδ ἐοὰ πῃ ῥγοοθάϊπςς 
οἰ οΏ 8; δηὰ (δ τοδϑυϊὶ οὗ Ηἰδ ἰδυοτίουβ γοϑϑαγοῖοθ τὸἰῶ)ἐχϑ ἴη6 οὐ το ΠΟῪ ΠΟΥ οοηβίἀετγαιίοη. 
Ἧπε ἰεχὶ ἰ8 ργϑοοάϑά ὉῪ δὰ Ζηιγοάωεξίο ἐπ ΟΥἱεὶκς Δίουὶ Τεείαπιεπίί, Δηὰ ἰδ (0]οντθὰ ὈΥ͂ δὴ Αριίΐοσιε 
8 
Το ἰεχὲ 8 ποῖ οττηϑθὰ οἢ δὴν ραγιΐσυϊδγ οἀὐϊίίου, Ὀπὲ '6 οογτοοιοα δηὰ ἱπηργονοὰ δοοογάϊηρ ἰ9 

[8ὸ οὐϊίοτ᾽β ἱπάρτηοῃϊ ; δηὰ 80 βογυρυϊουβ δ Βοη κοΐ, [μδὶ πὸ διπἀϊουδὶν δνοϊ θὰ ἱπδοσι πα ΔηΥ 
Τοδαϊηρ ὙΕΐς ἀϊὰ ἠοῖ οχίδὶ ἴῃ δοῦιθ ῥγίπιοὰ οἀὐϊιίου, Ἄχοθρὶ ἱπ 86 Αροσδίυρϑο; ἰῃ υβὶς ἢ Ὀοοὶς 
ΔΙοπθ δο ἰηφογίοα τεϑάϊβρο (δδὲ μιδὰ ἤϑύθῦ Ὀθδ ῥιιηίϑα, Ὀθεδῦϑο ἐξ μδὰ Ὀθεη Ὀγίηἰθὰ ἔγοπη δὸ 
ἔονη το τιδοτὶ ρίδ, δηὰ ἰῃ 0Π6 μιδὰ ὕὈθαῃ ῥσιπίοα ΟΥ̓ Εγδδπιὰδ ἴγοπλ 20 τοδπυδοτίρὶ ῃν Βαῖ- 
ονογτ. Βοηθδί ἴΠο6 ἰοχὶ 6 ῥἰδοοὰ βδοπιὸ βοϊϑοὶ τοδάϊημβ, γοδοσυϊης (6 ονἱάθηςε ἰῃ [8617 ἔδνυουτ 
ἔον Βὶϑ Αρραγδίυϑ Οὐἱείοσυβ Ηἱἷδ ορίπίου οἵἉ 1686 τπδιρίη αὶ τοδάϊῃρβ 89 δχργοδδοϑὰ Ὀγ 186 ατϑεὲκ 

1 [Ιῃ 1720, 1π6 οεἰονγαιοα ογίεὶς, Ὦγν. Ἐϊομαγὰ Βϑηῖογ, εἰγουϊδίοα Ὀγοροβαὶδ Ὁ 8 πον οἀϊηίοη 
οὗ 1:6 Οατοεῖς Τοδίδπιεπι, πὶ ἢ νδγίουβ ᾿ἰοοϊίουδ, οὶ δὲ ποτοῦ οχοουϊοὰ, ΤΏ6 ῥγὸ 
ἘΠΟΓΏΒΟΙγ 68 ΔΙῸ ὑγίῃιϑὰ πὶ 16 Βίοχτγαρία Βγ  λπηὶςδ (ατγεῖς]ο , Ποῖθ 1..); δηὰ 1ὴ6 1]}υκο 
ἐγδίνο δρϑοίπιθη, Βὲὲν. χχὶΐ., ἐδ χίνοη ἐπ Ῥχίει δ᾽ πισοά, δὰ ἴκςΐ. Νον. Τεϑῖ. ΡΡ 41δ---419. 
Α ἀρίεἰ]οα δοοουπὶ οὗἩ Βοη ον μρη βατας νοῦ ἰδ σίγοῃ ἰη Βίδμορ Μοηκ᾽β {ω(6 οἵ ὕτ. Β., νὮοθο 
ογ 8] πιδίεγ δ ἴον δὲβ ἱπίοπάϑα οἀὐϊιίοη οὗ (6 Θτοεῖς Τοοδίδιπθηΐ, διυιουηιπα ἴο ῃἰπείδεῃ 
ΨΟΪΌΠΙΘ8, ΑΓ ργϑβοσνθὰ ἐπ 186 ΠἰΌΓΑΣΥ οἵὗἁ ΤΥ ΟΠ] 6,6, Οδπιδγί ἀκ; Ὀὰῖ ΒΟΘΟΥ ἰαῖ, ποϊδῖης 
ἰῃ ἃ διδίο οἵ ργερδσδαιίοῃ (Ὁ [89 ὑσοϑθ. (Βίδβορ Βυγζοθδβ Αβηΐνογδυυ Ὀίϑοοιγϑο, ἀοἰ νογοὰ ἴὸ 
1:9 ΠΌΤΗΙ ϑοοίον οἵ [ἐϊοτδίατο, ἰπ 1880. Αρροπάϊχ, μ. 63.) 8.66 αἷδὸ Τυθβο }68᾽ 8 “" ἀοοουμπί οὗ 
18ο Ῥηϊοὰ Τεχὲ,᾽ ὑρὈ. δ7---68, 

ΥΟΪ. ΕΥς γΥτ 



690 Ογεοὶκ 7 οεἰαηπιεηΐς. 

Ἰοϊξοζα α, β, γν, δ, δῃὰ ε, δῃὰ δοῦιθ ἔδτν οἵαν τρδυκθ. ΤΈυδ, α ἀοηοίοβ ἐδδὲ δε Ὠοϊὰ ἔ{πῸ τελάϊη ν᾽ ἐο 
Ὀ6 χεηυίΐπα ; β, [δὲ 15 ζϑρυϊ Ώ 085 γ188 ποῖ δδοϊ αἰ εἰ Υ οογίδίη, Ὀπὶ πὲ [86 το νγϑ8 51}}} 

ὈΓΔΌΪΟ ἴο ἰμδὺ ἱη {πΠ6 ἰοχῖ; γ, {πὶ 186 τοδάϊηρ ἰῃ [86 τηδυρΊη Ῥγ88 οὗ δαῃα] νδῖπθ νὴ ἴδ δὶ 
ἰ ἴη6 τοχῖ, 8ο ἰδὲ μ6 οουἹὰ ποῖ ἀείοττηΐϊπθ ὙΠ] ὮΝ Ὑγ88 ρΥθίογα Ὁ]6 ; δ, [πδὲ τη6 τοδαὶπρ' ἱπ ἐδ6 
Τδυκὶπ ῬΔ58 οὗ 1688 νδὶυθ; δηὰ ε, (μδὲ ἰξὲ τῶϑ δυβδοϊυίεὶν δρυγίουβ, ἐπουρὴ ἀοέστπιοὰ ΌΥ δοῖτθ 
οτεἰςβ, ΒοηοΙ ΔΡΡΑΓΑΪΏΒ Ὑγ88 ῥσίηιοά, δον ἢἷθ ἀδδί, ὉγῚ ΒΌτκ, δὲ Τα ϊηχοη, ἰη 1163, 4ιο., ψτἱε 
ἐπιρογίδηϊ οοττθοϊουβ δοὰ δαάϊτίομθ βου γᾺ] 5ι0.4}} ἱπη ργεδδίοηβ οὗ Βεηρε} δ Οὔϑοῖς Τοοίδηνθαὶ 
ἢδνθ Ὀθοη ρῥγϊηϊοὰ ἰῃ Οὐοττηδην, πίοι (86 ΟΥἰεἰςα] ΠΡΡΆΠ τΟεῚ Υἱζ. δἱ διυϊίρατι, 1784, 1789, 
1788, ὃνο. ; δἱ Τανίη 1762, 1776, 1790, ὅνο. ; δηὰ δὲ ἱ,εἰρδὶς, 1737, ὅνο, Α οορίουβ διὰ ἰἢ- 
ἰογοδιϊης δοοουπὶ οὗ Βοημθ} δ ογ εἰσὶ οὐ οι οἵ (6 Νὸν Τοδίδιηοηξ, δηὰ οὗ {.)ὸ τεοϑρἕου ἐξ πιεῖ 
ὙΠῚ8, ἰδ ρίνϑη ἱπ Βυτ κ᾿ 5 Μοιηοὶν οὗ μἷ8 16 δηὰ τι ἰη (; 226---ἜῬ δ0.λ, το δ85 δε νεεὶϊ 
ἐγδηβ᾽αιϑὰ ἔγοτῃ 186 ἀὐοττηδει ὉῪ ἐδ 6 ἰδῖο ον. Β. Ε, Υαῖκοσ, Μ.ἃ, 1 πάοη, 1837. ϑνο. 

17. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. Νονυπὶ Ταοδίδιηθηίαι Οτγαουπὶ δα! 1 0Πη18 τϑοθρίδε, 
οὑπὶ Ἰωοο οη υ5 Ὑαγίδηϊ δυ5 Οοάϊουὰ ΜΒ895., Εὰϊθομυτι αδἰϊδγιπ), Υ ὁσϑϊοθυτ οἱ 
Ῥαίγιιη, θη ΟὈΙΙοπίδσῖο ὈΪΘΠΐΟσΘ ὃχ βου ρίοτθυ8 γαίογίδιιβ, ΗἩθΌγεοϊς, 
αγροοῖβ, οὖ 1,αἰϊη18, ἰϑίοτίδια οὐ νυἱτθᾶ Ὑϑγθοσυηι 1]]υδίταπῖα. Ορογᾷ εἱ βίιϊο 
Φοδπηΐθ Φδοοῦὶ ῬΥΒΊΊΕΝ. Αἰτηβίοϊδράδλι!, 176], 1762, 2 γνοΐβ. ζοϊο. Εκιο 
αἰΐοτα, διιοῖδ οἱ οῃβδηἀδῖδ, ουγαηΐδ “. Α. 'οτζβ. Υοὶ. 1. υδίυον Εὐνδηροὶῖα οοσὰ- 
Ρἰοοίθπβ. Βοίεγοάδσηι, 1881. Βογαὶ 4ϊο. 

ΟΥ̓ 41] 0 οὐϊίοι οὗ [86 Νονν Τοδιδιηοηὶ {Π19 68 Ῥτοπουποοὰ Ὁγ ΜΊςΝδοϊ δ ἐο ὍΘ (86 πηοδῖ 
ἐπιροτίδηϊ, δῃρὰ ἐδ 6 πιοδὲ ΠΟΟΘΒΒΑΙΎ ἰ0 086 ὙΠΟ δΓῸ δηραροὰ ἴῃ δδοχοὰ οτὶ εἰς. Ἡεἰβίο 5 
Ῥχοϊοσοηχοπα, πο οοηΐδίη 8 ἸΓΟΔϑαγο οὗ βδοσγοὰ οὐ εἰοίβιη, οσο ἄγοι ρυ δμοὰ ἴῃ 1780.0 ΤῶΦ 
ἰοχὶ ἴδ οορίοὰ ἔγοαι (Π6 ΕἸΖανὶν οὐ ϊοῃδ; 186 ψΟ 8658 δ πυπιθοχοᾶ 1π ἴπ6 τηδτρίη ; δηὰ 189 
ψδγίουβ τοδ ἴηρα, ἱ τ (οἷν δα Βου [165 (σου δίηϊηρ ἃ τεὐοι οἵ αποιαιίοη8), ἀσὸ ρἰδοοὰ Ὀεηοδῖ ἢ 
186 ἰοχί. οιδιοὶ π᾿ 8 οἀϊ(ίίοη ἰ8 αἰνίἀϑὦ ἰῃίο (ὉῸΣ ῥδυίβ, ϑδοὸ οἵ τεῖος ἰδ δοοοιηρδηΐϊοὰ ὑπ ἢ 
Ῥτοϊομοπηθηᾶ, εὐ ολ ορν 86 ατθοῖκ τηδηιβογὶρίβ αὐυοϊοά ἰη ἱς, ΤΏ ἤχει ςοὨίδίῃδ πα ΤΌΩΣ 
Οοσροῖθ; ἴδ6 βοοοπὰ, ἴδ6 ΕΡρίδ1166 οἵὗἨ 8. Ῥδὺ]; ἴ)6 ἐμ ϊγὰ, [86 Αςῖδ οὔ τδ6 Αροϑι!εβ.; δὰ [86 
ἴουγῖι, (Π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡβθ6. ΤῸ {μὸ ἰαδὲ ραγί ἃσο δηποχοὰ ἵπνπο Ἐρίϑι]6β ἱπ ϑυτίας, ἢ ὁ [μδιϊη 
νογβίοι ; ὙΠ ὶςὮ, δοοογάΐηρ ἴὸ Υ οἰδίαἰη, σσεῦὸ τε εἴθ ὉΥ ΟἸδτηθηΐς οὗ ἔοπιθ. Βαὶ τ. [δγάποι 
885 ββονγη ἔδαϊ ΠΟΥ ἃγῸ ποὶ ρϑηυΐμο. (ὮἥογΚΑ, ϑνο. νοὶ. χὶ. ὑρ. 197---226.. 4ϊο. νοὶ. ν. ρρ. 432 
-- 446.) Το οτί ο8] οὔϑογνδθϊοηϑ ΟὨ γΑγ 5 τοδΐϊπμδ, δμὰ ου ἴπο ἰηϊογρτγοϊδιίοη οἵ 86 ΝΕ 
Τοεϑίδπιοηΐ, “ πηυϑὺ δ δι πΐοα,᾽" βαγ8 Βίβῃορ ΜΙδΓΘΙ, “ ΌΥ ΘΥΟΤΥ τηδη ὙΠῸ ψου]Ἱὰ ζᾺ}}γ δρρτεςὶδῖθ 
186 νοτὶς ἰῃ αυρϑίίοη, ἢ ἈΠ. }1460}}8 ἢδ8 οΥ Ἰοἰδοὰ [ῃ6 ἸαΟΏτΒ οὗ ΥΥ οἰβϑίαϊπ πεῖ ἢ γτοδῖὶ δον πίν : 
Ὀπὶ|ι [86 Ἰδεῖον ἢ88 Ὀθθη νἱηάϊοαϊοα ὈὉγ Βίβῃορ Μίδγδ, Ὀοΐὴ ἐπ Ὠἷκ ποῖοῳ ου Μίὶςἢδο]18 (ρρ. 868--- 
877.). δηὰ ἰῃ ἰδ ὨἰνπΥ [ἑϑοίυγον (ρατί 11. ΡΡ. 31---28. [ οἱ. 1842, ὑρ. ὐαδτρα οΒ 

ΤῺ ἐοπϑθαῦθηοο οἔὗἁὨ 189 ρτοδί σαγί᾽ν, δῃὰ υϑγῪ Βῖρἢ ῥγίοθ οὗ γ᾽ εἰδίεϊ ἢ 5 οὐϊέοη, Ὦτ. οἴζο νϑ5 
ἱπάυςοὰ ἴο υπάθτίακο 8 ΠΟῪ ἱπηργθβϑιο οἵ 1 ; ὑγΐοῖν ντδϑ 0 βᾶνὸ θη ΤΕ δον ἱπιρτον θὰ ὈΥ̓͂ 186 
οογγοοιίοη οἵ ΘΥΌσα, δηὰ {86 ΤΠΟΥΘ ϑδοσυγαῖθ ὀχ Ὀἱ(ἰοη οὗ νᾶσῖουβ τοδάϊηρ ἴσου 55. δὴ ρᾶτ- 
εἰσ Δεν ἔγοπι {8086 ἀοχί γοά Ὸμὰ δηῃοΐϊθηϊ γϑγβ οἢ8, ἴῃ Ἡ ὩΙΟΙΡ ΥΥ εἰϑιοίη ἰδ δοκποπ)οοᾷ ἴο πατὸ 
υδὲπ ἀοίοςνο. Βυΐϊ (88 ἀδορδϑο οἵ (ἢ ᾿ἰοδσιιθὰ οἀϊῆοῦ (Ἰγ8ο86 νυ δ] οτί εἰοαὶ δηὰ τποοϊορίεεαὶ 
Εἰὔτατν τγᾶϑ ἀϊδρεγϑοὰ ΌὉΥ δυςίίοῃ ἴῃ {Π6 Βα πο Γ οὗὨ 1833) 45 Ἵοδυδοὰ [8 ὑγοϊοοϊθὰ οἀϊέΐίοη ἴο ὃ6 
δυδηάοηποά. ὁ Ῥτγοϊθροπιθηδ οἵ ἮΥ εἰδίοἰη, ἐπογοίογθ (ἐστι ἃ τονδὶ αὐδτίο νοϊαπιο οὗ 279 
Ῥδ(ε8), Α1Θ δ}} {πδὲ 48 Ὀδοῃ ρυ 8861 Ὀγ Ὦγ. [οἵζθΘ. Ηθδ γχοίαϊποα ὟΥ εἰβίεἰπ ἰοχὶ, τὶ ἐ8θ 
δχοερίίοη οὔ ἱμ080 ρᾶββαθϑ ἴῃ ν᾽ μἰο Π6 ἸδιίοΓ δὰ ἱΠγουσῃ ουἱϊ υη͵ δὲ οὐδογτ δου ἀροη οἴδμον 
οὐ εἶσ8, Θβρθοία! γ (89 ρῥίουδ δηὰ δυγίἀϊϊο Βϑηροὶ, δηὰ δἷδο πὴ ἢ τἰ6 οπιβϑίοι οἵ ἰδ ᾿Σ ΟΓΑΓΥ͂ 
αύδτγοὶβ ἢ} ΕἾΘΥ δηὰ 160 }109: δηὰ ἢ 89 δι ἀδὰ, ἔγοται [μ6 βοοοπᾷ γοϊυπιο οὐὨ [6 ζοϊ᾽ο οὐϊιίοπ, 
ἮΝ εἰϑίοίη Β στ εἰοαὶ οΌβογν δι οῃ 8 ἜθῸΝ ψαυίουϑ γοδάϊηρβ, δηὰ μῖ8 γα ]οδ (ογ ᾿πάρίηρ οἵ {Ποῖγ να]ο, 
τοχεοῦθοῦ πὶ 1} τοὶ οὗ [π6 ποίδα οὗ [)γ. Φοῖ!π ϑοϊοπιοη ϑϑιι]οσ, 80 τορυ Ὁ] δηθὰ τἰἴο Ῥτγοϊοροπιεπα 
δ Ηδλ]16 ἰη 1764, Ὧν. [οἱΖο δαὰ5 ἔσθ  Υ δυ )οϊποᾶ, ἰῃ δὴ Αρρεπάϊΐχ, Ὦτν. αἰοςοϑίοσς Εἰ ά]ον 8 
Ἰοαγηϑὰ ΠὨἰβϑογίδείοη οὐ ἦμο ϑ'ντίδο Ὑ ουβίοηβ οἵ ἴπ6 Ν εν Τβίβιποηϊ, ἱπ ὙΠ ϊοἢ 186 ὀτγτοῖβ οὗ Α οἵ - 
διοἷῃ ἃγὸ Ἴογζροῖθὶ, δπὰ Ηἷδ ἀοβοίοηοίοβ ἅγὸ βυρρ ἃ. Ταΐ5 οἀϊιίου οὗὨ ἮΊ οἰδϑίοὶ 5 Ῥσοϊορο δ 
8 ΨΟΓΥ ΠΟΔΙΙῪ ὁχοσυ θα, 1 

18. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΛΙΑΘΗΚΗΉ, β'να Νονυ Ὦ. Ν. 2. Ο. Τοβιδιιθηίυτα Οτοσοτπὶ οἴπὶ 
 αγίδηθα8. μοι οπῖρυβ, αὰθ ἀοπιοηδίγαης Υ᾽ υἱσαίατι [,αἰΐπατη ᾿ρ818 ἃ ατβοῖὶδ 
ΟοάϊοίδυΒ Βοάίαπαπι οχίαπιϊθυβ Αὐϊβοιίΐοδα. ἀοοθάϊε [πᾶοχ Ἐρϑιοϊασυ οἱ 
Εναπροϊϊογα, ϑρίοἰ]οσίατι Αροϊοροιίουπι, οἱ 1νοχϊ ἀΐοη αυβοο- μαιϊηαμι. Οὐγα οἱ 
ΕἼ: τ Ἡδσιδηηὶ ΨΌΗΔΟΕΝ. Ειο Οδίβο]οα εὐ Νονίββια. Μορυηίδ, 

. 8γνο. 

ΜΙοὮ ΔΕ] 18 δἰδίθθ ἔδδί ἣθ [88 ΘΟ ὈΘΘῺ ΔὉ]6 ἰ0 ἀΐϑοονοσ ἔγοῦλ Ὑ δαὶ οὐϊτίοη Οοϊάδαρχοη ἴοοῖκ 
δΐβ ἰοχί : ΒῈ [88 ρίνοῃ δΠΥ-ἔγῸ τϑδάϊρ8 ἔγοπι 189 Οοὰοχ Μοϊβδβοιηίοπδίβ, ἃ τηδηυδογρὶ οοη- 
ἰαἰπίηρ ἴπ6 ἀοϑροΐα, Αςΐβ, ἀαπὰ Ερίβιϊοδ, δῇ ἃ τ Εἰς ἢ ἐοστη θεν ῬΕΘΛΕαΝ ἴο [09 οοἰ εκο οἵ εευϊ}9 
αἱ Μοϊββοίῃπ πῃ Αἰβαοθ, (Ἰηϊγοά, ἰο Νονν Τεβί. νο], ἰϊ. ραγὶ ἱ, ὑΡρ. 288. 490.) ὙΤὨΘ Ὀοοΐκ ἱ8 ποῖ 
ΘΟΙΔΠΊΟΩ : ἃ ΘΟΡΥ͂ ἰδ 'ῃ [86 Βτ 88 ΜαδθμΠ). 

19. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμι Ταβίδιηδηΐαπι σεθοσ. [1Ἃ}ἢ ϑοοϊίίομοθ ἀἰνὶ- 

ε ἱ Νὸπο ποοὰ τορτοῖ (μδὲ ΤΥ οἰδί οἱ π᾿ Β Οτϑοῖ Τοβίδιηθηϊ τῶ ποὶ του ϊ οἷ Ὦν Τιοσα ; [86 νεαπὲ 
ο ᾽ν σιιοηΐ δηὰ τηϊδίακοδ ἴῃ (Π0 Ῥτοϊθροσαθηδ ἐμδὶ 1,οἱζο οἀϊιοὰ οἰἱοδὰ ἐπ “ἃ ἐ οἵ 

Ῥυηϊοὰ Τοχι,᾽" ὑῃ. 81, 82.1 “Εο ΑΙΘ ἢ 1ῃ ΠΟΘ 
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εἷϊ, Γηϊουρυποίζομοϑθ δοουγαίὰ ροβιΐς, οὐ Ὀ᾿βροϑι τ οποτα Ἰορίοδηι 8416 οἱ} Ο τι βίϊδηιυϑ 
ΘΟΗΟΕΤΤΟΕΝΙῦΒ. [ρ56, 1744; 1749, ϑνο. ΥΥ γδιϑ] αν, 1766, ὅνο. 
Το αἰν βίο! ἰπῖο δβοοϊοῃβ διὰ ἐδ ραποιίπδίίοη δγὸ σοραϊο ἴο ὃθ υἀϊοίουδ!]ν ἐχϑουϊοά, Τὴδ 

οτάϊηανν αἰν!δίοΏ8 οὗἁ Ομδρίοσθ δηὰ νΟΓΒ68 ΔΙῸ γοϊδὶποα ἱπ (ἢ τοδυρίη,. ΑὮ δοοουσπὶ οὗ ἴ86 ῥτίη- 
οἶρα] δἰ εγδιΐοτϑ ἰ8 χίνοι ἰὼ {89 ἀρροιῃάϊχ. 

20. Νονυπι Τοβίδιηομίυμηλ ατροῦμι δὰ δάοπι ἀτοοσυμλ βοΐ Μϑ5. πῦυπὸ 
ΕΘυᾺ δχργθβϑαμι, δάἀβι ρυϊδηΐα 00. 45. ΥΥ̓ εἰδίεηἷο, ᾿υχία ϑεοὔοποθ Αἰδθεγιὶ 
ΘΏροὶὶ ἀϊνιϑατ ; οὖ πογᾶ ᾿ποσρυῃοὔοῃθ βρρίυδβ 1 Ππδἰγδίυη. Αοοθδβογα ἰῃ δἰ ΐογο 

γοϊαπιὶπα οιμοπαδύϊοποθ οοῃ)θοιΓΆ]68 Ὑἱσοσυση ἀοοϊογταπι υπάδουηασο οἰ ]οοΐϑ. 
Ι,οπάϊηϊ, συγα, ἐγρὶβ οἱ βυιιρδυδβ Ο[υ]16]11] Β[ΟΥ ἘΒ.] 1768. 2. νοΐβ. 12 πιο. 
Α σΟΥΥ νυ Δ 016 οαϊξίομ, δὰ ΠΟΥ͂ δοδῖοθ; ἰδ γχὰδ στορχί ηἰοὰ ἰῃ 1772, Ὀυϊ ποὶ τὶ ἢ [6 88Π16 

ΔΟΟΌΓΒΟΥ 88 ἴ86 γος οἀϊτῖοη, Τῃὸ Οὐη)θοϊαγοβ γογο ρου θά ἴῃ ἃ βαραγαῖθ ίόογπὶ ἰη 1772, δηά 
αιαΐῃ ἴῃ 410. ἱπ 1182, (ο ΔοοοιρϑηΥ ἃ μαπάβοιαθ αὐυδτίο οὐϊτίοη οὗἩ [86 ἀτοοῖς Τοϑέδυγοπί, τυ] ἱςοῖι 
45. ΡῈ βοὰ ὈὉῪ Μτ. ΝίοΒοὶβ ἴῃ 1788, ψὶ τ 186 δϑϑἰϑίαποα οὗ ἰδ ον. ἢγ. Ὅσο. [1 8 πον 
ΟΧΊΓΣΘΠΙΕΙΥ ΓΑΣΤΟ δη ἀθασ. Τῆς ΟΟΠ]θοΐΓΟ8 γΕΓῸ τοργίηἰοὰ ἱῃ 1812, ἢ πυπλεγουϑ σογγοοϊοηϑ 
Δα δὰ εοπα [ἢ ἰδ οἀϊξίοη οὗ 86 Νοὸνν Τοβίιδαιθηΐ, Μυ, Βονγοες δἀορίθα ἴμ6 διῃπθηἀδίϊοῃ5 
Ῥγοροβϑά ὃὉγ ΥΥ εἰβιοίῃ. 

2]. Νονυπὶ Τοβίδιηθηίυτα ατοο, οαὐϊάϊι 4. δ. ἀπιεββαοη. 1774-Ὁ-. (Εα. 
Ριϊηλ8.) 

Ταΐβ οὐϊξίοι '8 ποίἱοοὰ Ὀεΐονν ἱπ οομποοίίοη τ τ δΌδ ἢ 8 γονἱϑοὰ οἀϊείοη οἵ 1796---1806. 

922. Νοναμι Τεδβίδιοπίαπι τς, ρογροΐαα δηποίδίίοηθ ἐἸ]υδίχαίαα. Εδϊο 
Κορριανα. ἀοἰξίίηροη, 1778, ὅζο. 8νο. 

ΤῊΪδ οὐϊιίοη, ἱπ πο [86 ΟΟτΠΙΘΠΙΔΣΥ, ὅ.ς., τὸ 1:6 ῥτὶποὶραὶ ἐδδίυγοδ, τοαυΐγοδ ἰο Ὀ6 τη6ῃ- 
εἰοπϑὰ ἰπῃ ἐμὲ8 118ὲ ἔγοπι 118 σοῃιδἰηΐηρ ἃ σου ϑοι ατοοκ Τοχί. 

28. Νονυὰι Τοβίδιηοηίΐυμα, τοῦ οἱ [,8πὸ, Τοχίυπι ἀἄδηιο γϑοθηϑυϊ, Κ᾽ ΑΓ118 
1,δοὐϊομθϑ Ὠυπιαατλ δηΐδα νυ]σδίαβ Το] ]ορ ὑ--- 3. Βο} 1 ἀτϑοοα δα !α]----Απἰτηδάνον- 
βίοπββ Οὐ ς88 δα)θοῖϊ, εὐ δἀὐϊάϊς ΟἸχίδί. Ευὰ. ίάττησι. Εἰρε, 1782---1788., 12 
γοἶΐ5. ϑνο. 

ΟΥ̓ Ρτοίδεϑον Μδιιὶ᾽8 τοοθηδίοηῃ οὗὨ πιδηυδοσίρί8 Β0ΠῚ6 δοσουηΐ [88 δἰγοδάν Ὁ ρίνθῃ δῦονο, 
ΡΡ. 70, 77. “ἯΠΘ δουσγν πο (6 ῥγοίδδϑογ ἐρ τῶν ἵπ ἰδ ορροϑδί ἕο ἴἰο Οὐοδῦδο ΒΒ 
δβυϑίδπι οὗ οἰ δδϑι βοδίίοη, ἰθθϑὰ στοδὶγ ἴο ἱπλυτο ἴῃς ψογκ δὲ {86 {ἰπ|6 οὗ 18 Δρρϑάγδῃοθ, δὰ ἴὸ 
Ἰοννοῦ ἴ6 δυῖδογ ἴῃ ἴΠ6 οδίθοῃι οὗ [Π|6 οδηἀἰὰ δπὰ πιοάογδίο; Ὀὰῖ πον {πδὶ 186 ποδὶ οὗ Ἴοὐηῖτο- 
ΨΟΙΒΥ [48 οσοοἰοὰ ἀονῃ, (86 ναι οὗ ἰδ ἰδοῦσα ὈΘΖΊΠΒ ἴο ὃ τηοτθ ΒΚ ὮΪΥ ἀρρτγοοϊδίθά, πὰ ποθ 
ἀγα μασι} } ΡΣ οι οὔ ἴδ6 βιι ̓ θοῖ οἵ [6 γαγίουβ γοδάϊημδ οὗ ἴ1π6 ὕτοεῖς τοχὶ," (τ. Ηεπάοι- 
βοι 5 ΒΙΊΌ]10 4] θα, Ρ. 8.) Το ἰαίο Βίφῃηορ Μιάἀἀϊοίοη οοπδίἀογοὰ ἐδ 88 Ὁγ ἔδγ ἴμ6 ὑσϑὶ 
οὐϊείοη οἵ ἔμο ἀτθεκ Τεβίδπιεηϊ οχίδηϊ; δῃὰ ᾿πουρ ΜΊςἢ46118 Ὧ88 οὐ ἰοϊϑοα ἰδ νη σοπϑίάοΓ- 
ΔΌ]6 δανογὶγν, ἢ Ὡδνογίο 688 ῬτοποΟῦποοβ ἰδ ἰο ὍΘ ΘΔΌΘΟΙΘΙΥ ὨΘΟΘΒΔΑΙΥ (ὋΣ ΘΟΥΟΓΥ ΠΊΔΏ ὙΠῸ 18 
οηρσαροὰ ἰπ [86 οτἰεἰοίδπι οὗ [6 ἀτοεῖς Τοϑίδπιθης. Αβ, μβοπόνοῦ, Μδί δοὶ πηδοτγίοοϊκς ἃ τον ἰδίοη 
οὗ [56 ἀτϑοκ ἴοχὶ οὐ ἴδ6 δυϊμοτὶἐν οὗ οβμε δοῖ οὗ τηδηυδογρί8 οὗ ἴπΠ6 Βγζβδηζίηο ἔτ γ, ΒΊΒἢοΡ 
Μδυβὰ τοχτοῖϑ (δαὶ πὸ τηδἀ6 80 ραγίΐα] δ δρρῃ]οδίϊοη οὗὨ δὶ8 οὐ εἶοαὶ τδίοσ δ. “. Απὰ δίῃοθ π0 
ἐπηραγῖϊαὶ μα δ δά (δὶ [80 σοπυΐηο ἰοχὶ οὗὨ [πΠ6 Οτοοὶς Τοβίδπιθηΐ τη δ ὯΘ ο6[ 4} 18) ἃ 45 
εἰν ὈΥ͂ ΔΡρΡΙ γῆς ΟΗ]Υ 8 οὗ ουὖν πῃηδίογ 413, 85 ὉῪ ἃ Ἰυάϊεϊουδ δα ρ]ογτιθηὶ οὗ δ6 ψγμοἷθ, [86 
οἀϊίου οἵ Μαι δὶ 18 ΟΠΪΥ 80 ἔδυ οὗ ἱπιρογίδηςδ, 88 ἰΐ {ΓΙ Β. 68 ὩΘῊ τηϑίοϑυαν ον ἔπ ΓΘ 11.568 ; 
τοδιίουὶδ δ, ἰπἀοοά, Ὑΐο ὅτ δοςοπιρδηϊοὰ πὶϊ της ἢ τε] ἰηίοττηδίίο; δὰ τδην ἰοδγηθὰ 
τοιλατ ΚΑ." (Βίδθορ Μδιβδἢ᾽ 5], είατοδ, ρδεὶ ἰδ. ὑ. 81. [οἀ. 1842, ν. 142.) 

24. Νονυχι Ταβίδιηοηίαπι ατθοο. Αα Οοάϊοο8 Μοβαμθηβοβ υἰγίαβαια ΒΙΌ]1ο- 
16. 5. 5. ϑγηοαιὶ οὐ ΤΌυϊατὶὶ Πρ ρΡΟΥ14115, ἰδ πὶ Αὐρυδίδηοβ, ᾿γοϑάθηβο, οοϊη- 
ϑηβθα, (ο μβπο8, Ουοὶρβονγίβῃοβ, Γι ΏΡΟΥΙ, Μομδοβίθηβαβ, 1 ἰ ρϑίθηβοβ, ΝΙΘΘΡΒοσὶ 
οἱ Ζιιϊανίθηβοῦ), δα ἢ: 0118 Ραίΐσυπι ατεθοογυτ 1,Θοἰοπ! 5, ΕΑ: Ομ Όυ5 Ν. |[6818- 
τηθηϊὶ ῥσϊποὶρίθυ8 οὐ Τοοίοταπι Ὑ᾽γοταπὶ [2106}18 οΥΙ1ο18, ᾿ἰογτα τϑοθπϑαϊί, 860- 
(101. 68 τη) ΟΓ65 οἱ πλίμογοβ ΕυβθὈϊ!, ΕΔ}, οὐ Απάγοβ (βοβαυοπδὶβ ποΐανὶϊ, ρυϊπλὰπιὶ 
αυοηὰθ πὰπο [μϑοἰϊομο8 ΕἸ Ο] οβἰδβίϊοδβ, Θχ αϑὰ (ἀτεβοθ ΕΟ] οβί88 ἀδδίσπανὶῦ, δὲ ϑγη- 
ἈΧΆΓΙΑ ΕὙΥΔΉρΟΙἰΑΤΊΪ οὐ ῬγαΑΧδροβίο δα! αλῦ, οἱ τὶς ἸΡΙΒΗΕΗῚΣ Απἰιηδάνοῦ- 
ΒΟ θ.8 οὐἀϊάϊ ΟἨ τ βιϊδηυβ ΕὙΪἀογίουβ ΜΑττΗσι. Υοὶ. 1. ὙΠ οΌοῦχα, 1808 ; 
ΨοΪ. 11. Ουτία Ν᾽ ατίβοογυμ, 1806; όο]. 1Π|. ΒοΠποὈυγρὶ, 1807. δνο. 

ἴῃ 118 δεοοκαὰ οὐϊίοη οὗ Μαι}ιεὶ᾽ 5 ατεοκ Τεβίδυηθηΐ, τἴμ6 οττῖο8] δηποίδιϊοηϑ δγὸ ρἰδορὰ δὲ 
[86 δῃὰ οὗἉ [π6 νοϊυπιθ ; βοῦλθ ψϑυίουϑ γεδαΐηρμθ ἃγὸ δὲ {86 ἔοοϊ οἵ ὁδοῦ ραζοθ. Μδιιμδὶ 18 ν ΓΥ 
ΒΘΥΘΓΘ ΟἹ ἴδ0 οὐϊίοτίαὶ ἰδῦουγα οὗ Ὦγ. ἀσιοϑῦδο. 

2δ. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Το Νοὸν Τοβίβδιησηϊ, οοἰ αἰοα τ ἢ (86 πιοϑὲ ἀρργονθά 
τ ΑΒ υΒΟΥΊρίδ ; πεῖ βα]θοῦ ποίθβ 'π ΕἸ Πρ] 8}, οὐ Ε164] δηὰ Ἔχ ρϑπαίογυ, δπὰ σϑίδγεποαβ 
ἴο ἴμο86 δῖ μογ8 8ὸ Βᾶνα δοϑὺ "} υϑίταϊθα ἐπ βδογοὰ πσίτηρβ. ΒΥ Εανεγὰ ἢ ̓ α- 
πΌΟΡ, ἢ).0. Ιμοπάοῃ, 1776, 2 νο]5. 12ο.; 1784, 2 νοΪ]ϑ. 12ηϊο. 

“ Τὴ 9 οὐϊίοη,᾽ ΒΑΥ8 [80 Ἰοδγηθὰ δπηοίδίου οἵ Μὶς δε ΐβ, “ ἰ5 οοσίδί θη 0 [0 8 Ῥἷαςθ 
διροτρ ἴΠ6 στ ἰοα] οἀϊείοῃδ οἵ [Π6 τοὶ Τεδίδαιοπι, ἱμοπ χὰ ἰδ 18 ποὲ δοοοιιρδηϊθα νεῖ 1 γαγίου 
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τεδάϊηχο: ἔοτ, (δουσὰ Ὀτ. Ἡδγινοοὰ μδ8 δἀορίοᾶ ἐδ οοπιτθοῦ ἰοχὶ δ8 {πὸ δαδὶδ οὗ δἰβ οὐγὰ, δ 
δι85 τηδή6 ΟΣἱ 64] οογγθοισὴ8 ὙΠΈΓΟνΟΣ ἐδ τοοαϊνοὰ γοδάϊης δρροδγοὰ ἰοὸ δμἰπι ἴο ὃῦ6 οἸτουθοῦβ. 
ΤΏ πιδημϑοτίρίβ, νυ ἰοὮ μ6 ὯΔ ΕΡΆΘΤΝΟΥ [ΟΠ] ον οὰ τθϑη 8 ἀσραγίδ ἤγομι {Π|6 οὐτη ποῦ ἰαχὲ, 8Γ8 
[Π6 ΟδηιδΌτι σἰθηδίϑ ἴῃ 1Π6 ἀοαροῖὶθ δηὰ Αςίδ, αδὰ ἴμ6 ΟἸδιοιθομι τυ ἴῃ [86 Ἐρίδβε}ε8 οὗ β3:. Ῥδῃ!]." 
ΤΠ 686 Ὠτ. Ηδγιοοά οοπεϊἀογοὰ δ ἀρργοδοδιίηρ (Π6 Ὠθατοδὶ οὗ ΔΩΥ͂ πιο Τρ 8 πον κποῦσῃ 'β 
ἴδια ποτά ἰο ἴῃ οτγρίηδὶ ἰοχί οὔ [86 βδογοὰ γοοοσάδβ. “ἴξ 8 ποὶ ἱωργοῦυδοϊο ἐμδὶ {15 οὐἱοα 
οοπ ἰδίῃ πιο οὗ [6 δηοίθῃϊ δᾶ ρεηπίπο ἰοχὶ οὗἉ (μ6 τρεῖς Τοδίδπιθηϊ (ΠΔη [066 νε πο ἀσὸ 
ἴῃ οοπιπηοη 166: Ὀχϊ 88 ΠῸ δἴπρ)ο τωδηυβογίρί, ΒΟΎΤΕΥΟΙ δηοίθηϊς δηὰ Ὑϑθσγϑῦ]α, 18 ὁπε]οά ἰοὸ 
ΒΌΟΝ 8 ργοίδγθησα ἃ5 ἰ0 δχοϊυάθ [86 τοῦὶ, δηὰ η0 οτς οὗὨ [0 ῥτορδΐ δὸ σδὴ δάορί ἃ πεῖν τεϑὰ- 
ἰδᾳ, υπίοδα ἔπ6 ρσϑηθγαὶ ονϊάθποο ὕὉ6 ῃγοάπορδα, δδὰ [δ 6 Ὀγορο  ἀΘΓΆΠΟΥ ἐπ ἐξα ἔδνοῦν ἀἰβυΠο Υ 
διονγη, [16 ἰοδαγηθὰ δπὰ ἱηρθηΐουβ θοῦ ἮδΔ5 τι δοΙΏ6 ταθαϑογο ἀσέεδιθά 5 οὐσῃ οὐ͵οςί. ἀπά 
τοπἀογοὰ δΐ8 Ἰδυουγθ 1θδδ δρρ)σδὺϊο ἴο ἔπ ρυτροθεοθ οἵ βδοσοὰ οὐ οΐδπι." (Βιδβορ Μαγεδβ 
Μ|ς δεῖ, νοὶ. 11. 11, ΡΡ. ἐρα, 885.) Αἴ τὸ δηὰ οὗ (λπ6 δοοομά νοϊαπιο ἴδογο ἰ8 ἃ σδίδοσος 
οὔ 186 ρτίῃςΐ ρα) οὐ ἴοηβ οἵ [89 ασϑεῖκ Τδείδπμοηί, δῃὰ ἃ 11πἴ οὐ 86 πιοδὶ εδίθοτωεὰ οοτητηθηϊδίοτο 
διὰ οὐτς8. ΤῊ ποτὶ ἰδ ΥΘΤῪ ΠΟΔΕΥ ῥτγίηὐθὰ : δηὰ ὑπάεγ ἐμὸ Οτϑοὲκ ἰεχὶ ὅσο δββογί Ἵστίἤοδὶ ποίθβ 
ἐπ Επρ δῖ, ΟὨ ΘΒ Ὺ το διϊης ἴο οἰαδαῖςδὶ {1 δίγαϊοῦδ οἵ ϑογίρίαγο. 1 [86 11δὲ οἵ οοπιπηεηίδίοτα 
δη: τὰ δίδω 1πόοθ8 ἈΤῸ τηοαὶ φργρακτ πὸ ὃν τ. τ μρινον ον ο ἔδλνουγ ἴδ 6 ἐρρλρρευυ αμ αν βίος ῖο 
ὙΠἰοἢ 6 Ὑ85 ΒΙΓΟΠΘΊΥ διίδομοά, δμὰ πὸ Γπογεΐογο δά πιὶ ΟΣ τοὐθοϊδα ἃ νϑείοέγυ οἵ στοδάϊη σε, 
δοοογάηρ᾽ δδ (Β6Ὺ πε δας ΟΥ ΟΡΡΟΘ6 [9 βοοὶπίδῃ ἀοοισίηθ. 

26. Νονυπὶ Τοδιδιηθηίιπι ἀτουσα ἃ Οοάΐος ΜΒ. ΑἸοχδηδσίμο, ααἱ Ἰ,οηάϊηϊ ἴῃ 
ΒιὈ] οι ποοᾶ Μυδοὶ Βυϊιδπηΐοὶ δϑβογνυδίωσ, ἀθδεσρίυσα ὃ Οδσοῖο ἀοὐοίγεαο ὙοιΡπ. 
Ποηάϊηϊ, 1766. ΕῸ]1ο. 

866 δὴ δοουπηΐ οὗ {Πΐ8 οὐϊίίοῃ ἰῃ ραρο 678. Νο. 1. ἐκργὰ, διαοὺρ ἴδιο ἔδο-εἰπιῖ]6 οὐ" θη οὔ 
ΤῊΔΗΔΟΥΙρΡίδ οοηϊδίπίης ἰμ9 Νοὸνν Τδαείδηιοας. 

27. Νονυῃχ Τοδίδπιοπίααι ατθουπ, δὰ Οοάϊοοῃ Ὑιπὰοθοηθηϑθοαι ατωοὺ 6χ- 
ἀλη χες Ὑ ατὶοίδίθιη [,θοιοπὲβ δα ϊαϊο Εσαποίβδουβ Οδγοϊυβ Αὐτεκ. 1786, 1787. 
2 νοἱϑ. ὅνο. 

Ταΐβ οὐϊίίοη αἰ ἶδτθ δη τοῖν ἤοπὶ [ἢ ο86 οὗ ΜΙ], ἮΝ αἰδοίη, δηὰ ἀτίοοθαςν. “Τδο ἰεχὶ οἵ {μὶ6 
οἀϊείοη 8 πο 6 Γ 1Π6 σΘΟΙΙΠΟῺ ἰοχὶ ΠΟΥ ἃ χουν ϊδίοῃ οὔ ἱΐ, Ὀσϊ 8 πηι γῸ ΘΟΡΥ͂ ἕγοπι ἃ βἰίηρίὶε πιδηυ- 
βοσίρίῖ, δηὰ ὑπδῖ ποῖ ἃ ΨΘΎΥ δηςίθηΐ οὔθ (86 Οοάρχ [μαι θθοὶ! 1.), ἰὰ [86 ἐπιρογίδὶ ᾿ΙΌΓαγΥ δὲ 
ψίθηπα. Ὑπὸ ναγίουβ γομαΐηρβ, ΒΊΟΝ ἀγὸ οὶ διτδηγσοὰ 85 ἴῃ οἵβοὺ οἀὐϊίίοηβ, Ὀὰϊ ρῥγηϊοὰ ἴα 
Βορμαγαῖθ ρᾶγοθ]8 88 πηδάθ ὈΥῪ ἴἢ6 οοἰϊδίογ, ἃγο ἐκ ονεῖθο ἀσβοσί θὰ ἔγοτη ασθοὶς τη δησδοτιρίδ ἴῃ ἴδ 
ἐπι μθγα] ΕὈγὰγν : δηὰ [86 ὙΠ οἷ οΟἸ]ϑοϊίοἢ νᾶϑ δυρτηοηϊοα ὈΥ οπχίγβοῖδ ἔγοηι ἔπε σορῆϊς, ϑεῖά- 
νομΐδῃ, δπὰ 1,11 ὙΘΓΒΙΟΏΒ, ὙγΒ]ο ἢ ΔΓ 4180 ρυἱηΐοά ἴπ ἴδο δῖ ἱπαὶρεβίθα ΤΠ ΔΉΠΟΥ 85 186 Οτεεκ 
Γελημ8. ΑἸτογ'β αἰτίη {πογοίοσθ σοι δίῃ τῆθ ΓΘ Τηδίοτ 8 (ΟΣ ἐπϊγο 0868. (Βρ. Μαγιδ᾿ 
[μεοΐαγοα, ρμασί 11. Ρ. 82. [οἀ. 1842, ρ, 148.1) ὙΥΒΟΓΟ {πὸ οὐδοῦ ᾿δ5 αἀἰδοονογοὰ τηδηϊεδς ογγαῖα 
ἴῃ {6 Υ͵οηπα ἘΠυδΊΤΙΡυ 6 δδ5 ΓΕΟΟΌΣΒΘ ἰὸ [δ6 ἰοχὶ οὗ ϑιίθρΒθη8᾽ 8 οὐϊτίου οὗἉ 1δέ46. --- ὅεο ἃ 
ΤΏΟΓΕ οορίουϑ δοοουης οὗ {Π18 αἰ ἰοη ἰῃ Μίοδπδοὶίδ, νοὶ. ἐξ. ΡΡ. ἢ» ΝΒΟΓΟ ἰδ ἰδ βαίὰ ἐπδὶ 
ΑἸ ογ᾽Β θυ οη 8 8 οΥΚ ΠῈ τ ]οΣ 0 ὁη6 Θηραροὰ ἰῃ δβδοσοὰ Ἵοσι εἰςΐίδιυ οδὴ ἀΐδρεπϑο. [ὙΤὨὈ18 
ορ ΐοη, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, γΓ88 ΕΣ ΡΓΘΑΒΘα δεΐόγε ΑἸκδ Γ᾿ 5 ἰδῦοσγα μϑὰ Ὀθδη πδοὰ ὉῪ Οτγίεϑυθοἢ. 

28. υδίυον Ενδηραϊὶα, (ἀὐτεθοὰ, οὑπὶ ὙΨαγίδηξ θυ δ ἰοχὲέυ 1,θοξοπῖν5 Οοἀὐὰ. 
Μαμπυδογρίογυσῃ ΒΙ ΠΟ ΒΘορο Ὑ δἰΐοδηβ ; Βασθοσίηθ, [δυσουςδπο, Ὑἱπαουοποῃβὶς, 
Ἐϑου ΓΙ ΔΙ ομβῖβ, Ηδνηίθηβὶ8 ΕΒ 6ρ]εθ ; ααΐδυ8 δοοοδππῦ ψϑοϊοπ68 Υ ὀγβίοπυπι ΞΘ τΆΓα τα 
ψοιογὶθ, ΡΗΠοχθηΐδηθο, εὐ Η]ΘΓΟΒΟΪΥ πιϊίαπϑο, ᾽δϑὰ οὐ βυυηροθυ8 Σορὶϊ8 οὐ Δη- 
ἀνθ Βιβοη. Ηδνπίρ, 1788. ΕὉ]ιο οἱ 4ϊο. 

ΤῊΪΐδ Βρ! ππ ἃ δπὰ νδ]υδῦϊο πογῖς, οουιδί πίῃ ΟὨΪΥῪ [80 ἔοι Θοαροῖε, ἰδ ἔα τοδεὶ οὗ ἐπα πηϊιοὰ 
ἰαυουγθ οὗὁἨ Ῥγοίθβδοτβ Βίγοι, Αἀ]δσ, δηὰ Μοϊάθηθδνδσ, τῆ ΓῸΓ δονοσαὶ γϑϑγα ἱγανο δὰ ἱπίο 
ἀἀθεγιηϑην, {8}, Ετδηςθ, δῃὰ ϑραίπ, δὲ [86 δχρϑῆδϑ οἵ 1868 ἘΠΙΚ Ὁ Ῥδηδγκ, ἰη οτος τὸ 
ἐΧαπιΐηθ δηὰ οο]]δῖθ ἴΠ6 Ῥγθοΐο8 Γοτη δ 5 οὗ βδογοὰ δηκί χυϊεγ. οοἰϊαϊοά 41} 180 τγοοκ 
ΠιλΠυδογρίδ αυοῖϊθα, οχοορὶ [8086 ἐῃ (86 ᾿ἰὈΓΑΓΥ οὗ 186 Εδουτία!, το τόσο οο] αὐδὰ ὕὉγ Μο εη- 
άννεῦ. 116 ϑγτίδοε δο ]αιέοῃϑ 6 γΓὸ τηδὰθ Ὁγ Αα]οσ, Α ἀοίδὶ!οὰ δοοοππὶ οὗ ἰθδθο πιδηπϑοτίρι8 
͵θ χίνοῃ ἰῃ ἐμ Ῥτοϊοβυζηθηᾶ ; ἔτοπι ἩδὶοΝ 'ψ͵ο ἰοᾶση (πδὲ 19 τηληπδοσὶρὶδ τ Ὡὶςὶ ἀρετῆς ἀπεεσ 
[18 ἱπϑθρθοίίοη ΟΓΘ ὙΘΓΥ ΠΙΠΙΘΓΟΌΒ. ἴῃ ἔμπα Ὑδιίοδη, (ΟΥ̓ ῬΟΣΘ ο0 : ἴῃ τ) Βαγθεππὶ 
᾿ἰΌγαΡυ, ἴδῃ; ἴθ οἴμονῦ οπίδη ᾿ἰ Ὀγασγίθβ, ϑανοπίθθη ; ἰὴ πο ᾿ἰγασίαθ δὲ ΕἸογεποο δῃά ἰὼ οἵδεσ 
Ραγῖϑ υὗ 1τα]Ὺ, τϊτιν -οἱραῖ; ἴῃ [Π6 ἐπιροτίαὶ ΠΣ ΌΓΑΓΥ δὲ Υἱ δῦηδ, ἔποῖνο ; δηὰ ἱπ [μ6 τοταὶ "Πα γΥ 
ἃϊ Οοροηδάμοη, ἵπγεθ. Το ἰαχὶ ἰδ ἔτοπι Ἐουογὶ βίθρβθηδ᾽5 οἀὐϊοη οἵ 1550; δαὶ 16 ρστεδι 
νδ]υο οὗὨ [Π]8 ϑρ᾿οηϊὰ ψοτῖκ, δηὰ ἰῃ τοι ἰδ βαγραξθοϑ αἱ] ἔοετηος αἰ εἰοηδ, οοπϑίδίδ, Αγεί, ἴῃ τ 
ΥΟΓΥ σοι ρ]εἴ6 οχίγαοϊδ ὙΓΠΪΟΝ ἀγθ αίνϑη ἔγομι ἴδ οοἰοευταίοὰ Ονάες Ρ' αἰδοσπιε, ἀεδοσὶ υθὰ δῦονα, 
Ρ. 158. δεᾳ.; δῃὰ, ββοοηάϊυ, ἱπ [Π0 Θχίγζαοι ἔγοπι ἴθ Ῥεγεὶο δυγα Ηϊτοεοίψοιίαπα, τὶς ἐς 
ΤΥ Καῦ]6 ἴου 18 ἀατθοτηθηΐ ὙΠῸ} ἴπΠ0 Οοάοχ 62:8, Ἡ ΒΕΓ ἰξ 16 ἩῈΟΙΪΥ πηδαρροεϊοα Ὁν δηῦ 
ΟΥΒΟΓ δι Βουγιν ; 8 Οἰγοαπιδίδπεθ Μΐο ἢ δον 1π6 ναϊὰθ δηὰ δηιηυ εν, ποῖ ϑὸ πῦον οὗ ἐμ6 
Ττηδηινιδοτίρι8 ἰΠοιηδοῖνοδ, 85 οὗ [80 ἰοχὶ ὙΓΐοΒ (ΠΟΥ͂ οοηίδίη. 

ἴῃ 1798, Ῥτοίϑδδου Βίγο ρα] διιοά, δὲ ορϑηβαμοσ, 8 οοἰ δοιίου οἵ γαζίου τοδὰϊηρα ἴο ἐδ9 
ἀοίβ δῃά Ερίβε})θβ, ἀγαυγῃ ἔγοτη [6 88Πη0 δούγοθα ; ἱπιϊτυ]οὰ ῬαγὼΣ Ζ,οξοπεε αὐ ἐεκίωσι Αεέοσωπε 
ἐ βῤμομώηην Ἐρἑεἰοίαγωπι Οαἰλοίοαγμηι οἱ Ῥαμδ, ε Οραά, ταεὶε Α4δ 8. Βιδίίοιλεος Ῥαξοαπε, 

αγδεγίηῶ, Α ἱπμίαπογες Ἐγεπεϊέαγμα ρημς, Βογσίαπα Ῥ εἰ τὶ, Λῖι ἱ Ἰεσία, ζαιγει- 
εἰκπίαπα, 8. Ματεὶ Ῥεκείοτωιι, Ῥίπκαοδοπεπεὶςε ὅσεατεα, εἰ Ἡαείεπεὶς ἱκ, οοἰϊεεία εἰ εὐϊδα αὖ 
ΑΑπάγεα Βιτοῖ, ΤΑεοί, Ὁ. εὐ Ῥγοῦ, Ε ἰὰ 1800, Β6 ρυυ]} δ οὰ Ἐαγὲς Ζ,εοέίοπες αὐ ΑΡοοαϊγρεὶπ; διὰ 
ἰὴ 1801, Ῥαγία 1,εεοίίϊοπες αὐ Τεχίωπι εἰ β τλνος πρρφοιοι ὁ Οὐοαά. 8 8. εγωπι γεροσπέία οἱ σααε- 
»ίἰετίῃεὶς αοοεδειοπίόνα αμοίαι ; Δ}1 ἰῃ ϑνο.; ἴο 180 ἰοῦ ἀἀοδροῖθ, Το οοταρίοἴοει οἵ 16 τωλστυδοδος 



Ογεοῖλ Τοερίαηιοπές. θ98 

εὐϊείου οὗ πο Οτοοῖς Τοδίδιηθηςϊ, Ὀοχαη ἰῃ 1788, τᾶ ὑγονοηίοα ὉΥ δ οδ᾽ δηϊϊξουϑ ἔσθ δὲ σόρθη- 
Βακθη, νος οομϑαπιοά {Π6 ΤΟΥ] γί πεἰπᾳ-οἈῖςο, ἱορεῖμον τὴ τ ὑπ6 ὈΘΔΌΓὮ] {γρ658 δῃά Ῥδροσ, 
π οὶ δα Ὀδ66Ω Ὀσοουχοὰ ἔτοπι Π|4}[}ν[ ἔογ (μδὶ ρᾳγροβο. 

29. ΧΤΠΙ. Ἐρἰϑιοίασυπι ῥα Οοάοχ τοῦδ, δυμιιηᾶ ἄἀθ οὐ αἰ ]Πσοη δ ἰγδῃ- 
δογρῖυϑ οὐ οἀϊῖαδ ἃ Ο. Ε΄, Μάττησξι. Μείββε, 179], 1818 ; 410. 

866 8 ποῖίϊοο οἵ (μὲ οὐἑξίοη ἐπ Ρ. 681. Νο. 7. σμρτὰ, διηοῦς [0 ἴδο-δίτοἑθ οἰ ἰοηδ οὗ [86 
ταδηυβοσίρίβ οοπ δἰηϊηρ [80 Νον Τοδίδεηθηϊ. 

80. Οοάεχ Ὑμεοάοτὶ Βεσῷ Οδηιβυσί μι θηβῖβ, Εἰνδηρεα δὲ Αοίδ ἈΡοβίοϊοστιπι 
οοπιρίοοίδηβ, αυδάγαι!ὶβ ἰἰτοσὶβ, Οσοο-] δπυδ.. ... ΒάϊαϊΌ...,. ποίαβαιε δα )θοῖῦ, 
ὙΒοιλΔ8 Ετρσικα, 5.1... Οδηϊδυτι σία, 1798. 2 γοἱϑ. ζοΪϊο. 

866 δὴ δεοουῃὶ οὗ (δὶ6 οἀὐϊίίοι ἱπ ὑ. 681. Νο. ὅ. σμργὰ, διό ἴδ0 ἴδ -δἰ 116 οὐἱίίομδ οὗἁ 
ταδηυδοτὶρί8 οοπϊδιηΐης [Π6 Νον Τεβδιδηθηΐῖ. 

81. Νονυμι Τοβιίδιηοπίυτῃ ατοὺὸ, Τοχίατα δὰ ἤάοῃῃ Οοὐΐϊουτῃ Ὑ ογδίομι οἱ 
Ῥαΐσγυμι γοοθηβυὶ οἱ 1,μοοἰοη 8 Υ γι οἰδίθηι δα)θοὶν ἢ). 90. 9646. ΟΒΙΕΒΒΑΘΗ. ἔα σ 
δεουπάα. [ῳοπάϊηϊ οὐ Ηδ]ῳ ϑαχοπυῶι, 1796, 1806. 2. νοΪἷβ. ἰαγρα ὅνο. 
Νοινἑιοιδηάϊης τΠ6 ἀϊδατοπέ ορἱπίομδ δηϊοσίδι θὰ ὈΥ͂ ϑοῦιθ ἰθαγηθὰ τηθπ τοϊδιῖνο ἴο [}6 (0Γ- 

τϑοῖη 6885 οἵ Ὠγ. Ογιοδῦδο 8 δγϑίθῃλ οὗ γεοενδίον οὐ ϑάλ τ: 0} οὗ πηδηυϑοσιρίβ, το πλεύμι δανο υπἰτοὰ 
τ οὐ ππερσκησα οὗ 186 Ἰοατηΐηρ, ἀϊίζοηςθ, δηὰ ἰδθουσ Ὑῖο Β6 Ὀοδίονοά ὑρομ 8 ἀσγάυοιιδ 
Ὧπ ΤΥ ἃ 

τ. ἀπωθάδῃ οοτηπιοῃοοϑὰ δὲ οτ εἰς] ἸΔθουγβ, ὅσδέ, ὉῪ Ῥυ ] δίηρ δἱ Ηδ116, ἰω 1774, [80 ΒΪ8- 
τοτῖοδὶ ὑὕοοῖκδ οἵ ἴ9 Νον Τοοίαπιοηῖ, ἀπά μα (ὈἸ]ονίης (1116: “,ἐδγὶ Ημίονιοὶ Διουὶ Τεεία- 
“πενίὶ, Οτασε, Ῥαγε 7. εἰρίεν ϑδψπορεὶκ Παπρείϊοντωπι Δίαιίλαὶ, Ματεὶ, εἰ ἔκιοα. Τεξίκιι αὐ Πάει 
(ὐαά. Ῥετγείοπμμ εἰ Ῥαίγων επιεπάαυϊἐ εἰ ἰεοίἑοπίε υατίείαίενι αὐὐγεοὶξ ω0. «ζ7.“ε. Οτίεουαοὶ. (2 αὶ ουϊῖ. 
Πα, 1197; 84 οἀϊ!. Ηα!, 1809, 8νο.) ἔαγε 11. εἰείενε Ἐδαπρείϊμτη «᾽ολαππὶε εἰ Αεία Αμοείο- 
ἐογωπι, Ἠυἱω, 1770, Βνο. Τμὲδ οαὐϊεοι τγδϑ ρυ δηθὰ δα 8 πιδημδὶ οὐ ἰοχῖ- ὈοΟΪΚ ἴῸΓ ἃ Ἷουζϑθ οὗ 
αὐλήν ΜΡΡΕ ΕΥΡΜΘΟΣ ΜΒ Ὶ Ἧ5 δὲ 1δὲ ἐὐπιο Αἰ ἑνογίηα ἐνῷ ὙΕΡΑῚ 8ῃὰ ἐμ ἐνόουν ἐρ εχ- 
Ρἰδίηϑά 186 ἴδτοο Ευδη μοὶ ἑδὶδ ἐγπορί οαίϊν, ᾿ἰμδὶ ἷἱδ ἴ0 58 7, ὈῪ ποϊιίηρς ᾿ορχεῖμοσ ἴῃ6 ἴπ ΓΕΘ 
Ὡδιταῖϊϊοιδ οἵ ἴῃ)6 δδίῃϑ ονοπὶί, 186 χοοοϊνοὰ ἰοχί, πἰιίοὶι ἰ6 δΔἀορίοά, ἰ8 αἰνιἀθὰ ἱπίο οὩ6 υῃογεὰ 
διὰ τπϊγιγ-ἴΟοΣ ϑοσξίουβ, δηὰ ἰδ Ὀγιηϊθα ἱπ ἰμγθὸ οο  απιὴ8 ; δηὰ Οσιθϑῦδο ἱπαϊοαιοά ὉΥ̓ γϑγίουθ 
ΤΩαΓΚα ἴΠ6 διἱεγδίίοαδ πο Β6 ᾿υάμοα ὨΘοθδδΑῪ ἴο 06 τηϑὰθ. μθ γαγίουϑ γοϑαϊῃζκ, [ΔΚ 6 
ἔχοι ἴα οἰϊίοα οὗ ΜΙ, Βοηκοὶ, διά ΥΥ οἰδιοίῃ, σοσθ ποῖ Ἵοδοβϑῃ υ81}} τπΠ0Ὺ δὰ υπάδγμοια ἃ 
ΨΕΓΥ͂ ΒΟΥΘΓΘ γον δίοη ; διυιῖ [8 οἀλίίοῃ δ]8οὸ οοηϊδίποά οἴμογ ἰϑοϊίοηδ, νυ ἰοἢ ἢμ6 ᾿θασγιιθὰ ϑάϊτοσ 
ἑουπά ἰπ πιαπαδοσὶ ρίδ, ργοϑογνοὰ ἰπ 186 Βτλὶδ Μυϑοαπι δὲ ᾿οῃάοῃ, δηὰ δἰδὺ ἱπ {μ6 ογαὶ 1ειυΓΑΓΥ 
δι Ρατγὶδβι [ὰ τ, ἰοσ. ασιθθῦδορ!: ρυὈ] δηθὰ (9 Αροϑίοϊὶςδὶ Ερίβι)98 διὰ [88 Δρούδίγρϑθ, ἱπ ἃ 
δἰ δ. ἸΏΔΏΠΟΡ; Ὀμὺ 88 ΤΏΔΩΥ ΡΟΓΘΟΏδ Ὠδὰ πα μριῖρε, δα γεβῥα μείξας, ἀϊδοδιίαβοα ὙΠ Ὸ} 1118 δ. πορίϊο δ] 
διγαημοπιθηὶ οὗ [Π6 ἰδίοσί 8] ὈΟΟΚ6, Β6 ῥσχίμιθὰ δηοῖθοῦ οαϊϊίοη οὗ ᾿Πθι ἰῃ 1777, ἴῃ τπ6 ἀπυ2] 
ογάου. 118 νοϊαπιθ ϑγιηδ ἴδ ,γεΐ ραγὶ οὗ ἷ8 γεΐ οαἰέξίον, οὗ ἡ ὲο ἢ (86 ΕΡίδι1658 «πὰ Βοναϊδιίοη, 
Ῥτὶπιοὰ ἴῃ 177ὅ, τὸ ςοπδίἀδσγυὰ δὲ ἴπ6 δεοονμαῖ ρβαγτῖ.0 Α δον σορίθθ ὙΓ6ΓΘ διγιοὶς οδ΄ ἴῃ 410.» ψ«Ὦ] 08 
ὅτο Ὀοΐ ϑόᾶσοο δηά ἀθαγ. ΤῊ] οἀϊίθη ἰ6 οὗ ἃ ΥΟΓῪ οοηναηϊθηϊ δηθὰ ρογίδὉ}9 κἰζθ, δὰ νν88 ᾿μδὲ 
Ῥγϊηείρδιν υδοά ἴῃ ἴπ6 [Ππἱνεγεί εἶθ οὐ Θασιηδηγυ. 

1.6 ἢγοῖ νοϊστηθ οὗ ἴ09 ϑοοσπὰ οἀὐϊείομ δρροδγοὰ ἰῃ 1796, ἰπ ἰαγχοὸ οεἴδνο, πῖϊ Π6 ἱταρτίηςϊ οὗὨ 
Σοκαϊκὶ εἰ Ἠωία ϑδαχοπαπε ἴῃ [6 ΕΠΠ16- Ρεχο; δπὰ 1Π6 δοιουὰ στ ὑμδὶ οὗ Μαίας δαξοπμα εἰ 
1.καἰηὲὶ, οἵ διοουπὲ οἵὗἨ [86 Ἔχρϑῆδο οὗ [πὸ ὑδρεῦ οὗ ἴθ ἤπο οορίθϑ ανίπο ὈΘῈΠ τυ  Π ΘΒΕΥ͂ 
ἀείγαγοι ὉΥ͂ ἰδ ὥτδοθ ἰμ6 ἰαἰοὸ υκο οὗ ὁ δ ἘΠπδὲ [1190 δμδαοοοΣ οὗ τ6 [πϊνογαῖιν οὗ 
Οδηνυτίάσο. 7680 δ΄Ὸ ποσὶ ὑοδαςα! θοοκϑ, Δηὰ ΔΓΘ ΠΟῪ ΟὨΪΥ ὑγοσῦγαυ δ δὶ ἃ ΟΣΎ πὲ ἢ ῥγίςο, 
τοῦ, [γοῦ ἢ Βὶο ὐὐγδοϑδ ΠΠογα ἑν, (ΠΟΥ ΟΣῸ ΟΥ̓ ἰΏΔΙΪῪ εοἰὰ, νὸ ὑαϊϊοτο, δ ἔγοῖνο ΟΥΓ ἴουγ- 
ἴδει 8} ρα ΡῈΓ νοϊπιθ. ΣΦ ν οορίδο θγο βίσιςκ οὐ ἰῃ Ἰδσχθ βϑρδσ ἴῃ αυδγῖο. Βυΐ (0 Ὑ110}6 
οἵ 1686 ἴ'ν γοϊαπιοθ Ῥᾶδ ῥεϊπίϑὰ δὶ 936π8, υπάϑγ Οτίϑδυας!"ἶβ ΟὟ ογΥ6. [Ϊη δαάϊιίοη ἴὸ 189 
νδγίουϑ σοδάϊηξε οχ ἰδ ἱϑὰ ἰῃ Οτίοδυδςο᾽ 5 ἤτοι εἀἑ(ίου, πο οοἰἸαἰθὰ 8:9 1,δεὶῃ Ὑ᾽ ϑγδίοῃϑ, ρῃ δ ἐκϑὰ 
ὟΥ εθαῦοῦ αὰ Βιαηο τοὶ; δηὰ οογεϑοῖθα τηϊϑίδκοθ πθδθ ὉΥῪ ΜΙ}, Βοιιοὶ, δηὰ γγ οἰϑιείῃ, ἱπ 
τμοἷν αιοιδιίοιϑ ἔγοτη ἐ86 ογἰθηξδὶ γοσζδίοηθ. Ηο δὶδο ἱπδοτίϑά [πὸ ῥγιῃςὶραὶ γϑδιϊημμ οοἰ οοἰοὰ 
ΌΥ Μαδιεμοὶ, Βίγομ, δῃὰ δἸιοσ; ᾿οχοῖμοσ τὶ οχίγδοῖβ ἔγοτι [6 ἴνο Ὑγ οἰ δ θ 161 πιδηυδογιρίδ 
Ρυδιίδοα Ὀν Καηϊιῦοὶ, δορὰ (9 γοδαϊηρο οἵ [6 ϑδ'εαδμρλίάϊς [Ἰποῦαὶς  νογϑίοω, ἐγηϊθμοα Ὁγ ΥΥ οἱάο, 
ἀἀουγαὶ, ἀπὰ ΜθηϊοΣ. Οὗ 189 Αγὐωιοηΐδη τογϑίο ἃ οο ἰδῇ τν88 πιο ογ δὶπὶ Ὁγ Βγοάθηκδπρῆ, 
οὗ Βτγοπιθα : δὰ [80 ϑεϊδνοηΐο νϑγβιοῦ τδδ οοἱ ]δίϑὰ ἴογ ἐπὶ ὉΥ οὺυΓΟ ΝΘ ΚΥ δὲ υ6. 
186 ὅτοῖ τοίιξηθ οοῃέδίηϑ πο ἴουΣ (οδρ6 18. Τὸ {8680 ΔΙῸ ἸΡΠΕΣΝΙ ςορίουϑ ῥχγοϊ οζοσΏ Δ, 6Χ- 

ιυϊπα ἃ οεἰ εἰς 8) Βἰδίοσγ οὗ 16 Ργϊπιοὰ ἰαχὶ, δ οδίδιοζυο οἱ δὶ! [89 πιδηυδογὶρῖδ ἤγοι νυν Βὶςἢ 
Ψαγίουϑ γεδάϊηβο δὲὸ αυοίοα, δινὰ δὴ δοοουῃὶ οὗ [890 τηοΐοὰ ρυγϑαοα Υ͂ Οτοϑῦδο ἰμ ἐχθοι μας 
1819 δοοοπὰ οαιέου, ἰορφίλιος τσὶ [Π6 Ἀσίης ραδὶ γα ]66 ἔυς ἑπάσίης οὗ νδείουδ γομβάΐϊημβ. ΤΏ ιαχὶ 
ἷδ ὑτϊπιοὰ ἐπ ἔν0 οοἰ ϑεηηδ, ἐμ ἠυαιθογο οὐ (89 γαγϑοθ θείης ῥἰδοοὰ ἐπ 186 τλδγρίῃ, Ὀοῖονν Μὲ ἢ 
8:6 ἴμ0 γδσίουϑ ἰθοίίοΠ 6. 

Τ86 ϑοοοῃὰ νοϊατηθ οομἰδίηθ [86 ταδί πἰηρ Ὀοοῖκο οὗὈ [πο Νον Τοαίδιβοηῖ,  Β1ο ἢ ἰδ ργοσοάθα 
ΌΥ δὲ ἱπισουποϊοη οἐ Ργοΐδοα, δοοουτης ἕογ [56 ἀοίαγ οἵ 16 δρρεδέδηςοθ, διιὰ δὴ δοοουῃὶ οἵ [86 
ΘΙΒΩϑοΓίρῖδ οοὐηϑῃ!οὰ ἔος τ δὲ γοϊπσθθ. Αἱ 186 ϑῃὰ ἃσο ζγέν ράφεθ, δοραγβῖοθ! Υ πυπὶυογθά, ο0Π- 
αἰδιὶη 8 Ῥιασίδε οὐ ἴδο αἰοραϊοὰ οἶδυϑο τοϊδείγο ἰὸ [86 το ΠΟ 5866 ἐπ 1 Φοθη ν. 7, 8.) 
δηὰ οἱ δαὐϊτίοπαὶ νδσίομϑ γεϑάϊηρϑ ἴ0 ἐδο Αοἰδ οὗ [86 Αροδίϊϑβ, διὰ δι. Ρδυ!᾽ 8 Ερίδι!θδβ, νι ῖι8 το 
Ῥδζοδβ οἵ οογγοοϊΐομιδ, Οτίϑδθδοδ᾽ δ δοοοῃὰ οἀϊξίοη τδα σορυῦ δμοὰ αἱ 1ομάοι τη 1δυ9, ἰῃ ἵπτο 
οἰοζαιί ὅνο. νοϊστηθδ; ὁ86, ρχϊμέοὰ Ὁγ Με. οἰ Πηρσντοοά οἵ Οχίοτά, δηὰ ἐμ6 οἵμβογ Ὁ Μτ. ΒΕ. 
Ταγίον, οὗ μομάοῃ ; 186 ἴοχὶ δ Ἀχίηϊοά ἰῃ Ἰοης ᾿ἴπθθ, διδὰ 1136 ἠοίθϑ ἰῃ οοἰαπιπδ, δὰ Οὐ οϑῦδο ΒΒ 
δἀύοπάα οἵ νασίουϑ γοράϊῃρο δἵο ἱβοοσίϑὰ ἰῃ τμεὶν ὕγορος ῥίδοθθι Α ὙΘῈῪ θυ ἱπδοοῦσγαοίθδ ΒΑῪΘ 
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Ῥοϑδῃ ἀἰϑεονογοά ἴῃ {Π|656 ᾿πϑογ ΟΠ 8, ὙΠΟ ῬΕΤΠΔΡ6. οουἱϊὰ Βαγὰϊν Ὀ6 δνοϊδοὰ ἱπ ἃ ποῖῖς οὗ δευοὰ 
τηϊηυίθποβθ. Τμΐδ οὐ! ἰοη, ἩΙοῖ οοπδίδίρα οὗ οπς ᾿μουβαπὰ οορὶθϑ, πανίηρ ὈδΘῺ Θχδυϑίοα, 8 
βοεςοπὰ ],οηάοη οαἀϊζίοη ἰϑϑυθα ἴγοπι {8 ὑγεβ8 οὗἨὨἁ λίεββγβ. ΕΗ. ὅς Α, Ταυγΐοσ, ἴῃ ἵττο νοϊαπιθβ, ὃγο. 
1818. [ἐ ἰδ ἀχϑουϊοὰ ἴῃ {Π6 δ8π|6 δπάϑοπιθ ἔΌγπι 88 Ὀοΐογα, δῃὰ ρόβ868868 βϑοῖπο δ υαπῖδρο οὐ θη 
ον ον (τ οϑΌδο}}᾽ 8 οὐσὴ δοοοηὰ οἀὐϊζίοσ. [Ι͂ἡ [6 ἤγεοϊ ρῥίδοο, {π6 δή ἀθηᾶα οὗ ναγίους Ἰοοϊ 5 δῦογα 
ποεορὰ αν Ὀθθη ΠΟΉΪΥ ΓοΙ αἴοά, δηὰ ἰμϑογιθαὰ ἰῃ 1Π|6 1], γασοῦβ ρίδςεβ τ ργοαῖ : 
βοοομάϊγ, ἔπ6 τεδάϊηρ οἵ Αςἰβ χσ. 28. ἰῃ (1:6 Υ διίεδῃ τηδηπβοτῖρί (τ ὩΣ ἢν Ο γί εβῦδο οου]ὰ ποὶ κίτο, 
πῃ σοπβϑθαπθῆςα οὗἩ Ῥτγοίδϑϑογ Βίγο, 0 οοἸ αἰϑα ἰδ, Βανι ρ Ἰοϑὲ ΟΣ πιἱβ᾽ αἱ Εἷ5 τηοτηογαυάστι οὗ τδδὲ 
πθν θα ἴ6χι) ἰ8 ποτ ὑγιηὐθα ἔγουι ἃ ἰγαηβδεγρὶ οὐϊδὶποὰ Ὀγ Μυ. Κὶ. Ταυον ἔγοπι {86 Κϑορεσ οὔτδα 

διϊεδη ᾿ῦταγν. ΤΠ τγοδάϊπρ οὗὨ ἴδ80 οἰδίδε ἰῃ αὐοπιίοη, ἴῃ [πΠ6 Οὐάοχ ΡΝ ἰεδηυ5, ἰα {ππ8 ἀοῖεγ- 
τηΐϊθθα ἴο ὕὉ6 οὐπίοειδυ]ρ ἰο ἴμο Ἰοοϊίου οὗ 1[μ6 7εζέμα ἤεοερέκε, νἱΖ. Ἵν Επκπλησιαν τον Θυ, ἐλδ 
Ολεγοὴὺ οΥΓ Οοά. Απά, 1ΔΔ}}}, ἃ5 τ βθαςῖ, πῃ ἷ8. 1,οἱρεὶς φἀϊίοι οἵ 1805, ρῥτγεΐεττοιά βοζῶο τοδὰ- 
ἱηρϑ8 ἀϊβοτγοης ἤτοι ἴμοϑα δάἀορῖθά ἴῃ {μαὶ οὗ Ηα)]6, 1796---1806, ἃ ϑγπορίίςδὶ Ταῦϊς ἰ5 σίνοη, 
ἐπε οαϊίηρ ϑις ἢ ἀϊθδογοηοοθ. ίϑδορ Μαγϑὰ ἢδδ γίτεη ἃ Ὠἰσὶι σπαγαοῖοσς οἵ δ ἸδΌουτΒ οἵ Ὁγ. 
ατἰεδυδεὶ, ἰῃ πὲς Ὠινίηἰν 1. δοΐαγεβ, ραγὶ ἰϊ. ΡΡ. 44, 456. [ ΕΑ, 1842, ὑρ. 1δῦ, 106.1 ϑιηείατεοβ οα 
1π θη ΠΙΔΥῪ Ὀ6 506} ἰῃ ἴπο Βον. Ε. Η. βεγίνθῃθσ Β ΘΌρρΙοιαοδηΐ ἴο 1π6 διίμοιδοὰ Ἐπ  δἢ νετδίοα 
οὗ [6 ΝΟΥ Ταβίδιηθηΐ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 9---16. 

Τὸ σομρ]οίθ (τ οβΌδο ΒΒ οὐϊίίοη οὗ (86 Ν ιν Τοδίδιωθης ἔβοσο δμβουϊὰ ὃς δἀἀθὰ 
11:6 [0] σις ΡῈ] οἰ] ΟῺ8 : -- 

1. συγ ἰῃ Ηἰδιογίδια Τοχίυϑ τοὶ Ερἰβιοϊαστια Ῥδυϊίπαγαη). Φεπα, 1774, ἐϊο. 
2 ϑυ7ιθοΐ Οτἰἶοεβ, δὰ δυρρίοη δ οἱ οοττί ρεπὰδο ναγίδγιηι Ν. Τ. 1, δϑοϊοπσμι Οοἰϊοοςίσηες. 

Ἀσοδάϊε πλυϊότγπι Ν. Τ. Οοάϊσυπι Οτγωοογαπι 1 οϑοσρῦο εἰ Εχδθη, Ηδία, 11:85, 1198, 23 γοἱβ. 
δῖ4}} ὅνο. 

8. Οοπατηδηϊδσγίυβ Οὐ εἶἰσαδ ἴῃ Τοχίθααι ἀγοῦτα Νονὶ Τεδίδπιθηϊ, Ῥαγίίουϊδα ὑεΐτωθδ, ϑεπε, 
1798. Ῥαγείσυ!]δ ϑοσυπάδ, ὅεηα, 1811. 

32, Νονυπι Τοβίδιηεπίυθα ατοὺ, Ἐξ’ Βαοορηδβίοης 460. 946. ΟπΙεββάσσαι, οὐτὰ 
βοιθοῖδ [οι ου β γγίείδῖθ. 1 ἰρβίβ, 1808 ---1807. 4 νο]8. ἐτωροσὶαὶ 4ϊο. οΥ ἔο ἰο. 

Ταΐθ ἐβ ἃ πιοδὶ βυπιρίπουδ οἀϊξίου ; {πὸ ἰοχὶ ἰ6 ἑοππτιοὰ οἱ οΥ οὨ (Πδὶ οἵ Οτοϑθδο 5 δεσοινὰ 
εὐϊτίοῃ, δηὰ οὐ ("δὶ οὗ Κπδρρο, ποίϊοϑα ἰῃ Ρ. 696. Νο. 86. ἐπχα. Τα ἵν ρὲ ἰϑ ἰγροὸ δηὰ οεἰοδωσγ; ἴἰες 
ῬάροΥ Ὀδδυς Ὁ] δηὰ σίοϑδυ ; δὶ ἴδο ἰοοΐ οὗἨὨ [0 ρῬδρθ ΔΓῸ δο16 βεϊϑοϊ νυ ου δ σοι ωρσβ; δηὰ εδοὶ 
γοϊαπια ἰδ ἀοοοταϊοα πὶ ἢ Δ ΧΑ δ᾽ 6} οηρτανϑαὰ του ἰδρίθοθ, 

88. Νονυῃ) Τοβίδιηθηίΐυμι τοῦ. Εχ Ἐδοθηβίομα 600. 46. ΟΞΙ ΕΒΒΑΘΗΙΣ, οὐπὶ 
βοϊοοῖβ [δοϊοιυμ Ὗ ατιοῖδίθ. 2. γοἱΐβ. 83:18}} ϑνο. 1ωἱρβίς, 1.805. Α πὸνν ΕΒαϊίοι, 
1825 [ΨΘΡῪ ἱποουτθοῦ), αἰϑὸ ἴπ ὃ. νοΐβ. ϑνο.; Οδπιῦσιασε (Νὸν Ἐπρἰανὰ), 1809, 
2. νοἹβ. ὅνο. ; ΟἸδδβριιδε, 1817, 18πιο. ; ῬΒΠ] Δ οἸρμῖα, 1822, 12 πιο. ; 1,οπά πὶ, 1829, 
18ηιο., 8η4 184], 12η1ο. 
ΤΌο 1αἰρδὶο οὐϊίοη οὗ 1806 οοπίδίηβ πὸ ἰοχέ, ἱοροῖ μου πὶ 8 βεϊος ἰοῦ οὗ (μὲ νεϊηςείραὶ 

γδγίυυϑ γοδάϊηβ, δὰ δὰ οχίγδοϊ ἴτοπι {110 Ῥγοϊθροτηοηδ οὗ [86 δοοομιὶ οὐϊξίοα. [1 ἰδ γσεγν Ὠεδιῖν 
Ῥυϊηϊοα, δὰ ἔογπιδ 8 Ὑ δ᾽ .ΔῸΪΘ πιδηι8] [0Γ οομδίδηϊ σζοΐεγεηοθ. ΤὨὶδ τγῶδ ἴμ εὐϊ(ίου «Βἰεῆν 
ϑοὰ ἰῇ 1Π0 πρίν οσδι 65. οὗ σεγίδηγ. Τ6 Απρὶο- Απχογίοδῃ ϑάϊίϊου, ργϊηϊθὰ δὲ Οδιλδγάκζο, 9 
μδπάϑομιοὶυ Ἵἐχοουϊοὰ; δηὰ ἴδ ὑνρορυδρηυ οὗ [6 ᾿ἰδύροοραροῦ οορίεϑ ἱβ ΥὑὉΣΥ Ὀεδυϊ μα]. ΤΟ 
Τοργη 8 δὲ 6] ν, ῬΒΙΠΙδάοΙ ρα, δηὰ 1 ομάσῃ, ἃγὸ 8180 ὨθϑῪ Ἵχεςυϊοιὶ; δηὰ τὸ ἱρηάοση 
οὐϊτίοπ, ρα] ἰδηοὰ ἱπ 1841, 5 Ὀεδυ ΠΥ δηὰ δοουγδίο Υ ῥγϊηϊϑὰ Ὀγ ἐμ οἀϊίοτα, Μίεδϑιβ Βϊςδγὰ 
δηὰ ὦ. Ε. Τάγίοσ, ἔγοσα ἔδο 1,οἰρϑὶς αἱ οὗ 1808 δηὰ 1828. 

834. Νονυπι Τοβίδιιθηίυη αἀτωοὰ. Τοχίαμι δὰ ΕἸἄσπὶι οὐΐϊουπι οτγδίοευμ οἱ 
Ῥαδίγυμι τοοθηβυὶ, οὐ 1μδοὐοη δ Ὗὶ αγϊοίβδίθμι δα͵θοῖῦ Ὁ. 90. 94ς. ἀτιοβθδοι. Ὑοΐα- 
τηθῃ 1. Ουδίυον Εἰγδηρο δ οομρίεοίαη8. ΕἘιοΏοπι ἰογίίδπι ομιοπαάδίδιω εἰ δυοίδιι 
οὐυγανὶ! Ὁ. Πενία Βοηῦχζ. Βοτγοΐίηϊ, 1827. ϑγο. [Νὼὺ ποσὰ ρὲ 8μοα.} 
Α πον οἀὐϊίοη οὗὁἩ Ὦγ. Οτ δ ἢ 8 σον βίο οὐὁἨ [06 Οτοοῖς ἰοχὶ οἵ ἴδ οσροῖθ μανΐπρ Ὀθοοῖιὸ 

ὨΘΌΘΒϑασν, ἴΠ0 ἰδϑὶς οὗ οὐϊίπρς ἰϊ, ΠῚῊῺ πιο δά οὶ] νατίουβ σοδαϊηρθ δὲ δυα ὕθθη ἀΐθ- 
ςονογρὰ βἷῃςο ἴῃς ἀαϊὰ οὗ ἴμδὲ ἀἰπεϊηραϊδιιοὰ ςτ "Ἰο᾽ 16ϑὶ ἸΔΌΟΌΓΒ, τν88 οοηδασα ἰο Ὦτ. βοδαϊα, το 
}:λ8 Ἔἐχϑουϊεά ἰξ ἴῃ {116 [ΟΠ] ον ΠΡ ΠΊΔΠΏΘΣ :-- 

[π {80 ἔγβε ρίδιθ, Βα ργοσυσοὰ δηὰ οοἰαϊθά 186 νδγίουιβ ργϊηἰοὰ Ὀθοκ8 οὗ νϑίς Οτεϑοδο 
δὰ πιδὰθ 88 ἢ ργεραγσίπα ιῖ8 οἀὐϊτίοῃ, 88. Ὑ76}} δὲ 89 σψδγοῦϑ οὐ 1.8] τηδῖοσὶ δ] ἩμῖοΒ {89 
ΤΟΒΟΆΓΟΙ 68. οὗ ἰδαγπρὰ τηθῃ δὲ ἀϊδεονεγοὰ ἩϊῊ πη (86 1Δϑὲ ΓΙ ΤΕΥ͂ γοδγ; (Βαϊ 6, τοῦ ἴδ 6 ἀδίς 
οὔ πὸ θγβὶ τοϊιηια οἵ Ηἷδ βοοοπὰ εὐὐϊτίου, ἐπ 1796. τ. ϑόδυς (θη ργοοοοὰθα ἴὸ εοττοοῖ δὶ "μὸ 
ἘΝΡΟΡΤΑΡ ἾσΑ] Ἔσγοσα μ6 δὰ ἀείοοοα ; δπᾶὰ δ δχρυπροά ἃ τοδὶ πυπιθοῦ οὗ δἴορβ, ἐσρϑοὶθν 
“ΟΠ 88, Ἡ᾿ ὨΙΟΒ (80 βἰΔ[65) μαὰ ὈΘΟΠ ὑπηΘΟΘΒΒΑΥΎ Ἰηϊτοἀπορα Ὁγ τπηούστγη οἀϊζοτῦα, πὰ νι Β ἔπ 
ΤΟΥ ἰῃϑἴίδησοβ οὐΪν ἰεπάοα ἴο οὐδεῦγο [6 δδοσθὰ ἰοχί. Ηθ μαδ8 δἷδο ἀδυϊδι δὰ ἱπ νυ γῪ δῶν 
ἰδςθ8 ἔγομπι ἴΠ6 στεοοϊνοα τηοᾶο οὗὨ ρ᾽δοίηρ οογίαϊη δοςοηίβ, δηὰ δδ5 πδὰθ Ὑδέίουϑ ἐπι ρον θη 5 

1η ὅΠ6 Βρε]]ἐπρ οὗ οογίδίη Ὑ γ8. 
. ὙΒεβθ ῥὑγο} πΠΑΥῪ δίορα Βανίηρ Ὀδοη ἴβκοη, Ὦγ. β.ΒῸΣ ἐχδτιίηοᾶ ὅθεν ἴπΠ9 ῥυϊησῖραὶ δο- 
ἘΒοσί εἴ65 εἰϊοὰ Ὁγ ατοϑΌδο, ἰο τῆς 86 οου]ὰ ῬτοςῦΓΟ δοοὺδα, δῃὰ ποϊἱοϑὰ ἱπ τμδὲ τεϑρεεῖ 
ἴποΥ ἀἰβογοά ἔγοτπι ἴδ ποίμιϊοη οὐ ἔοστηοσ εὐΐΐογτα. Ηδ ἴπθη ἱπδογίοά γοράϊχβ ἤγοτ βοῖὰς πεν 
ἸΠΔΠυΟΓρί9 δὰ τογϑίοηβ, ἘΠ ἢ μδὰ ΒἰΒοτῖο θθθα αἰἐμοσ ᾿ἢ{{|6 Κπονστι οἵ δι ἰοζοῖ πος πορὶεοϊεά. 
Μοτο ρδυίὶςυ ΓΙ ᾿6 ἐχδτηϊηθα ΔΠΘΥ͂Ν, - 

1. Το ΑἸεχκαπαγίδη Μαπυβοτίρί οἵ ἴ[μ6 Ν'ουν Τοβίδιηδης οἀϊοὰ Ὀν Ὧν. ὑγοΐάα, [πὸ Οδιηθνὶ 
Μαπυϑογίρι οὐϊτοὰ ὑγ τ. ΚΊΡΙ Πρ, πὰ 186 [(διΐπ Μδηιδοτίρίδ οὐϊτεὰ Ὁν Βδυδεῖοῦ δπὰ ΒΙ δηολῖτε ; 
ἴο νβίοβ μὸ δάἀεὰ ἃ οοἰ!δίίοι οἵ ἐπ οοἰευτγαϊοά Οὐάοχ. Υ δἰίσαποο ἔγοπι ἐμ ραροῖϑ οἵ Ὦτ. Βοπεῖογ, 
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φεϊπιοὰ δὲ Οχίοτὰ ἰπ΄ 1799, πὰ 19 Αρραπάϊχ ἰο Ὠν. Ἰ οὶ θ᾽ 6 οἀϊξίοῃ οὗὨ {πὸ ΑἸοχδηάγίδη Μ8,, 
ΠΟ τδ8 ΠΠΚποόνη [0 ΟτΘϑΌδον, δπὰ ἩϊοὮ ἰῇ την ἰπδίδηοοδ αἰ ογα ἔγοηι ζγ. Βίγο ἢ δ τοδάϊηχε 
ςοἰϊοεϊδα ἔτοπι {π᾿ 6 581η6 τηδηπδοσίρε. 

ὥ. τ. Βαιτοῖ 8 βρἰοπαϊὰ ἔδε-αἰπιὶὶθ οὗ (6 Οοὗοχ οδοτὶρίυ οὗ ρατί οὗ δι. Μδιίίδ ον" Οὐοδροὶ 
ῬυδΠ δυο δὲ ὈυὈ] ἢ ἴῃ 1801, ἀπά Ποῖο ποῖθά ὉΥ (86 ἰοἴζοῦ ᾿ 

ἃ. ΤΆ επέἑγε οοἸ]δείοη οἵ {πὸ Οοάεχ Ογρείυδ, πιδθ δηὰ ἀεδογ υθὰ ὃν Ὦτγ. Αὐρτδίῃο ϑόοδοὶε, 
δὰ ρτὶπίοά ἴῃ ὑρ. 80---90. οὗ ἶἷ6 ὄκγα ὐιίοας ἱκ Ηϊείοτίαπε Τετίως 1 Ἐ»ἘῬθ Ευαπρείδογμηι, Ὀὰϊ νὰ 
ἱἐπδοοσυγδίοϊγ, ἰῃ οοῃϑοαύῦοηοο οὗ τ. 3.᾽8 ΔΌδεποΘ οὐ ᾿ὴ5 0] 0. οὐ Εἰς 4] ἰγανοὶβ, δ8ὸ (Πδὲ δα οσουἹὰ 
Ὠοῖ ρεγβϑοῦδιὶν δὲϊξ ἢἷ8 ςοἹ]διΐοη οὗ ἴπ6 Οοάοχ Ονργίαβ. (ϑοδιοὶσὶ: Νον. Τοοῖ. νοὶ. ἱ. Ὁ. χἹ.) ΤΒα 
Ῥοδϑεάϑοῦ οὐ Ὧτγ. ϑ. Βα }χ 86 οἀϊξίοη οὔ [π6 ατοοὶς Τοδίδπιθηϊ πιαδὲ ἱβογείοτο ρίδοθ πὸ ἀθροηάδῃοθ 
ὍΡοη ἴἰο ἀαρ ἩνᾺ οὗ 1μ6 Οοἴεχ Οὐργίυβ δὲ δχ θὰ Ὀγ αἰπι. Εαγιμογ, Β6 [88 βοϊοοϊ δὰ ἔγοπι 
ἴδε. ϑ.Βοῖ  ᾿ 8 Βιδίελε- Κριδίρολε ᾿ ξῖϑε Ὁ ΕΙΡΠ ΟΡ ΈΠΘΟΙ Ττανοὶδὺ {86 νατίουδ γοδάϊηρϑ οοη δὶποὰ 
ἰα οογίαἰη Μ58. ργοβοσνοὰ ἰῃ ἴη6 Κογδὶ 1 ἸΌΤΑΓΥ δὲ Ῥαγίβ, ν ποῦ δ6 858 ποιϑὰ Ὀγ [86 ΠυΠι ΌΘ ΓΒ 
240, 241, 242, 248, Δηὰ 244. ΤΟ {11656 ἃτο δάἀιοὰ ῥὈχίποὶραὶ ταῦ ουβ γοδά ἱπρ ἤγοηι, 

4. Το Οοάοχ Ἐοδαϊσογδηῦβ, σοηἰδἰπίηρ ἃ 1,διἱπ Απίο- Ηεγοηγτηΐδη Ὑογαοίοη οὐὗἩ (ἢ ἴους 
ΟΘΡΕΙν Ἡ δ νὰ ἐμ [86 δουϑητ οὗ οἰ ιἢ οαπίΌΓΥ, Ἡ ϊοἢ 86 εὐΐίος Πδὰ Ηἰτηδοὶ ἰγαηδογ υεὰ ἰῃ 

6 ΥΟΑΓ ; 
δ. Το Οοάοσ Μοβδαδηϑῃδίδ 1. οἵ [86 Τουτίοεπίι οὐ ἡβοοη (ἢ ΟΘΠΌΓΥ, ἱπ απατγίο, ἰηδροοῖοα ὉΥ 

Μαπιεε; οἵ πιο δὴ δοοουηὶ ἰδ χίνοη ἴῃ Ὦγ. Βίτο δ Ῥτοϊοσοιιθῦδ δὰ γαγν. ἴβϑοῖϊ. ἔνν. υ. 
Χοὶδ!. εἰ δεᾳφ. ΤΗΐα Ἡ 8. 5 πυτηθοτεὰ 237. ὃν ὃγ. ϑοῦυϊε. 

6. ΤῊΘ ϑΥτδοῦβΔηυ ἰῃ 86 ΓΑπδοϊϊοὶ 1μὕτατΥ, Ὡς ἢ ΜγΔ88 δὶϑὸ ἱηδροοίϊοα ΌΥ τ. Μυμπίοτ, 
δηὰ νεῖ 15 ἀοϑογι θὰ Ὀγ Βίγοι, ᾿. χονὶΐ. δὲ δεᾳβ. ΤῊ ἰδ παπιδογοὰ 288. 

7. Το Βουΐη Μαηπδοερὶ οἵ {π6 ἕουν 608 οἵ (89 οἰονθηι αὶ ορΩ ΌΓΥ, οὗ ἩΒΙΟΝ ἃ ἀοϑογ ρίΐοι 
Ὅ85 ρου δηεὰ Ὁγ ῬΔρΡοΙΌδυτα ἴῃ 1828. [115 πυμπηθοτοὰ 239. 

8. Το Οοάεχ ἀτομονίδπαυβ 181., ἃ πηδηπδοσίρί οἵ ἴπ 6 ἔουγ αοδροῖδ οοἰἸδἰοὰ ὉΥ Ἰϑεττηουΐ ἰπ Ὧ 18 
ΟοἸ]εείδποα Οτςδ ἴῃ Νοντιη) Τοδίδτηθηίΐσπι, μαζί ἱ. (υρχὰ, Βαι. 1625); {μΐ8 6 παπιυογοὰ 245. 

9. Το Οοάεχ Μοεοιταδηπίδηυδβ, οοπίδίηΐης [16 (ΟΥ αοδρεὶς, Αςἰ οὗ ἰῃ6 Αροϑί[εβ, (μ6 Ερί δι} 68 
οἵ 3 4πιε8, Ρείεσ, 1 ὅόμη, δῃὰ ἃ ἐγαχιβεηὶ οὗ ἔμοὸ Ερίϑι]ὸ ἰο ἴμο Βοιηδῃβ, δἷδο οοἰ διὰ Ὀγ οιτιουΐ : 
{18 18 πη θοτεά 246. 

10. ΤΊιο τοδάϊη χε οὔ ἴῃ αοιιὶς γεγδίοη δοπι Ζαμη ̓ 5 οοττοοῖ οὐ του ρυ ϊοποά ἰῃ 1805, ἀπὰ 
116 ΠΕ τοδάϊΐηρχε οοπίδίποὰ ἰῃ {86 ἢ οηἰδ οὔ {πΐ8 νογβϑίου ἄγει ρυ δ] ἰδοὰ ὃν Μαὶ ἰη 1819, 
ἰοκεῖμες τὶ (δ 6 ἔγωστοθηί οἵ ἴὴ6 ϑαϊίάϊς [Ἰμποδ αἷς} γοτείοπ ρα] δϑὰ ἰῃ 189 Αρροπάϊχ ἰο 

οἰ ο᾽8 ἴδο- δίτα δ οὐὔἩ 186 Οοάοχ Αἰοχδηάγίηυϑ, δηὰ ἔμ γαριβθηῖδ οὗ [6 Βακιηλυζίοο- ορεῖς 
γεγδίοη οὐ οὰ ὕὉγ Επροϊυγει ἴῃ 1811. 

Ὅν. ϑ.δυς μδν 50 δητίς δὰ ᾿εὲβ οἀϊείοι νεῖ ἢ τοϑὴν Ὑδ]υδΌϊα Ὡοίδβ τεϊδίϊνο ἰὸ {86 ϑ'υτίδο, 
Αγαῦίς, Ῥοσείδη, διὰ Εἰ πἰορὶς νογβίοηθ, ττίτθη ὃν Ο. Βοποάϊςς Μ|ςΒδοὶΐβ, ἰὰ ᾿ΐδ ΟὟ ΘΟΡῪ οἵ 
Καδιογ᾽Β οἀϊΐοη οὗ (Π6 Νοῖν Τοδίδιηρδηϊ, το ἢ 8 πον ἀδροαϊιϑὰ ἰπ το [ὡἰΌΓΑΓΥ οὗ [9 ΟΥΡΙδα 
Ἠουθο δἱ Ηδ]]θ. ΕὈγίμεγ, Ὁγ. 8. δὰ σοῃδίδη ΠΥ ὀρθὰ Ὀδίοτο δὲπὶ [86 τηογο νυ δ Ὁ]6 οὐ ἰς αὶ 
εοὐϊείομδ οὗ 186 Νὸιν Τοβέδτηοηϊ, ἃ5 γ)ϑ}} δὲ οἱ μβοῖ τόσκδ ποῖ τηὶχδς δήογὰ Βὲπι ΔΩΥ δϑοίδίδπος, 
ἱπο!αάϊηρ 186 οαἰτίομδ οὗὁἩ ϑίορμοης, Μ|]1, ΝΥ οἰδιοίη, Βίγει, Μαδιιλοὶ (ἔπο οἀϊ οι), δηὰ Κπδρ 
δηὰ 4150 ἀγίθβδο ν᾽ 8 δά ϊίομ ῥγίηιθά δἱ 1, οἱρεὶς ἰὰ 1805,  Εὶς ἢ ἀἰ δοσϑ ἔγοπι Βἷ5 οὐ ϑϑοουὰ θά οη 
ἦπ ΨΟΓΥ͂ ΤΏΔΩΥ Τοϑρθοίβ; Ὀσὶ ἩὙΔΙΟὮ ΧὨ οἱ [πὶ ἴοττη πὰ οοπάϊ(ίοη οἵ ἴδ βδογοὰ ἰοχῖ, πὶςἢ 
ἴπ δΕἷδ ἰδίθογ γϑᾶγϑ διά πιδίυγεδε ἡπάστοοπὶ Ὦγ. αὐ οδΌβο ἀδοιηϑὰ ἴο Ὁ6 ἔγϑ δηὰ Ἵεογτοοῖ. Τδε 
τοδαϊησϑ ρΘΟΌ ΑΓ ἴο (8686 δῖον δά" ομδ μαννα Ὀθοη αἰ ΚΘΗ ΕΥ ποϊοὰ. 
ΤΏ ϑυπθοὶς Οτ εἶοϑο δὰ οἴμας ποτῖκο οὐ ατϑδυδοϊ τηϑηςἰυποὰ ἴῃ 6094,, ἰοχείδον πὶῖὰ (ἢ9 

οὐιῖοδὶ ρα ]οδιίοηθ οὗ Οογράοτῇ, Βοάθ, Βονγονγ, Ὑ᾽ διοκοῆδοσ, δηὰ Υὐ δϑϑεη θοῦ, Ὑγοτο ἴῃ ΠἰΚ9 
ΤΩΔΏΏΘΓ ΟΟΠΒΙΔΗΓΥ δὲ μδηὰ; δηὰ ἱπ ἀουι}] ΟΥ ΤΏοΓ6 ἱπηροτίδηϊ ο8566, 80 ὑεδὲ οἀὐἱτο;5 οὗ 1890 
τλοϑὲ νδἰδυο οὗ ἴ1π6 Εδίμογϑ Ἰσοσο οοποδυ]ιοά, 
Το ΤΥρΡΟΚΤΑρΒΪοα] Ἔχϑουϊίοη οὗ {π186 οαἀϊιίοη ἰδ τηποῖι πιο ποδὶ δηὰ οοπιπηοάϊουδ ἰμδη (μδὶ οἱ 

ΟΥεβΌδο 8 δοοοῃμὰ οάἀϊτῖοσ. ὙΒοσο, ἴμ6 ἰοχὶ νὰ ὑγίηϊθὰ ἴῃ ὑπὸ σΟἸ πη, ἀπά 116 Ὠοΐα8 ΜΕΘ 
Ῥημηίοα ἴῃ ἃ πιδ88 ἰῃ ἰοηρ ᾿ἷποβ, τὶ ἢ (6 ποίδιίσηῃ οὗ εἰαρῦοτθ δπὰ σψοῦβαβ ἰῃ 1Π 6 πιδερίη, πιϊςοὶὶ 
τοηδογοά ἰξ ρεγρίοχίηρς ἴο {Π8 αγϑ ἴο οοραγο {6 ταγίουβ γεδϊη χε ἱπογαίῃ οοπϊδίμθά. [Ι͂ἢ Ὦτ. 
συ Σ᾽ (Ὠὐγὰ δάϊώοι {πο τοχὶ ΠῚ Ρεϊηιοᾷ ἰπ ἰοὺς ᾿ἴπδδ, ἀπὰ 1.6 ποῖδδ δα ΨΟΤΥ ἀὐδί!ς} ΟΣ] - 
Ὀϊιοὰ ἐπ ἔτνγο φο] απλη δ, ἐδοὰ ποίβ ἰογπιίης ἃ ἀἰδιϊποῖ ραγαστγαρῖι. ΤΠ οοηνθοηίδηςο, ἔλιι8 αἰογάοά, 
ἴῃ ςοηδα ἰπρ [Π6 οΥΚ, 8 ΤΟΥ στοαδί. ἰοαίαδο (86 οὐἰοτἶΒ ργεΐδοθ, διὰ 116 σογτϑοϊϑὰ ργεΐδοθ οὗ 
Οτἰοϑῦδο (πὶ ςἢ 8 Θη]δυχϑά ἰῃ 186 οδίδϊοχιςε οὗ Μ53.). (πθ νοϊχσπιθ ἢν ρυὈ ἰδοὰ σου δίῃ ἐμ 0 
ἴουν Οὐοδρεῖ8: δὲ ἴῃ δῃὰ ποῦ ὅσο εἰ μέθοῃ οἸοβοὶν - ὑσὶ πιοά οὗ δάἀοηάα, το οὐρδί ἴο ὕὉ8 
ΘΔΓΕ ΌΪΥ ἰγδηδοσί υθὰ ἀπὰ ᾿πδοσίοα ἴῃ ἐμ ὶγ ρσοροσ ρίδοαβ Ὀοίογο {Π6 Ὀουκ οδὴ 6 ΔΙΓΑΔΓΡΕΘΟΝΟΙΥ 
ςοῃϑδαυ!ἰοὰ : [680 δΔάδεπάδ μανὸ ῥεγὶποί ραν ὕθθῃ οδυϑοά ὈΥ [6 δορῃϊδιιοη οἵ πιδὴν Βυπάγοάϑ οὗ 
γδσίουῦβ τοδάϊηβ, οὐἰδϊηοὰ ἔτοπι Μί. οὔἱ᾿δ Οοἰ]οείδηοα Οτἰοα ἰὼ Νοόναπι Τοδίδπιορίαπι (οἵ 
ὙΙΟΒ δὴ δοοουῖ γ7}}}} Ὀ6 (ουπὰ ἰῃ ἃ δυθϑοαποηϊ ρ8.59), δηὰ νοὶ ἀϊὰ ποὲὶ οοτηο ἱπῖο Ὦτ. ϑοδι}2 Β 
Ῥοβϑοβδίοη ὑπ} δύόϊογ {86 Ὀγοβδηΐ νοϊυπιο τγὍβ δηϊθμοά. ϑυςἢ δα ἴοηϑ ἅτ ὑπανοϊἀ δῦϊο ἱπ 8 
ὙΓΟΥΚ ΟΣ Ὀτδοΐῃς 80 τδην ἐπουδαηὰ πηι γοΐεγοηοοβ δπὰ ἤφσητγοβ, δηὰ Ἔν ΓΥ οδηαϊὰ βομοῖδσ νηῖ}] 
τολ ἢν οχίθηα ἰο δυςῖ 8 ἰαδοσίουβ υπάογίακίηα δ (86 ργοϑθηὶ, [Π6 ἸἰΌΟΓΑὶ ἃ ἰοσν οβετγεὰ ὈΥῪ 
Βιϑιορ δδγαιβ, ἔον Ἡοιδίοίῃ : ---- " ΤΏδι πιϊδίδικοβ δὰ ονογαῖ 8 ἀσὸ ἀἰδοονοσδῦϊο τη ἴδ ποτκ, 
ἀείγεαοϊδ ποὶ ἴτοπὶ ἰΐδ ΚοΠοΓΑὶ ποτ 8. ΝῸ ποῦς ἰ8 πους ἔῃ 6πι, δηὰ Ἰοδδὶ οἵ 41}1 δὴ οοηδυπι- 
Τοδίθ ΔΟΟΓΌΓΘΟΥ Ὁ6 αχροοϊθὰ ἩΏΕΓΘ 80 ΤἸΔΗΥ͂ ςΑΌ868 ΠΕΥΘΓ οοδϑοὰ ἴ0 ορεγδίθ." (ΒΡ. Μδγβῃ 5 
ιν οἱῖν [ϑεΐαγεα, ρατί ἰΐ, μ᾿. 28. [6(, 1842, ν᾿. 184.) Τὴ ϑοοοηὰ γοϊαπιο γὯϑ ἴο δῦ οοηϊδὶποὰ 
ἴη6. Αςἴβ, Ερίδι168, αμὰ Αροςαῖγρϑο, σαν ἰξ τγδϑ ἀϊθοοπείηυδά, ποὶ ἐπ σομδοαθθῃοθ οὔ [Π0 ἀθϑ ἢ οὗ 
86 Ἰεατηδὰ δἀϊίοτ, Ὀπὲ τδῖμογ ἄοπι Ὁἱ ὉΠ σροὶς γοδϑοῃβ. 

84." Ὑπὸ ἱῃροηίουδ διἰϊοπιρίβ Βα Υ6 Ὀθθῃ πηϑᾶθ ἐο Ἔχ Βί ὉΪ ἱπ Ἐπρ] 88, δηᾶ ἴον {86 
Ῥεποι οὗ ΕΠ Ρ Ἰ5ἢ χοβάδσγα, [88 τββα 8 οὐ αὐ  σϑὈδο 8 οὐ εἰοαὶ ἰδοῦγβ οη ἴμε τεεκ 
Τεχὶ οἵ ἔα εν Τοριατηοηί, ὈΥ Ρυ ] δμίης (86 ἰεχὺ οὗ {56 δυϊιοτίδοὰ ἘΠ ἰΒ 
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γουβίου, δίίογοὰ οὐ διβοηδεὰ δοοοσράϊηρ (0 ἐμο ῥαάρτησηῤ οὗἁ (πδὲ οπιΐποης οσίεἰο, 
ΥΙΣ.: 

1. Το Νοὸν Τορβίδιηοηὶ ἴῃ ἰδ6 οοταηοη Ὑογαίοη, σοπέοττωοα ἰοὸ Οὐὐἱοδῦδοδ᾽ ε 
Βιδηάδεγά Οὐκ Τοχί. [ΒΥ Φ. α. ῬΑσέβδυ, Ὁ).}}.1 Βοδίοη [Μαωδϑαοδυςξθεί8), 
1890. 1 ιηο. 

Ιη (8 οὐ ΐοπ, [80 ἰοχί οὗ οὔτ δι οτὶδοὰ ΕΠ σ᾽ ἢ τογαῖσῃ ἐδ Τοργί ἰδ πίοι ποῖο οἵ οοῦι- 
τηθηΐ: δηὰ {πΠ6 ΜΟΓῸΒ ΔΓῸ ἰΏ ΠῸ Ο8586 δἰζογϑὶ, οχοδορὶ ΠΟΘ ἃ ἀπειεν ἵῃ (δὸ οσκίπδὶ Οτοοὶς 
τοηυϊγοὰ 1, -- [Πα ἰδ, ἰπ οοπέοτται Υ ἴο (86 ὀπιοηάδίίομδ οὗ μ9 Οτοοῖ ἰοχὲ τοδὰσ Ὁν Ὦγ. Οείο- 
ὍΔΟΣ. Ι͂ῃ [Π6 ᾿γδηβ διίοηθ τδὶοδ το οὐἑνοῦ Ἦδ8 ἰπισοἀποοά, ἰο οοττοδροηὰ πὴϊὰ εἶο διιοι οἱ 
ατθοκ, Βὸ 58ἰδῖ685 1πδΐ, “ 1[ἴ μιδ6 ὈΘΘΏ ἰδ σδγοίαϊ οηἀοδυοῦς ἴο ἰπιίδίθ [08 δἰ γἷο οὔ {86 τγοιεϊνοὰ 
γογδίοη, πὰ ΠῸ ΟὯ0 ἢδ8 Ὀθοὰ δάπιϊξίϑὰ πιϊμουῖΐ δἰααν δηὰ οοπαϊἀογαιέοι." [Ρτεῖδοα, Ὁ. υἱἱ.] 
τοὶ δῃ οχδπιϊπδιίοη οἵ ἀἰδογοηϊς ραγὶδ οἵ τσ. Ῥδ᾽γογ᾽  υοϊσυθ, {πὸ τείϊοσ οἵ ἴπ688 δ 
Θηδοϊοὰ ἴο δἰδὶθ ἐμαὶ δ 88 ποῖ οὐθοῦνϑὰ ΔΌΥ ἀφορδγίυσο ἀΌωλ 186 Ῥχίμοίρ!ο8 ὮὉῪ πμῖορ ὅς- ῬΡ, 
Ὀτοίρϑδοδ ἴο ὃδνο ὑθϑη χυϊάοα. 

2, Το Νὸν Τρδίδυλοηΐ, ἰγδηδϊδέοὰ ἔγοτα Οτίοϑδο Β Τοχί, Βγ ϑαιευοῖ ΒΗΉΛΒΕΡΕ. 
Ιμοηάοῃ, 1840. 12πιο. [ϑοοομπὰ Ἑαϊώου, 1844. Εὐγίδοῦ οοσγοσώομδ, ΠΌΔΣΥ 
1849θ. Α Τ τὰ Εαμίου, 1856.] 

ἴῃ τουδογίηρ {80 ατοοῖς Τοχὶ ἰεϊο ἘΏρ᾿δἷι, [6 ἘΓΔΉ ΔΙ δίοσ Ὀυχοΐθδδοθ (0 δύο πιδᾶθ 0 ςβδηρο 
ἤτοπι οὔὖγ δυαϊμογίδοιἑ ὙΘΥΒΙΟῺ τηθΓοῖν Υ0Γ ἴΠ6 5866 οὗ ομδηρίης; “ Ὀοΐηρ ν}} δτσασο πον τη ςἢ 
ΘΥΟΡΥ͂ ΠΟῪ ΜοΓὰ ἐζγδίθβ Ὅροη [86 ΘᾺΓ {πὶ }8 βοοιδίοτηοα (ὁ ἰΐ5 Ὀεδυϊιϊ αἰπιρ) εἰν. Ηἰδ αδἷπὶ ἢ 
(89 5ιαἴ68) “ δαν ὕδδη, ἴο χίνο ἐδ τιϑδηΐης δηὰ ἰάΐοπι οἵ ἔθ οοττοοϊοα Οσθεκ ἰαχὶ 85 ΓᾺΣ δὲ μροϑ- 
δἰ Ὁ] 6 ῃ ἴῃ νῖ}}}- πον ποτὰβ οὐἨ ἁ μδὲ νογδίοη." Μέγ. βδιαῦρϑβ τοσὰκ “ δοτηϑίξῃηθα ἐπηρεονοα 
ὉΡΟῚ, δου οἰ Π68 (8118 Ὀοΐον, ἴη6 δυϊποτγίδοά νογβίου." (Ἐκ οοϊὶς Βονίον, Νονν ϑασίθ, νοὶ, στἰϊὶ, 

: 407) ΤῊ ϑοηρ οἵ Ζοοδατγίδη, οἵ 186 Υι γαίῃ Μάασυ, δῃὰ οὗ δίπιθοῃ, ἃτὸ ᾿υὐϊεϊουδῖγ ρειδὰ 
1π 1.6 δοπιί δὶς ἢ ΤΌΣΤΩ, δοςογαϊπς ἴο [86 ἰανεβ οὗ Ηοῦτονν Ῥοοίγσυ. [Τῆθ δίον 806 Π18 ἴο το 
δὰ 4 ἀοῆπ᾽(9 οὐὐοοῖ (ἰΒουρ ἢ ποῖ ἀνονθὰ ἴῃ ἰδ Ῥχγεῖλδοδ), δυοῖν, ἰο ὀρροδὸ ἴδιο ἀοοϊχίῃαα οὗ 
{π6 αοἀμοδὰ δηά δἰοηθιγοηξ οὗ ΟἸγίδι. 1 

36. Ἐνδηροὶ στη δβοουπᾶάυσπι Μαιδπεδυπι, οχ Οοάϊοα Ἐοϑοσρίο ἴῃ ΒΒ: οίδοοα 
Οὐρὶ! 58ε. Ὑγϊη δι ᾿υχὶα ὈὨυθ) ἰὴ : Βοδοσρίαπι Οροσὰ οἱ ϑιυαάϊο Ψοβδιπηὶ 
Βάββετι, 5ΤΙΡ..... Ὀυθ)ηϊ, 1801. 410. 

8366 δὴ δοοουῃὲ οἵ (ἢ ΐδ οὐϊέΐοι ἱπ Ὁ. 682. Νο. 8. σμργὰ, διθοης [19 ἦλο- πο οὐϊεΐοδ οὗ τλ8ππ- 
δογὶ ρί8 οοῃίαδἰηίηρ 186 Νον Τοδίδηχθηί. 

86. Νονυπη; Τοδιδιηθΐυ! αταοὰ. ἢ ονῖξ δίηπθ ἱπεϊψπίογοβ ἰθοϊοησιι 
νδγοἴδίθϑθ δἱ δυρυπιθηϊοσατα ποϊδίίομοθ δυῦ]οοϊς ὅθο. ΟΠ γι διιδουθ ΚΝΑΡΡ σα. 
κα, 1797, ϑνο. ; 24 οἀϊὲ. 1818, 2 τοἶβ. ϑὅνο. ; δῃἃ Ὠυτη γοῦδ δυδοαποηΐ σορυϊῃ δ, 
811 ἰῃ 2 νοΐβ. δι4}} ὅνο. : Ἰωοπάϊηϊ, 1824, 2 νοἶΐδ. ἴῃ οὔθ, 8070. 

Ιὼ {πἷ8 οαἰίοη οὗ ἰδ9 Νοινν Τοβιδπιθπί, τὰς τοοοϊσοὰ ἴΠ6 τασῖὰ δρρτοῦδίΐοη οὗ Οτθδῦδο 
ἴα δἷβ δεν ἴο Π6 δροηάϊὰ ϑαἱκίοη δῦονο ποίίοοά, Ὦτγ. πιαρρθ [88 δτ δἰ] ϑὰ πἰπιβεῖ οὐὁἨ Οτίε8- 
Ὁδο 5 ἸδθουΓγΕ; δηῃὰ ᾿δ5 δἀπιϊτἰοὰ ἰπίο 86 ἰοχὶ ποῖ ΟὨΪΥ ἰδ ο56 ΜΝ ἴδ ἸδίῖοΓ οο- 
δἰἀογεὰ ἴἰο ὃὉ9 οὗ «κπαοκδέρα δαϊδοτὶῖν, Ὀυϊ ΠΠἸχονγὶδ δοῦρα οἴ Υ5 Ἡ ΐ ἢ Ὧτ. Κ. Ηἰτπηβοὶ Γ 
85 βῦο, Ὀπὶ Ὑἰιβοῦῖ εἰδιἰρυϊδηίηρς οἰτδογ οὐὗὁἨ στη. ὅ8.ς}}) νογάβ, αἷϑο, δ ἰδ ϑϊροϊ οὐ [86 
δδίηθ Ζτοῦπη5 ὃ6 ΤΒουρσῶϊ τρμν το ὁΧοϊυάο ὕγοπὶ ἴπ6 ἰοχί, 88 δοῖ ΟΓΙΡΊΘΕΙΙΥ͂ Ὀοϊοησίης ἴο ἱξ, δι 
Βοῦθ ἱπο]οδοᾶ ἱπ Ὀγδοϊκοῖβ, Υ οἵ 186 οοταιοῃ Κίπὰ, δηὰ ρδγίὶυ ἰοτταϑὶ οὐ ρύγροϑδο ἴογ (85 
οἀὐϊιίοη, ΤῊ πιοδὶ ργο δὈϊα τοσάϊηρβ δῖὸ τπδυχοὰ νἱτὰ δὴ δοϊοτίδι : ἴο Δ]}} οὔ πεπὶ ἴδ6 ποτ 
αἰϊὶ ἰδ ρτοθχοά, ἱπ ογάϑγ ἴο αἰδιϊη ρου δὴ ἵμ6πὶ ἴγοπι [86 ταδὶ οὔ 686 ἸοοςίοΠ 5, πο ἴῃ ὙΕΙ͂ ΑτῸ 
Ἵδοβδ ἰῃ Ὑπὶο ἢ [86 ἐὐαὶς ρὶ υὔπῷ διυάοης ἰδ οὨ εν ἰηἰογοοίθά. Ογοδὶ διζεηιίου ἴβ ὑδίὰ ἴο ἵ 

ΡΗΐςαὶ δπὰ μυδιυπιδῖοδὶ δοσυγαίγ, ἴο [6 δοοοηΐβ, δῃὰ ἴἰὸ [86 Ῥυποϊυδιίοῃ, το Ν ἰῃ 
τα οἀϊείοη ἔτοπι {Πο86 οὐὗ ̓ σαπάξη οΓΥ αΟογασγὰ νοῦ Μδοδίγομέ ἰῃ τιοσο ἴδ ἴδτοο πυπάτγοα ρῥἴδοιβ. 
ὙΨΕΓΥ υϑεΐα] δαπιπιασίεϑ δἴο καί σο δἀἀοὰ ὑπο 80 ἴαχὶ. Το δοοοιὰ ἱτηργοδείου, ὑυὈ] διοὰ 
ἐπ ἵντὸ μθμρόρμν “τὶ 1818, ἰβ ὙΟΕΥΥῪ ποδεὶν Ὀγίπιθα, δηὰ ἰβ οοττοοϊοὰ ἱπγουρμοῦῖ. ἴῃ οὐϊεπρ ἱξ, 
Ὅτ. Κ. πδϑ δνυδϊ]ϑά δ ἐπηδοὶ οὗ δα ΟἹ δβοοςοῃμὰ νοΐσητο, ποῖ τ οῖ ὈυὈ] δοὰ τα δα 
ἔτει οὐϊξίοῃ ἀρροαγοᾶ. Ὑπὸ Γπἰγὰ δαϊείοι ἰδ 8 ποαῖ γοργίπὶ οἵ ἔπ ϑοοοηὰ, οἵ πος (86 ἱοθάοη 
οὐϊείοη ἰδ α͵8ὸ ἃ τορι πὶ, Τῆδ ἐουσι οἀϊίίοι 15 τουϊβοὰ πὶ χτοαὶ οᾶτγο, δδὰ 80 δὰ ἀϊ οι: δὲ 
[8δὸ οῃὰ το διτδηροὰ ἰὴ 8 τῆοσϑ οοηνοηίοῃς ἔοι. Ὦτγ. ἘΌΑΡρΘΒ οὐϊκίοῃ μὲ8 οδίδίῃϑᾶ δ ἴασγο 
ΤΩΘΔΒΌΓΟ οὗ Ρυ ]ο Δρρτοδδίίοῃ. 

87. Ἡ ΚΑΙΝῊ ΛΙΑΘΗΚΗ. Το Νὸνν Τοδίδιηοπὶ ἴῃ ατϑεῖ, δοοογάϊηρσ ἴο 188 
Τοχὶ οἵ ΜΏΠ1 δηὰ ϑίδρμεβ, δηὰ {86 Αστδηρειμθηΐ οὗ Μυ. Βοουθδβ ΒΙ018. [Βαϊιοὰ 
ὉΥ ϑοδῃ Βκεναθ, Εβα.}] 1οπάοη, 1808. 8νο, 
ΤῊΪο οὐϊοοι ἰδ ῥεϊαιοὰ πὶ αἰμσυϊαν ἠθδίηϑθσ. 
88. Νογαπι Τοδίαπιεπίαπι Ὁτηοὰ, ἐσ Ἐοοσπδίολα τι δολϊ, πονα 1,ζδιΐμα νας- 

εἴοηο ἐ1ΠἸαείγαῖϊυσι, ἱπάϊοο Ὀγουΐ ργιβοῖρυδ ᾿Ἰθοξοησπι οἱ ἰπιοτργοίδιείοηυπι ἀϊγοσει δι :5 

1 ΓΑΠποίδος τανϊδίοη οὔ [89 ἘΠ κα 6} ναγοίοη τ τἢ Οτίεδθδο δ Β ἰεχὶ δὲ αἷδο μι ἰοποὰ ἱπ 1840 
δι Υ 8 [Αγταδη," [80 ἰδίο Με. Εὐχδν Τα ]ος. 
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τηδιγυοίθηι, οὐ ΗἩδθητγίουϑ τὰ ἐπῦτῃ βοηοτε. [ἰρδῖα, 180 ; ἘΗΐο δοοσυπάᾶδ, 
1811; ΕἉΙῶο ἰογιϊα, 1826. ϑνο. ἙαἸἶο αυδγίδ πονὶβ ουὐτίδ δΔἀογηδία, 1839. ὅνο. 

ΤΏο ἰοχὲὶ ἐδ ἐογιοὰ δον (δὶ οἵ ατ Θ ὈΔοὺ ; ὑπο ἰΐ τὸ ὑγἱηἰοα ἐδ6 τπιοσὲ ἰπιρογίδπί ναοῦ 
ΣΟ ΐηρ5, ἰοκοίμον τ ὙΟΓΥ οοποῖδο ποῖθθ. ΤΠ 1,διΐη γόγδίοι ἰπ ἴμ6 ἰμἱτάὰ οὐ ΠἼοἢ ῥχοίδβϑοϑ ἴο 
Ὅθ 80 τουοὶ οοττοοίεί, ῶ5 ἴο ὃ πῃ οἴἶθεὶ ἃ ΠΟ ἰσαπδϊδίίοη, δηὰ ἐπ 9 ἔουσι οὐϊίοα πὲ ᾿πτοσῖκ 
δ Ὀδθθ ΣΙ ΠΟΙ γον ἱϑοὰ δηὰ οογζοοϊθα : ΣΏΔΩΥ οὗὨ ἐΐδβ ἱῃίοσργοϊδ 0} δηὰ ποίοδ, ΒΟΎΤΟΨΟΣ, ὅσο ἰΏ 
1ιο ποχεῖ δῖ }]9 οὗ ἀὀστωδῇ πϑο]ορίδηι. 

89. Νοναπι Τεδίαπιοπίυπι ατθοὸ. 1,οοὔϊομοθ Ῥαγίδηϊεβ, αὐ βῬοὩ 1 Ἰπαϊοῖο, 115 
ὍΝ ἰοχὲι5 ἴπ8 ΘΧΒΙ θοῦ δηϊοροπθη 88 γὰ] βεαυϊραγαπάδα, δά)θοῖς Φοθορυδ 

ΗΙΤΕ, 5. ΤΡ, Τϊησυάτῦιι ΗδΌ. οὐ ΑΥδΌ. ἴῃ ᾿Αοδάθηνα Οχοηϊθηδὶ Ῥχοΐθδβοσ. 
Οχοηΐϊ, ε Τγρορτερίιοο ΟἸαγοηἀοηίαπο, 1808. 2 το ]8. Ἴσσοῦγῃ 8γο. 

ΤῊΐθ ἰδ ἃ ὙΟΙῪ ποδὲ διὰ δοουγαίθ οἀὐϊίίου. ΤΏ Τοχίῃβ δ δἀορίοἃ ; δηὰ Ῥγοίδεϑοσ 
ΨΨΕΐῖο Ἦδ8 οοπίσί νοὶ ἰο ΘΧ ἰΌἱ ἰΏ 8 ὙΟΤΥ ἱπι0}}} 01 0}0 ΤΌΓΣΙΩ -- 1. ΤΏοδο τοβάϊη ρα δὶ ἢ ἴῃ ατίοδ- 
40} δ ορἰῃίοῃῃ οὐρσδῖ, οἰ 6 Γ ΤΟΥ ΔΙ ΠΥ ΟΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ, ἴο ὉΘ τοσιονοὰ ἤοαι {86 τϑοαϊνοᾶ ἰοχὶ; 3. 
ΤΉοδο νασίουδ τοιίϊορν ψ ἢ [8:6 δδ1η6 οὐΐζον ἱπάρσοϊἃ αἰΐῃοσ Ῥγοίδδῦ ]9 ΟΥ̓ Θα.Δ] ἴο ἴΠοθο οἵ ἴδ9 
Τοσοϊνεά ἰοχῖ; δηά, 8. ΤΠο86 δὰ ἀἰξἰοηβ Ἡδοδ, οὐ [9 δι μου Υ οὗ ἜΒΗΕΒΤΙΡΕν ατίοοθαςδ οοΏ- 
βἰογ 85 ας ἰο Ὁθ δἀτϊεϊοά ἰπίο πο ἰαχὲ. “ΑἸπ ἐπιογπηοάϊαίο δἀνδηίδρο ἴο δο ἀογίὶ γϑὰ ἔγοπι δα 
οαϊείου ἐλ. τηδγκοὰ ἰδ ροϊπηιοὰ οαὐ Ὁ ἐδ Ἰοαχιιοὰ οαἀϊΐογ δὲ [86 οοηοϊπαίου οὗ Ὠ18 διιοτί ῥὑτοῖδοο ; 
ΥἹΣΖ. ὑμδι ἐΐλ την ἰδ ὍΘ δθϑὴ δὶ Ὅῃοθ ὉΥ͂ ΟΥ̓́ΟΣΥ ΟὯΘ, ΠΟῪ ΥΟΓΙΥ͂ ᾿ἰ 1116, ΔΙ͂ΟΣ 41} (πὸ ἸδθοῦΓ οὗὨ 
Ἰοαγηθὰ σλθῃ, δηὰ [19 οοἸ]δΟοη οὗὁἨ 80 πΙΔΏΥ πη υδοσὶρὶ8 διὰ γϑγδίοῃδ, ἐδ 1140]9 ἴο μδὲ οὐ͵θοίίοι 
ἐπ ἴδιο τοοοϊνοὰ ἰοχί." (Βι δὰ Οτίεὶς, τοὶ. χα χίν. (0. 3.) ῥ. 886.) 

40. Νονυπι Ταδίδιδδπίατα Ογεβσαμι ; ̓υχία Θχθπιρίατ  οἰδίθηϊ, ΟἼδαστιθο, δὲ 
“΄. ὅ. Οτ᾽οβθδοῦιι, Η 616 ᾿πιργοβϑατα : δοοοάσης ῬΓΟΪορβοιηθηδ ἰη Εὐνδηροὶία, ἢ Αοία, 
οὐ ἰη. Ερίϑθο]δθ Αροβίοϊοσυω. Δοσυγδηί αυϊϊοίπιο ὙΠ 6]ὰ Ὠλκιῖπβ. Εϊεῖο 
Βιογθοίγρα, Ἰμοπάϊηὶ, 1808, σογὰὶ ὅγο. Νυπιοσοῦβ βυρθθοαυοηΐς οὐϊίοηθ ἃγο ἰπ 
1210. 

41]. Νονυπι Τοδίδιηοπίθτα τγαουπι οἱ 1,δἰΐηυτη, δοουπάἀϊδιαηι ουγάῖὰ [,ουδάθῃ!ϊϊ; οἱ 
ΟΥ ΘΒ Όδ δ Σ, οὐϊταη; ΔΌ Α. Η. Αἰττον. Ἰωυράυηϊ Βαίδνοσυμι,, 1809. 18ῃιο. 
Α πραῖ ἱτηργοδδίου, ἰπΐο 80 ἰοχί οὗ πίοι 186 οὐΐΐος Ἀ8Ὲ ἱπισοάποδάὰ τροδὲ οὗ ΟτίθθΌ δος δ 

Θιροηἀδίουϑ. 

42. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. 16 Νουνοδυ Τοβίδιθοηὶ ατοο. Νοῦν Ἑἀϊείοη, 
Ῥυδ]έθ μὰς Εἰ. ἀασσλαν, Μ[ςἸπἰδιγ6] Ὀ[] 8[6δ01}] Ἐ[νδηρ!]6.1 Οδηῦνςα, 1818. 
2 ἰΟΠ68, 120. 

Τονδ οαἰξίοη οοπ δία 86 Τοχίαδ Ἐθοορίαδ ῥγίπιϑὰ ἕῃ ραγαρταρῆ. 

48. Τεδιδιηοηΐσα Νονυ Οτεςοὺ, δα Βάσπι Ἐδοσπδβίοηϊβ ϑομοοιἐμοηΐδηρ : δἀαϊία 
6Χ Οὐδ! δρραγαῦι θοιοη β νασιϑῖδὶθ ὑγεοῖραθθ. ἴ ρβαϊ, 1820. ὅνο. 
Α τορυὶῃ οὗἁ βϑοβοοίκαοηίτδ᾽ ἰοχὲ, τ ἰο ἢ 88 Ὀθθ ποίξοοα ἰῃ ᾿. 24. Νο. 19., τὰ (6 δά ϊείοι 

οὗ βεϊοςὶ νδιίουϑ γτοδάϊηρϑ ἔγοι ΟνίοβΌδος, 

44. Νοντπι Τοδίδιηοπίαμι Οτμθοὸ. Αἀ βάοιῃ ορεϊπιογαμλ 1 ἰργοσυσα σϑοθηδυϊ 
Αὐσυδίυ5 Ηοἰησίοιιβ ΤΙΤΊΜΑΝΝυΘ. [,Ϊρ6156,) 1820. 18πηο. 
Το ἰοχί οὗὨ {πο οὐϊέΐοη ἰπ 180. ἰδ ἃ οοττοοϊθἃ οὔθ; ἴδπδὲ 18, Ῥτ͵οΙ͂ΘΑΒΟΣ ΤΙ ΔΠη 88 ἰηδογίοα 

ἷπ ἰΐ δυο ἢ; ναγίοιιϑ γοδάϊῃρβ ἃ5 δῖ ἰῃ δἷδ ἰἀρταοηϊ Ῥγοΐδγα Ὁ]6 ἴο ἴδ086 σΟΙΠΣΊΟΗΪΥ τοςοὶνοά, δὰ 
ὙΓὈ] ἢ πανθ ὈΘΘῺ ἈΓΡΓΟΥΟΙ ὉΥ (806 τηοδὲ δηγίπμθηῖ οὐ ἶο9; δηἃ 86 δδ5 ῥγίῃϊοὰ δὴ ἱπάαχ οὗ [6 
δἰιογοὶ Ῥ δα δ δὶ ἴδ ὁπ οἵ ὑδ0 γοϊαπια. [8 ῬΟΠΑΟΣ ΤΥ: πῃ δά ἀϊεΐου ἴο ἐΐδ ἑητγ δὶς Ἔχ ϑ] 6 ῃοσ, 
8 ὯΟ τθδῃ χοοοχηπιθηἀδίίου οὗ ἰΐ ἴο βίυδοηίβ οὗ ἴΠ6 Νονν Τοϑίδιηθηΐ ; (Π6 ἀσθοὶς ομασδοίογα, 
που ἢ διη4}}, Ὀαΐπρ ὙΨΟΥ͂ ἀἰδίη ΕΥ δηάὰ ΘΕ] αὐγλαρς τσ ΤΒο ὅνο. οὐϊτίοη οὗ [δ δδη)ο ἰοχὶ 
ἐδ Ὀοδυ ἤ γ δἰογοοίγροὰ. ὙΒΟΣΘ δσὸ οορίθϑ οὗ ὈΟΪἢ ΘΠ ΟΏ3 οα 8η6 Ῥαροσ. 

456. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗ͂ΚΗ. Νογνύμ Τοβιδιηθηίθτι Μίδηυδϊθ. ΟἸδδρυμ, ἐσ Ῥσοὶο 
Ἀοδαδιΐοο : ̓ρϑηδὶδ Εἰνϊησίουϑ οὐ Οὐσἔγδη, [,οηαϊηὶ, 182]. 82Πηο. 

Τοΐθ οὐϊείοι οοὐἰδίηδ πο Θτοοὶς ἰοχὶ ΟὨΪΥ: ἰΐ (Ἰ]οτβ (86 ἰεχί οἵ Αἰιϊίοη, ὁχοορὲ ἴῃ ἃ ὃ τ 
ἰπαίδηςθα, ἱπ τδιϊοῦ [Π 9 τοοοϊνοὰ τοδάϊηρσα δ.ὸ βυρροτίοα ὉΥ ἔδπο Ὀεδὶ δυϊδογὶ 68, δὰ οοπδο- 
4υΘΏΕΥ ΣΟ ποδὶ (0 ὃ6 ρῥτγοίοιτοὰ. Τΐδ οὐἀϊξίοτι 18 Ὀο Δα Δ Υ ῥγίηὐϊθὰ οα 1δο ἤποδὲ ὉΪ66 εἰμεοὰ 
ἩΓΕ  ΡΟΡΟΣ ες ἰξ 88 Τοδὰ ΄χ ΤΊΜΚΑ, ὙΠ (16 πἰσηοδὲ οδσο, ἱῃ Ὡς ἰΒγου ἢ [86 ᾿γδβδ, διὰ 
Ὑ711 06 ἡουπὰ ἴο ὃὉ6 πηυδιδ}}γ δοουσαίθ. ΝῸ οοπίσγδοι 00} δῖθ 

46. Νονυμ Τεδίδιμοπίυμι Οτϑοο- δὔπυη, Ὑαυϊραῖδ ἀπο ἐϑρυερίσον απ 
Ἑαϊοηΐα ΟἸοπιθπδ ΥἼΠΙ. ἀτώοο Τοχίυϊ δὰ Ἑαἰθίοποῖα Οοπιρ! αἴδηϑοῖα αἰ] σεπ- 
υἰϑδίπιθ ὌΧΡΓθθ80Ὸ 6 σοβίοῃθ ορροβίίδβ. ϑίυαϊο δὲ ουτὰ Ῥοϊγὶ ΑἸογεὶϊ απατσ. Τυ- 
Ὀίηρεα, 182]. Εάεῖο πονα, 1828. 2 ἰοσηὶδ ϑγο. μὲ δοοοῃὰ ἱπωργοβαίοω 8 186 
τηοϑί ΟΟΣΤΘΟΙῖ. . 
Δα εὐἀϊιίοη πιεῖ ἰδ ποὶ οὗ ΥϑῈ Ὁ οοτητηοι Οοσαττοηο6 ἴῃ {δ} ἘΟΉΘΕΥ. Το ὅτος ρασὶ οἵ υο] πὴ 

ςοπ δίῃ {86 ἴΟΌΣ ΟὈδροῖδ; [6 δοοοῃά, {δ τοπιδίηἰπρ ΒοΟῖκΒ οἵ (Π9 Νονν Τοδίδιθεηξ. Τμο Οτϑοὶς 
ἴοχί ἰδ ἃ τορτίηϊ οἵ ἐπᾶὶ ἐπ [9 Οοταρ! αἰοπαίδη Ῥοϊγαίοιί, πίε [πὸ ἀχοορξίοι οἵ [0 οοαίσος 0η8, 
δηὰ [Π6 οοτγϑοϊίου οὗ δοῦλο οὐ Βορταρὰΐο δετοσα. ἴρε μα Ὀσθθα 90 ἀπικασεῖγ οοπιραχοὰ ἰῃ (Π90 
βοὶ οὐϊιίου, (μαι {μὲ8 ἐπιρτοϑαίουι ΤΑΥ͂ ὃὉ6 τεχασάθὰ δ 41} Ὀπὲ ἔβυϊι1οθα. Ορροδὶϊο ἴο ἔδο ἀτθεὶς 
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[π 6 1) 1,δ(ἴη υϊχαίθ Ὑογδίοη, δοοογάϊηρ ἰο ἔα ΟἸοιμοηςπηο Βεοδηκίοα. Τθὸ Ῥυποέπαξῖου 
88 880 τοσοϊνοα ἱ διϊϑηζίου ἔγοπι ἰλ6 ϑαϊίοῦ, ὙΠῸ ΘΧΡΓΘΘΘΟΒ ἰπ 18 ῥγείδοθ ἃ ἀδθερ δεῶβε οἵ 

ἐΐα ἱπιρογίδησα. τὴ οὗὁἨ δὶθ σὨΒηρ68 ἱπ ἴ6 ρυπεζαδίίοη δυρχοβί ὩΘῪ τηοάςδ οὗ ἱπἰεσρεείδιοο: 
οΟΥΓ 1686 ἴδ πιοϑδὶ ἱτπηροτίδηϊ ἃτὸ θη. χὶ. 8.., Ὑβοσὸ {ΠῸ ὑβδυθῃ ἢ οδὶα ἰδ τοτηονοά, δηὰ [,ῖκο νυἱ, 9. 
ὍΠΟΓΘ ἃ ποῖο οὗ ἱπίεγγορδίίοῃ ἰδ ἰπβοσγίθα αὐτου τί. Αἱ 186 ἴοοϊ οὗἩἨ ὁδοῖ Ῥαρζδ δα Ἄχ ε:υϊϊθὰ ντδείους 
Τοδάϊηρβ, ἤγοπι Ἐοῦοτὶ ΘΙ ρἢΘη5᾽8 ἐπὶγὰ οαἀϊτίοη, ρυϊηϊοά ἴῃ 1550 ; ἔγοπι Μαίιαὶ εὐ ςδὶ οὐξεῖου, 
δηά ἴτοπι τ οβδς ἢ Β ἰ6δὶ δα ϊτοα. Τὸ {Π6 Ἰδῦουτδ οὗ 8686 οἀϊίοτα Ῥσοίδεθου αἀσγδῖὶζ ραν δ δτὶεξ 
δυι Βίχῃ πιο οὗὨ σοπιπιοπἀ δίίοῃ ; δηὰᾶ ἴῃ οὐ εἰς 8] ἀθοϊδίοηβ ἢ σοπογα] ν οοἰπεὶ65 τι Οτῖος- 
θαςῖι, ἰπου ἢ οσοἝβ ΟΠ ΔΙΥ Π6 δαορίδ [Π6 δυς χοδιίοηδ οἵ Μεαίμοὶ, ῥῬδγι σα] ν ἴῃ ταϊδιδοι ἕο 186 
(οχὶ οὗἩ 86 ΑΡροοδὶ] Ῥ8ε. 1 ογάογ ἴο θῆυγο οοστϑοίηοϑα, [116 ἡδου ϑρδιω πεῖ τορεδίε!ν χοδὰ 
ὈΥ {Π6 οαὐῖογ δηὰ Πὶ5 ἔποπάβ. Αἶογ ἴἢ6 οἀϊΐζοτ᾽᾿Β ῥγοίδοθ, ἕο] ον (116 ργοΐδοο οἵ δοζοσῶθ οὰ ἴδιο 
ἕουν ἀοδρεῖβ, δα ἀγοββοὰ ἴο Παπηδβυβ, Ὀΐβῃορ οὗ οτμθ, δηὰ Ῥορο ΟἸοπιθηῖ Κ 111.᾿86 ῥὑγοίδος ἴο ἢ ὶβ 
οἀϊιίοη οὗ 1Π6 1,διη Ὑυϊχαὶθ ΒΙὉ]6: ἰοχοίθον ἩΣΔῊ ἃ δυποραὶβ οὐ ἴδ ἔοαγ ἀο5ροῖδ, πὰ μ8. γε ]}1εἱ 

68. Τῇ γραυθηΐ ρρθδ]8 τηδὰθ ἴο {Π6 Οοτηρ] υἱοπαίδη ἰοχί, δηὰ ἴπ6 οχίγεπιο σασὶυ οὗ 
τηδὶ Ῥοὶγ κοι, οοηςυγ [0 τοπάθγ ἐμιὶ8 ὙΘΥΥ͂ ΠΟΑΙΪΥ ῥσχϊηἰοὰ οἀὐϊιίοη ὈΥ Ῥτγοίΐοθθοσ ασαὶζ δῷ δοςορῖ- 
ΔΌΪ6 ργοδθηΐ ἴο (89 ΒΙὈ]10 4] οσί εἰς. 

47. Νονυῦι ΤοβίδηοπίαθΒ. Ταχίατπι Οτθουπὶ Οὐ ϑ δ οῖ οἱ ἘΒΒΡΕΝ ἀεπυὸ 
τοοορπονιῦ, Ὠοϊοοῖα Ὑ᾽ αὐϊοΐαίατῃ ἰμϑοϊϊοη 8 ΤΙ ΘΒ Ππ] 0118 οοηΒτιηδίασαπι, Αἀποίαιοπα 
οὗπι Οτοᾶ τὰπ Εἰχοροιοῦ οἱ Ιπαϊοῖρυ5 Ηἱδιογῖοο οἱ σθορτδρδίοο, ὕοσυτα ατεε- 
φατὰπι πη οαυθηϊογυμι οὖ δυδδϊαϊοταπι Οὐποογυπι Εχοροιοοτυπιααθ, ἱπβέγαχῖς 
Φοδηῆηςβ βανοσίηυϑ ΔΤΕΕΒ, ΤΏρΟ]. Ὠοςοῖ. οὐ Ῥγοῖ Ηκ]. Ηδὶια βαχοῆυμ, 1824. ὅνο. 

Ιὴ (8195 ποδιἷγ ὑγίηϊοὰ οἀϊίΐοη οὗ {6 ατοοῖ Τοδίδτηοηϊ, (μ6 ἰαχί οὗἩ δδοδ ὍΟΟΚ οὐ ορί δεῖς ἴα 
ΘΧΉΪΙ δὰ ἰη οοητπυουβ ρϑταρστάρἢδ, τ} [ἢ 6 ὩΠΉ θ6γ8 οὗἩ [80 ΟΠ δρίοτθ πὰ τ γβοϑ ἢ (Π6 τηλγρίῃ, 
ἴοτ 6 σον ϑηΐδηςθ οὗὨ Τοΐδγθησο; δηὰ ἴῃ ἴπ6 ἰ8 {πὸ ρῥαγα]]οὶ ραβϑᾶροβ ἃΓθ 8180 ἴο 
ἐπ [86 τηᾶτχίῃ. Το ραυποίπδἝοη οΥ̓͂ (λιὲ ἰοχὶ 18 γα θ ΠΕ} ἱπιρτουοὰ, ἴονν 16 ἱεχὶ τὸ εχ - 
δἰ ϊοά, ἐπ Ἰοπρ ᾿ἰπθα, 86 Ῥγίῃοῖρδὶ νδγίοιιβ ΤΕΒΟΊΣΕΝ ἀϊνεδιοα οὗ ΟτοΔΌδΔοΙ δ ὲ 
Τλδγκβ, τ ἢ 186 Δ ΠΟΣῚ 65 Οἢ Ὑ ΠΙΘὮ ΠΟΥ τοδὶ; δὰ Ὀθηθδί (ἢ 6πὶ, ἰῃ ἔτπτο οΟΙατηπδ, ἃτὰ Ὀτὶοῖ 
Ὀπὶ 88.5ἰδοΐοσυ δχοροῖίοαὶ ποΐρ8 οὐ ρδβδβϑαροδβ ὙΠΟ δ’Θ ΣΟΔΙν ἀϊουϊς. Εοατ ἰπάσχοβ δσὸ πο - 
δοϊποά, νἱκ.---Ἰ. Ηϊϑιογίςδὶ δηὰ ἀθοργδαρμίοαὶ, οὐ ἴ6 ΝΙδιγοδ οἵ Ῥοσγβοπδ δηὰ Ρ]δοδϑ ὁσςυγγηνς 
1Π0 Νονν Τοβίδιηθηΐ; 2. Οἵ 9 πόσο ἀϊδίου] ἀπ υποοιμοη ατοοῖκ ποσὰ: 8. ΟΥ̓ ἰδ Μδπυ- 
Βογὶρίϑ δηὰ οἴπογ οὐἹῖςϑὶ δἱά8 ἴογ ἀρίοστηϊ ἰὴ ναγίοιϑ σοδάϊηρβ; δηὰ, 4. Οὐ Εχοροιΐςδὶ ος 
Ἐχροκδίζοτυ Αἰά8, οοπιρτγί βίης ἃ ᾿1ϑὲ οὐὁἨ [86 Ὀδ68[ σοπιηπιοπίαγί θα οα ραγ ον ὈΟΟΚΆ, ομαρίοσα, δπὰ 
ὙΟΥ508. .... ΤῊΘ ὑὈοοῖς ἰδ ὑχγίηϊοα οὐ πὑῦο ῬΒΡΘΓΘ --- 0Π6 ἰηΐογίοσ, το 186 Ὀδἃ οπουρσῇ ; [δ6 
οΟἴμοῦ οἡ ἃ Ὀοέζοσ δουί οὗ ρδρϑσ, ὙΒΙοΝ 8 ὈΟΓὮ οδδν ἴο χοδὰ, δηὰ ρἱοδεαηΐ ἴο (0 ἐγ. (πίνε γεδὶ 
Ἑνίονν, γνο], ἰδ. Ρῃ. 688, 684.) 

48. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυτ Τοβίδιηοηΐαπι, ουγδηΐο 60. ΕἸ. ΒοΟΙΒΘΟΧΑΡΣ. 
ῬΑυ 8115, 1824. 2 ἰοτηΐβ, 1 8πιο. 

Ιηὴ (μῖ5 Ὀοδα Ὁ} Υ δηἃ δοςσυγαίον ῥγηἰοᾶ οαϊιου οὐὗὁὨἨ 9 ατοοῖς Τοχὶ, Ῥγοίδδβδεον Βοίεδοηδὰθ 
δίδῖοθϑ, (δὶ πο [Ὁ] ονσοὰ [π6 Ὀοδὶ σςορὶθδ, Ῥαγίου]νὶν ἐπδι οὗἁ Ὠγ. ατί βδοῖ : γοῖ Ὠοῖ 50 δετυ )εὶγ, 
Ὀυὶ Κ1Πδὲ 6 85 δνδιϊ θὰ ἢ Ππ}56] οὔ ἴδ 6 ἡυάρπιοηὶ οἵ οἶμοσ οὐίεἰοδ, δὰ οδροςοῖδ}}ν οἵ πὸ Ὑυϊκεαῖς 
1,αἰἱη εταίοη. ΤΈδ σαϊυθ οἵ τοι 8 δἀϊξοη, σοπαϊἀοτοὰ 85 ἃ οσίεἰοδὶ οπο, ἰδ τηυσοὶ ἀϊπιϊοϊδμεὰ Ὀν 
{Π6 ἰοἴὰ] οπιϑϑίοη οὗ δὴν ῃοΐε8, 0 δρργίϑθ [86 τοδίοσ θη [6 οὐΐΐογ ἢ88 ἀδρατγίοα ἔγοτι ᾿ς γὸ- 
οεἰνοά ἑοχέ, ἃ8 δἷδο ου νιδί δα ϊμβοσὶ ἐν μ6 μ89 δἀορίοα ρατιϊσαϊαν τοδάϊηρβ. ΤῸ βρϑοὶ ἣγ ὅνο ογ ἴὮγοθ 
᾿ἰπϑίδῃοοθ : ---- ΟἹ [16 ΔΙ ΠΟΥ οὗ απ οδῦδο, μ6 οὔ ἰὴ ἀοχοίορσυ οὗ ἴδ 1, τὰ Ῥγαγεῖ ἰῃ 
Μαιι. νἱ. 18. Οπ [Π8 δΑπι6 δι μοτὶ ἐγ, ἰὰ οί χα. 28. Βὸ σοδάβ τὴν ἱπαλησίαν τοῦ Ἐνρών, ΟΛωσεὴ ὁ 
ἐλε Τιονά, ἰπαιοδὰ οἵ τοῦ Θεοῦ, οΥ σοι 80 δἷδο, ἰπ 1 Τίπι. 1), 16. Β6 τεδάϑβ ὃ ἐφανερώθη, ἑρλίοὐ (πιγ8- 
ἴοΓΥ) ισαϑ πιαπὶ [ξείεα, ἰηδιοδὰ οἵ Θιός, Οοά. Βαὶ [80 ταῦυοῖ ἀϊεραϊοά οἶδιιθο ἷπ 1 δοδη νυ. 7. ἰθ 
Ῥγηϊοά, 85 ἰη ἴῆ6 Οοπιρ᾽ υἰοπαίδη δηὰ οἴμοῦ οαἑιέοηβ, ὶτηοῦς δον ἱπεϊπιδίίοη ὑμδὲ ἰξ5 χδουίπθ- 
Π688 88 Ὀφαι ἀθηΐθα, ΔΙ Που σὴ ἰμαὺ οἷδυδϑο 8 οὐλϊἰθὰ ἰῃ ΑΥοϑΌ Δ. 8 οἀϊ(ίοη, δὰ ἐδ ποὺν ζϑπο- 
ΓΑΙ οοῃδίἀοτοὰ ἰο ὉΘ Βρυγίοῦδ. 

49.  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπι Τοδβίδιησπίυση τοὺ. Τοχίυϊ δοιὰ Οτὶθα- 
Βδοβίυπι νυϊμὸ σοοορὶο δα αϊξαν 1,θοϊϊοπυτη Υ ασϊδηϊί τι δαγυμῃ Ῥτθθοίριιθ, ατι8 ἃ 
Οτοβ Ὀδοῦϊο ροίϊΐογοβ σϑηδβοηίαγ, θεἰθοίαϑ. Βαβίϊθε, 1825. 2 ἰοχηΐδβ, 8νο. 

ΤῊ γοῦν ἡθδὶ δά το. ΤῊΔΥ ΟσΟΔδ ΔΙῚ 6 πιοὶ τ]. ΤΠ ἰοχὶ ἰδ γορσί πιϑὰ ἕγζομι δὴ οἀϊεοῃ 
οὔ 6 ατοῦκ Τοδίαπιθηι, οὐϊϊοὰ αἱ Β8516 ι Απάχον Βίττ, ἰὼ 1749; νῶο δἀἀοὰ ἃ ςορίοιια δεῖθο- 
τίοη οἵ 116] ρδββδαρϑθ. Ὅθο ῥγοίδοθ ἴο 1:6 ὑγοδοηΐ δἀϊξίοῃ ἰδ δἰσιιϑὰ πε 16 ἰπεεῖα] Ἰοϊξοτς 
2. ἢ. Βοσνογ 86 ΘαἸΓΟΥ ΤΥ ὃ6, Βα Ἦδ5 ἰΏ ΤΙΔΏΥ Ρδδδαρσοθ ἱηρσονθὰ [80 ρυποϊαδίίου, 86 ντὸῖϊ 
85 ἴΠπ6 δΒ6]οοἴίοη οὗἁὨ Ρ8γδ}]ο] ἰοχίϑ. ὙὍὙΠοϑο ναγίουϑ τοδάϊηρβ οὗ Οσιοβθδο ἢ Β εὲ ἄστα δαἴἌεοι {116 δε 50 
δ ΓΟ τοϊδὶ ποὰ; δπὰ [πὸ δαϊΐου 888 δοιιθιϊπιθα νἱπαϊοδίϑά 186 ογάϊπατυ Οτοεκ ἰοχὲ παῖ τἴ86 
Ῥτγοροδοὰ δὶ ἰοσϑίίοηβ οὗ ἐπὶ οὐ ἰσ. ὙΒ6 ΕΡρ 5.16 οὗἨ Φυἀθ '5 ρ]αοοὰ ἱπιιοά αἰεὶ δον δι. Ρεἴετ᾽ 5 
βοοοπὰ Ερίϑι16, οἢ δοοοῦπὶ οὗ ἴδ δἰ πῃ Αγ ἐγ Οὗ 15 ϑυθ)]ϑοῖ. ΤΉΘ ρδδδαροθ οἰϊοὰ ἔγοτα ἴ8ο Οἱά 
Τοϑίδιηθηΐ ἅτ Θχἰ υἱ θὰ ἱῃ 8 ΥΟΣῪ αἰἱδεϊποὶ ἔογαι. 

δ0. Νονυπι Τοβίδιηθηΐυπι ατωοὰ οὐ [,διϊπδ, οχργοβδυτα δὰ Ὀἷπαθ οαἀϊεϊοοα ἃ 
Ιμθομθ Χ'. δρργοδαίϑβ, (περ! αἴθοπι βοὶ !οοῖ οὐ Εσαβπι Βοίογοάδπι. Αἀάϊια δυπὶ 
Δἰίδγα αι που βαϊπηατγυπὶ ΘΟ πδίοηυται Υ᾽ ασϊδηΐθϑ 1,θοἰΐομ 8 ατεθοδ, υπὰ συπὶ Ν᾽ αἱραιὰ 
1, αὐϊπᾶ Ἑαἰιοηΐθ ΟἹοτα θη πθ, δὰ οχοπιρίαῦ οχ ΤΎΡΟστρΒ Αροβίο!οᾶ Υ᾽ διϊσδυὰ 
Βοπιϑ, 1692, σογτοοῖ δ οοττ ο ἢ ἀϊ8 ἐχ ΤηἀἸο Ὀυ8 ΟΟΣΤ ΟΊ Β ᾿δ᾽άοπι οαϊεῖδ, πθοῦοα, 
οὐ βαἀαἰιὶβ Ἰωοοιϊομΐθυ8 οχ ν᾽ διἰοαμὶβ ΕΔ  οαΐρυς 1ωαἰληΐ8, ἀ6 δηηΐδ 1690, 1692. 



Οτοοὶκ Τοξίαηιοπίσ. 699ῶ 

1693, 1698, Ὑαγίαπ ϊ θυ; δἀροϑι θαι Ἰοςΐβ Ῥ8γα}}9}18.0. Βύπαϊο οὐ ουγᾶ 1,οαπάτὶ 
ναΑν δ. Τυδίηρω, 1827. ὅνο. 

ὙΠῸ του βοὰ ἰοχίβ, οοηδυϊ οϑὲ ὈΥ τ. ἴδῃ Ἐδδ8 ἴον (ἢ 15 οἀὐϊίου οἵ [π6 ατγοοκ Τεβίδιμεηϊ, ἃτο, [86 
οτίίπαὶ Οοπιρ! υἱοηδίαμ, [86 να δαὶ οη8 οἵ ΕΤαβπιῦβ, Εοθοσί ϑίθρΒ Π8᾽5 δἀϊίίου, ῥτιηϊθὰ δὲ 
Ῥατγὶβ ἴῃ 1646, τε 116 ῥτοίδςο Ὁ θέ ἐὐλρέιον δος. ΜαιιμδὶΒ βοοοηὰ οάἀϊίοη, ρῃ δῃεά δὲ ΥΥ1}- 
ἰοιηὈοτς ἴῃ 1808---1807, δὰ τί οδυας ἢ 8 Τ8 04] εὐϊίίοη, ρα] δηθὰ δὲ 1,μεἰρχίς ἴῃ 1805, ῖῖἢ 
δβοϊοςὶ νδγίουβ τοδάϊη ρα. ΤῈ (ὉΠ ον 8 ἴμ6 ρ]δὴ 0] ονσοὰ Ὁγ στ. ἴδῃ Ἐδ8 ἴῃ 186 Ογεεά ἰεχὶ 
οἵ Ηἷ8 δα! ἴοι : --- 

1. Το ἰεχὶ δἀορίεἀ ἰδ ἔππάἀδηηοπία ἢν ὑἰμδὶ οἵἨ Ἐγδβπητ8᾽5 ΒΔῈ οἀϊξίοῃ ; διηὰ ἰΐ 'θ ῬΥε Ὁ 
τοϊαἰποὰ ἴῃ 4}} [886 ρ΄ δοθ8 γογο {Π6 Σου 8005 δον ὁ ἐπ απιογαῖθα ὙΔΥῪ ἤγοστῃ [δὶ οἀϊείοη, 

ῷ. Βεσθ {μὸ ἰοχὲ οὗἩ [6 Οοπιρ  υἰθηδίδη δηὰ Ἐγαβηλδ᾽8 Ὦ οἰ το) ἀργεες (88 τηοδὲ ἴζο- 
4υθηῖὶν ἰ8 ἴμ6 5486) (86 ἰοχΐ ΔΙοη6 18 πηἱίοστην δὐἀορίοα. 

8. τὔμετο (6806 ἧνο ἰοχῖϑ εἰθεν, ἰμδὶ τοδάϊη ξ οὗ οῃ6 οΥ οἴδεσ οὗ ἰδοῖ ἰ8 χοίδίποα, τ ἰς ἢ 18 
δβιυρροτίοὰ Ὀγζ ἴ8Π6 υ ΒΤ ἐν οὗ Οτίοβδο 8 ἰοχί, 

4, ΑΙ τ τοδάϊπρϑ οὐ ἴπ6 ὅνο τϑοθῃβίοπβ δῦουθ δηυπιεσαῖθα, ὙἘ1ΟὮ ὙΔΙῪ ἴτοπι {86 ἰοχὶ οὗ 
δ η Ἐ58᾽8 οἀϊκίοη, τὸ ρ]δεθὰ ἴῃ Ὡοῖθβ δὶ ὑμι6 ἴοοῖ οἵ {πὸ ραρὲ: δηὰ ΏΠΘΣΘ ΠῸ ὙΔΙΙΟΌΒ τοδάϊης ἰϑ 
δρεςϊβοά, {πὸ ἰαχίδ οὐ [86 ΒΘΥΓΑΙ Θὰ τ 0Π8 ΠΗ ΓΟΥΤΟΙΎ ἀρτεθ. 

ΤὮς 1 αἐΐπ ἰοχὶ οἵ ἴμ6 ψυϊχαῖο ἰδ ῥγϊμιοὰ ορροβιῖο ἴο ἴμ6 αγϑαῖς, οἢ δδοῖ ῥδζ8, δοοοτάϊηρ (ο 
{1:6 οἀϊτίοη ῥγϊηϊθα δὲ ἴπ6 Ὑ δισδη ῥσοϑδ δἱ Βοιηθ, ἴῃ 1692, 118 {86 γϑαυ δ θ σΟΥΓΘΟ 0.8 ἔγοτα 
180 Εοτηδῃ “Ιηάοχ Οοττοοίοτ ιν," ἘΒοίδγοηςοβ (0 Ρᾶγδ]]οὶ ῥ ἃτο δὰἀϑὰ ἴῃ ἱμ6 ποίβθδ, 
τοροῖθοῦ τ ἰἢ6 νατίουβ τοδά ἴῃ 28 ἥγοπι {π6 δαϊοῃ οὗ {μ0 [δέῃ ὙΙκαῖθ ῥχϊπίθα δὲ [86 βδῃγθ 
ῬΓΘΒ8 ἰπ [ἴΠ6 γϑδγϑ 1690, 1692, 1698, διὰ 1698. 

ΤῊΘ οταΐηδῦν αἰνίβίομβ οὗ οπδρίοτϑ δῃὰ ὑοσϑοδ ἃγὰ τοϊδιηθα; Ὀσὶ Π67Ὸ ΔΙῸ ἼῸ δυΣΙΣΉΔΤΙΘΒ ΟΥ 
(4168 οἵ οοηΐοηῖδ. 'ΓΠ6 οὐ σα] ἐχοοιοι οὗ [815 ποδον ῥγϊηιοὰ οαὐἰτῆοπ ..48 ποῖ τοσεϊνοὰ ἀπ6 
διἰἰοηϊίοη, “ Βοβδίἀθϑ {Π6 ΘΙΤΟΓΒ ἴῃ δοςοοηςυδίίοη, ν᾿ Ϊς ἢ ΔΙῸ ὙΟΥΥ ὨΌΠΙΘΤΟΙΙδ, [ΠΟΤῈ Δ’Θ ΤΠΔΗΥ͂ 
ΟΠ ΟΓΒ Β6ΥΥ ΟἿ ᾿γϑηδου Ὀθἃ ἔγοπη αὐταὶ 5 γαῖ οαἀϊτίομ, πο μᾶνθ δίηοθ Ὀθοη οοττγοοϊοὰ; δηὰ 
ποῖ ἃ ἤδυνγ ΓΥΡΟΡΤΑΡὮΪΟΔΙ τα ἰβίδϊκοα οὔ ἴμ6 Οὐτιρ] αἰθηίδῃ Ῥοϊγαίοῖε δῦ δηυμπηογαίο ὨΟΙῸ 88 
γατγίουϑ γοδϊηρθ." (ΒΙὉ]1ς4] Ἐδραοσίογυ, το]. ν. ῥ. 187, Ῥυϊηοοίοη, Ν ν δοσβου, 1829.) 

δ1. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νόονυπὶ Ταβίδιιθηίαπι. Αοοοάνης ῬΆΓΆ]16]8 ὅ. βοτῖρ- 
ἴστε Ιζοοᾶ, Ὡροηοη Ὑοΐαδ Οαρι]ογαπι Νοίδιϊο, οἱ δπομθθ Εαβ6 Ὁ. ΟχΟΙ, 6 
ΤΥΡοστάρῆθο ΟἸαγοηάοπίδηο, 1828 ; ΕΔΙΟ δἰΐογα, 1880 ; τογαὶ 18π)ο. 

Ἐδγ τ ΐβ 7 οομητηοάϊΐουϑ οὐϊτίου οὗ (86 ἀτοοκ Τοβίδιηθηΐ, Ἰαπίον ὈΪ 0] δὶ βιάση ((γ τεΐιοδο 
Ὧ80 ἰΐ ἰ8. οδρϑοΐδὶ] τρρΣ ἀρ ηρεὶ ΔΙῸ ἱπάουϊοά ἴο ἴδο Εἰς ον. Ομ δυο [τόγρ, ἢ. Ὁ. ΒίδμοΡ 
οἵ Οχίογσγά. ΤὨθ ἴων οὔ δ᾿ ἐβ 858 ΤὉ]]ΟὟΨΒ : -- 
Το ἰοχί, νι ὶςἢ ἰθ ἰΠδὲ οἵ Ὦγ. Μ|Ι]], 18 μρν νὴ ἰπ ἘΈΒΟΣ ὙΠῸ 016 αἰνἼϑοπ ἰπο βοοιῖ 005 

[ἐπ ρεπεγαϊ δὰ ἴδ ρμυποϊπδίίοι οἵ δοῆη ΑἸΌοτγὶ Πδοηρεῖ: {86 Ὠππιθετα οὗ [86 σ“παρίοτβ δηὰ 
ὙΟΓΘΟΒ ΓΟ ρ]δοοϑὰ ἱπ ἰὴ τηδγρὶῃ οὐ (Π6 Ἰοδ οὗὁἨ οἐδοῖἢ Ῥδᾶρο, ἰὼ ἩΒΙΟΝ δγὸ ἰηβογίοα [Π6 πιφαλαια Οἵ 
εἰδρίογ Ἰουπᾶ ἱπ δηοίθηϊ τη δηπδουρί5, οὐὁἨ ππὶο ἢ δὴ δοοουηΐ 5 σίνθῃ δον, Ῥρ. 80, 81. 
ΤΏο86 δύὸ ῥγὶπίϑὰ ἔσοτῃ Καὶ υδίοτδ οἀϊ οι οὗ 186 ατεοῖκ Τοεδίδπιϑηΐ, ἴοσ 186 οοπνοδηίΐθηοα οὗ [Πο80 
ΠΟ ΤΠΔΥ τεὶϑιι 0 ΘΟΠΘΏΪ ΤΠΔΗΌΒΟΣΙ ΙΒ [Ὁ{ ρδγίσυἶαῦ ρϑϑδαοδ οὗ ἴ86 Νον Τοδίδοηῖ. 1ἢ 
ἴθ οὐοὺ τηδυρίη ἴπδγο ἃγὸ ῥγίηϊοὰ δοίοος Ὀὰαὶ ὨΣὮΪΥ νδ] δ Ὸ]ο Ῥαγα}161 Ἐοίθσθῃοοθ ἴο ϑογι ρίγο, 
δεοογάϊηρ ἴο ἴδο οἀὐϊοη οἵ Οοτγοο  ]θ8 (ογ Οὔτ] θυ). ΤῊο ΕΡίδι16 ἴο Οδσχρίδηυϑ δηὰ ἐδ 6 
Ἑδηοῃϑ οἱ Εὐιδουὶαδ (οὗ το δὴ δοοουηΐ ἰδ σίνοη, ΡΡ. 80, 31.) δΔῖὸ ὑγοῦχοά, ἴογ [Π6 ῬΌΓΡοΘο οὗ 
ΘΩΔΌΪ ΠΩ ΔΏΥ ΟΠ6 ὙΟ ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 80 ἀἱδροδοί, 0 σοτα ὶϊθ 0Γ ΒΙ Π1 861 8 ΒΑΓΙΏΟΣΥ οἵ ἴ.:6 ἔοτισ (Σοϑροῖβ. 

ὅῶ. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονγυμ Τορίδιαθηΐζιπι Οτοὰ, βοουπάπη, ΘΠ ΟΠ 685 
ἘΓΟΡΗΠΝΊσΙΕΣ Οχργοδδῦ ; ουὐπὶ Ατῖς Μοηίδηϊ Ἰηἰογργοϊδίοηθ ᾿δμα. ΟὈὐγδηία 
ΔΡΌΪο ΟἸγ βίίδηο Ευτβοη. 1ωἰρβὶι, 1828. ὅνο. 
Α ποδί στορτίπὶ οὗ [86 ατεοῖὶ ἰοχὶ, δίποσ μδὲ οὔ Ὦτγ. πδρρο᾽ β οσ ἐσ οἀϊἰοηδ, 1 Ὲ {πὸ 1,δ(ΐη 

ψογϑίοη οἵ Ατὶδβ Μοηίδητϊδ, νθἱ ἢ ἔτοπὶ 118 ζΌΠΘΓΑῚ ΠΕ} {Υ 18 ΒοΙὰ ἐπ Βἰ κὮἢ οδεπλδίίοη ὉΥ Ῥτο- 
ἰεδίδη!8 δηὰ Εοπιδηΐϊδίβ, ΤΏ Οτοοὶς ἰοχὶ δηὰ ἴδο 1,βδἰΐη ἰγαῃδιδιίοη δγὸ Ὀγίηὐθὰ ἴῃ οοἰ απιη8 ΟὉ 
6860} ρᾶρθ: [πὸ ΟτάϊῃηασΥ αἰν διοηδ οἵ οἰαρίοσβ πὰ γΌσβ68 816 γοίδί πεὰ. 

ὅϑ. Νονυτ Ταβίδιηθηΐιπι ατεθοὰ. Ἰωοηάϊηὶΐ, ᾿προπ5818 ἃ. ῬΙοΚοσίηρ, 1828, 4ϑιηηο. 
ΤΗΪ ἰ5 ἴπΠ6 ὅγε σοῖς Τοβδίδιηοπι ῥτίητοὰ ἱἴπ Ἐπρδηὰ τὴ [ἢ ἀϊαπιοπὰ ἔγρο; δηὰ ἰξ ἰβ δἷϑὸ [{|6 

δτη 1681 ἰῃ ροϊπὶ οὗἁ 526 ν ἰς ἢ 88 ἐνὸς Ὀδθὴ ῥτίηϊθᾶ. 6 πηδίγίοδβδ, ἔγοτη βίον 1(Ὧ 6 ἴγ}68 
ΓΟ οδϑί, ὕγογο οἱ Ὁγ Μτ, σδείοῃ, Τῆι ἰεχὶ 8 δἰδίοἀ ἴο Ὁ6 οορίοὰ ἐχδςοιὶν ἤγοτα ἴ86 ΕἸ Ζονὶς 
οὐϊείου οἵ 1624; δηὰ, ἱπ οσγάθῦ ἴο θῆβασγο (ἢ ργθδίοσ οοστεοί 688, ΘΥ̓ΟΙΎ ῥγοοῦ διυϑοῖ γγδ8 οὐ ΕἸ Α} Ὁ 
ΘΧδπιϊπθὰ ἙΙΟΗ͂Τ (πιο, ὙΏΘΓΟ ἰδ ἃ ἐγοπίϊδρίοςθ, οπατανθά οἡ δίθοὶ, σϑργοβοηϊτίηρ 86 1,δδὶ 
ΒΌΡΡΕΓ, δέου ἴῃ ςοἸουγαϊοὰ ρῥἰσίασο Ὁ 1ϑοηδγάο ἀδ Υἱπεὶ. 

δ4. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμ Ταβίδιηοπίυτῃ δὰ ΕἸ χοροῦ ΜΙ] πύτα, οὐπὶ 
οι θη ἀδιϊοηῖθυδ οἵ Ἰθοιοπϊ θυ.5 ΟΥἸ ΘΒ δοῖΐ, ῥσεθοῖρυΐδ νοοΐδυβ 6} ριςἶθ, Βουιαιθυ8 
οπιηλπὶ νοσὰπιὶ αἰ ΒΠοἸΠἸοττ, δίαυθ Ἰοοΐβ βογ ρευγεθ Ρ8Γ8]16}18: βίυϊο εἰ ἰδθοσθ 
αυϊοϊαι ΟΒΕΕΝ ΣΙ. [ωοπαϊηϊ, 1829. 48π:ο. 

ΤΒο Οἴθοκ ἰαχὶ οἵ ἐμὶο Ὀοδυξ αι} γ ἐχεουϊοὰ οἱ-οὐϊείοη οὗ 186 Νονν Τοαίδπισηΐ ἰδ ῥυτὰ 
αὔἴϊον τ. Μ11᾽8 δάϊείου (Νο. 11. ρΡ. 688. ξωργὰ) ἰπ οοἴαπιηδ, δηὰ πὰ [86 υϑῦδὶ ἀϊνίδίοπβ οὗ 
ΟΠ ΔΡίοΙΒ δῃ γογβοϑ. Τῆθ ΗΣ Ὁ ΙΑ, ἐρνφρα βκόδης διὰ ναγὶουδ τοδάϊηρϑ ἰπεϊυάθ 86 ῥτίπεὶρδὶ οἵ 
ἴθοϑα πὶ τί οβυαο ἢ 8 οαἀϊιίοη οὗ 1806 {Νο. 88. ρ. 694. σκαργὰ). ΤΆ656 οιρδηάδιίουδ δηὰ ἢ 8.8, 
ἰοοί μον πὶ ἢ [Π6 ἘΒΘΠχδο οὗ (86 πιοῖθ ἀἰϊδῖςαϊ! πογάβ, ἀπὰ ἃ ϑδαϊϑοϊίου οἵ γϑδὶὶγ ραγα] ]οὶ ρϑββαρβεβ, 
δΙΘ 4}} ΟἸΘΑΥΪΥ Ἔχ ἱρά ἰῃ ἃ οοἸαπηη ἰῃ {8:6 σϑηῖγο οὗ δδοῖϊ ραζϑ. ϑυο ἢ οἵ ΤΊ ΘΌΔΟΒΒ νου 
τοδά ρα 8 ςουϊιὶ ποῖ 6 ἰηϑογίδα ἰπ ἐδθ οδϑηίγαὶ οοἰαμπη ὅγὸ ὑγῃιοὰ ἐπ δῇ δρροπάϊχ. ἵπὸο πεδΐ 



ἿΟΟ Ονοοῖ Τορίαηιδηΐίδ. 

ταϊπἰδίυτο ἴη806, --- ΟὯὨΘ οὗ Ῥαϊαδίῃο, δηὰ δηοῖμον {Ππϑιγαϊτίηρ 8.. ῬδΌΪ᾽ 5 Ὑγδν εἶδ, --- ἱποῦθδϑο ἐδ 6 
ὨΠΠ τὴν οὗἉ ἐἰὲϑ ὙΘΥΥ͂ δἰα ταῦθ] δἀϊτίοη οὗἁἩ 186 ἀτθοῖὶς Τοδίδηιθηῖ ; 88 ἃ οοϊῃρδηΐοη ἴο ὙΠ ον, 
Μν. Οσϑοηθοὶὰ ρυ  ἰϑηοά, ἰῃ 1829, “ΤΠ Ῥοϊγτηϊοσγίδη 1, οχίοου ἴο [86 Νευν Τοδίδυθης," 8180 ἱπ 
Αϑιηο. “ ΕἸοραποθ δηὰ ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ ἐΥΡΟρταρμίραι δχοου(ίου, δηὰ [Π6 Οχίγομο 5π18}}η 6868 οὗἩ Ἐδ6 
νοΐυπιο, ἩδΒϊοὮ χοηάογ ἰξ 8 Ἐππ ΕΕΤῚ 8Γ6 ὑυΐ [Π6 168δὲ οὗ 115 τοοοτῃηπιοηδίιίοηθ. ΤῊΘ ψοΥκ ἄοοϑ 
πο ἱαἰοδὶ Βοποῦτγ ἴο ἴΠ6 οὐϊζογ᾽Β Πα 6! ΠΥ, οοταροίεῃϊ ἰθαγηΐηρ, δηὰ δουπὰ Ἰυάρστηοης.᾽" (εϊοςες 
Ἑονίον, ΕθυτδσΥ, 1832, τοὶ. Υἱΐ. ὑ. 160) 

ὅδ. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, βἰνα Νονυπι Τοδίδιηθηΐατα τοὺ; ουἱϊ δ] οὐ 
βε]οοίῖο οορίοβα 1,θοϊοηυτη αγίδηϊαπι Επιδηδαϊοπυτιαυθ ατίθβὈβοδῖὶ Ἐπρείβα: 
δΙΓΆΏΙ, ΠΘΟΠΟΙ αυδΙρ᾽ υγΐτηθθ ὕ οοα8 ΕἸ] Ε16059 : δοουσδηῖα αὐ]. Ὀυπολν. Εἢ- 
Ὀαυγρὶ, 1880. 12πιο. 
Α ἜΣ ἐπηρτονοᾶ οἀϊίίου οὗ (80 ατγεοκ Ταδίδτηοπίὶ ἶγαι ΡΟ] δηθὰ αἱ ἘΙΠΡΟΥΡὮ ἰη 1811 

ὃν Μν. Αἀδπὶ ὨΙΟΚΙΝΒΟΝ, Ἡ1ῈῈ ἃ δ618}} βοϊϑοϊίου οἵ νδγίουβ σοδαϊηρϑ, ἴοσ ἐμθ τιδὸ οἵ [Π6 δοπίοῦ 
οἴαββοβ ἱπ βοῦοὺΐβ, ἴξ ν)δβ βίβγθοϊσροα ἰη 1817, δῃὰ τσᾶϑ δυ θαυ ΠΥ οὐἴοπ τοργίπιοὰ, ΤῊΣ 
ἔεχί ἰδ, ὉΣ (86 πιοϑὶ ρμαγί, [μδὲὺ οὗ Ὦγ. ΜΠ]: δὶ {86 ἴοοϊ οὗ [9 868 δὸ ρτίηϊθὰ {π6 ρτγίπ- 
εἶραὶ Θ᾿] Ρι 8] ποσγάδ, Το] θοιθά ἔγοπι [86 Ῥυδ])]οδίίοπα οὐὗἩ Βοδ, 1μοίδηθσ, δηὰ οἵα οπιϊηοοῖ 
οὐ ἰςβ. [ἢ 180 ἴοχὶ 41} ἴΠ0 σψογὰβ δῃ!ὰ ρϑβ5δρθδβ, ΔΌβοϊ αἴοὶΥ το οείϑά ὃν ΟΥΘΘΌΔΟὮ 88 δρυτίουιδ, 
ΔῚῸ Ῥοϊηΐοὰ ουῖκ ΌΥ͂ ἱποϊοδίηρ ἰπ6πὶ δι Ὀγδοκοίδ. ΤΟ οαἀϊῖος (Μίτ. υποδῃ) ἢδ9 ἀπποχοὰ 
Ἄοορίουδ βοϊθοϊίοη οὗ [Π|6 τηοϑὲ ἱπιροτίδης οὗ ἀτίοδυδο 5 σασίουβ τοδάϊηρβ δπὰ δπιοπάδιίου, νος 
ΔΡΡΘΑσα ἴο δύ Ὀθθη τηδὰθ ὙΠῸ ρτοδὶ οασο. ΤῈΘ ἐΥροβτιδρΐοαὶ ὀχϑουοῃ δ ΤΟΥ Ὡϑδί. 

ὅθ. Νονιπι Τοβίδιηθηΐυμα ατοὰ. Τοχίαπι δὰ βάθη  οβίϊαπι Οὐ ἰοοσαπι σὸ- 
οοηϑαὶϊν, [,Θοἰϊϊοηυπι ΕΔΙΔ}188 δα] οοῖΣ, 6 Οτεοὶβ Οοὐϊοϊδυ8 Μαπαβοσὶρεῖϊδ ααϊ ἴῃ 
Ἐπτορῷ οἵ Αἰ: Β᾽]Ιοὐμθοὶβ σορουϊαπταν ἔδγο ογληΐ θυ, 6 Ὗ δγβίοῃϊ διι8 Απὥααϊα, 
Οὐπο}}118, ϑδποιθ Ῥαίσϊ Ὀυ8 οἱ ϑουιρίοσίδυ9 ΕΟ οβίδϑιὶοὶβ αυἱδυδουπαθπο, νοὶ ῃγίπιο 
ψοὶ ᾿Ἰογαπλ ὁ0]]6ἴϊ6, Οορίαδ ΟΥἰἰσδ5 δά! άϊι, δίᾳυα Οομάι!ίοποι Βογυπι Τοβίϊυπι 
Ονιοογυπι, Ηἰδιοσίασπιαιθ Τοχί8 Νυνὶ Τοδιδιηθπίὶ ἴῃ ῬΓΟΪΘβΟσΏ 8 1δ᾽ὺ8 Ἔχ ροβυϊξ, 
Ῥγϑίογοα ϑυηδχασία Οοαΐσυμι Ῥασβιθηδίτπι {γρ18 οχ βου θη οσυγανὶ τ. ὖ. Μαγίίηυδ 
Αὐυρυδίίηυβ σοῆου. 1,108, 1880---86. 2 νο]δ. 4ϊο. 
ΤὮΘ ῥβεϑοράϊημ οορίουθ Π86 Φεῖο οὗ {μὲν νοτῖς τῦῖ}} ΘΟΏΨΘΥ ἰο ἐδο τοδὰοσ δὴ ἰάδα οὔ [86 Ρἴδῃ 

δὺορίοα Ὀγ 186 ἰοραγηοὰ οἀλίοτ, τ. δ. Μ. Α. βοδοῖς, γο ἀονοιοα ἐισεῖνε γοδτ8 οὗἉ ἱποδδββδης [5 
ῬΓΘΥΙΟΟΔΙΥ ἰο 186 μχίμηρ οἵ Βὶ8 διάσουϑ ποτ, [π ογάδγ ἰο οὐϊδίῃ πιδίετίδὶβ, Βο νἱβέιϑὰ ἐπ 
ΕΡΡΡ 189 ἸἰὈγαγίοδβ οὗ Ρδγα, γίϑηπα, ᾿δυάβμαι, Μυηὶςι, Βογὶη, Ττῦνοδ, ᾿ομάοι, ὕθοσνα, Τυτίῃ, 
Ἰογθῆοβθ, αηΐοθ, Ρασπια, Εοπιο, ΝΑ ρ]68, οἵ [Π6 Οτϑοὶς Μοπαβιοείοα δὲ ογυδδίοσ, οἵ δὲ. δδδα, 

δηὰ [Π6 [416 οὗ Ῥαΐπιοθ; δηὰ ἰρά, οὐἴΒΟΣ ὙΠΟΪῚῪ οὐ ἴῃ μαζί, 41} (ὩὨ6 πιδηυθογρῷ οὗ ἴμ9 ΝονῪ 
Τοδίδιμθης ψϊοἢ δῖὸ ἴο ὑθ ἑοππὰ ἰῃ ἔδο ᾿ἰθτασίοα ᾽δὲ ηυπιογαϊοὰ (ἰπ Οτοοκ, 1,Διἰπ|, Αταῦὶς, ἄς.) 
ςουραγπς ἴπΠ6πὶ τὴ [0 ἰαχέ οὗ Οτίοδυθοδ, Ηδ δἷδο ὑγοίδεδοδ ἔο πᾶν ὀχδπιϊποιὰ δηδῖν τροσὲὶ οὗ 
1Πμ6 δηοίθηΐ γϑγβί 8, 88 ὙῸ6}1} δ [Π6 βδββᾶροδ οἰϊοὰ ἤγουν ἴπ9 Νονν Τοδίδιιθηϊ ἰῃ ἴ8 6 Ἡγϊξη σα οἵ 
186 Βδίδοτ οἵ [80 ΟἸγίδάδη Ομυσον, δηὰ οὗ δυοοοοάΐῃρ; δος! ὁπ α σεῖο] δυΐϊμοτγα, δπὰ ἰῃ ἐμ δεῖδ οὗ 
σοῦπςοῖ 8. [ἢ δα ϊιίοη ἰο 41} τυ ῖο ϑουγοοθδ, ῃ9 826 δυδ]ϑὰ αἰπιϑοὶῦ οὗ ἴ}.6 ῥγηϊδὰ οοἰ]δείου οὗ 
Ῥτγοοθαΐης οὐ εἰοδὶ οαΐζοσθ οὗ ἴμ9 Οτϑοὶκς Τοδίατη θη. 

οἱ. 1. οοπίαίῃδ ἐμ Ῥχοϊοροταθηδ δηὰ ἴΠ6 ἴον σοδρεῖβ. Τῆο Ῥγοϊοροιπθηδ, νι ϑϊο 411 ο᾽θ 
Βυπάγοα δῃὰ βουϑηΐυ- τὸ Ρδρ68, ΘΟΠΡΥδ6 ἃ ογ  ἶσ8] Εἰ δίογυ οὗ ἔδο ἴεχὶ οἵ 89 Νον Τοβίδιηιεοϊ, 
κε ἀργὸ ὙΠ} ἃ ΟΟΡΙΟῦ δ ΒίδίΟΥΥ δηὰ οὐἰοδ] οδιϊπηαῖο οὗ 41} {}}6 δοῦσοθα οὗ νδσίοιιδ τοδΐῃ 8 οὐ - 
ϑυϊ θὰ ὉΥ ῬΓΟΙΌΘΘΟΥ ΚΟΒΟΙΣ, ἀἰδιϊησυϊδῖηρ (86 ΜΆ8. ςο]]αϊοὰ ΌΥ οἴϊιοτα ὥοπι ἔποδο προ Βα 
δὰ Ὠἰτηβοὶ οοἸ]διθαὰ ἴοὸσ ἐμὸ ἄγαϊ ἐἶγηθ, οἱ ἿΠΟΣ ΒΟΥ ΟΥ υμὶὶ πεῖ ΤΒοθο Μ858, ἔοστη ἃ ἰοίδὶ οἵ 
δἷχ ππάγοὰ δηὰ βουθηιυ ΤΟΥ; οὗ ἩΒΙΟΝ ΠυτΉΌΟΓ ἰἄτοθ ΒΌη δηὰ ἐογγ - ἰγοθ ποτὸ οοἰϊδιοὰ 
ν 18 Ῥγθάθοθδδοῖ ἰῃ 16 ἀσρατγίσηθῃϊ οὗ δδογοὰ ΣΟΥ δ ὨΓΟ, ---- 286 οὗ ταῦίοῦ ρογίίοηϑ οὗ [π6 Νὲνν 
οϑἰδηγοηῖ, δηὰ δ7 ὀνδη οὶ δίοσί δ ΟΥὁ 1θ6δοη- ὈΟΟΚα οχίσδοϊοὰ ἔσοτι ἴΠ6 ἴουγ : δῃὰ [ῆγοθ 

Βυπάχοὰ δῃὰ ἐμίγ γ -Ὅ.)6 ΤΟσὸ ἴῸΓ ἔπ γε {πη οΟἸ]αἰοὰ Ὁγ Ὦγχ. βοδοὶς εἰ πιδοῖῦ, νἱζ. 210 Μ88, οὗ 
Ατίδ οὗ {μ60 Νοῖν Τοδίδιηβθηί, δηὰ 121 ονδηροϊἑδίοσία. ΟὐὁἨ [86 ΤΌΘΟΙΥ οὗ τοοαπαίου δἀορίοὰ ὃν 
τ. 5. ἴῃ Βὲθ Ῥχοϊοχοῦιθπδ, δηᾶ ἴῃ ἢ18 Βὶ Ὀ]οο- τ ἰςδὶ Ἰσανοὶθ, δηὰ οὗ ἐδ6 ἔπτο οἰδδδοὺ οἱ ἰποίτα - 

ΤΩΘΠ(8 ΟΥ ἀοσυπηθηῖ8 ἴο ἩΜῚΝ ΠΘ ΤΟΙΣ 4]} (6 Μ58, οὗ [86 Νοτ Τεδίδιηθηϊ, δῇ ΜΕΡΟΘΕΣ 15 ἘΠΕ 
δῦονο, ὈΡ. 94---108, Τὸ [πὸ Ῥχοϊοκοϊπθῃδ δυοοοεᾶ ([Π0 συν ἀοδρεαῖδ, ποῖ 411 ἔους ἃ δὰ 
βίϊγ-ῖνο ρδρθϑ, δοραγαίοὶΥ πυιηθογοὶ. ΤῈ ἰοχὶ, Ἡπίοδ 18 σΘΠΟΓΑΙΥ ἰδδὲ οδ]ϑὰ {86 ἐεσίω 
ὡρί τρς 5 ἡπαϊοϊου δὶ ῥτγϊηϊϑὰ ἐπ ΡΑγάσταρῆδ, τ ἢ [10 Ὠυτηθογα οὔ οπδρίογθ δὰ νοῦβοθ ῃἰδοεὰ 
ἐπ 180 κάθ ΤΆΓΕΙ͂Σ ΠΡΟΣ 8 ΠΟ ΘῊΡ Υ δἱιασοὰ πὶ μοῦΐ 86 δαρροξὶ οἵὨ [89 πηοσὶ ἀδοΐδῖνο ἴε6- 
Ππιοιΐθδ. [1η ἴδο ἱππεῖ τη δγρίη ὈΘΙοΟΥ 1[Π0 ἰαχὶ τὸ ρἰδοϑὰ ἴῃ 6 γααῖϊεν ες οὗ τοδΐηρο, δὸ Ὦτσ. ΒοῦοἱΣ 
ἰοτγπιϑ ἴδ οπι; (μδῖ ᾽8 1π9 φῬΘΠ6ΓΔΙ τοδαϊῃρ ἐσυπὰ ἴῃ ἰδθ ἴττο ρμτοδὶ οἰδδδοβ οἵ πιδιιυδοσίρίς, υἱζ. 
189 Οοπδίδηςπορο  δῃ, δὰ ἴπ0 ΑἸαχδηγίπο: δηὰ Ὀδμοδίῃ ἔδοδϑα, ἰὼ [6 Ἰονγογ τοδεχίη, δτθ 
Εἰνθῃ ἴΠ6 πιο ἀεἰαἰ θὰ δροοϊ βοαδιίομβ, τ μίο ἃ γΟΥῪ οἰθαγ δηὰ οοπιπιοάϊουεὶγ ἀϊδροσοὰ ἱπ 
ἵν οΟἸΠπηπ8, δηά ἴῃ 186 (ον ογάὰθσ: νἱς. 1. ἈΓδη υϑοσὶρίδ οὗ 186 στοδίοδὲ δ ϑαυν, Ἡ πο ὰ 
ΔΙῸ ἩὙΓΙ((6Π ἰῃ πης8] οσ σΔρὶ Δ] ἰοίίοζα, --- (8686 Δ΄ὸ ἀοδί ζηδίοαὰ ὈΥ ἴδ Ἰεϊί6Γ5 οὗ 86 δι᾽ ρβδῦοί, 
ἔτοπι Α ἴο Ζ, δὰ ὉΥ ἔδο ἔνο Οὔϑοὶκ ἰθζῦετβ 1 πὰ Δ; 2. Μαηυδογίρίδ ττὶ ἴδῃ ἰῃ ουγαῖνγο οἐ 
ΟΥ̓ πα Οὐὕϑαῖκ ομδγδοίοσ; 8. Εν: εἰοτγία (ἰδ ταΐδγετοοδ ἴο ἐμι6δ6 ἔπο οἴδδϑοα οὗ πιδῆὺ- 
Βοτὶρίϑ Διὸ ΟΥ̓ Ατδοὶς ἄριυχοδ); 4. Τὴο χοδάϊῃρε Ἰουπὰ πῃ ἐδ βϑεύοσαὶ διηοίδβι νθσδίοῃδ; δημὲ, 
δ. 1.6 αᾳυοϊδιτομπδ ἰοππὰ 1 ἐδο τίη οὗ [00 Εδίμοιβ δηά οἵδοσ οοοϊεκίδοιίοδὶ δυῖδοσβ δηὰ ἐῃ 

ππεῚ : δα ϑτρτα τ ἐ οὔ [80 Αοἰδ οὗ ἔδο Αροϑιϊ εἰν ἘΡίδβιϊοα, δηὰ τἢ 4] οἱ. 11. ςοῦ 6 ἴαχ 6 θ 68, [86 δῃηὰ (5804 ὙΠ} 
ππ νδγίουδ σοδάϊη σα, δὶς δθ ἀϊδρίαγοὰ ἰῃ [Π6 δδιθ οσγάϑσ δὲ ἐῃ ἐδ ὅσεϊ Ἢ γε αθ 4 Ρτο- 

οογλρτῖθο δῇ δοοοῦπὶ οὗ [89 τηδηυδοσίρίδ οὗ [ποθ Ὀοοῖκα, ἩΞΠΘίΠοΓ οοἰ]δἰοὰ Ὁγ ὑτανϊου 
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οὐϊέοτθ, ΟΣ ὉΥ Εἰ πη661; ἱποϊπἀΐπρ' δοΐηὴθ δὐδουδδ ἐοὸ ἐν Ῥσοϊδοροιηθῃδ οἵ ἐνο ὅγεί νοΐαπιΘθ' Απ 
Α ἀἰχ ἰδ δ ταν ὙΠΟ ἰσοδίδ ου (πο δὰ ϊείουδ ὑγοῖχοὰ δηὰ δηποχοὰ ἴο [86 τη δηυδοσίρίϑ 

186 Αςίβ δῃὰ Ερίϑι168; δηὰ 2. Οὐ ἴθ ϑγπδχαδσία δι Μοηοϊορίδ συμ ἰῃ ἔπ 6 τηδηυδοσίρίδ οὗ 
[86 Αεἰδ δηὰ Ερἰδέ168 Ὑξιῖοδ ἀΥΘ ργοϑοσνοὰ δἱ Ῥασίδ, 
ΤῊ 5 (86 τηοδὲ οορίουϑ οτἱεἰς αὶ οὐϊείοη οὗ [86 ατοοῖς Τοοίδιηθηῖ, τὶ ἢ υδγοῦδ τοδΐηρα, το ἢ 

88 ΘΟΥ̓́ΟΣ ὈδοΣ ξπ τηος 1 νδϑ Ὠοῖ, Βονγονοσ, γοοοϊνοὰ ἰῃ (ἀθυτηδην πῖῖὰ [μδὲ διἰθποη τ ΒοΣ 
ἷἱς οὐἱαϊηοὰ ἴῃ Ἐηρίδη ἃ. [Ιη τονϊοντίηρ Ὀσ, ϑομοἶ σ᾿ ἸδΌθουΓα, “ 1ξ τηῦδὲ ποῖ, βοτσονοσ, Ὁ6 δυρροδοά 
ἴπιδῖ ΔΗΥ ἰδτρο πο οὔ ἰδετὰ [ἐ. 6. [86 οτί εἰς] τηδίοσί 15 88 Ὀθθη ΑΓΘΑΙΪΠΥ Ἔχδην ποθ ὉΥ 18ὶ8 
ἰπάοίδε ΣΔὉ]6 οαΐζοῦ; τὸ ουρῶΐ τδῖθμοσ ἴο πτόποσ πὶ ἃ ὑγίναϊο ἱπαϊν ἀπ] οου]ὰ ἀο 80 πιῦς, 
[ΔῈ ἴ0 ἹΠΌΓΙΙΌΡ δὲ (δ9 δ᾽ χη δ ἃ ΘΌΓΒΟΥΥ͂ τδπηοῦ ἰἱῃ ἩΒΙΟΝ ἴΠ6 στοαὶ ὈῈ1Κ οὗ ἰδ ἀοουπιθηΐδ 
85 Ὁδοῖ ἱπεροοϊοα." (ον. Ε. Η. δεγίνϑῃου Β Ἀν Ὁ ρρομον ἴο 1.6 δαϊμοτίϑοὰ ἘΠ] 15 ὙοΓαίοη οἵ 
186 Νονν Ταδίδιηϑηΐ, Ὁ. 1 Ιῃ Ρ".18---28., Μτ. 8. ̓δ8 ρίνϑῃ ἃ ςορίουϑ οὐ ἰοΐθπι οἡ Ὦγ. 3. 8012 8 
Ἰδῦουιβ, ἰο σι εἰς [ἢ 9 4Ρ ἰδ ΠΘΟΟΒΔΑΣΪΥ τοΐοστοα. ἴβοω δἰδο δῦουϑ, ρρ. 182, 183.: [86 πιΐ9- 
Ῥυηιδ πὰ ἱπδοοῦγαοΐοδ οὗ δἰδίθιβοηιϊ ἀοίγαος οομδί ΘΓΔΌΪΎ ἤοσι ἐπ 86 Ὑ᾽ ἱοἢ ταῖρϊ δᾶνα ὈΘΘἢ 
Ἰοϑδὰθ οὗ [Πϊ8 οἀϊτίοῃ οοηδίἀογοὰ 88 ἃ δίογοβοῦδο οὗ πηδίϑσ α]8. [ὃ νγαϑ δῃηπουποθὰ 1πδὶ Ὦτγ. 
Β.ΒοΪΖ μά μὲ δ ὯΘΥ οὐϊιίου οὗ (Π6 Οτοοκ Τοδίδιηθηΐ, ἢ ἃ δϑοϊϑοϊίοι οὗ {6 ῥσίηςοΐρα) 
γΙΪοῦΒ 485, ἴο ὃθ Ρ δηθὰ πῃ 8νο., δὴ απάογίδικίηνς ὑσγονυθηϊοα ΌὈΥ 186 ἀσδίἢ οὗ [6 οἀϊίον. 

δὅ7. Νονύτῃ Τοδίδτηθηζασμι Οτοῦ, ἠονᾶ Ὑοσδίομθ 1,δπᾶ ἀοπδίιπι, δὰ Τρυϊπιλϑ 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΏΘΒ ΘΧΡΓΙΟΒΒΆΠΙ, 56  θο 5 Ὑ Αγ 5 Γ, ΘΟ] ΟΏΣ 0.8 ἴποαῦθ δἰηρι)ογαῦ ᾿ἰΌσο- 
τυῦλ δυρυσηθηΐο ἱπδίγυοσίυπι (Δὐάϊα 111. ῬΔῸΪ δὰ Οοσγιηίμῖοβ ΕἸ 014), εὐϊάϊε Μ, 
Ἐτοθὰ. Αὐσ, Αἀοῖρῃ ΝΆΕΞΒΒ. [ω1ρ8120, 188]. 8νο. 

Ιη {80 δργδηχοιηθηξ οὗ ἐμο αγοοὶς ἰοχὲ οὗ [δ οὐϊείου, Ὠν. ΝΝδοῦο “" ̓δο ον (]ονοὰ ἐδ 6 
ταν ἰδίου οὗ Οτοδυδοϊ, ΘΟμ ΔῈ εἰπῶ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 1Π0 οΣ ἐἰοδὶ ἸδθουΓγα οὗ γα. βοθυ!]ς δηὰ βομοὶς, δὰ 
ΔΥΑΙΙΪ Πρ ΒΪπιδ0}} οἵ ποῖ ἃ ἔϑην οἵ (86 ϑπιϑηἀδ[ομϑ ρσοροδϑ ὉΥ͂ περ ναι Ἀν οίθη: Ψαίογ, δηὰ 
Τιδηη. Ηθ ἢ88 8180 σδγ ΠΥ οοττγϑοῖοα [86 ραποίυδιίου ἰμχουρδοῦϊ. ἤγαταϊηςς ἷδ 1,διΐη 
γογβίοη, [86 οάὐΐίοσ δοκπονηθάροθ ἷ8 ΟὈἸ σαι οΏΒ (0 ἴπ0 οὐ εἶς 8] δηὰ Ἴχοροϑιῖοδὶ οοπιτη ΠΑ γίο8 
δηὰ ἰτοδιίδοθ οὗ τοίίπδ, Ἦ οἱδιοίη, Νοθδδοῖι, Κ οἱἱ, Ἐοδοητ ον, Καὶ αἰηὅοὶ, Ῥδυΐϊαδ, Ροίϊ, Βογζογ, 
Ἡεϊητίονθ, ΤΙ ἐδηη, ΤὨΟΪυςΚ, ΥΠοσ, Βγοιβοδηοίάοτ, Εἰ ἴΖϑο 6, δ ἃ ΤΊΔΗΥ οἰμο γα, δηὰ δδρθοΐμ!ν 
ἴο 186 1,κὐὲπ γοσγαίοῃδ οὗἨ Οβϑ.6}11ο, Βοϊοδγά, βιμοίς, ΤὨδ]οηδην, διὰ 948ρ15. Ηἱἷδ τογαίοη ἢ 
[τ1Ππεγεΐοτο, 18 δῃ ϑοϊθοῖϊίς οπ6: 111 “18 δοοίγαϊθ, ρεγβρίσπουβ, δηἀ οοῃοῖθο; δηὰ ἱμβοῦρ ἰΐ ργθ- 
ἴοπάβ ηοΐ ἴ0 οἰοζδηςο οὗ [,δε1ηἰϊν, 1ὰ 18 ΠΟΎΓΠΘΙΘ ὈΔΙΌΔΙΟΌΒ ΟΓΥ πποουϊ ἢ. ΤῈ ργίπείραί νΔΙΊΟΙΒ 
ΤΟΒΟΪΏΡ5 ΟΠΙΥ͂ ΔΙῸ χίνϑη, ὙΠΟ Ν δ Ὀοδὲ δυρρογίοα ᾽ν οὐ 08] ὑδβε ποι δ; δηά (Π6 ὈτίοΥ δυϊὴ- 
ΤΑΔΥΪο8 οὗ οοηΐδηϊδ ἰῃ (ἢ ΒΟΥΘΓΆΪ σμδρίογβ Ὑ71}} Ὀ6 ἑοπηὰ ἃ οοηνοηίοηίΐ δἱὰ ἴο [Π9 διίαἀοηῖ. [ἴῃ 
σοτρἐἑης πο, Μ. Ναοῦθ μιδ5 20] ονγθὰ, βοπιοίυλθα ΕΤ  ἐΖϑο 6, δοπιοίέμηθα προ, βοιηθι  ΠΊ685 
Φαδρὶδ, δουηϑι πηθϑ ΕἸΟΏ ΠΣ, δηὰ βοπιϑιΐ 168 Ἴ ΔΟΓΟΣΐη ΩΣ 88 ΟὯΘ ΟΥ ΟἾοῦ οὗὁ (Π6δ6 οΥ(ἶς8 Δρ- 
᾿ϑμεόγο, ἴο Βανθ ἰγοδίϑα 11:6 δούογαὶ δυ)θοὶβ τι [86 ἰεδὲ δοοῦσδογυ. Το (Ὠἰτὰ Ερί516 οΥ 
δὰ ἴο ἴΠ6 ΟοΥἰπΐδηδ, τ ΒΙ ἢ 18 Πότ χίνϑῃ ἰῃ 1.8 6᾽5 [διΐη νοσδίο ἤῸπι (86 ΑἸτηθηΐδη 

ἰγδηϑίδοη οὗ ἴΠ6 Νουν Τοδίδπιϑηϊ, ἰβ οοπίδαδϑοα υ δροΟΡὨΑ], δηὰ οὗ ;Ὡ0 089 ὙΔΔΊΟΥΟΣ (0 [10 
ΒΙΌΙοΔὶ δἰπάδης." (Εοτγαίκζη Ουδτιίον Βονίον, νοὶ. υἱὲ. "Ὁ. 497.) 

δ8. Νονιυτ Τοβιδιιθηΐυτα ἀγϑοὸ, ΟΧ σϑοδθηβίοῃθ Οὐδσοὶὶ Τ᾿ΔΟΉΜΑΝΝΙ, Βοτο] ηὶ, 
1881. 121)0. 
ΤῊ οὐϊίοσ οὗ [μὲ8 ἱπιρτγοδδίοι οὐὗὨἩ ἔμο ατοϑοῖς Τϑδοίδπιθηΐ δἰδίθδ (δὲ 6 δ ἤγαπηϑὰ ἱξ ὕροη 189 

ῬυηοΙ]98 ἀοναϊοροά ἰῃ ὕ]π|δηη 5 δηὰ ὕτεῦγοὶι Β “ Τλοοϊορίδολα διμάϊεν «πα Αγίμλεν," 1880, 
Ρ. 817 τ. 1,Δο ΒΤ 8) ῥγοίδαϑοθ τπδί 6 88 ἰῃ πο ἰηβίδης [Ὁ] ουγθὰ ἢΐβ οὐσῃ πα στηρηῖΐ, 
[δ {πᾶὶ 6 48 Τεδίογθα ἴπ9 ἰαχὺ 88 ἰΐ τγδϑ σοοοϊνοὰ ὉΥ 186 ΟΥ̓ΘΏ1Δ] ΟΒυτΟΙ ἰπ [Π6 δταὶ ἴθυν 
Ἄοοηΐυτίοδ; δηὰ ἔπγί μοῦ, ἰδὲ ὙΒΟΤΘΥΟΣ δ6 οουϊά, ἢ6 8δ8 ρίνϑῃ 8 ργοίδσθμοθ ἴο {8080 γοδάϊηκζβ 
ψ ΟΣ σου ]ά Ὀ6 δαρροτίδα ὉΥ 18:6 οοπϑοηΐ οὗὨ ἴ86 [{4]18π8 διὰ Αὐτίοδηβ. ἩΒογονοῦ ἴΠ6ΓΘ νγ88 ἃ 
ἀὐβογθρδηςυ Ὀθίνγοθῃ 41} 1.0.6 δυι πον ἶθβ, μ6 δ88 ἱπάϊοδιθὰ ἐδ Ῥδσεὶν ἰὰ Ὀγδοκοῖβ, δηὰ ραγίϊν ἴῃ 
{π9 ὑὰπὰ ὁθδ Το Αροδιίοϊίο Ερ δι ]68 διὸ χίνϑῃ ἱπ ἃ ἀἱδοσγομϊ οὔ οῦ ἔγουι (μδί τ μΐο ἰ8 ἑοαπὰ ἴῃ 
Ἔσοσν οἷδοῦ οἀϊτίίΊοη. Αἴτοῦ 16 Αοἰδ οοῦιθ ἴμ6 ϑούϑῃ Οδιμοὶὶος ΕΡρὶδι]6 8: ἔ686 ἃγὸ {Ὁ]Π]}οντε 1 ὈΥ͂ 
ἴἢοδ6 νυεΐδη ὃν δὲ, δαὶ, ἰπ {86 ζΟ]οπίπας ογάοσ, νἱς. Βουιδηδ, 1 δὰ 2 Οουηἰἰδπδ, Οδἰδίδηβ, 
ἙΕρβοδίδηβδ, ῬἘΣ1 γρίδηβ, (οἹοδδίδηβ, 1 δηὰ 2 Τηοδβαϊ οηΐδηβ, Ηθῦτον, ἱ δηά 2 ΤΙπιοί ΒΥ, Τιτυδ, 
86 Αροοδὶ ἰοττηϊηδίοϑ ἔῃ 6 γοϊασθθ. Αὖ 80 ϑηὰ ἴδοτθ δἃζϑ ἔτ τα Ῥαρφες οοπίδιηἱηρ [0 
τοδάϊηρς οὗ ἴπο Τεχίυ5 Ἐθοορίπα, πο 1,δο  πιδηη δὰ τοὶ ἤτοι ἴδο ἰοχὶ, ΤῈ ἴγρθ οἴ 
(δΐ8. οὐϊείοι, ψμΐὶο ἢ Π88 ὈΘΘῺ ΒΟΥΘΙΓΘΙ Οὐπη68 χορχίμϊθα, ἰδ ὙΟΘΤῪ ποδὶ, ΤΠ οὐ ποη πδ8 ὕθοῃ 
τοοοϊνοὰ ἱῃ (ΟΟΣΔΩΥ Ὑἱτἢ τυ οἢ ἀσίδγοδοσ, 

- δ9. Τοδίδιιοείυα Νοναλ ατθοο οὐ 1, δἰ Οδζοΐυβ ᾿σημάννυδ σοοθηθυϊ. 
ῬΒΙΙρρυθ Βυίϊπιαπηβ, ΡΒ. Ε', Οσβθορ [,οοἰοπΐβ Αὐοίοτιἰδοβ, ἀρροβυΐϊι. Βογο]ηὶ, 
1842.-500. 2. Τοχ!]δ. ϑ8νο. 
ΤΏ ἰοχῖ οὗἩ πὸ ῥσοεοάΐῃρ οὐΐίοη, τῖ ἢ δοιηθ σονίδίου, " ἘΡΠΡΓΣ ἰῃ (μἷδ, ἰο τ μῖο ἢ [86 

ἰμβεν θεὲ Βυϊδηη 885 δα ἀοά 16 οΥἹ ἶσα] δυιποτῖτἶθ8 ἔοσ ἐΠ6 οὔ τοδ μα. ΤΘ ῥτγοίλοο οὗ 
ὨΣΏΔΠῺ 8 Ομαγδοίοσίδοαά ὈΥ ἃ Ὀὐτίοστιο85 οὗἩ ὑοπιροῦ ἰονσδγὰδ οοσίδιη Ἰοδσμϑὰ θά οΓ8 οἵ (0 ΝΟῊ 

Τεριδιυηθηῖ, δηὰ δἷϑο ἑονναγὰβ δ γϑυ θγασβ ἰῇ ἸΘΙΤΉΔΩΥ͂, “ ὙΠΟ 5 δηγιμίης ὃὰϊ οτοὰ Δ0]6 ἴο 
μιἷϑ σμαγϑοῦδγ 88 8 βου οὕ ἃ Ὁ γί βιΐδη. ΤῊΘ ΟἾΪῪ πιδπυδεγὶρέ δυϊμπογιεἰοδ οοπδυϊοὰ ἕο 1 ϊ8 
οὐξεῖοπ δζο, --- Α. Τῆς Οοάοχ ΑἸοχαπάγίπυδ ; Β. ΤΙ Οοάοχ γαιίοδηυθ; Ο. Τὸ Οοάοχ Ἐρβγροπιὶ 
(6 ρα] : πο τοδάϊηχζϑ δγὸ (δοθα οἵ ὟΝ οἰδιείῃ, Τιϑοβϑπ ον 8 ἔδο- δἰ πιο οἀϊίοη ποῖ θεΐπρ 
Ῥυθ! δηθὰ πβθὴ Υοὶ. 1. Δρρθατο):; Ὁ. Το Οοάοχ Βοζ; Δ. Το Οοάοχ ΟἸδσγοπιοπίδῃαβ, Ποῶ- 
ἰαἰπίπρ 81. Ῥα0}᾽5 Ἐρίδι]οδὶ, Ε, Το Οοάοχ 1,δυάϊδπυ οἵ [μ6 Αςἴδ; α. Τὸ Οοάοχ Βυεπιογίδηυϑ 

1 Ιῃ 1880, ἱγγεῖνο γϑδσβ δεζῦγε 1ϑς Ὠπιδπη ρυ δ μοὰ 186 ἔτοὶ γοϊαπιο οὗ δἷ8 δοοοπὰ οὐϊεο 
Ὅτ, βόοβδοὶχ δδοϊφποὰ Ὧμ6 Ἰοϊΐος δ ἴο ἴδ9 Οοάοχ β6)ὴ Οδι]οπδίβ. Οὐ ίοαὶ δίμάθηὶδ ὙΠ|}} ἀο τ΄ 
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οἵ 8ι. Ραυ 5 Ερίδιϊοο; ἩΙ. Το Οοἱδ᾽ η ὁ οὔ δε. Ῥαυ] Ἐρίϑεϊοβ ; Ῥ. δοὰ 9. Τα Ποδη- 
Ὀσιιοὶ Εταρσιηθηίδ οὗὨ (6 (ἀἀοδροΐδ; Τ. ΤΌΘ ἴδῃ ἀτοοκ δηὰ δδίὰϊο [ὙΤποῦδίς  Εγδρστησηίς οὗ 
βιδίηϊ Φοϊιη 8 αοδραὶ; δηὰ, Ζ. Τὴ Ῥαιἐπιρϑϑοὶ υδετίρι οὔ 8ι. ΜαςΈμ τ Οοδροὶ. 

ΤῈο Οτοοῖς Τοχί ἐδ ργιηὐοιὶ ἴῃ ρδγαταρθδ, Ὀδϊον πο! δῦ νασίουβ τοδάϊηρα, τ ἘΠ ΟΙ͂Υ 
τοδροοιίνο δαϊμοσίεἶθδ; δηὰ δὲ {1:6 ἴοοί οὗ 116 6 1:6 1[,μδἰΐη νογείοη οὗ Φόζοσμθ, οοταπηοῦ ν᾽ 
ἰογηιοὰ {μ6 υϊκαῖο, ἰῃ ἃ ἰοχὶ νι ἰοῖ [ζδοδιγδηη 828 ἐοττηϑὰ ῸΓ Ὠἰπιϑοῖ, οι οΗΥ ἴγζοπι τὸ δπίεῶξ 
[μδεΐϊῃ πιδηυδογρίδ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ Ἐδίμοσβ βοῖα δ6 οἱΐθϑ 88 δυϊ μοι 68 ἀγὸ ἰγοϑὺθϑ διὰ Οτίκθη 
δίθοης ἴΠ6 ατοδῖκδ; δηὰ, διηοηρ {86 ἴ,Δἰΐπ8, Ογρσίδη, Βίδῃορ οὗ Οδείδμαρο, Ηΐ δεν οἵ Ῥοϊεέεσα, 
δὰ [,μοἰΐος Βίδηορ οὗ Οδρ] τὶ : 41} οὐ νου ᾿ῖνϑὰ δηὰ πτοῖϑ Ὀδίογα οὐ ἱῃ ἴδ ἑουγ δ οδπίπεν, 
Ὀεῖον πίοι δοῃπιδῆη ἀοοδ ποΐ οοσθ. ΤῈ ον. Β. Η. ϑοσίνθηον [85 χίνϑῃ ἃ δενόγο Ὀσὶ 1.58 
ετἰτίαθα οἱ {115 οὐϊ(ίοη οὗ ἴΠ6 Νονν Τοδίδπιοπι ἴῃ νοὶ. ὶ. Β᾽ 28---«80. οἵ δῖ6 “ δυρρίοπιοηῖ ἴο {86 
δυϊποτίφοὰ Ἑπρ)ϊοὰ Ὑογβίοη οὐ [06 Νον Τοδίδιγοηϊ." Ῥτοίοδσδου Τμοϊυοὶς (8 Ὀείεῖᾶν εἰᾶτας- 
ἰοτ868 1,Δο δὴ η 8 ϑὐ ἰοῦ : “ Ηἰδ ἰοχὶ [8 ΟὨΪΥ 8 γσερτοἀυοίίου οἵ {86 τοδάϊπρ ἰουπὰ ἰπ (Π6 πιοϑὲ 
δηςδηΐ τδηυδογρίδ. [{ ἰ8 ἐπογοΐοτο ποΐ δὶ Δ]] βυϊϊϑά ἰο {πὸ υδὸ οἱ δβιυάδηϊκα.: [{ ἑσκπποὶ ὕὉθ 
οδιϑά 4 οσίεἰοαὶ οὐϊίοη οὗ (16 Νονν Τοδίδιιθηΐῖ, ὈυὰΣ ΟὨΪΥ ἃ ργορδγαίίοη ἕοσ δυςοῖὴ δὴ οἀϊίοῃ.᾽ 
(ΤΒεοϊορίςα] Ἐπογοϊορεράΐα δηὰ Μίοιμοάοϊοκγ, ἱγαπδὶα ὉΥ Ε΄. Α. Ῥαγῖ, ἰὼ Β Ὁ] οἴ οοδ ὅδοτα 
δυὰ Τιιοοϊοχίοαὶ Ἐονίονν, νοὶ. ἱ. ὑ. 8δ4. Νὸνν Ὑοτκ, 1844.) [ὅπὸ δἀϊζοῦ ταοίοτο (ὁ νπῆδὲ 885 
Ὀδοη βαὶὰ να, ΡΡ. 184, 18δ., ἀπὰ 4180 ἰπ ὶ8 “ Αοοουηῖ οἵ ἔο Ῥυγϊηϊοὰ Τοχι,᾽᾽ ρρ. 91---117., 
459 ᾿σοηίαἰπίης; 8Δῃ οδιϊπηδίο οἵ [Δ !  π 8 πη 8 οαἀϊτίοη ν ΓῪ ἀϊθτγεηὶ ἔγοπι ἰπδὶ χίνοπ δῦονο, δηὰ 
πῃ 186 διιυὐοϊποὰ ποῖθθ. Σδοξπδηπ 8 ΟΘΏΒΟΙΒ ἕογροῖ {πδὶ ἐλεν ὙΟΓΘ “ Ὀἱδίοτ," δηὰ ἐμον ἀϊὰ ποῖ 
ἰηΐοστῃ {ποπηβοῖ ν 98 ΔΒ ἰ0 Ἡδδὶ 86 Σϑδὶὶν ὑγοροδοά. 

60. Ἡ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚῊ. Τὸ Νὸν Ταβιδιηοηῖ; στ  ΕΠρ᾿Ὶ δ Νοὺθβ, Οτιτςα!], 
ῬΒΙ]οϊοσίςαὶ, δὰ τὰ μπρκυ [Βγ 106 ον. Ε. ὕαυρυ, Β. Ὁ.] Α Νὸν Ἑαϊάοι, 
Ι,οπάοῃ, 188]. 8 .νοΐϑ. ϑνο. 

ΤῆΘ ἕοσπηοσ οὐϊείοη οὔ (ἷ6 Οτοεῖς Τοδίδιηοηξς δρροασοὰ ἴῃ 1826, δηὰ ἴῃ εἰ 8 πον οἀὐϊέξοι [86 
ὙΟΥκ ἰδ σΡΟΔΙΪΥ ἱπιργουθὰ. Ὑπὸ ἰοχὶ ἰ5 ἰμαῖ οὗὁἩ ἰδ οὐΐὴο Ῥῥγίῃοορβ, αἱ ἴλ6 ἔοοϊ οὗ Ὑ]ιῖοδι ἀχὸ 
χη ἰοϊιοὰ {86 ῥσίῃοῖ 4] ναγίουβ γτοδάϊ ηρ; δηὰ Ὀοΐον (8.686 ΔΓΘ ρ]Δοϑ οορίοι!δ ΟΥ Εἰ δ], ΡΒ :Ἰοϊοαίςαὶ, 
δὰ οχρίδηδίοσυ ποίδδ, ἱπ πρὶ δὴ, βοϊοοϊοά νντἢ στοαὶ οατα ἴτολ Βδρμοὶυδ, ἔγρκο, Ραϊαϊτεῖ, 
ΟΠ] υβηοῦ, ἘοΘΘητΩ ΠΣ, δη ἃ οὐ μοῦ βῆ ληερδαν οτοίση οὐ ἶοβ. Αὐλρὶο 86 Πδ8 τηδᾶο οὗ 
Βίϑιορ Μιὰάἀ]οιου 5 Ττθαϊίδο οη {πὸ ἀοοίπηε οὗ [μ6 ατοεῖς Ατιΐς]ο, δῃ δυδίσδοὶ οὔ πο ἰ5 ὑτο- 
Βχοὰ ἴο ὑμ6 ἄγει νοΐϊαπιθ. Ὑογθαὶ ογὶ ἐἰοίϑιῃ 18. δῖδο ἱπίσοάυςεὰ, ἰοχζοίοΣ ἢ οὐδεγνδίίοηδ οὐ 
πὸ Οτθοῖ Ἰάΐοπι ἔγοπι Ὑ ἰζογαβ, οαὰ [Π6 ΕΠ ρ868 ἔστοπι Βοβ, δῃὰ οἡ {πὸ Ραγίίςθβ ἔγοιι Ἠοοχετϑοσι. 
ΑΒ ἴθ ποίθβ8 οὔ ἴδι6 ἀοερεὶ οἵ δι, ΜαίίμοΥ ἀγὸ 7.1} δηὰ Ἴοορίουδ, (6 γῸ γγἃ8 1688 ὨΘΟΟΒΔ ΤΥ ἴῃ 
ΤΊΔΗΥ ἰπϑίδηςθ8, ΘΒρΘΟΐ Δ γ ἰπ (Π6 ΡΔΓ4116] ρϑββαρϑβ, ἴογ (86 8δ8π|6 Ἔχ ϑηάϑὰ τηοάθ οὗ {ΠΠπδίγωςῖοα ; 
υυῖ 8 γοαᾳυθηΐ τοίθγθηοθ 8 πιδθ ἔγοπὶ οὔθ ἴ0ο {9 ΟἾΒΕΣ; δηὰ {Ππ8 1.6 δίπμάθηϊς 8 ἱπάποοὰ ἴο 
οοηδι)ῦ δηά ἴο σοτηραγο [86 Ὑἢο]6 ὑοὰγ οὗ δΔῃηποίδι!οῃ, δηὰ ἰ8 τί ογ θη δ ϊοὰ ἴο ΕΣ τόσ ἀπγδοϊΥ 
οἢ Εὶβ πεἰπὰ {Π6 τοδυϊὲ δηὰ ἔγαὶξ οὔ ἢ18 ἰηἀυβίΤΥ δη γεϑοᾶσοῦ. Τχο Δίαρϑ οὗ πάτα δἀδριοὰ ἴο 
ἴπΠ6 (ἀοΒρ6] Ηἰδίογυ δηὰ οὗὨ ἰιὸ Ττγανοὶβ οὗ {86 Αροβί]οδ (ὑοΐϊῃ ςορίοά ὈΥ ρμοτιτηϊβδίοι ἔγοπι (86 
Μαρϑβ {ἰἸυδίγαϊςς {Π|0 ΘαΥ]ογ οαϊεῖομδ οἵ (ϊώ τοῦτ), τὴ ατϑοὶκ δὰ Επρὶδὰ Ἰμάοχοο, οοδ τὶ - 
Ὀπῖθ ἴο Θδηοο ἴπ6 υἰΠΠΠὴγ οὗἁὨ [15 οαὐϊίοπ. 

6]. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΛΙΑΘΗΚΗ. Τμα Οτοοῖκ Ταβίδιηθηϊ ; τὶ ἘΠ ρ 58} Νοίθ. Β 
(6 Βαν. Ἐάναγὰ Βυπτον, ἢ.Ὁ. Οχίντα, 188]. 2. νοΐβ. ϑυο. [ϑυθδεβοαυδηΐ 661" 
το 8 ἴῃ οπδ νοΐ. 8νο.} 

Τῆς ἰοχὶ οὗὨ Βίδπορ []ον 8 οὐϊἰοηκ, ππιοῖ δί Οχίστά, ἴῃ 1828 διὰ 1880, ἰ6 Δἀορίοα ἰπ τιΐς 
οἀϊτίοη οὗ {πΠ6 Οτοεῖκ Τοϑίδιηθηῖ. ΤΏ αἰνίδἰοηβ οὗ σμδρίοτβ δηὰ ὑοῦθο8 δύο ἴῃσγονῃ ἱπίο ἴδ0 
τηδγρίη, ἴῃ ὙΠ] οἢ [86 ὑαλοον Τοίεγθης 68 οὗ ΟὉγοΘ! ]6θτ18 ΓΟ ρυϊπίθὰ δ ἃ ὙΘΓΥ οδγοῖα] σον ἰδίοη 
οἵ ἴ86πι, ν ποῖ ϑηδοϊοὰ Ὅν. Βυτίοπ ἰο ἀοῖθεϊ πυπιθγουβ ογτοῦβ. ΤΏο86 οοττοοϊοα ταδγρίηδὶ 
ΓΟίογο πο 68 ΔΓ ΥὙΘΥΥ͂ ΨΆ] 8016, ὩΟΐ ΟἸΪΥ 88 Ροϊπίϊηρ οὐκ {Π6 ρδγ8}}6] βϑδβαροθ ἱπ (86 ἴσους αοδρεῖβ, 
ὑὺὲ «ἰβὸ 88 τἀ ΠΕΠ}Ὺ βανίηρ ἴΠ6 ἰπϑογίίοη οὗὨ 4 ποίθ, ἤθγα δ αὐποϊδίίϊοη 198 τηδάθ ἔγοπι [δε Οἰὰ 
᾿Τοθίαπιοηΐ, ΠΟ ἀοθ8 ἢοὶ γϑαυΐγθ δὴν ἡιγί μοῦ ἢ υϑἰγαῖοη. 6 ον (Π6 ἰοχὶ δζὸ ρἱδοοὰ {86 
ποῖθ85, Μ ὨΪἰσὮ ([Π6 Θά ΓΟΥ δέδῖ68) “δ οδ᾽ου]αϊθὰ Ὁ ἔπ 080 Ῥβγβοηβ ὙΠῸ ἃζὸ ποῖ γοδάϊησ (ἢ9 
Οτοοκ Ταβιδπιθηΐ ον 1Π6 γϑῦ (ἰπ|6, Ὀὰΐ ὙΠῸ 885 γοῖ ἢδνο 1{{|180 δοαυδὶ πίδηςο πΠῚν [ἢ ἰἸαθουτγθ ο 
ογἰ ἰοαὶ οοπηπιοηξαίοτα." (Ρτγαοΐῖ, ῥ. 111.) ΤΏΘΥ δΓῸ ῬΑΓΟΥῪ ΟΧρδηδίοσυ δηὰ ΡΒ]]οϊορσίςδὶ, δά 
ῬΔΓΟῪ οτἰ τς] οα {86 ναγίοιιδ γοδάϊῃρϑ ὁσουγτίπρ ἱπ ἰδ0 ΝΥ Τοδίδιιθηί. ἴῃ ργορδπης ἐμ680 
εὐεἰσαὶ ποῖδα, Ὦγ. Βατγίου δχδηιὶηϑα ἴογ πἰπιϑοὶῖ, τ᾿ ΠΟ 814}} ἰδῦουΣ δηὰ διίζοηζίου, [6 οορίουβ 
τηδίοτί οἶδ ἩΔΙοΒ δὰ Ὀθθη οοἰ]θοϊοὰ ὉΥ τὶ ΕΒ ΌΔΟΙ : δηᾶ, δῖον ποϊζυΐηρ 186 ονϊάθηοα δὰ ἀυςοὰ 

ἴο ὉΘΑΓ {π18 ἴῃ πιά, ἴο ῥτγουθηΐ οοπβιδίοη ; [τὶς οου]ὰ ποῖ δτῖϑθ, ἃ8 Οοὰ. 834:- Οδ]]θμ αὶ οοαῦ- 
ἰδίῃ 8 ΟἸΪΥ ἴπ6 ΟΟΒροἾ8, ΟἸδγοπιοπίδητ ΟὨΪΥ δὲ. Δα} 5 ἘΡί 8.168. 

1 Τμδὶ [ΔΟΒ πιδηπ᾿5 ϑαἀϊτίοη οὗἨ 186 Νονν Ταβιδπγθηὶ “ ἷθ ποῖ δἀδρίθα [0 ΟΥ̓ ΏΑΓΥ͂ 86 (Ρτοῖ, 
ΤΒΟΪυςΚ σοπιαυκ 8) “19 ουϊάθης ἤτοπι [86 (Ο]]ονγίῃ ; ΘΟΠΒ᾽ ἀΟΓΔΕΪΟῊ8 : -- 

“ Εἰϊγβῖ, ϑίποθ ἴῃ 6ΓῸ δΔ΄ΓῈ 80 [6 ὉὟ οοάΐοθθ, ἢ] ἢ τὸ Ἡτιἰίθη ἴῃ υποὶδὶ οἰσβοίογα, πὰ ὅτ Ὠγθ- 
βου δα θηίγα, δοβιηδηη ἢ 88 ὈΘΘῃ ΟὈ] ροὰ δοπιοίίπιοϑ ἴο δάορὲ τοδάϊηρβ ᾿ς ἃτο δυϊμογιϑδά 
ΟὨΪΥ͂ ΌὉΥ 8 δἰηρίο οοάεχ. Τθυθ 6 888 σίνοῃ ἴΠ6 ὑγο]6 ἰθχῖ, ἔγοπι ἔπ Τουτι ἢ (0 πὸ ἐνὶ ἢ 
ςδαρίογ οὗ 2 Οοτίπι ίδῃ8, δοοουΐηρ ἴ0 πο οἵαν δυϊ βου ἐγ {μΠ8η ἴδδὶ οἵ Οοάοχ Β., δὰ 186 νι ποὶθ 
ἰοχὶ, δῸπιὶ Ἡοῦτονϑ ἰχ, 14. ἴο ἴΠ6 ϑῃὰ οΥ͂ [π6 Θρίβ[]6, ὁυ ἴμ:6 ὈΔ818 οὗἩ Οοάεχ Α. πιογοῖγ. [Βαϊ 
866 ἅδόνο, ᾿. 18δ., 88 ἴ0 ἴπΠ6 σπμαγδοῖογ οὗ (818 σδεεγέϊοπ οὗ ΤὨΟΪοΚ. 

“ἴῃ (ἢ βοοοῃὰ ρ͵Ϊδοθ, 41} [86 πιοδὲ δπέίθης οοαΐςαβ οοπίβϑειι βοιηϑεπι68 Π.6 ΒΆΠῚΘ ἜΥΤΟΤΕ οὗ (86 
σοΡΥ Ϊβὶ ; δηὰ [8688 ΘΥΓΟΙΒ ΓΘ ἐμπογοΐογο δἀορίοα ὈῪ 1δομιηδηη. Τθυβ, ἰη ΕρΡἢ. 1. 15., 186 
ὙΟΓὰδΒ τὴν ἀγάπην ΓΘ ΟΠ 6. [Ιη Ηοῦ. νἱ, 14., ἰηδίοαὰ οὗ 5 μήν {Πι|656 πη Δ υϑοΓὶ ρί8 ἰπϑοσὶ εἱ μήν. 
(Βι ΠΟ οοα ὅδογα. νοὶ. ἱ. ῃ. 884) 
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ὉΥ δἷπι ἐπ ἔλνουσ οὗ δὴγ ραγίἰσυϊασ στοδάϊηρ, Ὦσ. Β. ποίοὰ ἄονγῃ 411 ἐδο ναγίδιΐοῃβ ἔγοπι 188 
τόοοϊνοά ἱοχὶ, πνιιΐςῖι ϑϑοτὶ ἴο δνο ἃ πιδ)οσὶ ἐν οἵ ἀοοππηθηΐδ ἰη (μοῦ ανοῦσ, ΤΤδθ πιοδῖ γοιηδγὶ- 
αὐ] γασί διίοῃβ δ΄θ δὶ ΠΙΡῚῪ δἰδιοὰ ἱπ (6 ποῖθϑ: Ὀπῖ, ἰῃ Βαηάγοἀδ οὗὨ ἱπδίδῃςββ, ὙΠ ΠΘΓΟ ἴΠ|0 αἰ Πδσ- 
Θῆς6 οοῃϑίβία ἱῃ ἴπ6 οΟἸ]οσαίίοη οἵ Ἡογάβ, ἱπ [86 δα ἀϊιίοη οὐ 186 οπίϑαίοη οὗὨ ἴπΠ6 ἀτγίϊοϊθ, [μ6 βδιὉ- 
διἰταείοη οἵὨ δε ἴοῦ κων ἄς. δτο., Ὦν. Βυγίοη [68 ποῖ {Ππουρῶϊ δ ὨΘΟΘΒΒΩΤΥ [0 τηοῃτίοη ἴδ γατγία- 
(ἰοῆ. [ἢ δ᾽] (88 οδδθ8 νυβίο δ λαδ ποίοϑὰ, {86 γασίουδ γτοδαϊῃρ ἰδ ὑγουδοῖϊν ὑπ πο ἢ οὐρπῖ 
ἴο ὕὉο δά υνλιἰθὰ ἰπίο ἴΠ6 ἰοχὶ. Ὑπὸ ἀδίοβ, νον ἢ6 85 (ο]Ἱοινοὰ ἰῃ {86 Αοἰδ οὗ [16 ΑΡοΒῖ]685 
δυὰ ἰὰ διτδησίης ἴΠ|6 δροδίοϊ!ς δρίδι165, αἱ ΗΓ ἔγοπι ἔμ 066 ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ δοριθὰ. Ὦγ. Β. 88 δέδια 
Βιῖ8 ΤΘΒΘΟΠ8 [ὉΓ ργοίδγείης (8 οἰ γοπο]ομὶ 8] βοθθπιθ ἐπ "ΚΑ Αἰϊοπιρὶ ἴο δϑοογίδίῃ ἔπ Ογοπο- 
ἸΟΩΥ οὗ 80 Αςἰδ οὗ {0 Αροβι!οβ δηὰ οἵ δι. Ρδυ}᾽ 5 Ερίϑι1686᾽" ([οπάοι, 1880, ὃνο.), ἰο σι Βῖολ 19 
ΤΕΔοΣ ἰδ ὨΘΟΘΘΘΟΓΪΥ τοίθιτοὰ, πο νΟῪ υϑδοίυϊ ἱμάθχον ἰογιιϊπδὶθ {Π||8 οαὐϊξίοι οὗἨ 89 Οτεοῖς 
Τοκίαπιοπΐ : νἱΖ. 1. Α 1ἰδὲ οὗ (16 πιοσὶ ΤΟΙ ΔΙ ΚΑΌΪΘ ατοϑοὶς ἰθυτῃ οχρίδί δὰ ἰῃ ἴΠ6 ποίο8; δυὰ 
2. Αἢ ἰηάοχ οὗ ἔλοϊβ δηὰ ρσοροσ βδπιθδ. ΤὍθ ΓΥΡΟρΤΔΡὮΐοΔ] ἀχοοπίΐοι οὗ ἐμΐ6 οὐ! ἢ ἰ5 δίῃ ρυ- 
Ἰδσὶγ Ὀδδυ Ὁ] διὰ δοουγαῖο. 

62. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τμα ατοοὶς Τοβίδυιοηϊ ; τὶ ΕΠ ρ 88} Νοῖδβ, οὐ εἰσὶ, 
ῬΒΙΙοΙοσίοαὶ, δὰ Ἵχοροίῖοαὶ. ΒΥ ἴδ Βον. 5. Τ' Βυοομεικυν, ἢ.Ὁ. Οδαινθγι ρα 
δηὰ ]οπάοῃ. 1882. ϑδϑοοοῃὰ ἘἙδίμου, Ιοπάοῃ, 1886. (Βοργίηἰοὰ δὲ Βοβίοῃ, 
Μαβϑδοβυββοί.5], ἴῃ 1837.) Ταϊγὰ Ἐδπίοη, ᾿μοπάοῃ, 1839. 2 γ0]5. ϑνο. Εουτγίὰ 
ἀϊίοπ, 1841. ΕἾΔΕ Ἑαϊπίοη, 1848. 2. νο]8. 8νο. λρβουιει οαἰιϊοηβ ἴῃ [0]- 

Ἰονγΐηρ, γοαγβ. ϑυρρΙομλοηίδὶ νοΐ. οὗἩ ποίοϑ. Νιιπέ Ἑαϊπίοη : σονιβοὰ, 1866.1 
ΟΥ̓́ΓΒα ΕἸΝ5Τ οἵ ἴδοδ6 οὐϊίίοι οὗ πὸ ατοοῖς Τοδίδιπθηΐ, ἰμΠο Ταχὶ ἰδ ἃ πον Εϑοδηδίοη, Τοττηϑᾶ 

οα 86 ὑΔ819 οὗ ἐμδὲ οὗἨ Β. Βίορμοηβ, δάἀοριοϑὰ Ὁγ Ὦτ. Μ|)1, ἔγοπι συ ΐς ἢ ἴΠπθτρ ἰ8 πὸ ἀονίδἰίου Ὀαὶ 
οὐ ναί [86 οὐΐίοῦ τοραγάθὰ 88 ἴΠ6 [Ὁ]]6δὲ ονϊάθηςθ ; δυο δ᾽ ἰογδίοῃδϑ ΟῪ Βαυΐϊηρ ὕθθῃ ἰηΐγο- 
ἀπορὰ 88 γοϑὲ οὔ ἴΠ6 υπὶζοὰ δυι μοῦ υ οὗ Μ88., Ὑεγείοηβ, Εδίμοτα, δὰ ϑαῦὶν ργϊηϊϑὰ εἀϊ(ίοδδ ; 
διὰ πος ἢ μᾶτὰ ὈΘΘῺ δἀορίοὰ ἱπ ὁΠ6 οἵ τιοῖθ οὔ {86 οτἰΐολὶ οὐἰϊείουο οὗ Υ̓ οἰδίοἰπ, Οτι οδυδοδ, 
Μαιιδοί, δηὰ ὅς. μοὶχ. Νοιδίηρ δ Ὀθθη οὔὐδιϊοὰ ψΠ]ς ἢ ἰδ ἰοπηὰ ἰη [86 ϑιίορμδηΐς ἰεχὶ: δυς ἢ 
ἩΟΓὰδ ΟΟΪΥ 85 γα, ὈΥ ἴ86 ΔΙπιοϑὲ υπΐνογβαὶ οοηϑοηΐ οὗ οὐϊΐοτ δηὰ οσὶ εἰςβ, τοζαζάθὰ 88 ἱπίδγροϊδ- 
ἰἰοπ8 Ὀοίπς Ὀἰδοϑαὰ νει μὴ πὶ ἀἰδιϊ πο] πιαυκοὰ Ὀγδοϊκοῖθ, ΠΊΟΓΘ ΟΣ 1085 πο] δῖγο δοοογάϊῃρς ἴο [ἢ 9 
ἄδομτοο οἵ δυβρίςΐου διἱδομοὰ ἴο {89 τογάβ. Νοιμίης μδ5 Ὀθϑὰ ἱπδογίϑα πὶ οα 1Π6 δδῖηδ ὑγο ΚΒ 
ΔΌΪΠΟΥΥ ; δηὰ ὀνθ ἴδοϑὸ τοσὰβ αγὸ ἱπάϊοδιϑθὰ 88 ᾿μϑοσίοηδ ὈῪ Ὀαΐηρ ὑγίῃϊθὰ ἰῃ διαὶ ον οἢδ- 
Γδοίοσβ. ΑἹ] δ᾽τεσοὰ γοδάϊηρϑ ( πἰο ἢ δγὸ οοπιραγαίνοι Υ ἔϑυσ, δὰ Φ ΘΏΘΓΑΙΪΥ (ουηά ἰῃ 186 ΕΛ ἰΐο 
Ῥῇμοθρ8) δᾶνὸ δδίθυθκα ρτοῆχοά, [86 οοπηπλοι σοδάϊηρμα Ὀοίηρ ἱπάϊοαιοα ἴπ 186 Νοῖεβ. Απὰ 
ΒΌΓΒ γοδαϊηρθ 88, ᾿που σὴ Ἰοῖδ υηϊουοπμϑὰ, ἃσὸ ροηογα ἶἷν τουρσὶ 0 πορὰ αἰοσαϊίοη, βαν δ 
Οὔ 15. ρτοῆχοά. [Ιἢ 411] οδβοθ ἔπ ΓΘΘΘΟΏΒ [Ὁ δὴν ἀσνίδιίοη ἔγοπι ἴμ6 ϑιορμδηΐς, ΟΥ Θοπ ΠπιοΏ 
ἴοχῖ, δτὸ κίνοῃ. Τθαδ, (86 γϑδοσ ροβϑβ68865 (6 μὴ βπανασν οὗ μανΐηρ Ὀοϊίι ἰοΘχῖβ ρῥ᾽δορὰ ὈσίοΓγΘ 
λυὲπι, 86 οοπηπιοη ἰοχὶ δηὰ ἴπ6 οογγοοιθὰ ἰοχὶ, οοηδιἐευεΐηρ, ἰδ ἰ5 οοποοϊνοά, (86 ἔστι ατοοῖς Υ}- 
ξἅῖθ. Το ρυποίπδιίίοη δᾶ8 Ὀδοῃ ποδὲ σδγοί ΠΥ σοττοοϊθὰ δηὰ δα] υϑιϑὰ, δῦ ἃ οοπιραγίβοῃ οὔ 
841} (π0 Ὀεϑὲ οὐϊοηδ. Τὸ ϑδο ἢ νϑγδο ἰδ δαὈ]οϊ 6, ἰῃ 186 ομίεγ τηδυχίπ, 8 δβοϊοοῖ Ὀοὰν οὗὨἨ ρϑγδ!]6ὶ 
τοίδγδῃοοθ ἔγοιῃ ΟἸγο Θ ]Θ8᾽ 8 οαὐϊείοη οὔ (80 δὲν Τορίδηγοηίς, [86 ὑκπέν τηδγχίη Ὀοίης δρρτοργί δἰ οὴ 
ἴο {86 πυπ. 0615 οὗ σμδρίογβ δηὰ νοσβεβ. Το οἰϊδομδ ἔγο 186 ΟἹὰ Ταβίδπιθηϊ, ἴῃς νογὰβ 
ΟΥ̓ ΔΩΥ ΒρΟΘΔΚΟΥ, ΔΙῸ ΟἰΘΑΓΥ ἱπάϊοδιθὰ ΌΥ̓ ἃ ροου αν πιοὰθ οὗ ρῥγίεϊτίης. ηάεν 86 ἰοχὶ δγθ 
οορίουϑ ποῖθβ (πιοϑ}γ οσὶ χζίηδὶ, ὑαὶ Ρδυιγ ἀοτνοά, σῖτα δοκποπ)οαρτηεηὶ, ἔγοπι γδγίουϑ (οπὶ- 
τιρηϊδίοσθ, δηοϊθηῖ δηἃ σῃοάθγῃ.}) σοΟΥρΓ δ πμδίονος σοδρθοῖδ 89 1ηϊεγρτγοείδιίοη, οσ ἰθπὰβ ἴο 
Θδίδὺ} 188 1:6 σταιαγηδίϊοαὶ δοῆϑο. [Ι͂ἢ 8686 ἰδ)9 οἀὐΐϊίοτ ὃ 85 ὁμάεδνυοιγοὰ ἴ90 πὶ σοπιργεβθηβνθ- 
Ὠ688 ὙΓΓΓΒ ὈΓΘΥΤΥ, 80 88 ἴ0 ὍΣ. 006 οοῃαϊδίοης Ὀοὰγ, ἰῃ ορίίοπιο, οὗὁἨ Ἔχεις δὶ δπά Ρῃ])οϊορχίοδὶ 
δηποίδιίοη, οὗὨ Ὑγ οἷ 18.6 τηδίοῦ (ΥΟΥΥ ΘΔΓΟΥ ἀϊχοδβίθα) ἰ8, ἰθ ἐϊ8 ζϑῦθγδὶ ομιδγδαεῖθν, οἱθ- 
ΤΏΘΠΙΑΤΥ͂, δὰ ἱπίγοἀποίουυ ἴο {Π|6 ἸΑΓΡῸΣ ΠΟΙ ΠΙΘΠΊΑΓΙΘ8, οβρθοίδ!ν Ὠτ. ΒΙοοπιᾶθ! ἀ᾿5 Ἐδοθῃδίο 
ϑυπορῖιοδ Νονὶ Τοδέδπιθηϊὶ, ποιἱσοὰ ἰῃ ἃ δυυβοαιθηΐς ρᾶροὸ: δηὰ ἰξ Διτίογ βνδίθπιδες!}ν ἱπαϊ- 
ςοδῖοθϑ ἵπο ἱπίογργοίδιίοι οὗ οοπέτονογί θα ρϑββαροδ; Ὀοίηρ οδροοὶδιν δἀδριοὰ ἴο ἐΠ6 υ86 οἵ δοδάθ- 
τηϊοδὶ δίυάθηῖβ δηά οδπἰἀδίθϑ ἕοσ ἐμ βδοσχοὰ οἐἕος, (μβουρὰ ἰπίεμἀϑὰ 4180 85 ἃ τη δημδὶ αἰτίου [ῸΣ 
1Ποο]ορίς δ] τοδάογβ ἰῇ ζΘΠΟΓΑΙ. 
ΤΏ ΒΕΟΟΝῸ Θαϊεοη 8 στο ΕΎ δη]αγροὰ δηὰ ἱπηργονοὰ; {86 ἰοχὲ μανίῃρ Ὀθθη γϑ- οχδπιϊηρὰ 

δηὰ εοοτγοοῖϊθά. ΤὨΘ ρυποϊυδίίοῃ νγγ8 ἀ ΘΠ του ἰϑοὰ, δηὰ ΟΥ̓ Θη]ατρίπρ ἴπ6 5126 οὔ {π6 ρβζ6 
τσοδ ὩΘῊ ἱπιροτίδηϊ οτἐἰοδὶ δὰ Ἵχοζοιίο δὶ τπδίῖεῦ γγὰϑ9 δ ἀθὰ (διπουπίϊηρ ἴο 160 ραρεβ), 
ἱποϊυάίηρ οοῃοῖ80 ἱπἰτοἀποιοη8 ἴο {Π}9 δον γαὶ Ὀοοΐ οἵ ἴπ Νονν Τοδίδιηδπὶ δά οορίουϑ ἰπηο χοῦ 
οὗ γϑοκ πογάβ δῃὰ βῆ γαϑαβ, δηὰ οὔ [6 πιδίίογε οχρί δηθὰ ἰῇ ἴπὸ Νοῖθϑ. 7810 βαδγιηοην οἵ ἴἢ9 
(ἀο5Ρ6}6 ἐδ γοργεϑεπίθα ὈὉῪ ἃ ὑδΌυ δι δυπορβὶϑ οὗ ρδσαὶ ] 65 ἰπ [86 πιαγχίῃ, βιῃουγίηρ δἰ ὁΠ6 ΥἱθοῪν 
ψδὶ ρογίο}8 οὗἁ ὁδοῖὺ: ὐοδροὶ ἄγὸ ὑϑου δῦ ἰο [δ΄ (ἀοδραὶ ΟΥ ΔΙῸ ΘΟΙΠΓΏΟΣ 0 ἴπ6 οἴ οΓΆ. 

Μύςἢ 885 δὰ ὑὕδθῃ ἀοῃθ ἰῃ ἴθ πο ργοοϑάϊης ἱπηργοϑδίουβ, [ἢ6 ΤΗΙΒῸ οὐϊίοι, πο ἢ ἰ5 5ἴ6- 
τοοῖϊγροά, ἰ5 γοῖ ἐγ Ποῦ οπ]αγροὰ (τ 6 οχίοῃϊ οὗ ποὶ 1655 ἴδ δὴ 200 }» δῃὰ υϑγὺ τηϑδίθ- 
ΤΑΙ ἱπιρτονοά, ἴῃ δὰάϊίουῃ ἰὸ δΐ8. οὐγῇ γοβοᾶσομοβ, Ὦγ. ΒΙοοιηβοὶὰ δδ5 δνδι]οὰ ᾿ἰπιβοϊ οἴ 
νδυουβ δὰ ρ ρ 8.10} τ0Γ 86 ἱτηρτονοιηθοϊ οἵ Β18 σόσκ, ψ ϑίο ἢ ἴῃ 18 ργοϑϑηὶ δἰδίθ ὀχ! υἱ 8 ἐῃ 9 
ΤΟΘΌΪΣ οὗὁὨ [06 ΔΌΟυΓΒ οὗ 41] ργοοθάϊης οὐ εἰς] οἀϊΐοτα οὔ {89 Νονν Τοδιδηγχοηῖ, 89 νν6}} 849 οὗ 
ἘΝ ΟΥ̓́Ώ ΓΟΘΘΑΙΌΒΟΘ [ὉΓ ΤΏΟΤΘ ἘΒΙΓΕΥ͂ γοᾶγθ. ΤΏΘ [Ὁ] Οἱ δίο ἴΠ6 Ἰοδάϊηρ ἐθδίαγες οἵ τι ὲ8 
Ἰοη : --- 
1. ΤΏ Τοχὶ πδ8 δραίΐη Ὀθθῃ σΑγοί Υ ἀχδπιϊηϑὰ διὰ θη 4}}γ 1 δος 19ἀ, 50 86 ἴο ἔογπι --- πῃ οἶεςς 

-τ ΠΟῪ γοοθηβίοῃ ; ὙΓΒο ἢ 8 80 Οὐηδίγαοῖοαά 85 0 Γεργοϑοηΐ ὈοΟΐὰ ἘΠ 6 οοπιπτοη δηὰ (86 οοττοςιοὰ 
ἰοχὶ, δηὰ δὲ [80 ΒΆπ|6 {{π|0 δάνοτί δ ἰο [π0 γατγίουβϑ ἰϑχίδ ἑοστηθὰ ὉΥ (6 Ὀθοὶ ἀδαλαενν Ἔοτἰ τς] 
θάϊιοτα, Ἔβρϑοίδιν ασίοδυδοι, Μαιμωὶ, δηὰ ϑοιοῖζ. ὙῈῸ σοδάΐϊηχο οἵ τ. 8.80} 58 ἱεχί, σβεῶ 

1 [Βαϊ 508 Ὀθὶονν 85 ἰο {86 κέπελ οἀϊ(ίοη. 
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νασγίης ἴγου (Πα οἵ 86 μεοϑαηΐ οὐϊέλοη, δ’ ἴῃ πο οὐ 41] ποία. Τὸ ρυποίπεοιοιη [τπΛ0 
Ὁδδη τ μας τονϊθοά, δῃ ἃ νδχείοιιϑ ἐπιργουθιιθηδ δᾶνο Ὀθ66α ἰπίτοά ποσί. 

2. Τί ΤΑΌσΪΔς ῬΆΓΑ]16}8, γοργοδοη πο [816 ὨΔΙΙΏΟΩΥ οὗ {86 ΤΌ0.Σ ἩΔοΝ δὰ οὐ σίμ δι 
Ὅδοη ἀογί νοά ἔγοτη Ὦτ. γαίοτ᾽ β οὐϊιίΐίοη (ποιϊϊεοᾶ ἴῃ Νο, 47. Ρ. 698. ν, αν Ὀθθῆ στϑιοοϊ δι οὰ 
δηὰ τον ἰϑοὰ, δπὰ την δἰ ἰϑγαιοηβ δανὸ Ὀδοη ἑηἰτοὰυοορά, οἰ ποτ ΟΥ̓ [86 γοΐροναὶ οἵ τοίδγεποδα 
ὙΓΙοΝ τοῦ ποῖ δἰ ογ ῥδσδ!]οἷ, οὐ ΌΥ ἴῃ ἱπίγοδυαςεου οὗ πο δῃηὰ ἱπιροτγίδηϊ Ῥδγδὶ]εὶ τοΐεσ- 
Θῇς68, ον ἀογί νοά ἔγοσῃ ἴθ ον. Εὐτταγὰ τοδὶ δ “ Ηδιτηοηΐδ Εν δηρο οι," δηὰ “ Ὁ δβογ- 
ἐδιϊοπβ. Απὰ (δΠ6 Οο]]οοξίοη οὗ Μαγχίπδὶ Βοΐδγοηοϑα ἰπτουσμουῦυί [86 Νοὸν Τοδίδιιθηὶς 45 Ὀδαα 
ταδί ἢἶγ οοττοοϊοά δπὰ ἐπηρτονθά. 

8. Βαϊ {86 οἰίοῦ σδηρο νὴὰῇ}} Ὀ6 Τουπὰ ἰπ ἴπ6 Απηοίδείομβ. Απιορ δ 68, (ἢ Ογέξοαὶ Λοέοε 
ἘΠῚ ΕΤΕΜῚΣ ἰπετθανει ἰῃ πδυῖρος, προοῖα ὉΥ ἃ ρμαιφοίιδὶ σαοίογοωοδ ἴο Ὦσ. βομ οὶ Β οὐϊείου οὗ 
[80 ἀτοοῖς Τοδίδαιθης (ποιἱοοά ἰῃ ̓ . 700. Νο. δ6δ.), [86 τοδ}18 οὗ τδοδϑο ἰδθσαγα, ΔΆ ΤῈΣ 88 ἐδ ργδο- 
εἰοαῦϊο, τὸ ἰαϊὰ Ὀεΐογο [π6 τοδάοσ. Το Εἰ σερείίοαὶ Δοῖεα αν τοοαϊνοὰ δαμδὶ διϊθαξίου, δηὰ 
ΠΟῪ ΤΌΤ 8. ρΟΓΡΟΙ Δ] ΟΠ ΠΙΘΏΓΑΓΣΥ ἴῃ δρίζοση ; ἐπ ψϊο [86 σρίηΐοιδ οἵ τΏΔΩΥ ἩΤΣΟΥΘ ΔΙῸ οοῦ- 
ἀοηϑδά. [ἢ ἴδπο80 ποΐθ8 ΠιΠΙΟΓΟΙΙΒ ἰοὶ οομδίγιοιοιδ ὅσο ἰηἰτοἀπορά ἔγοιι διαρείκαιὶ Ααίδοεα, 
Ὀαδίά 65 δοῖ29 δβοϊϑοῖ οἱ υοἰἀδιίοηϑ ὕὅομι Ἑδυθίηΐοαὶ Ἰ τίϊοσα. Τθο Οἰοεεαγίαὶ Δίοίει, (.6 οὐοοῖ οὗ 
ὙΠΟ ἢ 5 ἴ0 66 Δ Ὁ} 88} οὐ 1] πδίγαΐϑ ἴΠ6 δθῦδο οὗ 8]} τοδὶ]γῪ ἀἰδῆςυϊ: τοῦδ οὐ Ῥῆγαδοα, ἃσὸ τοδάθ δὸ 
ΟΟΙΏΡΓΘΏΘΙδΙγΟ, 88, τὴ ἢ ἰὴ δἱἀ οἵ ἴ Οτοοῖ ἱπάοχ οἵ πογὰδ δῃη ὰ ρῆγσγδδο οσρίδίῃοά, ἰο σοοάοσ ἱξ 
1688 Τγοα αΘΏΕΥ ΒΟΟΟΦΘΑΙΥ ἴογ 106 δἰαάοῃέ ἴο τοΐοσ ἴἰὸ ἃ ἱοχίοοι. 

4. Τιοῖ Ρ ΐοαὶ ὁχϑουιίοη οἵ μὲ οἀϊιίοη οὔ (μ6 Οτοοῖὶ Τοδίδηιοης ἰ8 Ὀοδυ ] δπὰ οοῦ- 
τοοῖ: δηὰ 118 νδὶυθ ἰβ Ὠοῖ ἃ 11{{|6 θη Ββαηοϑοά Ὀγ 86 δα ἰἰο οὗ δὴ οπηιγοῖυ Νονν Μδρ οἵ Ρα]ε  - 
εἶπο δηὰ ϑυγίδ, τυ οἷ ἰ8 ρῥγοαδχοὰ ἰο {πΠ6 ὅγαὶ νοϊιπιθ. ΤῊΣ ΒΔ Ὑγδ οἢ ἱδ δἀδρίοα ἴο ἐΠΠυδῖταῖθ 
ποῖ ον ἴθ Νὲν Τοδίδιηθηῖ, Ὀὰϊ δἷδὸ {πὸ ὑγοῦ κα οὗ ἴδ6 6 Βιἱδιογέδη, δοδοριαπ, 886 ὈΘΟΣ 
ἄγανσιι Ὁ Μτ. Αὐτόν ἢ, ἤγοσι (ἢ ΤΏΟΤῸ τοοθῶΐ δηὰ ἱπιρογίδης δυιμογίεοδ, ππᾶοσ (δ.6 δροοίΐδὶ 
ἀϊτγεσιίοη οἵἉ Οοϊοηθοὶ [,66|.6. ᾿ 

ὕροη ἴδ6 τῖοΐο, νους ἀοργθοϊδιηςς [δ 6 πλοῦὶς οἵ ἐμ9 ἸΔΌΟΌΥΒ οὗ ργϑοθάΐηρ οἀὐΐίοτα, ἐδ εαἰγὰ 
οὐϊείου οἵ (6 Οτοεῖς Τοδίδιμθηϊς, ὈῪ Ὧν. ΒΙοοπιβοϊά, τὺ ΔῈ] ὑθ ἐπα δὶ [Ἰὰ 86 ορἱπίου οὗ 
Τθ0 ὉΕΡΣ. 88 ἴΠ6 τηοϑίὶ να] ΔΌ]9 ἐὸν ὈΪ  ᾽οα] δίιιάοηΐδ, ὑπδὶ 8425 γοῖ Ὀδοῦ ἰδουοὰ ἤτοι ἴ80 Ρεϑδϑα 

ἐπῖ8 οοππίτγ. 
ΤῊΘ ἔουτι δπὰ Δ} οὐἑἐἶοη 5 ἀγθ τοργίπίδ οἵ {μ6 (ἰτὰ, τ ἢ ἃ ἴδιν υπὶτπροτγίδηϊ οοττοοϊξίοιδ. 
[7186 ΝΙΝΤΗ οὐϊτίοη οὗ Ὦτ. ΒΙοοιιδοὶ᾽ 5 Οτθοκ Τοδίδιηθηὶ ἰ8 ἰῃ τῆδὴν τοδρϑοίθ ἃ γο - τουρῆξ 

ποῖκ. Απ οπάρφανουῦ ᾿85 Ὀθ6Ή τηΔθ ἴ0 τϑοοπδίγυοϊ ἔπ6 οΥἰ εἰς 4] τηδίογία δ, δηὰ ἴο ἰηϊτοάποο ἱπίο 
180 Ὀοὰγ οὗ δπηοίδιϊοῃ τσοβ τογο 88 ὑδίογο βοιὴθ οὗ 860 οἴδημα διθ εχρίδίηϑὰ ἱπ 186 
Ῥτοίδοο; οὐδοῦ πιυδὲ Ὀ6 Ἰοδγηθὰ ἔγοπι ἐ:6 νοτὶς ἰἰϑο . ΤῊΘ Ὑυίίαγ οὗ ΤΟΙΏΔΙΚΒ δ.Δ8 δίγοδὰγ 
ὀχργοεϑοα δὲ8 Ἴάρταδοι 88 ἴο 186 οτἰεἰοα] ορίπίοηϑ οὗ Ὦτ. Βίοοιοϊ ἃ (866 “ ΤΏΘ Βοοῖὶ οἵ Βενο- 
Ἰδιιοη ἰγαῃϑ αιϑὰ ἔγοπὶ (Π6 δηςΐϊθηὶ Οτθοῖκ Τοχὶ," [ηἰγοὰ. ΡῬ. Χὶχ---χχὶΐ.), δἷθ ΒΟΥ ΓΘ οδηδητγο οὗ 
ἴμοϑδ 80 αὐ ον ἔγοπι ἰπι, δηὰ [6 ποϑάἶθϑθ οοπἰθοΐυχοϑ τίο (ἸΠουσ ἢ δνοπθαϊν Ὑνὲ κρὸρϑ: ἰο 
4}} οοηΐδοι γ6) δ6 δοπιθίἑπη68 8 δηὰ οοοδδίομδ  δὰορίδ. ὁ Ἡτὶίοτ [88 δῇγοντι 
(“ Αοοουῃὶ οἵ Ρηπίοα Τοχὺ, ἢ ῬὈ. 262---264,), (αὶ Ὦτ. ΒΙοοτη 61 5 δἰδίοπηδηϊω 85 ἴο ἔπ ορίπίοεια 
οὗ οἰδοῖβ, 88 ἰο ποῖν οἰἰδίίοβ ἔγοῃ Μ53., δῃηὰ δὲ ἴὸ (86 τοδάϊηργε οὔ ΜΆΆ, (45 γίνοῃ ἰπ πδδὲ 
ΤΩΔΥ͂ 6 οΔ]|]οἀ {Π6 ΘΟΠΛΙΔΟΏ ϑοῦτοοδ οὗὨ ἰῃίοσεη δίῃ), γοααῖτο ἴο ὕὉθ ὀχδπιϊηθὰ οδγοία ΠΥ ἰῃ ΘΥΈσΥ 
4286. Α σεΐεγθηοθ Ὑ]]} δυῆῖοο πῇ Βουϊὶ τοροδίίηρ' 1μ656 (ΠΏ ρα, ἔαγίμον (πδῃ ἴο δδυ, ἰμδὲ 'π ρὸ- 
ΠΟΓΆ] ΓΠΟΥ͂ ΔΙῸ ῥμδὶ 88 ΔΡΡΪ]οΔ0]6 ἴο (86 π’πίδ οἱ οΏ 88 ἸΠΦΥῪ ᾿σοσὸ ἴο ποδ86 (πδὲ ρχοοοάοϑα, 

[πῃ ϑούδγαὶ ῃΐδοθθ ἃ ομδηρο οἵ ορἰηΐοη οὐ Ὦΐ. Βοος] 5 μαγὶ ἰ8 πηδηϊΐοδῖ ; δὰ (δὲδ ὀχρίδί 8 
ΒΟΥ δοι6 οἵ ἔΠ6 δῃηηποίδιίΐοϑ δΔΓΘ ἱποοῃδίβίϑῃηϊ ἰῺ ΠΟ ΒΑΡΙΕ οὗ ποὲ ἰῃ δοοοσγάδηρδ στ ἐδ6 ἰοχξ. 
ἴυ δι. Μασ Οοδβροὶ ἴ8ο ἰδῦυ αν ρδγα 615 τὸ τοϊδί θὰ, 116 ἰῃ 1Π6 ΟἾΠοσα ΕΘ. διὸ οὐ οὰ, Ι1ὲ 
δῃου!ὰ ὃὉθ τοπιατκοά, ἐπὶ ἴΠ6 ἰπθθθηοο οὗ Μτ. ΑἸίογὰ 5 αγϑοὸκ Τοδίδιμβοηϊ μ88 Ὀδο ἔδσ ἔγοῖλ 
510.8}1 ου [ΐ6 τοι 6119 οαὐἑείοη οὗ τ. ΒΙ]οοπιβεϊά.] 

63. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. Τθα Ὕἀτοοῖς Τοβίδιηθηῖ, ἡ Ὀγίοῦ ἘΠρΊ 8} Νοίοα, 
οἰ οεγ ΡῬΒΙ]ΟΙ Ομ αὶ δηὰ Ἐχρ] δηδύοσυ, δβρθοΐδ!υ ἑοσταϑὰ ὉΣ [86 86 οΥ̓͂ ὅοιοροο δὰ 
Ῥυδς δοβοοῖν, Δηᾶδ εαἷβθο δαδρίθα ἴἤο δόσῦυα 88 ἃ Ἷοῃνοηῃίθηῖ Μδουαδὶ [ῸὉΓ ρσοπογαὶ 
Ρυγροβθοϑ. Βγ (μὲ Βονυ. 5. Τ. Βυοονσιειν, ἢ. Ὁ. Ἰομάου, 1887. ΕὸῸ Ἑὰϊ- 
(ἰοη, 1846. 12η)ο. 

Ταΐδ οὐϊτίοη ἰδ δυονο ἵν ἀδδὶ χοὰ ἴοῦ (Π6 86 οὗ οο]] διὰ βοΐοοΐδ, δῃηά δἷοο ἕο δας 
ΠΘΓΔ] οἰυάοηῖδ, ὉΣΥ πῇοΠὶ 8 ἰδοῦ δῃὰ τροτο ὀχροηαῖνο οὐϊείοι πουϊὰ Ὀ6 πηδιοὰ. Τῆο ἰοχὲ 
δαὶ οὗ Ὦτ. ΒΙοοπιβεῖ 8 ἰαῦχο οοἴανο οὐξέίοη, Τμο ραποίυδιίοα 8ῶ6 Ὀδοῃ ταδὶ σατο ἢ Υ 

αἰϊοιημάοά ἴο, 80 88 ΠΙΑΓΘΕΙΔΗΥ ἴο αἰπιϊηΐδη 186 ἰδθουτγ, δηὰ ἔβοὶ δὺο 186 ὑτορτοδα οὗὨἩ τ8ὸ Ὀἱυϊὶς Δἱ 
δἰυάοηί. 9 ποΐοα, που ρἢ οοῃοΐδβο, ἃγὸ οἱϑδῦ διὰ βδιἱδίβοίουυ : δπὰ δ ἰηάοχ οὔ ἐπ Οτθοῖὶς 
υὐηδτῃ δὰ ῥγαϑοδ αχρὶ δηθὰ, οοποϊμ ἀθθ ἐδιὲθ οὔθδρ δῃὰ οοτησηοάϊους οἀϊίου οὗ ἐδο Οτϑεκ Τεοῖα- 
Πιθῇ . 

64. Νονυπι Τεδίδιμοπίαμι ατθοὸ δὰ ορίϊτπογυσα ᾿Ισοσυμι βάστα σοοθηβυϊὶ ΑὩ- 
ἰοηΐὰ8 δαύμανκ. Οὐ βεϊθοϊα ᾿θοϊοπιυμι αγιοίαίθ. Μοιδοδ. 1882. ϑνο. 

Τινὶϑ ἰ8 Ῥγοίοδοοά Υ ἃ πηδηῦδὶ οἀϊξίοη ἴον [86 πι80 οὗ δυςοῖ δἰυἀδηῖα ἰῃ {πμ6 Τ᾽ηϊνογαίείοο οὔ ΘοΣ- 
ΤΆΔΩΥ 88 ΔΙῸ ΠΠΔΌΪΟ [0 [6 ἰαῦροῦ δηὰ τόσο οχροπαῖνο οὐ οδὶ οαὐϊιίουϑ οἵ 16 Ν ον 
Τοεβιαπιοηῖὶ. ΤΏ ἰαχὶ 18 10 [86 τηοδὶ μαγὶ ἰδίκαῃ δοπι ΤΙ πιδηπ᾿ οἀϊέίοη (Νο, 44. Ρ. 697. σιφεὰλ. 
Ψατγίουι τοδάϊῃχο τὸ δβοϊοοϊοὰ ἔγοι (6 οἀὐϊοιϑ οὗἩ ατίοϑθαςς, Μδιιμεεὶ, ΟτδῖΣ, πὰ Κπαρρο. Ἂς 
τοὶσῃξ ὑθ οχροοῖοδα ἔγοπι ἃ Βοτηδηϊεῖ, [9 οἀΐϊοτ 5888 Ὀδθθῃ σζυϊάθι ΘΓ πιδίοτί δ! ὉΥ 1.6 δυίδο- 
ΤῊΥ οἵ ἴΠ0 1,διἰη Το χαῖο σογείοθ. Α ἰδθυ δῦ ΒΑΣΙΏΟΩΥ οἵ [ἢ 8 ἴῸΌΓ ἴ6 6 ὑστοῦχοά : δηὰ 89 
νοΐυπια, ν᾿ Εἰς ἢ 8 ὙΟΥΥ͂ ΠΟΑΟΥ γί πἰϑὰ, σοπο] υἀ68 τὴ ἢ δὴ ἱπάοχ οἵ ἴΠ0 Ἐρίδιϊθδ δηὰ Θοβρεὶδ ἔος 
ΘΥΟΓΥ͂ Βυηάδγ δηὰ ἐεειέναὶ οἵ ([Π)6 Βοτηΐδῃ ΟΠασοῖ. 

θὅ. Νονιμι Τεβίαπιοηίαι αταοὃ οἱ [δἰ πὸ. ΕΣ Βοοοπδίοηθ Κηδρρίδηδ, δᾶ- 
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Ἰοοϊβ ναν δ οὐ Οὐ θοῦ οἱ Πδοϊτιδπηὶ Ἰοοϊοαΐα5, οαἑάϊε Αἀοϊρμυβ ΘΟΕΒΟΗΕΝ. 
ἰρβῖβ, 1882. ὅνο. 
ΤῊΪΐΒ 4190 185 ἃ τη δῆ 4] οὐ ἰο) ΤΣ ἴδ6 ιι80 οὗ Θοτδὴ Β[0]11ς4] δίπάοηίδ. ΤῊ ἰοχέ 18 ἐδίκοη 

ἔγοπι ΚΉδΡΡΘ᾽ 5 οὐϊίοι ; δηὰ Ὀοῖον ἰΐ ἀτὸ ἴΠ6 ῥγῃοὶραὶ γασγίοιιβ τοδάϊηρβ δἀοριίοὰ Ὁ ατίθβθδος 
δηὰ 1,80 πίη, Τῃο ἴ,δἰΐη νοσϑίοη, ὙΠΟ 18 οἱδοθὰ Ὀδΐον ἔθθη), ἰ8 δαὶ ἰο ὃθ οἰοβθ δηὰ 
ΤΑ]. Το ἀὐν ϑίοηβ οὗ ομαρίογα δο τοϊδίηϑα, Ὀὰμὲ (6 στη ΌΟΥΒ οὗὨ (ἢ6 ὙΟΓΒΟΒ ΔΙῸ εἰνεῃ ΐῃ 
ἴηθ τηδγρίῃ: δῃὰ ἴο δδοῖβ!. ομαρίθν ἰ8 ὑγεῆχοά ἃ οορίουβ ΒΌΠΙΏΔΥΥ ΟΥ̓ ἰϊ8 οοπίοηίδ. σἢγο- 
ΠΟΙΘΕΤΕΑΙ ἰαῦ]6 ὑοττοϊηδῦθϑ [δι 18 οοηνθηϊοπῦ, οὔθ8ρ, δὰ Ὀδαυ( ΠΥ ᾿γπίθὰ οαϊιίοη οὗ {86 ΝΟΥ 
οΟϑἰδιηθῃϊ. 

66. Απυᾳυϊδδίπηυ8 Ουδίαον Εἰνδηροϊοσαπι Οδηοπίοοταη Οοὗοχ ὅ3δη- 8]]6 818 
ατροο-] αἰηυβ ἰη ΟΣ] ἸΠοανῖθ, . . .. οἀϊάϊ Η. Ο. Μ. Βεττια. Τυτχίοὶ, 1886. ἀίο. 

860 8ὴ δοςουης οὗ ἰδπὶ5 οἀϊίΐου ἱῃ ΝΟ. 9. Ρ. 682. δωργὰ, διηοης ἴδ6 ἔδο- δἰ πλ}]6 οαϊ(οη 8 οἵ 
ΜΠ βοΓρΡί8 οοηίδίπίηρς ἴ.6 Νονν Τοδίδιλθηί. 

67. Ἢ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Ἐχ οὐϊίίομα διθρμδηὶ ἰοσιϊα, 1660, ΤΠῈ Νοὸν Το8- 
Καπηθηΐ οὗ ουν Ἰμογὰ δηὰ ϑανίουν 9}6888 ΟἸγσ βί ; δοοοσαΐϊηρ ἴο ἔδ6 δυϊδουβοα νοσβίοη. 
ΤΒ6 Οτροκ δηὰ Επρ ἰδὲ ἰαχὺβ ἀυτδηροϑα ἰπ ρα γ8}16] οοἰυμμβ. Α Νὸν Εαιοη, 1 
186 αἀάϊείοι οὗ [86 πιδγρὶπαὶ σοίθσθηοθθβ Οδιρ σι άρο, δὲ 186 Ριοὺ ῬΓοβθ, 1886 
Ἰῶηο. [Α80 ταρτγϊηΐδα, 

Εὸτν (8 ὈΘΔῸ ΔΙ δηὰ δοςυγδίοΥ ῥγϊπίοὰ οὐΐοη οὗἩ πο Νον Τοδίδιμοηΐ, Ὁ1011ς4] ϑίπδοηπίβ 
τὸ ἱπάονιίοα ἴο 186 Ἰδΐ6 ον. 5 8π|68 ϑΟΗΟΙ ΕΊΕΙ, Ὁ, Μ. Α., Βορίὶαδ Ῥτοίδεδονυ οὔ ατοοκ; ν8ο 
δβίδίϑδ, (δὲ “" Τδὸ οὔἷν γασγίδιίοπβ, ἰἰγοἀυορὰ ἰηΐο {18 οὐϊ(ίοη ἔγοτλα πδὶ οὗ Ἐοῦοχὲ ϑέθρἤθη8, 
1δδ0, (Ὀδδἰά65 οοςαβίοῃδὶ ομδηχοδ ἱπ ἴπ6 ρυποίιδίίου, δὰ (86 οοττοοίίου οὗ πιδηϊΐεβὶ ἵν ροργα- 
Ὦ 64] ΘΓΓΌΓΒ,) ἃγθ ἴΠ6 [Ὁ] ον ίης : -- ἴῃ Μαῖίξ, νἱ. 24. δπὰ [Κὸ χνὶ. 14. (6 νοτὰ μαμωνῶ ἰ8 ἃηΪ- 
ὌΓΪν τ ηἰοὰ δου αὐ οϑδος ; ἩΠΟΓΟΔΔ 'π ϑί ρ ΘῺ8 ἰξ τατὶθϑ Ὀοίνοθη ἴδ δἰη σία ἀπά ἀθυὉ}]6 με. 
2. ἴῃ Μαῖιῖ. χχι!. 18, 14. 1π6 ογάογ οὗ [Π6 νϑῦβοδ ἱ8 ἰηνοσίϑα, ἴο τλδῖκο ἰΐ στο νἱτἢ {ΠΠ6 ΕΠ 88 
νογβϑίοῃ. 8. [ἡ Μαγκ χίν. 19., Φόοῦπ νἱϊ!. 9., Βουλδῃβ χὶΐ, δ.) καϑεῖς Ϊ8 ὉΠΙΟΥΤΑΙΥ ῥγπἰ θα 88 Οὴ6 
Ὑγογὰ, ψ]ἰςἢ, ἴῃ 1η6 ἢγδὶ βδϑϑαρο, ϑίθρμοηβ ἀἰνίοϑ ἰηΐο ἧνγο. 4. [ῃ 1 Ῥοῖοσ 1|ϊ. 11. [86 τνογὰβ 
ἀγαθον᾽ ζητησάτω 816 τοϊδϊ πο, που οὐϊἰοὰ πῃ ϑίθρῃθηδ᾽ 8 οὐἰ θη ; 88 ([λ18 ΟἸ ϑϑ 0 ΘΡΡΘΑΓΑ ἴ0 
μανθ᾽ ὈΘΘΏ ΡΌΓΟΙΥ δοοϊά θη], ΘΟὨΊΓΑΤΥ ἴο 4}} ΜΆ. νϑγβίοῃβ, δῃὰ ἐὈττηϑῦ εὐ ἰοηβ. [ἢ 1Π6 πιαγρίῃαϊὶ 
ΧΟΙΘΥΘΏΟΘΟΘΒ, γΒίοὰ ΔΙῸ ἱηιτοἀποερα ἱπίο {π18 οἀϊ(ίοη, [16 ἰγδηδίδιοηβ, ἰῃς]οδοὰ Ὀοίγγοθη Ὀγδοϊκοίβ, 
δῖα ἴΠ086, ἩὙΒΐομ Βαγο Ὀθοη δα θὰ δι ὈϑΘοα ΘὨῸΥ ἰο 1611, Ομ ὉΥ τ. ΒΊΔΥ ΠΟΥ, ἰῃ ἢἷ8 τον] δῖοι, 
ΡΟ δηθὰ δὲ Οχίοσα, 17609.; 

θ8. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τθο Νονν ΤοβίδιμοπἪ ἰὴ Οσθοκ, οἰ οἢγ ἔγοπι ἐδ Τοχὶ 
οὗ ΜΊ], ἢ οορίουβ ἘΡΕΙ͂ΣΙ ὨοΐδΒ.. .. . Τὸ Ὑθϊοἢ ΔΓ βηποχϑὰ ἃ ΟΠ γομοϊορίοδὶ 
Ηδγηῖοηγ, δηὰ ἴδσοο Ιηάοχοβ. Βγ ἴδ Βον. ὙΠ] δὰ ὙποιοΡε, Μ.Α. [Ιμοπάοη, 
1837. ϑνο. 

ΕῸΣ δὴ δοἌοουπῃὶ οὗ ἐδμΐ5 οἀϊείοη οἵ ἴδο ατοοκ Τοβίδτηθῃί, βοο 86 ΟἸ γι ϑιίδη ΕΠΘΙΠΘΕΌΥΔΠΟΟΥ ζῸΓΡ 
ἘΘΌτθΔΓΥ, 1888 (νο]. χα. Ρρ. 65---70.). 

69. Τὸ Νον Τοβίδιμιθηῦ ἴῃ ασγοοκ δηὰ ΕΠ ρ] βἢ, στ 186 ἀϑ08] Μαγρίηαὶ 6- 
ἔουθῆοοβ δῃὰ Βοδάϊηρβ, ἃ Μαγρῖπαὶ Ηδσιηοηγ, οὐ Οοποογάδηοο οὗ 0 δηὰ ἃ 
ἀδορμβοὶα οΟΠ]]δοξίοι οὗἨἁ νατγίουβ Βοδαάϊηρβ ἴγοια αὐ θϑθδοῦ. Αὐγδηροὰ δηὰ οαϊιοὰ 
γ Ἐαπασγὰ ΟΑβύπει, ἢ... Οχίοσγα, 1887. 2. νοἷΐβ. 12πιο. 
70. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Οὐ οϑθδοβ Τοχί, τὶ ἢ {86 νατίοιιϑ Βοοράϊηρϑ οὗ ΜΠ]] 

δη 50801Ζ. Ἰωομάοῃ, 1887, βιι4}} ϑνο. [ϑεοοπά Εἴοη, ταν ϊϑοὰ ἸδόΟ 
“ ΤῈ} ΠΕΘΡΒΕΕ; Ὀτιοῖ 89 ἰξ ἰβ, ἀοϑοσὶ 98 86 ττοῦὶς νοῦ ϑνὑ|Ὺὰ ἱ]. 1Ὲ σίνοα π6 γϑδάθχ, ἱῃ ἃ ρογὲ- 

ΔΌΪ6 ἕοστη, ἴῃ δῃογὶ, (80 τοδάϊηρβ οἵ ἴἤγοθ νι 1} -Κπόνχῃ ἰοχίβ οὗ ἴ6 Νοὸνν Τοβίδιηϑθις. [ἢ δα ἀϊιίοα 
ἴο 115, τ  ΘΌ ΘΟ Β το Δ ὈΪθ τοδάΐη μα δῖ χίνοῃ ἰῃ ἑοοῖ-Ποΐθ8; δηᾶ ΠΟ ΥῸ 15 ΔΠ 0.866] δηἀ σοτ- 
ΡῬϑηάίουδ δεςουηὶ οὗὁὨ (86 γαγίουβ οἀϊϊοπβ οὗ {16 Νὸνν Τοδίδιηεπε ὑσοῖχοα, ἰο οί ΒῸΓ 1 ἃ Πετ- 
ΤΠΟΠΥ͂,᾽ ῬὈΓΟΒΘΙ ΠΏ δόσθθ ἔδαίυγοθ οὗ αἰ ογθηοα ἔγοπι Οὐ ΟΣ Δσαη σοι θη (8, “ ΠὨΓΟΠοΪορίοα] δηὰ 
οἶμον πβϑῦι] ἰδΌ]θα, ὑο οί μον τὶ Ραγα οὶ ραδδαβοβ ρίνεῃ ἴπ [86 τηδυρίη." Βυίϑῆ ργαίαςοα διὸ 
γτγοβ χοὰ ἰο ὁδοὶ Ὀοοὶς : δηά, [ΟΓ {1 ΘΟΥΘΏΙΘΏΟΘ οὗ ἰδοδ6 ὙΖΒ50 ΤΏΔΥ τ186 {μπὶ8 οαϊιίοη ἔογ 18 60]0- 
Εἶσδὶ ραγροβεδ, ἃ ὈΟΑΥ͂ οὗὨ Ρδγδὶ]οἱ σϑίθγθποςβ ἰ8 βίνϑῃ ἴῃ 186 πιδτρίῃ ; δηὰ [80 (ΔΟ ΠΥ̓ οὗἁ οοπηρα- 
ΤΊΒΟΠ 15 τηυσἢ ἱποσγοαϑοᾶ ὈΥ οὐδοσνίης ἃ ἀἰδέπεϊς ποίϊδίίοη ογ ῥρϑγα ]6}]8 οἵ δίῃ] ῬΕΟ ΟΓ ἰά688, 
δηὰ ζογ {1086 ἔπ γη ΒὨΐπρ ἃ ἀοίδ᾽] δὰ παγσζαϊνο οὗ [Π6 βαπὶθ ον επί. Ογοδὶ οδσΘ ὈοθΏ ἰδκοη ἰοὸ 
άπ ΟὨΪΥ δ οἢ 85 8ΓΘ ΓΟΔ ΠΥ, δηὰ ποῖ ΤΠ ΘΓΟΙΥ ὙΘΓΌΔΙΪΥ, ρ6ΓΑ]16] “Τηὸ ποῦῖς ἰ5 νῸ]}] 
δηὰ οἰοαγὶν ὑγίπιοᾶ, δηὰ μ88 πο ΘΏρταν 8, 8 ΤςΟἸουΓοά ἔλο-διΠ}}}6 δροοίπιοῃ οὗ ἴπὸ Οοἰίου 
ΤΩ ΔΠ ΒΟΥ ρὶ " οὗ 1Π96 ἔουτ ἀοϑρεῖβ, “ δηὰ οὗ ἃ πηδησπϑβογρὶ οὗ [86 1 ἰγίθο (ἢ οομ ΤΥ ἰη (Π6 οπγείσε"" 
ΟΓ ΟΥΟΣΠΑΓΥ Οαωαωόοῖκ “ σμαγδοῖοσ." (Βυ δ Μαραζίπθ, Εδὺ , 1888, νοΐ. χιϊΐ, ῥ. 179.) 

[ϑδνεγδὶ ἱπδοσυγδαοὶθβ ὑγοσο συ 1 (Π0 οὐξίοη οὔ 8 Οτοοὶς Τ οδίδσηεπῖ, πο ἀρροδγοα ἰπ 1887: 
{Π|690 ΔΣΟΒΘ ὈΓἑΠΟΙΡΔΙΥ ἔγοπι ππᾶάπθ οοηβάθηοθ Βανίηρ Ὀδθη μἰδοθὰ οἢ ἴπ6 τοργίης οὗ Οτίοβυδοδ᾽ ὃ 
Δίαπεαί, τ] ἢ ἀρροαγοὰ δὲ 1 εἰ ρδὶς ἐπ 182δ, [19 Θττοῦδ οὗ νυ ἢ ΔΥῸ 80 χγοδί 89 (0 δεχίοπά ἴοὸ [86 
οπηἰϑϑίοη οὔ ψογὰβ οὐ οἰἴδυβθβ. [ἢ σοῃβοάυθηςθ, {ὲ8 ατοοῖς Τοϑίδιγθηὶ νι89 δυδ)]οςιοὰ ἴο ἃ Ἰβογουρἢ 
ΤΟΝ ἰδ οῃ Ὀοίοτο ἔπο οὐξίίου οὗ 1860 νγδῦ ἰϑδουδὰ, [ἐ [.:885 Ὀθθη δοιηθίίπηο8 διδϊϑὰ ἐμαὶ (16 γον βίο 
οἵ 186 ἴεχὶ δηὰ τοδαάϊῃρβ τγ88 Ἔεχοουϊοὰ Ὦγ Ὦγ. ΤΊορ 6168: 1 πᾶν ργευρηὶ ἴ86 τορϑιἰοη οὗὨ ἃ πιΐϑ- 
ἴδ Κα ἴἰο τηοπίίοῃ, μαι ἐδουρσὶ Ὧν. Τ. νᾶδ οοηϑυ ! θὰ οα ἴπ6 δβυῦ͵εοεῖ οὗὨ [86 τον :δίου, ΠῸ ραγί τν 89 
πα ογίδ κοη ΟΣ δοοοπιρ  βμοα ὈΥ ἷπι, ἐχοθρὶ ρδγὶ οὗ 86 ἱπιγοἀποίίοι δηά ϑοῖμθ οὗ [10 Γοπιαγκῶ 
Ῥιεθχοαὰ ἴο ϑδοῖβ Ὀοοῖ. Ηθ ποί(πογ τορὰ ποὺ σονϊδοὰ (80 ἰοχὶ ἱϊ85611.} 

ΜΟΙ, ΙΥ. 28 
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Ἴ1. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυ Ταεβίδιηοηίυπι Οτθοὺ, ροδὲ Ψοῖ. Αὐρ. Ἠδεη. 
Τιϊπδηπυτα οἷϊπι Ῥχοῦ. 1108. δὰ δάοπι ορπιοσυμι ᾿ΙΌΣοΟΓαμΙ βοοη 15 ουσ 8 Σοοορ- 
ΠΟΥ͂, ῳοοιομυμαθ γνασιοίδῦθπι ποίαν!, Αὐυρυδίῃβ ΗλΗν. ἘΜ ἴο δίοσοοίγρα 
Π08ῖ:, 1840. ὅνο. 

71." Νογνυπ Τοβιδιηθηΐατα Οταοὰ, ροϑὲὶ Φ. Α. Η. Τιϊζιπδππατσ, ο1πὰ Ῥχοῖ. 1,109. 
δὰ βάοπ ορτϊπιοσαπι ᾿ΙΌΓογ πὶ δου 18 οὐ Σ]8 Τοοορπονῖ, 1,οοἰϊομυτηαὰ 6 νδγιοίϑίθηι 
ποίαν! Αὐρυδίυϑ ΗΑΗΝ, ἰη Αοδά.  ταίῖ8ι. Ῥγοΐθϑδοσ. ἘΚΪο Απιοσίοδῃδ δἰογοοίγρα; 
ουγδηΐο Εὐνεγάο ΕΟΒΙΝΒΟΝ, Κ΄.Τ. Νοο- ΕΡογδοὶ οἱ Βοβίοηϊθ. 1842. ϑνο. 

Οἵ Ῥτγοΐρββου. ΤΙ πη} 5 υδοῖα] τλάπηδὶ οὐϊκίοη οὗ [86 Οτεοοῖὶς Τοδίδιιοπί, ἃ ὑτγίοεῖ ποϊῖοο [85 
υδθη σίνοῃ ἱπ ῥ. 697. Νο, 44. ἃ. Τθδὶ οὐξίίοι Ὀοΐπηα ἸοπΩ δίποο Ἴχμδυδίθα, [86 Ρυ Ὁ] δες, 
Με. Ομαγὶεβ. ΤΑυσΉΗΝΊΤΥΖ, οὗ [ ἰρβίο (ἰ0 νγῆοδο ᾿ἰΌογαὶ δη ογρείϑο Ὀἱ ὉΠ ο4] διπἀθηίδ ἃσὸ Ἰαγρεὶ 
ἱπάουϊοα ἴογ νδγίουβ υδ]πδῦϊα τσοσκδ), δρρη θὰ ἰο Ὦχ. Ηδῆπ ἰοὸ υπάρτίδκο ἃ πὸ οὐξίϊοςι, τὶ 
βοΐ ἐπι ργονοη θη 88 ἢ τηΐραϊ ΓΠΪΏΚ ὈΓΟΡΟΙ ἴο τδῖο. Τδ6 ἱπιργονθηθηῖδ τ εἰς Ὦγ. δῇ 
8.88 πιδάθ δο 80 φοῃπδί γα] 88. Ἰυβί]Υ (0 Θῃ 116 18 Ἰδθουτα ἴο ἀϊδιϊποες δηὰ Βοποῦγωνϊε ποίίοο. 
Το (Ο]]οννίηρ 8 [86 ρΙδῃ δαορίθα ὉΥ τ. Ηδβῃ: -- 

ΕἸἰγβί, Β6 οοττοοίοὰ δ]} ἐῃ6 Υορτα ρα ρα ΟΥΤΟΥΒ ἴῃ ΤΙ πλδηη εὐϊείοι, 8 Μὰ} 85 ΟἸΤΟΓΒ ἱπ 
Ῥαποιαδίίοῃ, δηὰ ἐπ δοὴθ ἰμδίδηςοδ 106 ἱπιργοροῦ 180 οὗ σδρὶ(Α] ἰοϊίοτο. “ΤΏ δοοδηςυδιΐου 
8150 Ὑ48 {Δ} ΠΥ ἰπ ΤΩΔΗΥ͂ ρίδοοβ, ἃ8 ὍὙΡ;ΈΪΪ δὲ ἴῃ: τιοὰθ οὗ πτιηρ πογὰβ τὶ (86 οογοιές, α. δ. 
κἀγώ ἴογ κἀγώ, ἄς. Τμο Ιοἷδ δι Ὀϑοσὶρὶ ἰῃ δῦο ψογὰβ 88 εἰκ8, οταϊὑοὰ Ὁγ Τα πιδπη, δμη Ἰάρεδ 
ἴο Ὅ6 τΤΟΙΡΙΥ οὐ εἰοά, δηὰ 888 τεϑίογοα ἱς. Το εἰγουπιῆεχ τεπιονϑὰ ὉΥ Τιϊτδηπ, ἴῃ βυςοὶ 
ὙΤΟΓΩΒ 48 ϑλέψιεν λαΐλαψν Δπα {πὸ ᾿ἰκο, Ηδἢ ἢ Τεδίοσοα. ΜδηΥ οἴου 5:1. 8}16ῖ ἴδ δ, τ Ὁ]Ο ἢ 6 σ5ρ6- 
εἶδοαβ, 6 δι88 Ἰαρουγρὰ ἴ0 οογχοςί ; 88 6] 88 [Π6 ἀοίδοείβ ΔΙΧΟΔΑΥ οηυτηογαιθα δΌονο. 

ΤὮυ8 τιυς ἢ, 88 10 οΟστθοίῃ688 ἰῃ [89 ὈΥμπρ οὗἨ [80 πον οὐϊίΐοη. Νεχί, δα ἴο ἴδ Ἵοδοὶςο οὗ 
τοδάϊη 
ΤΌΝ 85 οχμὶἰϊθᾶ, ἰπ [πὸ πιδγρίη οἵὗὨ {πΠ6 ποῦκ, ἴπ6 γδιίουβ σοδϊηρβ οὗ Οὐ βΌ δ. ἢ δ ἵνο 

Ἰδαῖον οἀϊέΐουβ, (ἢ ο86 οὗ [6 τοὶ γοϊαπιο οὗ 180 [τὰ οὐϊίοη ΌὈΥ βολαῖς, δηά 4150 186 τοδὰϊ οἵ 
Κπδρρ, οὗὨ ϑεμοῖΖ, δηὰ οἵ 1ζδομ δῆ, Τμθ ΔΟτονίδιίίοηβ ὙἘΟΔ ΤῸ τιδοὰ 1ῃ σϑίοστίηρ ἴο (Π656 
ΔαΙ ΠΟΥ 65, τὸ Αἱ βδυ ηοίθἾν Ἐχρ]αἰποᾶ ἰῃ [86 ῥγείβεοθ. ΤἸθθ νδγίδιίοπδ ἴσο [6 7εζίμε 
γεσερίμδ ἃτῸ αἷἰδὸ ποίϊδὰ ἴῃ [86 τηδγρίη. ΤΈΘ τηοᾶθδ οὗ ἀοδὶμηδίηρ δυδρεοθα οἶδιδεοα, δηὰ οὔ 
τηδυκὶην (6 ὈοσίΠηἱη οὗὨ γε γϑθβ, ΔΥῸ 8}} ἐσ ρ] αἰ ποὰ ἴῃ {π6 ῥγοίβοθ, δηὰ ΔΡΌΘΑΣ ἴὸ Ὀ6 ΨΈΠΟΣΑΙΥ 
ΘΑΞΒΥ͂ πα ἰυἀ]οίοι 8. 

“ ΤΒ8 χϑοοϊνοά ἰοχί, ἴ86 ΘἸΟΥ δαυ, 18 ὭΘνΟΣ δοδηδοηοᾶ ποῦς (δ 6 πιοδί γε σ Υ ΤΟΘ5ΟῚ Δ. 
ὝΨΠΘΩ ΤΠ οΓα ἰδ ἃ ἀἰβαρτοοιηθηΐ Δι οῺρ, ΟΥ̓ 64] δα ἰοΥ8, τ ΒΘ ΒΟΥ ἰΐ βου Ὀς διηιϊτἰοα οἵ τεὐοοῖοά, 
Ἡδθῃ 88 ἰδκθῃ σᾶγὸ ἴο ποίθ ἯὮἿΟ δ΄ Ὁ ἰξ δηὰ ὙΠΟ ἃΓῸ ἀραϊτδὶ ἱ. ἸΏοτο Β6 868 ἀϊδετγοὰ 
πη ἡυάμηηοηὶ ἔγοπι ΟἿ ΟΡ ΟΥ̓ 68, (86 παΐατο οὗἨ ἈΪ8 δρροδὶ ἴἰο ἴ8θπὶ δάνογίῖβοδ (Π6 τοδδσ Ὑ80 δῖὸ 
ὙΠῚ} [6 οἀϊογ, δηὰ νᾶ ἅγὸ δρδὶηϑὶ εἷτῃη. 10 ΒΟΙῺ6 οδδ68 ἢθ αἰ δδγθ ὕγοτι 81] οὔ πόσα ; δηὰ ΓΒ εἢ, 
αἰ πουρσἢ δ ἀ068 ποὶ δἰδίθ ἢι18 ΓΘΔΒΟἢ8 ἱπ {δ τηλγρη, ὑθοδυϑα [86 πδίυγο οὗ δἷβ ρίδη Τογϊὰπ Β᾽ τ. 
118 ἴὸ Θη]αγρο, τοὶ π6 Δ5ΒΌΓΟΒ Πἰ8 Τοδρυβ [π8ἴ δ ΠΟΥΟΥ νη ΌΓΟΒ ἴ0 ἀϊδδοηΐϊ ἔγομι δὶ [η6 οἵ εῦ 
σγιἶοαὶ δα! το, 1688 ἣ6 8848 Ὑπδὲ 6 ἀθοιηϑ (0 Ὀ6 ροοὰ δηάὰ (ὈγΟΙ Ὁ] ΓΕΘΒΟΏ ἴ0Γ 80ὸ ἀοίησ. ΤῆΘ 
ογεἰσα] τοδάοσ, ἰῃ ϑοἢ Δ ο886, πηυδὶ τοδοσί ἴο Ὑγοἰδίοϊη, οὐ σ᾽ οβ ὈΔΟ ἢ 5 βοοοηὰ οὐ ἰς δ] οὐλεϊοη ἴῃ 
ἔννο νο]υπΠΊ68, ΟΥΓ ἴο ὅσο ]Ζ, πο γο δ6 ἘΜ] δηὰ τηοϑῖ, ἱζ ποῖ 41} οὗ 1π6ὸ δυϊπουὶϊοδ οὐ πὶςι ἴῃς 
ῥαάρστηρης οὗ ΗδΔπ Ταδίϑ; ΟΥ ἴῃ σδδὸ "6 ἀο88 ποῖ δηά δαιἰδίδοι ἢ) ἰπότο, Β6 τηπδὲ σεϑογί ἴο [86 
οοπῖοχῖ, δπὰ ἴο [Π6 σοπιραγίβοη οὗ Ρ4Γ4}16] 
“1 ν|}} Ὀ6 δοδῃ, δ οὔςθ, (δὲ (ἤογθ 18 ΠῸ ῬΓΟΡΟΥ στουπὰ οἵ οοπιρἰδίηΐ διαϊπδὲ {Π6 οἀϊίοτ, ἴα 

{18 6856, Ὀθοδῦδα 6 Ὧ88 ποῖ ἀοἰδὶϊοὰ ἷθ ΓΟΘΘΟΏΒ; [ῸΣ ἰ0 ἀο ἰδὲ8 ψουἹὰ Ὀ6 ἴο 5πε}} ἰδ ποεῖῖκ 
ἑῃῖο ἃ ἔοσπιὶ 80 ἰδσζθ, ἃ8 ἴο ζγιιδίσγδαία ἴπΠ6 οὐ͵θοῖ οὗ πη κίηρ 8 τηδηπδ].᾽ 

Τῆυβ Ὦγν. Ηδμη Β85 ρίνϑη “8 δυϊαδιδ οὗ 411} (Πδὲ 15 σοηἰαἰηοὰ ἰη {6 νγίουϑ Τοοθηβίοηβ οἵ {86 
Ν ν Ταβίδπιθηϊ ἰοχὶ, τ] οἢ 18 οἱ δὴν ἱπιρογίδησθ. ΟΥ̓ ΘΘΌΘΟΝ 8 1δδὶ οαἀϊτίου (1796, 1806) οου- 
ἰαἰη8 δι θοιίοα 4}} 6 ογ εἰςαὶ 19 ὙΠΙΟὮ δὰ ῥγεοδάρὰ ἐμαὶ {ἰπ)6; δπὰ δεδοῖς, βόλι}, 
Κπδρρ, δπὰ 1,δομιπιδηη, μανο ρίνϑῃ ΠΘΑΣΙΥῪ 411 (δὶ 89 Ὀδεῃ ἀονοϊορθὰ εἰποθ ἱμδὶ μετ οὰ. 
ΑἸπιοϑὲ ΘΥΟΥΥ͂ ΤΟ ΒΟΙΏΘ ΠΟΥ ΓΤΟΔΟΣ ΠΡ ΔΓΘ ΘΟτΐη κ ἴ0 ᾿ἰρμΐ, δηὰ (Π6 ὙΔΥῪ ἴδ {μπ8 Ῥτερδγιηρ ἴοξ 
8 ΟΥ̓ Οἰο8] τοοθῃδίοη δὲ 8 Γπἴσγο ρογίοα, Ἡλΐο Ὑἡ7ε7]}}} οἴδοὸ 411 ὑτοσϑάζηρ οὐ ΟῺ8 ΤἸΩΘΓΟΙΥ͂ ὁ (86 
ΒΒ ΘΙ Γ οὗ τπ6 ἰδιοτίαη οὗ οὐ οἰϑτῃ, 

“ Τῃ δα άἀἰίοη ἰο [18 τπροτγίδης δυ]]αῦυ οὗ ἐμ6 οτγἰ(ἰοα] τοοθηβίομα, νοι Ηδθη 88 ργοκοηςοὰ 
ἴῃ 815 τηδγχίη, ἷθ οἰ ΟΏ ΡΟΒ568568 ΒΟΙΏΘ ΟἾΕΣ δ υδηΔῈ5 ΟΥ̓ {80 Ὀγοοοάϊηρ τ δῃ οἵ {μῖ48 
παΐατο, ψ Ἤοἢ ἄσδοῦνο 8 Ῥβ5: ηρ᾽ ποίίσο, 

“ ἴῃ αὶ Ῥυοϊοροιπδῆοη οὗ βοῖλδ ἰδ ρί ΒΘ ἢ 45 εἶτο ἃ ὑχίοῖ, Ὀπὶ ᾳαΐίθ ἰη 1611} 1 Ὁ]6 δὰ δρρτο- 
ντίαϊθ, ἀοϑογ ρίϊοῃ οὗ δὶ] ὑμθ ἱπιροτίδηϊ ἑαΐ τοδηπδοσρίϑ. Τ686, 9 πᾶν ζΟΠΟΓΑΙΪΥ 
ἀφοιηθά ἰο ὃ6 ἴῃ τηοβὲ δηοίοηΐ δηὰ οἵ ἴδ Ὀεδὲ δυϊποῦγ. ΤΟΙΣ Ὠδπηθδ, ἀἰϊδιϊποιδνα αὐ δι εῖθα, 
τΟὺΔὈΪΘ ἀρθ, Ἔχίθηϊ οὗ οοῃίοηϊδ, δηὰ {πΠ6 δγεῦο υϑοὰ ΌΥ̓ οὐ εἶς8 ἴο ΠΕΡ ΈΒΕΕΙ {πο π, ΔΙῸ 4}1 ἴο Ὀ6 

ϑαρα 'π Ηδλπ᾿Β ἀοϑβογὶ ρίϊου, Τῃδ τρδηυβοτίρίϑ ἴῃ [δ6 εμγδὲρε ΟΥ δπι8]}-ἰοχὶ ατοοὶκ ἢ6 Π88 ποῖ 
πηεογίδκοη ἰο ἀσβοσίθο; ὈΘΟΔΊδΟ, 88 Βα ἐμ ηΚ5, [86 ὃ τλδ88 οἵὔ (ἢθπὶ οτ ἰηδίοά ᾿π {πὸ ᾿φ ἢ 
σοηΐΌΓΥ, δηὰ ΟἿΪΥ ἃ ΘῪ ἰη ἴη6 πηι. ΟΥ̓ σοῦγδο, Σΐ βυοῖ ὃ6 {Π9 ἔδεῖ, ἴ[Π6 νοϊχοϊ οὗἨ δυϊδβοῦῖιν 
Ὀοϊοηρίηρς ἰο (6 πὶ πιυδὲ ὈΘ 5:.8}}. ΤΒδ πρποίαὶ τοδηνβοῦρίδ ἀγὸ ἀἰνι ἀοά ἱπίο ἵοῸΣ οἰδβϑοα, υἱχ. 
1. Μαμυβοσίρίδ οὗ [Π|6 1. ΟΥ̓ Ιλ Αςεἰδ δηὰ Οβίβοὶῖο Ερίβε!εδβ. 111. ΟὗἨ (86 Ἐρὶδ[]ε8 οἵ 
Ῥαυ!. ΨΥ. ΟἵΓ 6 ἃ Ὑδ6. --- ΑἸ] 1560 ἱπιρογίδῃ! ΟΏ685, πη 6Γ ΘΔΟ ἢ μ6Δὰ, ἃσο βροοιῆοὰ δι 
Ὀτοῆν ἀοβο θὰ. Νεχὶ ἴο 118 ϑυ)ϊδῦυθ οὗ πῃοΐαὶ τη ϑπυϑοσὶ ρῖ8 ΟΟΤΏ65 ἃ ὉΠΟΥ͂ δοοουσηὶ οὗ 186 
αποϊοηὶ Ῥεγείοπα τοϑὰρ ἀἰγοο εν ἔσοῦι (80 τοὶ Τμθδα δὰ ἴδπο 1(416 δηὰ οἴμοσ 1 ,διϊη νοσγϑίοσϑ 
δοΐοτο ἴα ἔἴπι|6 οὗ Φογοτηθ; ἴ:6 ψυϊραῖο Ὀγ ΨΦεγοῖιο; {πὸ ῬαΒὨἑο οὐ ΟΪὰ ϑυγίας, δῃά δ͵950 188 
ῬμΠοχοϑηΐδη ϑὅ'υγίδς Υ ἐγδίου ; [Π9 Εργρίίδῃ ὟΈΓΒΙΟΠδ ; 6 ΕΚΕορίς, Αγαῦὶς, Οοιμὶς, ἀπὰ ϑϊδνουῖς 
Ψετγϑίοπθ. [,86ἱ οἵ 4}} ἰδ 8 τείδγθῃοθ ἴο {86 εἰ διϊοηϑ οἵ ἴπὸ ἘΜΊΒΕΓΕ, ἀπά [6 πδίατο οἵ ἴ86 δρρεδὶ 
ἴο ὑπ6πὶ 8 Ὀτί Ωγ βίδῖϑά. [Ιῃδδτηῦς! 85 ἴΠ6 ὙΟτβίοη 8 δηὰ ἴΠ 6 ΕΔίΠ ΓΒ διὸ οἰϊϑὰ ἴῃ τι εβῦδοι δοὰ 
ϑοβοΖ, ἃ8 ὙΠ 68908 1ῸΣ ΟΥ Δ ΑἰΠΒ᾽ ΔΩ ῬΑΓ ΓΙ ΌΪΑΓ τεδάϊπρ, δηὰ πιΔῪ Ὁ6 ἰπογο ἑουπά, δα ἄοοδ 
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Ὡοὲ Ῥζοάποο ἔβη ἴῃ Ηἰ8 τιδτρίη, Ηδ ποι] πὸ πιογὸ ἄο ἐμΐβ, ἵπ δοῃβἰ βίθηςν νει μι ρ᾽δη, ἔβη 
Βὸ νγχου]Ἱὰ εἰΐο 811 16 τη δηυβοῦρὶ δα μοσι 65. ΤΏΘ τοβυ (δ οὔ δ]} {π|6 γϑοδΏ δ: 0085 15 Ὑ8δὶ δῆ ἢ 88 
υπἀογίδικοη (0 χῖνο, ποῖ ἔπ τὐράβῳ ὉΥ͂ ψ Εΐοἢ [8086 Τοϑ}15 πὉ͵Ο δήθ ουἵΐ, ΤῊΘ ἰαγρογ θα τ οἢ 8 
οὗ ὙΝ οἰϑίοιν, ατοϑθδοῖ, βϑοΒοΖ, δπὰ 1,δο ἢ πηδηη τηυϑὺ Ὀ6 οοπϑυ] θὰ ΤῸ 16 ὨΓΟΟΘ88. 

“ἘνοΥΥ (δίῃ δυουΐ (Πΐ8 οὐἰϊτίοη οὗἩ Ηλι τγθᾶσβ ἴ86 δὶν οὗ ρτοδαῖ ἠϑδίηθβ Τῇ ΟΡ ἷ8 ὁΧοοὶ- 
Ἰεπέ ; {86 ρᾶροῦ φοοὰ ; ἴδ6 ρτὶμεδρ ἈΠΗΒΌΔΙΪΥ οοττοοὶ ; απ ἰἶς ροϊπίίηρ ὑιαϊείουϑ. 1Ὲ 18 ΓΓᾺΪῪ 
8 “οτὶς οὗ " ἐπ ρβαγυο. Τί τοδὰοῦ ἢ88 Ὀθίοσγο δΐπὶ (6 ἀφδοϊϑίοπο οὗἁ 4}} 86 ἀἰδεϊησυϊθθοὰ 
τϑοοπὶ ἰοχί- οὐ ἶσα, 88 τ0}} δα ἔπδὲ οὗ Ηδβὴη Ὠἰπηϑοὶΐ, δηὰ ἢ6 ἰβ ἱπϑγοίοτο δ Πθογσ, δηὰ 18 ἔπγ- 
πἰοδϑα τὴ ἢ πηοδηβ, ἰο ἐσ διχίηο δηὰ ἰυάρο ΤῸΓ Πἰπ,5ο. Ηδμη ἀοο8 ποῖ Ὀἱπά δὲπὶ Ὁγ Βὶβ οἾγῃ 
ἰιμάφκτηοης. ὙΠδη Π6 αἰ θέ τ ἔγοιῃ οἴποσβ, μΒ6 σίνϑβ ποίίοο οὗ ἰῦ, δηὰ (6116 1:6 ΓΟΘῸΣ ΠΟῪ ΟΥ̓ ΘΓΒ 

Ψψὸ ἀοοϊἀοὰ." (ΒιὈ]]οίΠοοδ ὅδοτα, δον ὕοτσκ, 1818, ρρ. 274---277.) 
Το Νοιίδ Απιογίοδῃ σορυϊηΐ ἰβ Ὀθδυ εἰ} Υ δὰ δοσυγδίεὶν ὀχϑουϊεά πἀπάοῦ (Π6 Δ0]ε δα οτθμρ 

οὗ Ῥτοΐοβδοσ Βοδίηδοῃ. ΒΥ δηϊαγρίηρ [{|0 8126 οὗ π6 ρᾶζε, Ηδβη 8 οἀὐϊίίοῃ οὗ 698 ραᾶροδ ἰ8 ςοπ)- 
Ῥτοβοοὰ ἰηΐο δ68 ρα(ο8. 

72. Νονυπι Ταβίαιηοπίυ αγοῦ,. Τοχίυτῃ δὰ δάδηι δι αιοταπι ἐδϑίλαπι τοσθῃ- 
ϑαῖϊῦ: Ὀγονοὰ Αρραγδίαπη Οτζἰσαπι, ἀπ οαπὶ Αγ 8. 1θουοηἸ 8 ΕἸΖονίγογαπι, 
Ἐ παρρὶὶ, ΘΟΒΟΙΣΙΙ, ἡ κοηπίνήαι ΒᾺ ) υηχὶῦ ; Αγὐχυϊηοηΐδ οἱ οςοΒ Ῥαγδ]] 6108 ἱπάϊοαν! ; 
Οὐοιεηπιοηϊβιίομοση ϑρΌβίοθη, ποίδϑιῖ8 ργορσβ ἰδοϊϊοπί θυ8 Εαά. διορμιηΐϊοθε ὕδυ 8 
δίαυς ΜιΠ]ΠΔη6, Μαιδίδηξ, τὶ δ Ὀδοίδηα, τσ δῦ Ζμοίμουϑ Ετϊἀοσίουβ ὕοῃ- 
βιδηςηυβ ΤΊἸΒΟΒΕΝΡΟΒΡ. [ωἰρ86, 1841. βαυδτα 12πη|0. 

ΤὨΪΑ οὐϊέίοι νεῖ }} Ὀ6 “ Ἰουπὰ πϑο0(Ὁ} ὈγῪ 1066 ἩΐἱῸ τοϊθι ἴο ρμολϑ6β8 ἴῃ ἃ 8η14}} σου ρα8586 ἴδ αἰεὶ 
ζηογτηδίίοη οα {π6 δυὐ)εοῖ οὗ νΑτίουβ τοδάϊηρα," (βου νϑηθιβ ϑυρρὶ. ἴο ἴ6 Αὐἰδιοτίϑοα ἘΠ ρ 88 
Ψογβίοῃ οὔ ἴδ Νὸν Τοαῖ. νοΐ. ἱ, ρ. 81.) Τἢ6 ρῥτγοϊδροπιθῆδ ἱγοβϑῖ,---- 1. Οὐ (6 ἀἰβόσγεπι τϑοθῃ- 
δἷοιϑ οἵ ἴδ ἰοχὶ οἵὗἩ Π09 Νοὸν Τοβίδιμλθηΐ, ϑδροοὶδιγ (δὲ οὗ Ὀγτ. β.ομοῖζ, οη πβοτὰ 6 ͵5 πηππογοὶ- 
ΕΠ δεγογο; 2. Οἡ (86 μἰδῃ νοι τ, Τἰϑοβοηυοῦῖ ρμυγϑιιοὰ ἴῃ ργοραγίηρ (Πΐ8 δ οι ; δηὰ 
8. Οἱ [μα εοὐἀϊ(ίοηϑ ςοἸ]αϊοὰ πιὰ {Π6 ἰοχὶ οὗ δῖἷα ον οἀϊίομ. Τὸ ἰδ686 ἢ6 ᾿88 δὰ ἀοά, 4, Απ 
Ιπάοχ οὔ 6 οτἰ ἶοδὶ δὰ ἴο Ἡ ο ἢ ἣ6 δὰ Τροοῦγδο (Μαπυϑοσίρίβ, γεγοίοηβ, δηὰ (ἢ ατοιῖκ δπὰ 
1,διίη Ἐδίμογβ, δὰ θοοθβδὶ δι ΐοδὶ τσὶ [δγ8), δηὰ οἵ {πὸ ςοπίγαοιοα ταίδγοποθδ ἴο ἔμεπὶ Ἡ ἰ ἢ 8 
848 δἀορίοα. ΕὉ]]ονηπρ [86 δίορδ οὔ ἀτιεβῦθο, Β6 [828 ᾿ῃγοιρβουῖ κίνοι (86 ργοὰοιηίπαποο ἰὸ 
πο ΑἸοχδηάσίδῃ οὐ Αὐγίοδῃ τηδηυβοσρίβ. ΤΏ ἰοχὶ ἰ8 γὰγν ὨΘΔΓῪ ῥγλιϊδα ἴῃ Ἰοης ᾿ΐποδ, {ἢ} 6 
ΨψοΓβο8 θείης ΘΧμὶ υἱϊοὰ ἰῃ 186 Οοὐἵέν ταδγρίῃ, δηὰ 186 ρδγαὶ]οὶ 68 ἴῃ 186 ἰΠΏΘΓ τηλγρίη. 
ΎΤΒο ναγίουβ τοδάϊῃ χα ἅ.ὸ δὲ ἴδ ἴοοῖ οὗ [80 ραχζο. Τδο ἰγροχγδρῃϊοδὶ Ἵχϑουϊίοη οὗἁὨ ἐπὲβ δαἀϊιϊοι 
ἐδ ὙΘΟΥῪ Ὠθδῖ, 

78. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ, Νονυπι Ταβίδιμοηίιπι (τεοῦ οὐ 1μαἰ πὰ. [πη δπείαυΐϑ 
ἰεϑύίθυθ Τοχίαπι Υ᾽ δγβίοπίβ Ὑυ]ραῖοο ἱπάαραν, 1, οοἰϊομοϑαυθ νϑγίδηῖεβ ϑιθρμδηὶ 
ποίανϊι, Υ͂. 8. Ὑ ἜΠΟΓΔΌΪΙ 9606 ἴῃ ΘΟὨ δ] πὶ ΔΒ ῖῖο, ΟοπδίδητίηυνΝ ΤΊΒΟΒΕΝΡΟΒΡ. 
Ῥαγίβὶ18, 1842, Ιπωροσίαὶ ϑνο. 

Το ἰοχί οἵ ἴμο ἀτθοὶκ Τοϑίδπιθηϊ δὰ οὗ ἰμὸ 1,δἷη Ὑυϊχδίθ τοσζδίου 8 ὑσϊπέθαὰ ἱπ ρδγδ]}]6] 
οοἰαπιηδ, ΑΒ ἃ οσἰοαὶ οἀϊ(ίοι ἰδ 8 ο΄ 0 νδὶυθ [0 ἴδ βοθοίαῦ, 88 (6 ἰοχὶ 15 ΟἿ]ΪῪ δ δεπίο οὗ 
ἐο80 νδτοῦϑ ἶ δβοϊειιοά ἤγοτη ατοοὶς πιδηυϑοσὶρί5 σὴ ἀγὸ ἰῃ δοοογάδποθ ὙΠ [6 
ΟἸεπιθη πο οἀϊείοι οὗ 186 ἴῳ εἶμ να] καῖ νογβίοη, [89 ΟὨ]Ὺ ψογβίοῃ αἰϊουσοὰ ἴο 6 δυϊμεπίὶς Ὁγ 
186 ἘΕοιηΐδῃ ουτοι. [π|88. ῬῃΒηΔΙχ ἃγὸ ρῥγίπίϑὰ [86 νϑιίουϑ γτοδάϊηρα Ὑϊσο ἢ ὀσοὺγ ἰη Ποθογι 
ΒιθρΒθη8᾽5 (υἱγὰ οὐλιίίοη (ασὶβ, 1660), δπὰ ἱπ Ατιοβῦδοϊ 5 δοςοπὰ οἀϊιίοῃ (Ηδὶ. δα χόηιπηι, 
1796-.---1806) οὗ 1.:ὸ ἀτοοῖς Τοδίδιημοπὶ; δὰ Ἡδὶοδ τοδάϊηρο ἀϊπον ἔγοτα 86 ἰοχὶ δ8 ρυγϊπιθὰ ΌΥ 
τιροδομὰ ΤῊΝ οὐϊίίοη 5. 8 σοτηρδηΐοῃ ἴἰο ἴΠ6 ἴπὶ οοἴδνου οὐἀϊίοη οὗ (μ0 ϑεριιυδρίηξ, 
«οὶ ἰ8 ποξοοὰ ἴῃ Ρ. 1725. Νο. 25. ἐπγγὰ; δηὰ Ὀοΐδ, τπουρ ἢ δοϊὰ ΒΕΡΑΓΆΪΕΙ.Ι ἔογπη ρμαγὶ οἵ 1[ἢ6 
βοιὶοδ οἵ οἰδδεῖς δυο ὙΒΟΘΘ ὙΟΤΙΚΒ δ΄ΙΘ ἴῃ σΟΌΓΒ6 οὗὁἨ ρῃ] οδίΐοη ἔγοια ἢ ργθδϑ οὐ δίθβογα, 
Ἀλάοςι. ΤὮο νοΐυπιθ ἐδ ρῥτγϊμίθα ἰῃ 1110 δδθ Ὀργι σας διγρ Οτσθοῖκ οἰ ασϑοίοσβ Ὧ8 11 οι 5 ΟἿ οΥ 
ΡΟ δ 008. 

[74. Νονυμι Τοδίδπμεπίυ). Τοχίυβ ἀτσυδ Υ ὀγδίοη8 Ὑ αἱραίο 1, δἰῖπεθ, χα οπι 
ἴῃ βηταυΐα ἰοβθυδ Υ. 8. νΘΏΘΓΔΌΙΙ «“αροῦ ἰπ οομδβιϊἑπι δα ὈΣΐο ἱπάσσχεν!ς (οη- 
βίδηςπὺ8 ΤΊΒΘΟΗΝΘΟΒΡ. Αγ ϑδιῖβ, 1842. :)4}} 8νο. 

ΤῊΪδ ἰ8 ἴλ6 ατοοῖκ ἰοχὶ δίοπο οἵ {86 Ῥγοοϑάϊηρ οἀϊίοης Ὀπὶ πίϊπουί [π6 ἀρρεῃάϊχ οὗἉ νατίοιιϑ 
τοδάϊηρο: ἰξ 18 οἢ ἴδ δοοουηΐὶ οὗὨ ονυθῇ 1688 ΚΠ γ, 17 ροβαὶ Ὁ], ἔπδη [Π6 ὁὴ6 ἰπδὲ τηδητοποί, 
(866 “ Αοοουπὶ οὗ Ρηηϊοὰ Τοχὶ," ῥ. 118,}} 

156. Νονυτλ Τοδίδπιθείυπι ατϑοὸ. Αὰ δηιίαυοβ ἰαδίθϑ γθοθηδαὶξ, Γ,θοιἸοηθβαι8 
Ψασίδηΐοθ Εἰσονίτογυπμι, ϑίδριδηὶ, τ θδύδοδιῖ, ποίαν Οοπδίδη πη ΤΊΒΟΒΕΝΡυμ. 
Ῥαγίδιϊ8, 1842. ὅ8π|8}} ϑὃνο. 

ΤῊΪΒ τοϑοση 0168 ἱπ ἀρρεαγανποε ὙΘΤῪ οΟἰοϑοαὶν [80 ῥγοοθάϊης οὐὐποη ; ἐΐ δα, Βοσενοσ, ἱη θη ἀοὰ 
ἴο ὃδθ ποδιὶν (Π6 βδῖπδ ἰοχί δ8 {86 1,εἰρϑὶς οαἀλίίοι (δῦονο, Νο. 72.). [π δῷ δρροῃάϊχ βυυ)οϊηοιὶ 
δἱ Μιάβυπηηχοσ, 1843, ἴο ἐὩ0 Ὁμδοϊὰ ςορίο8 οὗ {86 [μεἰρείς οἀϊίίου, Το οηιϊοτῇ δίδίος οἵ {ἰιὶ9 
Ῥαγὶβ ἐπιρσοδείοῃ, “ οϑἀϊξίοπθπὶ ἀοδεϊπδίαπι 111 8πὶ ααἱάσδηι ᾿πιργίπιϊθ δὲ ΕὙΔΏσο  ]οσγαιη εἴ Αἢρ]ο- 
ΤΌΣ ὑδπ|ι: ἰῃ ἐλὶς Ἑςουππίγγ, Βονγονοσ, ἰδ μ88 ποὶ ὈΘΟῺ τυῦςῖ πδοὰ; δηὰ ἰξ δοοῖὶ ᾿ᾶπι8 (0 
Το οηἀοΥ 8 Κπονϊοάκο ἰδὲ ἐμ6 νγοσῖκ οὗ δ᾽ιογίηρ 186 δβοί(ἰπρ οὐὗὁἩ ΕΥ̓Ρ6 80 89 ἴο δἀμρὶ ἰΐ ἰο [86 
1,μοἰρβίς τοδάϊηρβ δὰ ἤθη ρϑγίογιηθὰ ὙΟΓΥ οδσ ΘΙ ΟβϑὶΥ ; 80 ἴμιδὲ ἐξ γγὰ8 δῦουϊ [86 τηοδὶ ἱποογγθοὶ 
οἀϊοι νοῦ ρυμϊοὰ, [ἐ 15 ϑδαϊά ἐμδὲ 216 γγοργίοίοσβ. αν Ἵοδυδοιὶ [μ6 δίεγεοῖνγρε μίαΐδθδ ἴὸ 0.9 
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ΤΟΟΘΏΓ τονϊοοὰ: σὲ οὐ (δοη ἰξ 6 4 ἰαχί οἵ πὸ ονέξίοαὶ ἱπηιροτίδτοδ, 8 οὐΪ ὀχ ἰυξεϊν 
ΤἰδοβοηάοΥἵ οασὶὶοδὶ ορίηίοῃδ, δηὰ ἐμδὶ πὶ βου [Π6 δας πογίεθθ οα τ οι (ΠΟΥ πόσο Ὀαδεά. 

[76. Νονυπι Τεδίδιηθηΐαπι ατροὺῦ. Αὰ δηϊᾳυοβ ἰεδίθβ σϑοθηβιῖς, ἀρραγδίιπι 
Οτίουπι πλι}18 τιοαἷδ δυοίαπι οἱ οογγοοίαηι ἌΓΡΌΤυΝ Οοιπιπιοηϊαιοιοιι Ἰδαρορίσαπι 
Ῥυδιηϊδὶ Οοπδίδηϊιηυβ ΤΙΒΟΒΆΝΡΟΒΥ, ὙΏροὶ. Ὦσ. οὐ Ῥιοῦῖ Ἑκϊθο 1ω1ρ6ϊθπβ18 
δοουηλ. [1,1ρεῖ55, 1849. 841] 8γο. 

ΤὨΐδ ἴα [9 πλοδὲ δομῃρ οἴο οἀϊίέοη οὗ Το δβοηάον εἰ Ππογίο ὑπ Ὁ} 86 : ἴζ οοπίδῖπδ τηδὴν οὗ [86 
Του 8 οὗ ἢἷ5 οὐσῃ οοἰ διϊοηδ δη ἃ ̓γαπδογρίδ οὐ Μ88. ; [80 δυϊδοτίἴ6 5, Βουγανοσ, ἀσὸ ρίνϑη οοπ- 
Ῥοηάϊουδῖν, δηὰ {πὸ τοδϊῃ ρ 8 δῖὸ δεϊδοίοά, δοὸ ἐμδὶ ἱξὲ ἀοδϑα τοὶ ργεδοηΐ δηυτΐηρ ᾿ἰκ6 8 οοσιρ οίθ 
οὐ εἰς] ἀρραγαῖυδ [0 18 πδϑά]θϑθ ἰο ἀδδογίδο 1ὲ ἰῃ ἀοίδὶϊ ἤοσθ, ΔΒ 1.8 Ἰοδαϊηρ ἔδδίυγοα ἤανο Ὀθθῦ 
δηυπηογαίοά δῦονοϑ, ρῃ. 188, 139. 60 δἷϑο “ Αοοοπϊ οἴ ἴμ6 Ῥυίζωη δὰ Τοχὶ," ρρ. 118---129.] 

[77. Νονυπὶ Τοδίαιηοηίαπι, ατθοδ. Αὰ δηϊίαυοβ ἰδδβίεβ ἄθηυο γοοοηβυϊς, Αρρατδ- 
ἴασαι Οτιτοιαπι οτπμηΐὶ βδέυἀϊο ρΡογίδοϊαπι ἘΡΡΟσαΙΣ ΟοπιπιθηιΑἰοηοῖὰ ἰβαρορσίοληι ῥγιδ- 
τἸοχία! Οοηϑίαηιυδ ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΥ. το βαριϊπια. 800. 
ΤΏ ἄγοι ραγί οὗ {π|8 οὐ οη τνδ8 ἰδδαυϑὰ δϑουϊ {Π|6 οἷοδϑο οἵ 1866. [ὲ ἀρροδιβ ἕγοτη (ἴο βἰδίε- 

τηοη(δ πιδάα ὕγ Ὦτ. Τὶ ομβοηάοτί πδΆήὲ 15 ργορτοδα ἰπτουρὴ {μὰ Ἐπ ἀὑτ}} Ὀ6 Ὀμῖ δον, δα ἰξ ἐπ ἴο 
οοηίλίῃ ἃ οοπερίείε ςομδροοίΐίαε οὗ (86 ναγϑυθ τοδάϊηρ οἵ (με Μ68. ςοἸἸἰϑὰ Ὁγ πὸ οἀϊῆον διὰ οὗ 
(Π6 ἀποίθηϊ νεγβίοηβ, ἕο. [π ΔΙ ἂρ [86 οὐ ηθ διγηΐδμθα ὉΥῪ ἰδ οὐϊίίοη οὗ 1849, ἐπ οὐξῖον 
845 ουάθηο!ν ὑδκοη οοπδίἀθγαὺϊο μδίῃβ; Ὀπὶ δ ἐξ ὙΔ8Β ποῖ (οτηϑὰ δὶ οὔποθ ἤγοπι ἴμ9 πρδίεσίδὶ8 
[δ ϑοῖν δ, ἴω ΟΕΪΥ ὕγ δαάϊης ἴῃ δὲ δὰ Ὀὑθθῃ γον οῦδὶν ἐὑμαεν Ὁγ, τ ἰδ ποῖ δυγρτίαὶ 
πὶ οὐ σδίο δ ΠΙΑΥ͂ δὲ}}} ὃ6 ποίϊοοά - Ρογμδρ8, πούγαυοσ, ὙμῈ πη ἔπ Ῥτοϊοροπιθηδ ἜΡΡΟΝΣ ἷξ νεὶ 
86 ἐουπὰ {παῖ {πΠ6 οὐϊΐον δοϊϑά οὔ δοπιὸ ἀδβηϊθ ὑσὶ ποὶρὶθ δ ἴο στ! δὲ ἢ0 ρδδβδοὰ ὉΥ. 15 εὐοΣ 
ἐθ ςΑἸ]οὰ [πὸ δεϑεπέα, ὉῪ δὰἀάϊηρ ἴο 186 ἴνγο ἕοστηοσ [ιραὶς δὰ {Π6 ἴῆγοο Ῥασὶβ οἀϊ ουλ, ςοσίδὶη 
ἐπι ρτγθδδίοηδ οὗ 86 πποῦο ἰοχί, Ἰρο [πΐ8 δ πο ἰ8 οομιρίοῖθ ἰξ τὴ! ργοῦΔὈΪΥ Ὁθ ἐπ τηοοῖ 1} 
δηὰ οοηνρηΐοηΐ παππαΐ οἵ [6 γαΙθῃ δ τοδάϊηρϑ δηὰ ἐποὶγ δαί ποτ (196 (δδὶ ᾿δο ὁνοῦ δρρεδχοί. 

, 78. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Το Νὸν Τορίδιηδηϊν : οοηδίβίϊην οὗ 186 Οτϑοὶς Τ᾽ οϑὲβ- 
τιθηΐϊ οὗἨ βοδοῖς, νεῖ (δ6 τοδάϊηρα, ὈΟΙἢ ἰοαχίααὶ ἀπὰ τηδγρίηαὶ, οὐἨ Οτοβδοῖς ; δπὰ 
1:6 νασγίδιουβ οὗ δε όσα 1δδ0; ΒεζΖα, 1698: δηὰ ἰδ6 ΕἸχανὶγ, 1638; πὶ 186 
Ἐπρ ἰ8} δυϊδονιδοὰ Ὑογβίοη δηὰ 1185 Μαγρίπαὶ Βαηάοσίηρθβ.Ό [Ιςοηάου, [1842.] 
8π8}} ϑὅνο. 
1 1018 ὙΟΥΥ ΠοδΕν ρῥσϊ θά δηὰ ροτγίδυϊο οἀϊίζίου, ἐμ 9 ΓΥ̓Ροχτδρ ΐοαὶ ἱπδοσυγαοΐθα οσσυττίης ἴὰ 

1:6 τοὶ ἰεχὶ οὗὨ ἀοβοὶς πᾶνθ ἘᾺΝ ΠΔΓΟΙΌΙΪΙΥ οογγοοῖθα, δηὰ νοῦν νδγϊδίίοθ Ὀδί θα ἐφ δοὰ 
Οτγίεβυδο 5 δ14}16 Ὁ οὐϊίίοπ, ρῥγηϊοα δὲ 1,εἰρϑίο ἰὰ 180δ, 28 Ὀδθθῃ ροϊηϊοὰ οαΐ; ἴδοῦ πῖ} 4]} 
ἴδο86 τεϑάϊηρϑ οὗ ἴπ6 νωἱὰθ οἵ τβίο ΟΥίοβῦδομ Π88 οχργεδδθὰ δηΥ ἠυάρτηθμί. ὁ νδιϊδϑσοθ 
οὗ ϑιθριθηβ, Βοζα, δῃὰ (6 ΕἸἼΖΟν 5 ἃ σίνοῃ ἤτοι ἴΠπὸ οαἑτἱοΌ5 δρϑοϊδοὰ ἰῃ ἴπ6 {Π|6. ΤϑἊ 
ἘπρΠ δ δα ποτίϑοα νϑγαίομ ἰδ ργϊηιϑὰ δοοογάϊηρ ἴο {86 ὅτεί οαἀϊίίοη οὗ 1811 (89 ἰἐΔ)ἔς νγογὰ5 οὗ 
ὙΠΟ ἢ Πᾶν Ὀθοπ οδγοα Πγ [οἰ] οντοὰ ), τὶ 186 019 οὗὨ [86 πιδρχίηδὶ σοπάοσγίηρα. ΤΈο ραγα- 
ΕτΑΡὴ8 ἴω σφ ἰσ (06 ΕΉρ 8 ἰαχὶ ἢ4258 Ὀδδη ἀἱνί οὰ αν Ὀϑδα διτδηρϑὰ ἰο οοσγεβροιὰ τι} 

9 ἀτοο 

ἴ9. ΤῊΣ ΚΑΙΝΗῊΣ ΔΙΑΘΗΚῊΣ ἍΠΑΝΤΑ. Κανταδριγιᾳκ Ἐκ τοῦ Τυπογραφειον 
Πιττίκου, ἐτεὶ ᾳωμγ. [Ἑαιοὰ ὉΥ ἐδ6 ον, Φοβορὰ Φονξεττ, ΑΜ. Οδπιδειάρο: 
εὐ 6 Ριοὶ Ῥγοββ, 1848.] 18π|ο. 
Α νεσὺ θοδυξαϊ ροολεέ οἀὐϊιίου οἵὗἩ 86 ατοοῖ Τοδίδιηθηξ. [ὁ οοῃίδίῃδ (6 Τοχίυβ Ἐοοορέυ, 

16 Κοη ἔγοπι {π6 ταὶ ΕἸΖζονὶς οἀϊτίοι ΠΟΙ δὶ Ἰογάθη ἰη 1624, πῃ ἱο ἢ ἰ5 ἀϊν δὰ ἰηἴο δοοϊ Σοῦ 
ΟΥ̓ ῬΑΓΆΚΓΑΡὮΒ δοοου ίηρ ἰο Βοηρο1᾽ 5 δα ἰοη ῥγίηϊθὰ ἰη 1784. Αἱ ἴδ ἴοοῖ οὗ ἴπ0 δῖα ὑγηΐοὰ 
Ρδγα οὶ μαββαζθβ ἔγοπι Οὐυτοο!]68᾽ 8 οἀϊίίοη, ῥγίϊϑὰ δὲ Απιβίοσάδηι ἰη 1676, τσ αν Ὀθεδ 
ΠΆΓΟΥ γον ϊβοὰ δηὰ οοττοοίοα ὈΥ [π6 οὐϊΐοτ, ἐμ6 Εον. Φόοϑορὴ ΦΟΎΕΥΤ, Α. Μ, 

80. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ, ἘΚ ΤΗ͂Σ ΠΑΛΑΙΑ͂Σ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΚΑΤᾺ ΤΟΥ͂Σ 

ΒΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ἙΡΜΗΝΡΥΟΜΕΝΗ͂. Νονυπι Τορίδιηοηΐαπι του, ΕΚ ὶϊο 
Ηεἰ]οπἰδίϊοα. [Εἰ οὰ Ὁγ (86 ον. Εαπαρὰ ΥΥΠΠδπὶ ἀπινσιεεῦ, Μ..4.}1 1,οπαϊηΐ, 
1848, 2. γοΪβ. ϑὅνο. 
ΤΏΘ ΟΧργοδ8 ἀοδίμη οἵ ἔπ Ἰοαγηοὰ οὐἰΐοῦ ἰ8 ἰο ἐ|ΠἸπδέγαΐο ἔμ δίνἶο οὔ 16 Νοιν Τοβίδιιθης Ὁ ἃ 

τη 16 δηἀ σοΟΙρτο θην δαὶ γδὶ8 οὐ [16 πδλῥμα ὁ νν ψογϑίου οὗ ἐμ ΟἹ Τεϑίδιιοηΐ, δηὰ ἰὔω 
ἴο δα υϑιἰταίο, ἐπ ᾿ἰοὰ οΥὁἨὨ ταυϊηΐςαὶ δυϊ μον τἰε8. δηὰ ᾿θαίμθη Ὑτὶΐογθ, {π6 ΠΊΟΓΘ δρργοργίδϊα δηὰ 
θοδιῦληρ αἱ σοι δῖὸ 8ὺὸ δουπάβδηνν ΔΛιγηϊδῃοὰ ὈΥ͂ ἰμδὶ δηοϊθηΐ δηὰ υϑηθγδῦϊο ἰγαπαϊδίίοι. 
Το ἐπομς ἱπαοοϑᾶ, ἢ88 ὕδϑῃ ἱποϊ θη δ}}γ ποίἰοοὰ ΌΥ 8οπη6 Ἰοχ  οοβτϑρῃοσβ, Ὀαὶ ἰδ τᾶ τοϑογτοὰ 
ἴον 186 ἴον. Ε(. ΥΚ. απ δοϊὰ (0 ΔΡΡΙῪ {δΐ8 νοσϑίοῃ ἢ ἃ ᾿δύζοσ δοδὶθ ἴο {πὸ ογί(ἰοδὶ απ άἀοτϑίδηάϊης 
οὗ [86 Νοιν Τοδίδιηδθηΐ, 

ἘοΥ (18 Ῥάτγροθθ 86 885, υυὶ εἶ δἰ σΟΑΓ ἱπάυϑίγΥ δηὰ ραίζδποο οὗ γϑϑοδτοῖι, οοἰ]δίθαὰ δ]ιποσὲ 
ΘΥΟΓῪ πογὰ δηὰ ρἤῆγαθο οὗἩ πΠ6 τοῖς Τοβίβπηθηΐ νεοἢ 18 ἴο Ὀ6 ἕοαπὰ ἰη (86 βορίυδρίηϊ; απὰ 
νι ἢ Β6 88 ρ]δοθὰ πηλοῦ ΘΔΟὮ δοραγϑίθ γ 6786, 80 (δὶ 1Π6 ΘΥΘ ΤΠΔῪ ἱπιηηϑ αἰθὶ Υ ρεγοοῖνο [86 
δΠυδγαιίοη. ὉΥ̓ΙΘΏ 8 Μογὰ οὐ ρῇγαθθ ἀοββ ποῖ ΟσΟΌΣ ἱπ {πὸ ϑερίυδρσίηϊς, δϑδιβίδῃοθ 8 ϑου σῆς 
ἔτοπι ἔθ Οτϑοῖς Αροοσυρμδὶ ὈΟΟΪΚ8, δηὰ 4180 ἔγοτχ 11:6 ὁ ονγίδῃ δυίδμογα, ῬΒΣΪο δμὰ Φοδορυβ, ὑο1 ἢ 
οὗ γβοπὶ τγοῖθ ἐπ (Π6 τοοὶς ἰδησυδθ. Οὐοοδβί Δ] ]γ, 8 διγὶ κίπς ΣΠἸποιγαιίοη ἰ8 ἰηϑοσίοα ἔσγοπι 
1Π6 τίη ρσα οὗ (Π6 ΑΡροβίοὶο ἔδίμουβ, οὐ ἔγοτα δοπὶθ οὗ ἐπ6 ϑαγίἰοδέ Η6]] θη ἰδεῖς σοταδίῃβ; ὑὉὺὲ 
(Π|680 διὸ ΠΕΣ ΌΓΙΪ ἱποίοβοα ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ, ἱΏ οὔάθσ (0 ΒΟΥ ποῦ πιΐποσ ἱπιροτγίδηςο, δηὰ ἴο 
ἱπιϊμλδῖθ ἐμαὶ 116 δ’ὸ ἀοϑίβτιθὰ τροσοὶ Υ Ὁ ΡΒ] οἰοκίςα] ρυγροϑοθ ΤΌ φυοϊλιοῦβ ἔτοσα 189 
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«σοτῖκα οὗ Ρ᾽Πἶσ ἀτὸ ραν οι ]ατῖν υδ᾽ δ ὉΪ6, Δ5 (ΠΟῪ δύο αἰ πιοϑὲ ἰῃ ἢ: ΨΘΙῪ πορ8 οἵ ἴπ9 ϑορίυερίπι. 
ΤῊΐ5 18. 8 ὙΟΥῪ ἱπιρογίδηϊ ἰοδιΣ ΠΟΠΥ͂ ἴο πΠ6 δυϊμοηξίοἰΥ οὗ ἐπί γογαίο, δῃὰ ἴο {π6 ἔδοὶ [πδὲ ἐὶ 
ὯδΔ8 σοῖο ἀονγῃ ἴο [8 ἱτ Ποῦ ΔΩΥ͂ βοσίουϑβ τη Ἰ]διίοη. ῬὮΣ]Ο ἢ885 οἰϊθά βεύϑγαὶ (μβουβαπὰ Ῥϑββδρ69 
ἕγοιι ἴμ6 Οὰ Τεδίδιηποηξ, τυ ὶς ἢ ΓΘ αἰ ποδί ἱπν δ  ΘΌΪΥ ἱῃ {Π6 ῬΟΓ 8 οὗ ἴπ6 ϑορίυδρίηϊ νεογδίοη, 
88 νγὸ ὨΟΥ δηὰ ἰΐ οχῖδηϊ 15 ταὶ 15 ΠΌΘΟΥ ςα!]οὰ τ6 γαίδοδῃ ἰαχέ. ΤΏΘΓΘ 18 4180 ποῖ 6 Γ 
Ὀοηρῆϊλ ἴο ὃο ἀοεὶνοὰ ἕγοτῃ [15 ΘΔ ΠΥ δηα δοσυγαίοϊυ Ἵἐχοουϊοα οὐϊίοη οὗ [Π8 Οτοοκ Τοεία- 
σηθηῖ, ὙγὨϊ οἷ οὐδὲ ἴῃ6 ἰοδγηοὰ οαἰΐζοῦ [08 ὉπΤοτ ἑἰς; ἰδῦουν οὗἉ ἐὲθβ γϑᾶγα: υἱζΖ. Τῇ δι, Ἡ Ὦ1]6 ἰΐ 
ἴδγϑβ ὀρθῇ [Π6 νδγίουϑ ἔοσΠ}8 οὗ (6 Νουν Τοδίδιηθηΐ ατοοῖκ, ᾿ξ ἰοβ 45. οἢ εἶο τοϊηὰ οὗ ἴπ6 ᾿βους Βείαὶ 
διυάδηϊ ἴο {Π6 ἱπίογοῦ τποδηΐϊηρς οὗ [86 δδοτοὰ ττίίοτα. 

Ατ {86 οηἀ οὔθ ποῦκ ἴδιϑγο ἰδ ἃ σοϊαργεμβοηβῖνο Ἰδὲ οἵ ἴπ ἰαχῖβ (Ὀρντδγάβ οὔ ἰπγϑο Βαπάγοα) 
ὙΓΒΙΟΒ 816 εἰϊοὰ ἱπ (δ0ὸ Νονν Τοβίδτωθηϊ ἴτοπι ἴ:9 ΟἹ]ά. Τηθβα δτὸ ἸυάϊοϊουοῖΥ Ἔχ ἱἰοὰ ἴῃ 
ῬΆΓΩ116] οοἸ απλπβ, 80 858 ἴο δῃδῦϊα ἴ86 βιυάθοϊ ἰο Ἰυάρο ἔος δἰ πιβοὶῦ Πον προσ ΤῊΘΥ ἰῇ ζΈΠοΓαὶ 
δΡΡιοδοὶ ἴο {Π6 ἰαησύυδρο οὗ [8 ϑερίπασίηιὶ γοτγβίου. 

81. Οοάεχ ἘΡὨτγοῖΐ ϑ'γτὶ ΒΕ ϑοσὶ ΡΒ . . . . Ἐκ᾿αϊν Οομδίδηϊϊηυβ ΤΊΘΟΒΕΝΡΟΒΡ. 
1 ἰρϑῖεθ, 1843. ἘῸ]1ο. 

Εδτ δῇ δοοουηῖ οὗὨ {18 οἀὐϊτοἢ 866 Ρ. 680. Νο. 4. φδωργὰ, διλοης ἴΠ6 ἐλοδί αν] δὰ ἢ. οἵ πηδηυ- 
δογὶ ρῖ8 οοηἰδὶπης [86 ον Τοβίδιηθηῖ. 

82. Ἢ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμι Ταβίδιηοηΐυπι ατθοδ. ἘΕπχ σοοορπϊῖοπθ 
ἘΠΔΡΡΙ͂Σ δπιοηάαίυδ φδαἀϊάϊς, Αγσυμπιοηίογυσηαια Νοίδιίοποβ, ᾿οοοβ Ῥασαὶ]οΐοβ, Αἢ- 
ῃοΐαυοηοῦλ ΟΥ̓ ἴσδι), οἱ [πα ϊοοθ δά)θοῖῦ Οδγοΐυβ αοἀοίγοαυθ (υ]οίπιυ8ϑ ΤΉΕΙΧΕ, 
Ῥτχτοῖ. [ωρϑίθηβῖβ, Ἐαιοο βίθσοοίγρα. [ως ἱρδίθο, 1844. 18π:ιο. 

ἙἘρον (818 οἀϊίίΐοη Ὁ 011. 4] δἰαἀοη 8 ἃὸ ἱπάουίοα ἴἰο ἴΠΦ οηογρει δίς ρυὈ δμοσ, Μν. Βουημαγὰ 
ΤδαςΒΏΪΖ, ᾿υπ,, [0 τγο90 Ζ6Δ] ὉΓ ργοπιοώπᾳ, 186 δίυαν οΥ̓͂ ἀδογοὰ 1: 1ογδί αγὸ ἘΠῚ Εν ἰοβεϊ πιοῦν 
Ὧ28 δἰγεδαυν Ὀεθὴ οἴδεγοὰ ἴῃ [86 ργϑοθάϊηρ ραρθβ8. Ρτοΐδδϑον Τβοῖϊο, [6 ϑάϊζοσ, ἢ)8 δοσυγδίε! Υ 
τερσίηὐθὰ ἴδ ἰοχὶ οὗἨ Κηδρρο᾿β αἰτίου οὗ (πὸ Οτθεὶς Τοβίδπιθηϊ, νοὶ ἰ5 ἀθϑογ θὰ ἐμ τ. 696. 
Νο. 86. δυργὰ Το ατοοῖς ἰοχὶ ἴδ ἘᾺΝ ἷμ ὕπο οΟ] απ. ἴῃ ἃ 51.8}} Ὀμὶ ἀϊδιϊποὶ ἴγρο, Ὀοίης 
αἰντἀοὰ ᾿Ἰηἰο σμαρίοσα δηὰ γοσϑοα. Αἱ [πὸ μοδὰ οὗὨ οδοῖβ!: οἰδρίον (δθ φάϊίονς ᾿188 ρ]οοα 8 5:1 - 
ΤΩΔΙῪ οἵὗἉ 18 οοηίοηΐδ; δηὰ πῃ [86 ἵπποῦ ραγίὶ οὗ δδοῖβ! οοϊυπηη δ 88 ῥὑγίηϊθά (πὸ σεαΐψ ραβδὶ ]εὶ 
Ἀ5858ῦ65. ΤΏ6 ὈΟΟΚΒ οὗ [86 Νον Τοδιίδιωθηῖ δὸ ὉΠΟΘὰ ὈΥ ΘΟΥΘΠῚῪ Ρδρο8 οἵ “ Απποίδιϊο 

διείκα,» δὶς ἢ Ἔχ ΣΙ ΟΪν 1[ὴ6 ναγίοιϑ σοδαϊῃρδ ἰὼ (6 οαὐἑ 005 οἵ [86 Τοχίαδ Εοοορίαβ, ἀτίοϑῦδεϊι, 
ΚΌδρρο, ϑομοὶς, Ηδμη, [δοβπμδηη, δηά 11βομοηάοσί, πὰ αἷϑὸ 1π6 οἀο5ὶ πιδηυδεοτὶρὶθ νὑϊοὶι 
δα ρΡογέ ρδγίςυ αν ΤΘΟ ΠΕ ΤΌΘ τοῦκ οοποϊυάοθ ἢ δὴ ἰπάοχ οὗ ρδβϑαρσοβ ἔγοπλ ἴἢ6 ΟἸὰ 
Τοβίδιιοης νοὶ 8.6 οἱ ἴῃ 156 ΝΟΥ, δῃὰ α]δὸ οὗ {86 “ Ῥοήοορθ ΕΥ̓ΔΏ ΚΟ ἑοδ6,᾽ ΟΥ̓ βοοϊίου οἵ 
1η6 Ερίδι]ε8. δηὰ ἔρος ὙΠΟ τὸ τοδὰ οὐ ϑιυπάδυβ πὰ οἡ οοσίδίῃ ἔδϑί να] ἀδγβ ἱπ (8.6 
1 Ππογϑη ΟΠ ΌΓΟΙ 65 ἰῃ (ΘΥΠΊΔΏΥ,. 

Ῥτοῖ. ΤῊ 6110 8 οὐϊκίοη οὗὨἨ 116 ατοοῖς Τοδίδιηθης 15 δρϑοίδ!ν δἀδρίθα ἴογ ἰ8οϑθ γῇο πάνθ ποῖ 
ταῦς ἢ {π|6 ἴῸΓ πιϊπυίο οΥἰ εἶσ] ἱπαυΐτίθ8. οοποογηίης νατίουϑ στοδάϊη δ, ΟΥὁ ὙΠῸ ἌἽδῃηοῖ ἐοπιπιαπά 
ΔΟΕ688 ἴ0 {Π6 ΑΓ δηὰ ὨΊΟΣΘ ἜΧΡΘΏΒΙΥΘ οΟΥ ΕἾ ς4] οὐ ἶοπ5 οὗ [86 ατοοῖὶς Τοβίδπηϑηΐ ; δηὰ ποῖ ποῦ 
ὙΓ6 οοηδίαον (860 ποϑίῃοϑβ οὔ ἴΠ0 ἐνΡΟΩΤΑΡὨΪ ΑΙ ὁχοουϊίοη, {86 ἰὸνν ῥγῖοο δὲ τὶς ἢ 1ϊ 18 80]ἀ, οσ 
[86 οττἰς8] σϑϑα 8 πο 11 Ἔχ Βἰ 118 1 8 ΘΟ ΡΔΙΔΟΥΘΙΥ δ1}4}} δρδσο, ἰξ ἀοπιδηὰβ δηὰ ἰϑ ἀθ- 
βογυϊπ οἵ ΟΥ̓ΟΓΥ͂ οοπλπηοη ἀδίζοη. 

88. ἈΠΟΚΑΛΥΨῚΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ εξ Αρχαιων Αντίγραφων εἐκδοθεισα,. ΤὮΘ 
Βοοκ οὗ Βενοϊαίίοη ἱπ ατοϑοῖς, οἀ! θὰ ἔγουι δἀποιθηῦ δυϊμουίεῖοβ 9 Δ 6 πον ἘΠο ἴ58 
Μογϑίοη δηὰ νδγίουβ ΒϑβάϊηρθβΌ ΒΥ ϑδαιωυοὶ Ῥυίάθδσυσ ὙΒΕΈΘΕΙ 58. Ιομάοῃ, 
1844. 8ὅνο. 

ΤῊ 6 Ὀοδυ  γ δηά ΜΈΘΓΡΕΙΥ Ῥυϊηίοά οὐἀϊξίοη οἵ ἐπ 6 Αροοδῖ οοὔίδἰ 6 ---- 1. ΤΏ Οτεοὶς 
τοχί, οἀϊοὰ οὐ [16 δα ΒΟΥ οὗὨ [86 πιοϑί δηοίθῃςξ πηϑηυδογὶ 8 δηα ψοσβίομδ; 2. Οπ ἐμ6 ορροϑὶῖθ 
ΡἈδ88 ἃ 1] ἘΠρΡ 88 γαγαίοη οἵ [μ6 ἀτοεὶς ἰαχὺς; 8. ΒοθοδίΝ {πὸ ἰεχὶ ἃσὸ Ἂχ υϊτθὰ [Π6 
τοδαϊηρ8, ἩΒίοῖ ΔΣΘ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1685 ὈΓΟΌΔΌΪΘ; [ἢ τοδάϊῃρϑ οἵ 89 ΕἸχονὶν ϑαϊίίοη ρῥγιπιθὰ ἰπ 1624, 
διὰ ἃ βοϊθοϊίοη οὗ 80 νδγίουβ τοδάΐπχα ᾿τνρΐοῖ ἀγὸ δὶ αἱ] Ἡϑ ες μβρος ΌὈΥ διηοίϑηϊ τηδηυϑογὶ ρίς, ΌΥ͂ 
ΤΑΔΩΥ͂ ΤἸΏΟΓΘ ΓΘΟΘΩΐΪ ΤΩΔΗ ΒΟΥ ρί8, ΟΥ ὈΥ [16 Θοασ οὶ ῥὑγπίϑθὰ θα τ οηβ, ἰομοῖμοῦ ἢ ἃ οἰδβοβοα 
ϑίδίϑιπθηΐ οἵ [19 δπίμβογιεἶοδ (0Γ δαὶ γοδάϊηρβ. Τὸ [Π9 ἩΒοῖὶθ ἰ8 ργοῆχοά δὴ ἱπισοἀποϊίου οοη- 
ἐπι δ δ δ Δ} δοοουηΐ οὗἁ ἔπ6 οὐ͵οςὶ δηᾶ ρίδη οἵ (μὲ5 φαξεΐοῦ ; ἃ ΓΟΥΤΊΟΝ οὗ (86 βίδι6 οὗἩἉ 10 Οτροκ 
ἴοχί οὗ [π6 Βοοῖκ οὗ Κοναϊδίίοη, διιὰ οὗ (π6 δοῦγοϑϑ οὗ [δ οπιεπἀβίίοη οὗ ἔπ ατθοκ ἰοχί, ἑομοῖ πο γ 
αὶ τ {86 τηοὰθ δἀοριοά ὉΥ ἴδ οἀϊίος ἱῃ δχγδηρίπρ Π6 ον τς 4] πιδίθείαὶϑ δηὰ ἐογηίηρ ἴλ6 ἴοχι. 
[ΤῊ 8 τᾶϑ ἔδιο βγεὶ αἰἱϑειρὶ οὗ 1116 ̓ἰφαραθας ὙΤΙΓΟΣ ἴ0 αἀἰτοςΐ μκδέϊς διλδθηιοη ἰμ (ἢ ΐδ σουπΈΓΥ, 

1πτουρσα 186 γοτίδίοη οὗ δΔηΥ ρατίὶ οἵ ἴΠ6 ἐεξέ οὗ ΗΟΙῪ βογίρίαγο, ἰο (Π6 ρῥεϊποὶρὶθ οἵ γϑοῦτγγθηςο ἰοὸ 
1η6 οἷον δας ποτ ἶ65 δπὰ ὑοίίον δἰἰοδίϑαὰ γοδάϊηρθ. [{ νῶϑ δἰπιοδὲ οῃ ἐΐ ἔτει ΔΡΡοδγδηςα ἀ6- 
Βοτὶ υοὰ δὲ δῦουϑ (ἢ ἔαγί μοῦ οομηπιοη δι 008) εξ αὶ Ηογβθ. [ξ ἰβ ἰῃι πιδηΥ σοδϑροοῖδ τ μδὲ 
1116 φτοῦ ποὺ ὶ δον τοραγὰ 88 ΨΟΣΥῪ ἱποοτηρίοίσ, ἴὯ60 οὗ ἐδ ἱβαδοουγδοὶθδ δο διἐσ θυιδῦϊο ἴὸ 
Ὧμι0 5816 ἐδῖιδο58 88 [ἢ νΑΥΙΟΌΒ ΓΟ ΪΠρΒ ἰῃ Μ33, ΤΏΟΥ ζανὸ [89 ργοϑϑηὶ τσὶ τοσ ἃ ρῥγδοίίςαὶ 
Ἰοβ8οὴ (ἢδ᾽ {86 ᾿ΘΙΘΠΟΥ οὗ (ἢ 6 δηοϊθηξ οΟργ δία 88 ὈΘΘη ἐγδηδη ἰδ ἴο ἐδμοὶς πηδουδίοὰα δυς- 
ΟΟΒ50ΓΒ ἴ868 πηοάθγῃ ΠΟΙΒΡΟΔΙἰΟΥΒ, παι οἷ σ,, [0 Ταπιοῦθ ϑιρροσθὰ πίδίδικοβ, δὰ ἴο δυοὶϊὰ ἱπιαχίποα 
βοϊοοίϑπιδ, αὐδὴν Με θη 186 απ οϑ000 ἐς γμδὲ ἰ8 186 οἱ ἰογπιϊπδίίου οὗ ἃ ἑογοίση πον. 

ΤιΙι8 οὐϊ!!οη 65 ὈΘΘῺ [ῸΓ ΒΟΠΠ6 ὙΘΑΓΒ Οὔ οὗ ὑγίηΐ; (86 ΕΠ δ ἰγαπαϊδείοι οὗ [μ6 τονἰδοά 
ατεοῖκ ἰοχὶ νγδ8 ἰβεβοά βεραγαίοίὶυ, δος Βανίηρ Ὀθθῃ κα ἰρϑς τονυϊδοὰ : κ᾿ 1ῆο Βοοῖκ οἵ Βονεϊδιίοη 
ἐγδηδίδίϑα ἔγοτα (πὸ δηοίοπὶ Οσϑοὶς ἰαχῖ, Ὁγ 8. Ρ. Ττοζοί!οα, 1849.» 1210. 1π ἐδ6 ἰηϊτοἀυοίίοη 
ἴο (16 Θτοεὶς δπὰ Επα} δ Εονοϊδήου ἴῃ 1 1πΠ6 οὐὐῖος δηπουηοοὰ δὲ8 ἱπίοπεουη οὗὨ ργοραγίπρ 
ἃ ατοοῖ ἰοχὶ ὑδδοὰ οὐ δηοίθηϊ δα μουὶ[ο8 (6 τοσῖς Ὀθζυῃ ἰῃ 1838), δαὰ 10 ἀοίαἰ!οὰ »γοερεείκε 
Ἢ 180 ἀρὰς γγ88 οἰζου]δίοα ἰῃ 1848, ἀπά ἀρροηάθὰ ἴἰο 80 Επρ ἰϑι; ἰγαῃβἰδίίοη οὗ [9 ΑΡροσαῖγρ89 

1849. 
22 8 
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84. ΤΠα Βειεἰδῃ Ἐκ᾿ οι οὐὗἩ (86 ατοοῖς Τοριαπιοηΐ ; σοι τ βίηρ' ἃ 1} απὰ ὁχ δοὶ 
ΟοἸϊαιϊίοη οὗ 41} Μαηυβογίρίβ οὔ (86 Οτὶρίπαὶ ασθεκ, δπα οὐ 186 Ῥεβμῖο ϑυσίδο 
ογϑίου, ποῦν ἀδροβ θὰ ἱπ ατοαὶ Βυιιδῖῃ ; 018 (Β6 ΕἸ Ζονῖς Τοχὶ δηὰ Οτο8] Ῥγο- 
Ἰοσοπιεθα. ΒΥ ἴδε Βονυ. ΕἼθαοσίοἰς ΗΘΏΓΥ δόοβίνενκῃ, Μ.Α. Ἰμοπάοη. 2 νοἱβ. 4ϊο. 

“ΓΗΐδ ἱπιροτίδης οὐϊείοπ γᾶ δπποιποοάὰ ἴῃ 1848. Τι9 οὐἰΐοῦ νγὰβ δά δηίδροοῦβὶΥ Κῆονσ ἴο 
δὶς] δε μοΐαγθ ΟΥ̓ μῖ8. “ ϑιυιρρίεπιοηῦ ἴο ἴ86 δυϊῃογίϑοά ἘΠ ρ]}15}} Ὑεγβίοη οὗ (π6 Νεῖν Τοϑίδπιεπὶ; 
Ὀοΐης ἃ εὐ τοδὶ 1Πυδίγαιου οὗἁὨ ἰζ5. πηῆογὸ ἀπο} μαβϑαρσοθ ἴγοτι ἐμ ϑγτίδο, [δ {1π|, διὰ φασ]οσ 
Ἐπω 8 ογδίοπ;" ἴπ0 τοὶ νοϊυπιο οὗ ]ο}Β δὰ Ὀδθα βοιγθ ἔπι Ὀδίογθ ἴμ6 ρυῦϊϊο. ὙΒα 

ἀσείχη οἵ {18 ἀγάπουβ υγοσὶς (τ Βίοἢ ττᾶ8 Βοπουγοά ὈΥ [86 ραΐϊγοπαμο οἵ μἷ8 αταοθ {86 ἰδῖς Ασοὶ- 
Ὀίδιορ οἵ ΟδηουθυΣΥ δηὰ ἐιρεπέψ-ίλγεε οἴ βοσ Ῥγϑὶδίββ.) υγὰ8 ἴο ραΐ 186 ὈΣΌ]Ις Αἱ βομοῖαγ ἴῃ Ροβδ- 
βοϑϑίοῃ οἵ αἰΐ ἐπα ναγίουϑ γοδἱῃρϑ οὔ (μ6 πιδηυδοτρίϑ οὗὁἩ 16 Νονν Τοδίαπιοηΐ, ἀτοοκ δπὰ ϑυτιδ 
ὯΟΥ ἀοροβίιοα ἴῃ [Π686 ΤΘΑΪπιδ, δπὰ ἩΒΙΟΒ ἤαγθ ὈδΘῺ δἰπιοϑί ΘΗ ΓΟΙῪ πορίοοϊοα ΟΥ̓ οἸΤΕΣ 
οὐλΐοτα δίποο 186 ἐἰπιθ οὗ Μ)ΙΙΊ. [Ιἐ 18 οἰδίϑα ἣν Νγ. βοῦίσομον ἐπ πὶβ Ῥγοθροςίυβ, ἰμδὲ οὔξ οὗ 
αὐουὶ 160 Οτεεὰ Μ58. οχίδιης ἴῃ {18 σουῃίγυ,, Ποδεὶν δἰσίψ να ποῖ Ὀδοῆ οχδζαϊποε δὲ 48}}, 

σι ἢἶϊ6 οὐγ δοηϊαϊπίαποο ΜΠ] πιοϑί οὗ {86 ταδί '8 ἴ00 εἷίρσιε ΟΥ̓ ἱῃδοουγαῖα 0 ὃὈ6 ἀοροπάοά οἱ ἴος 
εὐ ἶσα] Ρὰ 1: Ἠϊΐς ϑυγίας τοδίετα]8 σογ (0 ᾿σοηδιδὶ οὗ δϑουΐ ἴθῃ Μ38. ἴῃ [86 ΒΓ 88 
Μαεοαπι, νος μάν ποῖ δἰ πογίο Ὀθθη οχδπιϊμθά, ἃ οοἸ ]δεϊοη οὐὗἁἨ ἴμγθο οἵβογβ ἕοσ ψπϊς ἢ} Πο ἐδ 
ἱηάδουιοά ἴο {86 νγϑ}} -Κπόνσῃ ᾿ἰθογα ΠΥ οὐ Ῥγοΐδαϑοσ 1.96, δῃὰ [ὁ ἴ8Π6 ργουΐουβ Το] οἰ οη85 ταδὰθ ὈΥ͂ 
Βοϊιδδῖ, Αὐΐοσ, δοποδ, δηὰ οὐβαγ ἰΔοΌΓαΓΒ ἴῃ ἰὨΐα ἱπηρογίδηξ ἀορατίπχοης οἵ Ὀἱ υἰϊοαὶ 11 ογδέυσο. 

[11 ϑοβπ18 88 ἰΐ Μγ. βοσίγοπον δὰ τοϊ παι ϑοὰ ὑπὸ ἱπιοητίοη οὗ Ρυ] δηίησ ἴΠπ6 οαὐἰεῖου δῦοτα 
δηπουπεοά. ΤῈ “ Οοἰ]διίοη οὗ ἀυουΐ ἱποηῖν ἄτθοῖς Μ 58. οἵ [86 Ηοἱγ (ἀοδρο 8᾽" σοι μὲ μυὺ- 

Ἰἰδοὰ ἰῃ 1858 (566 δῦονα, Ρ. 148.), οοπ δίῃ ἃ ᾿νώδμΝ οὐ {Π6 πιαϊεγίἃ}8 Ὑγ!ς ἢ ὑγοσθ ργοροϑθὰ ἴο 
Ὧο ἱποϊυάεά ἱπ ἔμ6 οἀϊείοη {μ8 ἀπποπηοθὰ. {1 Βαά δρ ἰς που]ὰ δανὸ χίνθο γε ΣῪ ὁχδςος 

ἱηξοττηδιίοη 88 ἴὸ ἴ:6 Μ88. ἐπ {π18 σΟυΙΤΥ : ἩΠΘΙΒΟΓ (6586 τηδίοσί 8]8 του] ἐπ σεκεγαὶ Ὀς οἵ 

ἐπιροτίδποθ δ5 δι Βοστί [168 [ῸΓ τοδιοσίπρ {88 τοθκ ἰεχὺ, οὐ τ Πϑῖ μον ΒΥ σου Ἱὰ ἢοΐ ὃ6 ἴοσ ἐμὲ 

δτοδίοσ ρατὶ ουϊάθηοθ οἵ [86 ἀοιογί ογδιϊοηβ Ὀγουρῆμῦ ἴῃ ὉΥ ΤΟΡΤΙΝΟΝ 6 Ἡ ΒΟἾΥ 8 ἀϊδδγοῃξ α66- 

τίοῃ. οδα τᾷἰο ᾿οδϑὶ ἈΕτῸ πὸὶτὰ [86 οὐ εἰοδ[ὶ οουἰπιδῖθ ἔογηιθά Ϊ Με. ϑογίνϑῃοσ, τῆσδ Ὀδαγ ἔα ]ὶ 

1οϑΕ ΠΥ ἴο δἷ8 568] διὰ 80 Ἵχδοιπᾶάο οἵ ψβδὶ 89 88 Ὀθθῃ δὉ]6 [0 δοσοπιρ 18}. 

[86. ΤΒο Αροοδῖίγρβθ, οὐ Βοοκ οὗ ᾿δνυαϊαϊίου ; 186 οτφίπαὶ ατοοὶς Τοχὶ, τὴ 
Μ53. οοἰ!αϊϊοηβ; δῇ Ἐρ ἰδ ἰγβηβ᾽ αι δηὰ Βδσιηοηυ, ἩΐΪὮ Νοίοβθ. . .. ὈΥῪ 
ΟὨν. ὙνΝοβρδπόκτη, Π.Ὁ. δποὴ οὗ Ὑ οδίπιϊμδίοσ, ἔοστηοσῖγ ἘΘΙ ον οὐὁἨ ἘΣΠΠΥ 
ΟΟἸ]αρο, Οδιι τί άχο, ἄς. Ἰμοπάοῃ, 1849. 8νο. 

ΤὮο Οτοοὶς ἰοχὶ ἴῃ (δ ἷ5 οὐϊιίοη 18 ἱνγοίοἹά : β.μοἾΖ᾿ 8 διὰ (πδὲ ογπιοὰ ὉΥ͂ [80 οἀϊΐοτ, ου ἴδ 
αὐτὸ αὐδς οὗ ἴδ οἰάοδ Μϑ35. Α ὕτοοῖκ Τοοίαπιαπὶ ΌὉΥ [86 88πι6 οἀὐϊΐοῦ ᾿85 ΠΟῪ ὕδθοῃ δῇ- 
πουπορά, 

[86. μὲ Οτοοὶς Τοβιδπιοπῦὶ; ἩϊῸΝ 8 ΟΥ̓ ΠΙΟΔΙῪ τουϊϑεὰ Τοχί, ἃ ἀϊροδὲ οὗὨ νδσίουβ 

τοϑάΐησ, πιδγρίη8] Τοίογθποθβ 0 υοῦ 8] δηὰ ἰαϊοιπδίϊς ἀϑαρθ, ῬΓΟΪοσοτηθηδ, δὰ ἃ 
οὐἰιϊοαΐ δηὰ Ἵχοχοῖϊοαὶ Οοιμιμθμίασγ. ΕῸν ἰδ6 86 οὗἩἨ ἸΤΒοοϊορσίοαὶ ϑιυάοπίδ ἀπὰ 
Μιηϊδίοτβ. ΒΥῪΥ Ἡθητυ Αἰοβρ, Μ.Α., σίοαν οὗ ΥΥ̓ γπιοῦνο ἃ, 1,6] σοβίασβαῖγο, δὰ 
Ἰαῖα ΕοΙ ον οὗ ΤΥ γ ΟοἸ]ορσο, δα γῖάσο. [Ι͂Ὼη ὕπο γοίυπιθβ Ὑοὶ. 1. οοπίδἰπιηρ 
16 ἴουν (ἀοβροῖὶβ. ]οπάοῃ, 1849. 8νο. 

ΤῊο ατοοὸκ Τοβίδμιθπηίς . .. . Βγ θην Ασέοῖν, Β..)., γον οἵ Ὁ γυμοβσποϊα, 
Τ,οἰςοοδίδσβῃϊσο, δπὰ ἰδία Εο] ον οὗὨ Τ τ μτγ ΟΟἸ]]ερο, σαι γάσθ. [πᾳ ἰμγθα υ ]απιθβ. 
οὶ. 11. οοπίαἰπίησ ἴθ6 Αοίθ οὗἩ {π6 Αροβί!68, (6 Ερὶδι)68 ἴο ἐμ Βοπιδηβ δηὰ 

Οονϊηἑΐαηθ. Ιμοπάοῃ, 1862. ϑνο. οϊ. 111. 1866. 

Βα Οτροῖκ Τοβίδιηθηϊ . .. . ΒΥ ΗθητΥ Ααρρομν, Β.Ὁ)., Μίιηϊδίοσ οὐὗὁἨ Ουεῦος 
Ομαροὶ, ᾿μοπάομ, διὰ ἰδίὶβ Ἐϑον οὐἨ ᾿Γυΐη!γ ΟΟἸ]ερθ, Οππιογίάσε, [Ιὰ ἰμτθο 
νοϊυαθθ. Ὑο!. 1. οοπίαἰπίηρς ἰμ6 ΕὐῸΣ αοδρεῖὶβ. ϑδϑοοπαά αἰδοπ. πάρῃ, 1854. 
ϑ8γο. 

1866. 
Με. ΑἸ Ιου 8 οὐ οη5 δτὸ ἰδοὰ δὔονθ, 80 ὯὮΣ δ τηδίολδὶ οὔδηρο οὐ σαν δίοαυ. 885 ὕθθῃ 

ἐπίτοάυςοά : {Π0 ρίδῃ ἢ 88 18}}} οσρδηάϑά ἤτοπι ἔσο γοϊασλθδ ἴὸ “αν, 180 Δδὶ οὗ ὙΒΙΟᾺ ἐ8 
γαῖ ἴο ὉὈ6 ραν ἰϑποὰ. Μτ, ΑἸέογ 8 Ἑγἰς ΑἹ] Ῥυϊηςΐρ]οα, δὰ {86 ἕοττηδίϊου οὗ πὶ ἰοχί, πανὸ Ὀθοη 
τοηδίἀογοὰ δον (ρΡ. 143---ἰ44.), Τὰθ ποῖο9 οὗ (ἢ ϊ8 οὐΐῖοῦ οἢ αποδβίοηϑ οὗ ρῃ:]οῖορν δπὰ ἰηΐοῦ- 
φργεϊδιίοη βῃονν {18ὲ 86 88 ἐβουρδε ἴον Ὠἱτη86}{; δου ρ ἢ πλουΐ οὈ͵δοῖ Ὡς ἴο δάἀορὲ [6 ορ᾿ῃΐοι5 
οἵ οἴδποτβ. [1 δοιὰ δ οὐθοτνοὰ (Ππδὲ δοτὴθ οὗ ἢ18 ΤΠ ΘοΥ68 ἀτὸ ῬΘΟΌ ΔΓ, δῃὰ δυςς 89 ἐδπηοῖ ΘΔ 

Ὅ6 τοςοποίοὰ νεῖ ἢ [86 δϑδοϊαἴθ ΒΟΟΌΓΔΟΥ οἵ {8Π6 ἴδοι ἀοίδιϊθαὰ ὑγ 186 ἱῃδρίγοὰ υγιίθγβ. 118 ἐχ - 
τοῖα ἀκ οἵ ἴδ τοπὶ ΒΘ Βῃθδκ8 οὗ 85 λαγπεοπέϑεσδ [8 ᾿ἰπὶ ἴδ [0 ΠΠΆΉΥ πιλὴν οὗ 
6 βοοιηΐης ἀπ οὐ} 1658 ἐπ [6 ΠΘΥΓδ Ἰοἢ8 οἵ (με Εν δα ρ οὶ βίδ; θυ δὴ Ὑλθτθ 86 τηοτοδὶ εχ ρ᾽ απδίίοῃ 
“που]ὰ ὕ6 ἀθοπιοὰ ἀπιρὶν δαδὲοϊθηί ἱἶ ἴδ ἀἸ δου ἐν δὰ θθθη ἐοαηὰ ἰπ π6 ῥχοἀῃςίίοῃ8 οὗ ογάϊπανν 
ιϊζοτβ, ΤΌΘ “ πιαγρζίηδ] Γοίδγοηοϑϑ ὕο νοτῦδ] δπὰ ἰάἰοπιδίϊο υὑδαρο᾽" ἄθϑεσνθ ἴο Ὁ6 δροοΐα!ν ποιςοὰ : 
ἴου 186. Ἀρρϑᾶγ ἴο δῦ Ὀ6επ οοτημρέ! θὰ νη ἱτατηθηδ ἰβδουτ δηἃ ϑογαρ]οῦ8 οἝτθ, βου ἘΠῸΥῪ 
ΔΥῸ ΤΊΟ[Ὸ ᾿ἰκοὶν ἴο Ὀ6 ρϑβεθὰ ὈΥ͂ ὙΪῈ} Ὀὰυ 1{{19 ΟὈϑογνυδίοη (ΒΔΠ ΔπῪ οἴπον Ρογ οῺ οὗἨ [6 ποῦ, 

ἴῃ 7οαι νοϊαπιο5. ὟοΪ. 171. οοπίαἰηΐηρ ααἸδιίδη5 ἰο ῬΈΠΕΙοΏ. Ἱψοπάοῃ, 

1 Οἵ (μ686 ἴ86 σοάοχ Οοἰ(οπίαπαδ, ἐμ6 ἰοχὶ οὗἉ Ἡϑῖς Ἀ858 ὕθοπ δἰποο ρα] μὰ ὈΥ͂ ΤΊδο ΒΘ ἢ" 

ἀοτῖ, τγδϑ δβροοϊδοά ὈῪ Μτ. ϑουίνϑῃθσ 88 δεανίῃς Ὀθοι δ πγοϑὲὶ θη γον παρ οιοά, ' 



Ογεοὶλ Τεεέαπιοηίδ 11} 

ΤΉο50 τῖιο δίυάν ἔἸοπὶ τηοαὶ τν}} τηοδί Κα ἀρρτοβοιὰ {πο ῖῦ ΕΠ Υ: ἰδο60 τνῦο τί (0 ἰοάγη 
Ῥαεεϊοεῖν ν}} ἀοτῖνο ἢ ὑεηεῆϊ ἤγοτῃ (6 π|, βίηςθ ἐξ ἱηνοῖνεθ ἰμου δὶ δηὰ ἐπάμείγψ ἴο 56 τῃ θη). 

Ιῃ σουπροοίίοη πὶξ πῃ σπαγρκοδ οἵἩ ρ]αρίαγίϑι Ὀτουρσας ἀραϊηβὶ Μγ, ΑἸ τὰ 8 ἢτοὶ δα ἴοη οὗ τοὶ. ἱ, 
ἧς 15 πρὶ ἴο τοίου ἴ0 δ᾽δ ὙΘΥΥ 5838018(ΔΟΊΌΓΥ δηὰ οομηρίοῖα γελιϊδίϊου οοηἰδίπϑα ἴῃ “ Α ΒΘΡΪΥ ἴο ἃ 
τοοοπξ Ασὐζίοϊα ἴῃ {86 “ ΟἸ τ δεῖαη Ἐδιπο ὈγΆποοσ., Ιοπάοῃ: Εἰντηρίομ, 1851." ΤὨΪδ 18 ποῖ [16 
ρἷαος (0 τοπιαγκ ἰλυῖμοῦ (ἢ δΔη π 645 Ὀ66η ἀοηθ δῦονο, ἀροῖ δὴν Ῥϑευ Αγ Ἶ68 οὗἩἨ δἰδίϑιποπί Τοππι ἴῃ 

τ. ΑἸτοτὰ Β ραζοβ. ΜαςΝ πλᾶῪ ἴῃ δυοςοοάϊῃρ, ΘἀἸ ΟΏ 5 Ὀ6 Ὀτουρθί ἴο ἃ οοηκίδἔοηϊ ἴοῃα οὗ ἱπουχὰξ 
δηά ΟΧΡΓΟΒ50. 88 ἴ0 [86 ΡΙΘΏΔΙΥ͂ ΔΌΪΒΟΥΥ οὗὨ Δ} δου ρίατο βίδι θη ίδ. 

[87. ΒΑΟΒΤΕΒ᾽8 ΓΑγρο Ργης ατοοῖκ Τοδίαπιθηῦ. Ἢ Καινη Διαθηκη. ΤΙ Νὸν 
Ταβίαπιοηῦ, (86 " Βοοοϊνεὰ Τοχὺ," τι} Ββοϊεοίθα γασίουβ τοδάϊησβ ἔζοπι Οὐτίθβ- 
ὈΔοι, ϑομοΐζ, 1,δοβπιδηη, δηὰ Τἰϑοβαπάοσγί, δηὰ σϑίογθῃμοθβ ὕο ρδγδὶ δὶ ρϑββαρθβ. 
Ιοπάοη, [186].] 8νο. 
ΤῊ ΐδ οαἀϊεοι, ἔγουα 86 δἷζθ οἵ [86 ἷ8 ΥΟΠΛΑΓΙΚΔΌΪΥ σοηνϑηΐεηΐ [ῸΓ ΟΣ ΠΑΤῪ τοδάϊησ. [ἢ 

[δε {{{|6, “ ἰχὲ οἵ Μ11}" που]ὰ Ὀ6 εὐ ὀλθν πρὲ (μδῃ “ ος ΑἸανῚ (εχ. 5 

[88. Το ΕἸρίφι]6 ἐο ἰ86 Ηοῦτενθ, ἴῃ ατϑοκ δηὰ Εημ ἰδ, τ ἢ δὴ Α ΠΑ] γεὶβ δηὰὶ 
Ἑχοροιῖσϑὶ Οοιηπιθηίθτυ. ΒΥ ϑαυοὶ Η. Τύυπνκε, Ὠ.Ὁ., Ῥγοίδδβοσς οὗ ΒΙδ]1οαὶ 
1,ϑατηϊηρ δηθὰ [πἰοχργοίδιϊοπ οὐ ϑογιρίυτα ἴθ 56 σῃογαὶ ὙΒθοϊοσίοαὶ θυ παγῃ, 
απὰ οὗ ἰδ6 Ηεῦτον Ιδηρσυδρα δηὰ 1,}1ογαΐυτο ἴῃ Οοἰαπιῦϊα ΟΟ]]οσο, ΝΥ. Νεὸν 
ὙοΥκ, 1862. βνο. 

Τῆς Ερίβ:16 ἰο 6 Βοπιαπδ, ἰῃ ατοοὶς πὰ ΕΣ] 8. (ΒΥ [Π6 5δδη6.) Νονν Ὑζοσγῖ, 
1868. 8ὅνο. 

ΤΗ6 ΕΡ 816 ἰο {86 ΕΡΒοβϑίδηβ, 'θ τὑσοοκ δηὰ ἘΠ] δ. (ΒΥ 86 βδᾶτωθ.) Νον 
ὙοΥκ, 1866. 8νο. 

ΤΌΘ ρῥίαῃ οὗἩ [686 ἔἶγοθ νοϊΐϊππιθ8 ἰδ δἰ πιῖΐαγ: (6 ατεοοῖς Ταχὲ δηὰ ἴμ6 Ἐπ Ἰδὲ γογδί ΟΣ ἃΓΘ 
Ῥἰ δορά ἴῃ ρδγϑ]]οὶ οοἰαπιηδ; πὰ [86 ποῖθ8 (ἰῃ ΜΟΙ απ 5.00.8 οὗἩ ἰοχίσαὶ οὐ ἰοεἶϑπι ἃσο οσοα- 
δ᾽ ΟΏΔΙΥ ἀϊδου886 4} ΟΟΟΌΡΥ [86 στοδίογ ρογιΐοῃ, δηὰ δὲ (ἰπιθ8 [6 τ 8ο]6 οὗ [6 ρδᾶρθ.] 

[89. Το Νὸν Τοβιδιαθηΐ πῃ ατϑοὶς, γι ΕΠ ρ] 188 Νοῖοθβ. ΒΥ ἴδ6 Βεν. ὅ. Ἐ. 
Μαομισοηλεν, Μ.Α. Ἰοπάοη, 18568.] 

[90. Το ἄτοοκ Τοβίδιμοπῦ, ν τ Νοῖοθ, ται πδίῖοαὶ δηὰ Εἰχοροίϊοαὶ, Βγ ὟΥ. 
ΝΈΒΒΤΕΙ, Μ.Α., οἵ Κιηρ᾽β Οοἰϊεχο, Ἰωοπάοπ, ἰαῖθ ἘΘΙ]ο οὐὗἨὨἁ υθοπβ ΟΟ ]ορο, 
Οδιποτγίάρο; δηὰ ὟΥ. Εἰ. γινκινβον, Μ.4., για οὗ 8ι. Υ ουῬυγρῃ, ΘογΌγ, ἰαῖδ 
ΤὨθοϊορίςαὶ Ταΐον ἰῃ ΟΠ ΘΙ δημαπὰ ΟΟ]]οσθ. Ὑό)]. 1.) ὕσοβροὶ8β δἀπὰ Αοίβ. 1,οηάοη, 
1864. 8νο. 

“«ΤῊΪ8 ΟΟΙΏΠΊΘΠΙΔΤΥ 18 ΠΟΥΓΑΪΗΪΥ ΞΌΡΟΥΙΟΙ [ὁ ἴδο90 ἬΡΠΕΤΑῚΥ Ρἰδοοὰ ἴῃ ἐδ παπὰβ οὔ ἰποοῖο- 
εἰςδὶ διυάοπίϑ ἴῃ Επραίαπὰ, Ὀοΐοτγο 106 ἀρροαγδηοο οὗ Μτ. ΑἸ ογὰ 5 οὐϊίοη. ὙΝΗΔ τὨΐδ8 16 88 πὸ 
οἰαῖπι τ βδΐονου ἴο ὃὉ6 ταηἰκοὰ, απὰ ἐδ ΟΠΥ δοιὰ 118 ρστουηά ἰπ δὸ ΤᾺΣ δὲ ἰΐ δβιἀάγεβϑοδ ἰ(5οὶ 10 ἃ 
ἀϊεγοηὶ οἰΔπ8 οὗ δία ἀοπίδ, 0 ΤΊΔΥ ποῖ Ὁ6 ργοραγοῖ ἴο ἀθδὶ ὙΠ [ἢ 6 τπηομηοπίουϑ ααοϑίΐομβ ἀΪ8- 
ουββοά ἴῃ Μτ. ΑἸοτά᾽ 8 ἤοίθϑ..... 786 Ὠοῖε8 ὅζγὰ ὑτίοῦ δῃὰ οἰ θαυ Ὺ οχργοδϑοά, δηὰ ν}}} ἀου Ὀ11688 
Ὅς ἔουῃὰ υδοῦι] ἀπάον ἴπ6 ᾿ἰπιΣ Διίοπϑ ἐπε πιαθαὰ δῦονο." (ον. , Β, ἡ αδιίοοίῖ, ἰῃ “ Φουγηαὶ οὗ 
ΟἸα5ϑὶςαὶ δὰ ϑδογοὰ ῬΒἢΠοϊοαυ," θο. 18δδ, Ρ. 8600.) 
ΤῊ ἰοχὶ ἰ8 σνδείαπίϊαιϊψ τῃὶ οἵ ϑιερίιοῃδ, 1δδ0. ΤΉ ῥὑγίποὶρδὶ ραγροβο οὔ (86 ϑάϊείου ἀρροδῦβ 

ἴο 6 {πΠ6 Θχοιζοίὶςδ] ποίῖοβ; ἴῃ [πἰ8 ρογίοη οὗ ὑπο ῖγ ὑγοῦκ [86 Θαϊζογθ Ὀγοίδϑβ θβρϑςίδ!ν ἴο τηδὶἢ- 
ἰδίῃ, ἴῃ 41} ἰῖ8 1] 686, οὐϊδοάοχ δηὰ ουδῃκοὶὶςαὶ ἐγα ἢ. ] 

[ Α Οὐὑσαὶ πὰ Οτδπιτηδίϊοαὶ ΟΟπιπη οί οἡ 8, Ῥδυ}᾽ 8 ΕἸ ϑι]6 ἐο 1868 
Οαϊδιΐδηϑ, πὶ ἃ τουϊβοὰ ὑγαηϑ᾽αιῖοη, ὈὉγ Ο. ὁ. Εἰσισοττ, Μ.Α., Βοοῖοσ οὗ Ρι]οη, 
Ειπ]απὰ, απὰ Ἰδαῖος οι ]ον οὗ 8ι. Φοδπ᾽8 οΠΠ]οσο, Οαπιυτισο. [1,οπάοη, 1864. 8νο. 

[91." οὐ 8. Ῥαυ δ Ερίβ:}]6 ἴο ἐΐα Ερμοϑίδηβ. 18δὅὅ. 
“ἡ ἴδο Ἡδοῖΐα, Μτ. ΕἸ] ΟΣ τ᾽ 8 οὐϊίοηϑ οὗ ἔΠ6 Ο6] δἰΐδηϑ δηοὰ Ερμοδίδηϑ ϑδίβπὰ δὲ (ἰ μοδὰ οἵ 

ἴη6 Ναν Τεβίδπιοηϊ ᾿ογαίαγο οὗ παπᾶ ἔοτ ρδίίθης δῃἃ δοουγαῖθ βομοϊγβῃΐρ, δηὰ πὶ} ποῖ 
ΒΓ ἴγοπι ἃ οοπηρδσγίδοη ὑγὶ [ἢ ἴΠ6 Ὀεϑὲ τοῦτ οὗ Οσγηηδηγ." (Βον. ὅ. Β. [ἰπθιοοῖ, ἰῃ “ Φουγηδὶ 
οἵ Οἰαϑβϑοῖςδὶ δηὰ ϑιδαοεγοὰ ῬὨ]οϊοσυ," Μαγοδ, 18δ6, Ρ. 85.) 

ΑΒ ἴο ἴδθ ἰοχὶ δάἀορίοὰ ὈὉγ Μτ. ΕἸ] οοἱ, 866 δῦονο, Ρ. 144, 

[92. Τὸ Ερίδεε5 οὗἩἨὨ 80. Ῥδὺϊ ἴο {86 ΤΘββδ]οη δ, Ἑἰδίίδηβ, Ἐοσηδῃ; Ὑ 1} 
ΟΥοεὶ Ν᾽ οῖοβ δῃὰ Π)᾿δβϑογίβιίοβ. ΒῪ Βοη)δηγίη ΦΟΤΕΤΙ, Μ.Α., ΕΙ]ονν δπὰ Τυΐοσ 
οἵ ΒαΑ]]Πἰοὶ ΟΟ]] ρα, Οχίοσά [πον Βορία8 Ῥγοίδδδοος οὗ ασθοὶ]. [1,οπάοῃ, 1866. 
2 νοἱΐβ. ϑνο. 

Τὰς ἰοπὶ δἀορίοά Ὁν Ῥτοίοδβδου δονοίξ 15 (πδὲ οὗ ̓ ζδοβπιδηη ; Ἡὶςο ἢ Β6 ἀρμ0148 τυ ἢ ἃ ἀθρτοο 
οὗ αὐϑοϊ θη 688 ἢ ἢ σου ἃ Πον Γ πᾶν Ὀθοη ἀοθη6 ὈΥ 1,ϑοδηδπη Ὠἰπηδοῖ , [Ιἢ (86 ἀοραγίπιοπε 
οὔ επεϊοῖσαι ἐμ 6586 νοϊαπιο8 ἃτὰ δὴ οαγηθϑὶ ὁπάἀθανουῦ [0 ἰπίτοάθοθ Ὡποογίδί ΠΥ ἱπίο 4]}] ΝῸΝ 
Τοπίδηιδηὶ ρὨ]Π] οἰ ΟΩΥ͂, δα ἰὸ ἃ ὑλρωνς ϑὲ, ΡΔ}} 885 τδὶπρ ἴῃ δἷ8 Ἐρίδι}68 4 ἰοῆρτθ τὶς (μ6 ἔυγοθ 
δηὰ τΠ6 ῥγορτγίθε 8 οὗ τ ον ἢὰ γᾶδ Ὁ ΡΤ ΠΥ δοχυδίηϊοά. (860 [8 ἀϊδευδδοὰ ὈΥ Μγ, 
εἱσμιίοος, ἰη “ Φουγηδὶ οἵ ΟἸαδεὶςαὶ δηά βαογοὰ ΡῈ] οαΣ," Μδτγοῖ, 1866, ΡΡ. 108---109.} 

ι ἰδ γγε}} Κπονγπ ἐμαὶ Ῥγοίδδδος Φονεῖζ πδ8 πιδάθ ἴΠ686 γ  πιθ8 (Π6 γῆ ὶς]ο ἔογ ἱπίγοἀποίης 
τήδηΥ τμὸοϊοχίοδι Ὠονο 168, 80 88 Υἱτίυ δ! γ (8 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἜΣ ΡΓΘΒ51Υ) 10 δοὶ δδίἀδ [ἢ )6 ΓϑᾺ] δίοήε- 
Ἰπϑηΐ δπὰ δδουςο οὗ ΟΠ σίδὲ δηὰ οἴμοῦ γαῖ 8 οἡ πο ἢ τ 8] Ῥγοιοδίδηϊβ δτὸ δῃὰ Ὦδυϑ Ὀ66 ἢ Χ}}Ὺ 
αὐτερὰ 845 ἰδυ ρας πηοϑὲ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ ὈΥ {86 ἱπερίγεά τυϊίοσθ οἵ 6 Νοιν Τοδίδιιθῃξ, } 

Στ 4 



12 Οτεοὰλ Τοείαηιεηξὲ, 

[98. Το Ἐρίπιῖο8 οὗ δι. Ῥαὰὶϊ ὃ ἴμ6 Οοτπεδίδπα; πιὰ ΟΥἰεἶσαὶ Νοΐοβ δυᾶ 
Τλιδδουίδιίομβ. ΒΥ Ατίδυν Ῥϑησγῆγπ ὅτανεξυ, ΜΑ., ὕδποη οὐ Οδηίογθυσυ, ἰαΐς 
ΕΘΠΟ δπὰ Τουΐον οἵ {Πηἱνοσϑιγ ΟΟ]]ορο, Οχέοτά, ὅς. 1οπάοη, 1866. 2 νοΐβ. 8νο. 

Μτ. ϑιίδῃ]ου δἷϑὸ δάορίδ ἱπιρ εἶν (86 ἰεχὶ οὗ 1,μδοπιδπη, δηθὰ {πδὲ, ἴοο, ἴῃ 86 πῃ ψὮϊς ἃ 
1,Δοδ δῆ ΒΙΠπιδο βνγ8 18Ὸ ἩΔΙΓΠΙΉ 88 ἴο ἴ.0 ἬἯοδυϊίου {μδὶ δβουϊὰ ὕε οὔϑοσγν (Α5 ἴο ἐδὶ5 
ποῦς ἴῃ ρεπογδὶ, δθ6 δῆτ. 1ἰσμοοί, 88 γτείοστοὰ ἴο ἱῃ οοπαθοοι νεῖ Μτ. ον εἰ γοϊαταο5.) 

Ιη (86 ἀεραγίπιοηϊ οὗ ΡΒ ον Με. ϑίδη!ου δρρϑδσβ ἴο δδνα εὐσαροὰ ἱπ ἐδαὶ ἕοσ σῃϊοῆ δ6 
Ὑγ85 οἱ διιοὰ ; αηᾷ πὶ ᾿ξ Πδ5 ποράζιϊ ἰο νἱπαάϊςδίο 8ι. Ῥδη} δ υ;κὸ οἵ ποτὰ δηὰ ἢΐδ 14π- 
ἄυαρο ἴῃ ρΈΠΟΓΑΙ ἔγοπι [86 ὩΠΟΟΓΔΙΏΥ το ταϑ τι  Ω}Ὺ δ] οζοὰ ἴο ρετνδάε ἱξ. 

ΤῊΘ ΟΠΪΥ ὈοΑγηρ ΒΟ Μτ. δονεῖι᾽ 5 διὰ Μετ. ϑιίδη]ογ  υοϊυπιθο πᾶν οἱ ἴδε ἰεχὶ οἵ ἴῃς 
Νεν Τοδίδπνεηϊ ἰδ ἰουπὰ ἴπ Ἐμοὲγ δου ϊοϑοδοθ ἢ ὙδΒδὶ [ΠΟῪ σαρρορεά ἰο ὃὉ6 6 ἀεβηΐίο ςοῦ- 
ο᾽δίομδ οὗ [,δο πιδηη. Ηδσποο ἰΐ ἐξ τρν πιὰ ὩΘο 1] [0 το-οχδηιΐπο δπὰ 0 τοδίδίε Μἢδὲ (Πδὲ στ Ὡς 
Ῥτοροδοά, δηὰ ψῆβδὲ ἢ6 Ἴοοποίἀεσγοὰ {μδὲ Ὧδ δὰ οἰεοϊοά : πΒο δουῦσης ἴο τϑοοόνοσ [86 ἔττις δαεὲς 
ἴοι τι μονα ἰοχὶ, 8οὸ [πδί (μδὲ οδηὰ πυὶρῆΐ αὐθεγιραγας ὍΘ (δ) Τγοζο δυγεὶν δηὰ ἀεβηίϊϊεὶγ 
Τοδς 

[94. Τιε ατεεῖκ Τοχὶ οὗ ἴδε σοερεῖα, ν᾿ ᾿γοὶ ΘΔ, ποίοβς, δηῃἃ σοίογεποος, 
ἴον [πΠ6 υϑα οὗἨ βοδοοΐβ δηὰ (0]] Βγ ἰδὲ εν. Η. Ο. ΑναμἊ, Μ.Α., ἰαΐα ΕἙ ον 
οὗ λίαρααϊοπ ΟοἸ]]οσο, Οχίογά. ἄοῃ, 1866. ὅ18]}} 8νο.] 

[9ὅ. Το ἀτεοκ Νὸν Τοκίδιοης, οὐϊοὰ ἔγοπι δησίθηὶ δυιογιῖδοδ ; στε (ἢ 6 
ΨΑΓΙΟΙΙΒ Το ΐηρδ οὗὨ 4}} [86 δηοίοης ΜΆ58., [6 δηοίδηϊξ υϑυβίοῃβ, δὰ δδγ οσ οςοϊο- 
δἰδβίῖοαὶ ττιΐοτβ (10 ΕἸ ϑοῦϊυ8 ἱποϊυβῖγ6) ; ἰοροῖμβοσ τῖῖϊδ (06 1,αἰΐη  γβίου οἱ 
“ογοπιο, ἔγομα ἐμ Οοάοεχ Αμϊαϊίϊπυδ οὗ ἰΠ6 δἰχίδ οθηξοσγ. ΒΥ ὃ. Ρ. Ὑβξοξι, δ, 
11,..Ὁ. 1 νοὶ]. 4.0 (Νον ἴπ (86 Ῥγοββ.) 

Ι ἐὨου]ὰ ποῖ δᾶτε γίνε (86 (1110 οὗ ΤΏ οσὰ υπβδηϊεποὰ ποτὶ ἴῃ [ἢ 115ὲ οἵ οὐ! οῦδ, δὰ ποῖ 
("ς εν. Τ. Η. ἤοκιε ἴδ 5 ἱδιγοάἀαοσοά 1ϊ (ἴῃ (Π6 ἀρρεκάϊς ἴο 16 ΒΙ ὉΠ οσταρδ!οδὶ 1,151) τ ΒΘ ἰϊ τὰς 
ἤτοι ἀοβηϊιεῖν δηποαποοᾶ, ΤΏ ργονίοῦδ Το] ] δίϊίοηβ, πὰ {86 τρδπποῦ ἐπ Ἡ ΙΟΘΒ 1 πδ6 186 τηδίε- 
τὶ αἷς δὸ οοἰϊδἱδὰ, δὸ πιθηςοηϑὰ δῦονϑ, ρῷ. 140, 141, δηὰ ἴῃ “ Αςοουπηΐ οὗ ἴῃς Ῥπηηϊοὰ Τοχῖ," 
ΡΡ. 132--.-174. Το δυϊογ (168 δγὰ 80 όϊστι τ5 ἫΝ ἴο ὑτίης ΘΓ ἴποθ6 πῃ ϊοἢ ὈεΪοπρ ἴο (86 
Βδιο οἶαδα: (δ :5 ἴΠ0 τηοδῖ δποίθηϊ Ὀοὰν οὗ ΔΙῸ ἜΝ Ε}: ἤναι; τε [ἢ Ἰδίοεσ υπεΐδ]8 
ἢ οἢ ἀρτοο τι} ἰδοτὰ 88 ἴἰο ἰεχί; ἴΠ6Π ἃ ἴδ συγαῖνο 94 πὸ ἰοχὶ οἵ ψ Ες ἢ 16 οὗ προοϊδὶ 
ἱπιροτέδηος ; διά δρλογηδσὰβ (6 τηδ85 οὗ (ἰΒὸ ᾿δίοσ πὑποΐδβ. Τῆθ δηςσίεπί τογβίομβ ἤᾶτὸ ὕεοπ 
τβογοῦρΪΥ στο -Οχ δηλ ποὰ 85 ΓᾺΣ 85 ροδαὶϊε ; δῃὰ [16 δασ] Υ ἰδ. 1008 μαννα ὈΘΘΠ ρος 4 }}ν ραϊμοτεὰ 
τοροίῃογ δηὰ γο- νου θα : ἴο 41} οἵ {π686 1Π6 Τείεσεηοθ ἴο {ἢ 68 βαϑεαξὸ οὔ 186 ττῖϊεῖῦ ἐδ ΠΥ σίτνοηι. 
Το ονϊάοηςο, ἰῃ 4}} “4368 οἵ τοδὶ οοῃῆϊςξ, 18 (ΠΥ δἰδιθὰ οἡ βἰοβ. Αἱ ὄὌυδγυ ορεπίηρ ἰΐ 19 
δὶ οὔςδ ΒΟΥΤΏ τολαὲ ΜΒΆ. διὰ Ὑογβί 95 δγα οἱἱοά 88 Ὀεὶδρ οχίδπὶ ἴῃ ἴπο ὑπο βασοθ Ὀείογε {πὰ 
ἜΥε; δηὰ ἩΒοΓΟ ΔῺΥ οὗ ἴπ680 γὸ ἀείθοινο, ἰδ ἰ8 δὶ ὁποθ ποίἰοϑὰ ἴῃ ἴμ6 τηαγρίη. ἴδε ογάεγ ἴῃ 
Ὑ]οἢ (6890 δυς ΒοΓ Ἶ68 ΔΓ οἰδοϑὰ ἴῃ (ἢ6 οοηβροοῖαδ ἀἰ Έγ ἴῃ 6 ματι ἰςυϊαν ἔγοτα ἈΓγ. ΑἸ ογὰ 5 
οὐἀϊείοη, {πὲ [0 τροῦο δηοδθῃϊ δγὸ μἰδοϑὰ γδξ ἦεσγε 88 Ὑ7χ6}} δϑ ἴῃ 18:6 ποῖθβ ; δῸ {Ππδῖ ἱξΐ ἰ8 δὶ σῆςς 
ενϊάοηΐϊ ΒΟΥ ΔΩΥ͂ οὗ [686 ἰεδάΐϊῃρ δι ΒΟΥ (68 ΔΙῸ ΟΥ δ΄ὸ ποῖ οχίδηϊ ἱπ ἐμ6 ραϑδδᾶσο ὑπο 

Νὰ τ βἐνὰ τὸ οἴ ἴδ6 ατοεῖὶκ Α τοδάϊηρα, δῦον ϑιὅ ΒΒΟΥ ἴἢ ΤΊ Ρογεοηδ 8 ἴοχί, δῃὰ νδγίουϑ ΐ κἰνες 6, Ρ. 845. δ., ΒΒΟΝ [86 
Διταιχοιαθηΐ οὗ δι ποτ θα, ὅχο. ἰδ {5 οὐ εἶθ ΠΟΥ͂ ἱπ Ὀγόρτοβϑ. } 

Οκ ἰλε Οτί ἰοαὶ Εαιέοπ 97 ἰλὲ Οτγεεῖ Τεείαπιεπέ, νκορογέδα ἰο δὲ οὐϊεα αἱ ζοπιε, 
ὃν Οατάϊπαὶ δαὶ. 

Μυοὶ ᾿πἰογοδὲ Ῥὸἃὄἕἕ οχοϊϊοὰ ἰῇ δΟὨΒΟαΌΘΠΟΟ Οὗ Δἢ δηποπποοιηοηί, ἴῃ ἴθ6 γοαγῦ 1886, 
Ὁγ Ὦτ. ὙΙβοθδῃ (ϑίηοα {ἰλα αν Ὀίβμορ οὗ Μεϊϊροΐδπνυβ, βΒυ δε θμ γ ἃ Οδγάϊμηδὶ, 
Δῃ αἷδο βιγ]οὰ Αὔρ. οὗἨ ΥΥ̓ ἐδιπιϊπδίθν), {μδὶ ἴμ6 ἰδίθ Οδγάϊπδαὶ Μιαὶ ντδβ ἐπιρἰογεὰ 
ὁ 8 ποῦν οὐ εἰοδὶ οὐ πίου οὗ ἐδ ατθοκ Τοδίδμιθης. Τθ ΤΟ] πίη ἰ5 (86 δἰδίοηεηςϊ 
οὔ γ. Ὑ ἰβοιηδῃ : - 

«͵Βοη Μοπεΐρηον Μαὶ, ύᾳ, ἀρθα- ἐποῷ οἵ 1μ6 Ὑαιίολπ, ἰοὰ ἴο 1ωο ΧΙ͂Ι. (89 
Ῥτορτίειυ οὗ ρα]! μΐηρ ἐμ9 Νον Τεδίδπηθηὶ οἵ ἴπ6 Οοάοχ Υ̓ διϊσδητβ, δῖ5 Ἠο]π688 
τορ Ἰοὰ, πὲ 6 που]ὰ νυΐδῃ πὸ νυ] οἷς, ἱποϊάΐηρ [89 ΟἹ, ὑο Ὀ6 δοςγδίεϊν ῥγιηιθά. 
ὕροη τμΐ6, [Δ 6 Ἰεάγηοά ὑγεϊδῦβ απάἀοτίοοϊκ {πὸ ἴδεκ, απὰ δβάνδηςσοὰ δ8 (ἋΣ δϑ δὲ. Μαγίκ β 

]. Νοῖ βαιϊβθοὰ τί ἢ (86 Ἔχοοπιίοι οἵ (86 ποτὶ, 6 δ885 βίῃοθ γϑοοοιῃηπιοησοδᾶ 
ἰϊ οῃ ἃ ἀϊδετεηΐ ρίδη. Τῇ Νον Τεβίδιπθηί 16 βηϊβμοθὰ, δηὰ {πὸ ΟἸὰ οοπαίἀογδοὶ 
δὐταποοά, Ὑμῖδ ρα] οδείοη νεῖ] Ὀ6 ἐπὸ ταοδὲ βδιδίβοϊουυ ῥγοοῦ οἵ Βον πὰς 
Δρργε επβίοη ἰδ ἴδ]: ἰπ Βοπιθ οὗὨ ΔΏΥ “ἱπίατυν ἴο ἔμ ΟἸ γίδιίδη τεϊρίοι ’ ἔγοπι ἴδ6 
οὐ εἰςαὶ δἰυαν οὗ πε ΗΟΙΥ ϑετὶρίυγει." (1,οΐατοθ οὐ {86 Οοβηθοίοι Ὀοΐνοοῦ 
βοίοποο δηὰ Ἑονεϊδιίοη, νοὶ, ἰὶ. Ἰοςξ. χ. ὑρ. 190, 191.) 

ΤΉ ἰηίετοδὶ ργοἀυοοα ὉΥ {μῖ8 ἀππουποοσηθηὶ γ)γα38 γοὶ το δυρστοεηίοα ᾿ {6 

γοῦν 1842 ὉΥ ἴδ (0]]ονίηρ ἰμιο!!ρθηοθ ἔγοσι {86 “ Απηαὶεβ ἂς ἴα Ῥμι]οδορδὶε 
Ὀμγέιϊοπης," ἴον Αρσὶϊ, 1842 (ρυ δ δποὰ δὲ Ῥασί8), ἩβῖοΒ τ88 εἰγουϊδιοὰ ἱδγουρπουῖ 

Ἑατορο ἴῃ νδγίουβ ΠἸ ΟΓΑΓῪ ουτγηδῖ8. --- 
“«ὙΤΠηο 1Πυδι που Οασγάϊπδὶ Απροῖο Μδὶ 8δ5 υ8( δηϊδιιοὰ 6 ποτῖκ, οὐ δος δα ᾿δ8 
Ῥδοῦ οηραροὰ ἔος τοοσο (μη ἴδῃ ὙΘΔΣΒ, Υἱζ. δ οἀὐϊίίοη οὗ ἔπε Νον Τοοίδιαεεὶ, 



ΤΡοϊγοίοίὲ Β δῖε. ; 718 

«τ [6 γαυγαι σοῦ οὗ 41] {πὸ Μ83, (οππὰ πῃ 186 ῥυίποὶραὶ ΠἰΌτατίοβ οἵ Ἐομηϑ δηὰ 
οὔ (16 γεδὲ οὔ 1ἴδ!γ, δηὰ Ὑγῖ ἢ} ΠΠΊθγοῦιβ ποῦο8 {1} οὗὨ ὈΒ]]Ο] ΟΊ. 4] τεβθάγοιθβ ΤῺ 
ἴοχὶ ἴδκϑῃ ΟΥ̓ [6 ΠΑΥΪΏΑ] [ῸΓ 1ῃ9 ὑδ518 οὗ 8 οἀϊίοη 15 {πδὶ οὗὨ [Π6 ςο᾽οὈταϊοα 
ΜΒ. πυπινοτοὰ 1209, ἴῃ (86 ΙΌΓΑΓΥ οὗἨ 6 Ὑ δίοδη, τὶς ἢ ἰ6 ἀδίοα δα ἔα ὕδοϊκ 89 
{πὸ δἰχὶῃ οδπίασυ. Αἱ (8Π6 δβυρροδίίοῃ οὗἁὨ δῖα Ἐπιίποηςο, ἴπ6 Εοπιδη ἀονογητησηὶ 
Ὧι25 γοϑοϊνεὰ (ὁ ἐμ νην δῖ 18 ΟὟ ΘΧΡΘΏδο, ἃ ἴλο-81 1}}6 οὗἩ Πδἱ τχδηυϑοτίρί, ΜΕ ϊςἢ 
8 ἰπ σοϊάθη πηοῖϑ] ἰοϊίατα " (}) “ δηὰ ἰῃ (Π6 οοπίϊπυουβ 8ὲ}}6 οὔ τι τἶης (φεγήρλεο 
εοπίίπμα) ; μὲ 18 [0 δα, (86 ποΡγὰ8 ἀγὸ Ὡοὶ ϑεραγαίεὰ ὈῪ βρϑοθβ. ΤΏ Ἴοἰεὐυγαιθά 
οηρτατογ, Ἐυδρὶ, ἢ88 Ὀθθη ογάἀογοὰ ἴο δρτανθ οἢ ἘΟΡΡΕΣ {18 ἴδο- δἰ πιῖ]θ, σορίο8 οἵ 
ὙΓ Ὡς ἢ ἀΓῸ [0 Ὀ0 ἸΓΔηδητοἀ ἴο 411 [86 δογογεῖρτϑ οὗ ΟὨτίβίαπάοια." (ΑΠΏΔ]69 ἀθ 
ἴα ῬΕΠοϑορΐς Ομρόϊίθπηο, Αντίϊ, 1842, ὑρ. 820, 821.) 

Νοῦν ϑιαπαϊηρ [8686 ΡοΟΙΏΡΟυΒ δηηου ποοιηθηΐθ, ποίλίπρ αἱ αἱ! Ὧὰ8 ὍδοῺ ἀοηθ 
ἴοπαγάϑ8 ρεδὲιδλίπρ ἴ86 ατϑεῖκ 1 δϑίδπιθηΐ δ Βοπιθ. ΑἸ Βουρἢ (45 ἰμ6 τοδάον ν}]} 
Ῥογοοῖνθ οὐ σϑίδστιηρ ἴο {86 ΔΌονα οἰϊθα οχίγδοι ἔγομι Ὦγ. Υὐ ἐροπεπῖε Ι,δεΐυγ68) ᾿ἰ 
ἯΤΔΒ δϑβοσίοα ἴῃ 1886, μὲ 18, ΟἾΪΥ ἕδη γοδτϑ [νοῖῦ ἐισεπίψ}) ᾶἃζο, ἰμδὺ “186 Νοῖν 
Ταβίαπιοηί "ἢ νγ8 “ βηϊβμθα, δπὰ {86 ΟἹ σομβι ΘΓ Ὁ] δαἀυδησθα :᾽" γεῦ ποῖ 8 βἰπρ]ὸ 

6 Οὔδε Ηοΐγ ϑδογιρίυτοβ 85 θθθη ρα] 8μ6α ἂδἱ Ἐλοπια. 
τοῦλ ργνδϊθ ἱπίοσιηδθου οδίδϊποα ὈΥ 186 δΔυῖθοῦ ἔγοτα ΓΙΆΪΥ ἴῃ 1848 δηὰ 1844, 

6 18. δηθὰ ἴο βίδίθ, ἱπαὶ νο ΟΒΕΕκ ΤΈΘΤΑΜΕΝΊΥ, εαϊοα ὑψ Οαταάϊπαὶ ῆαὶϊ, πιΑ5 
ΒΕΕΝ ΡΌΒΙΒΗΕΡ, δηά ΓΡΟΡΕΟΥ ἴου (6 βδίηβ σϑᾶϑοη ἰδὲ ργουθηϊοὰ (86 ΑδαΐἊ 
ϑρο οι 5 ργο͵δοϊοα ρα] οδίϊοη οὗ [86 οοἸοταϊοα Οοάοχ Ὗ' αἰϊοβδηυβ, πῖον 188 δὰ Ὁ- 
ται ἰοἀ ἴο δπὰ ργῖνδίθὶυ δρργουθᾶ Ὁγ Ῥορε Ρίυβ ΥἹ., νἱζ. Τβδῖ “ ἴμῈ Οοάεχ Υ αἱἱ- 
οϑηυ8 ἀγα ἴσομ ἴ86 1ζΔ πη Ὑ υἱραῖο, δηὰ ταῖρι, [πογοΐογο, "ἢ ταδὰθ ἱκθόνη ἰοὸ ἰΒς 
Ῥυῦ]Ϊς, θ6 Ῥγϑ᾽υ α!οῖδὶ ὑο {μ6 ᾿πίθγοβίβ οὗ {π6 ΟἸ γἰϑύίδπ δ] ρίοη ' ;" {Βαϊ ἴ8, “ ἴο 186 
1π οΓοϑὶϑ " δηᾶ ἀοδίρτιβ οὗ ρόρεσγ. Νοῖ οπα δἀϊίοῃ οὗ [6 Νοινν Τ᾿ βίδπιοηϊ ἴῃ 1116 
οΥἰχίπαὶ ατθοκ 88 ονοῦ ᾿ἰβδυβὰ ἔγτοζα ἴ86 Ἐοιμδη ὑγθβ8. Οδσγαϊ 8] Β Θ᾽] Ασιηΐηο, 
ἱπάροα, 18 βαι! ἃ ἴο Ββασθ Ὀθθὴ οησαροὰ ὈΥ Ῥορα δὶ] Υ͂. ἰο βυρογὶπιθηά ἰδ6 ῥγὶπιϊπσ Ὁ 
οὗ δὴ δυϊιδηϊὶς δηὰ {1 8] οὐἀϊιοη οὗἩ 16 Νον Τοβίδιηοηϊ ἰὴ Οτοοῖὶ: Ὀαΐ τσὴ 
“16 ποῖ νγᾶ8 δηϊδηοα, δηα οοττοοϊοα τι (Π6 δἰγοϊαϑῦ σᾶῦα 80 ἃ8 ἰ0 Ὀ6 ΤΟΔΥ [ὉΓ 
186 ῥγϑββ, ἐλ ορε ιολο λαά ογάετοά ἐ ολαπρῃεά ἀὲδ πιϊπά, απο πὸ ἴοπρὲν ισἰδλεαά {ἰ.᾿ 5 
ΑΚ πὸ οὐἀϊιίοη οὗὨ {86 Νονν Τοδίδιδοηϊ ἰῃ ατθοῖκ 88 ΟΥ̓ΟΣ Δρροαγϑὰ δὲ Εοβιο, ἴῃ αἱϊ 
ΓΟ ΘΟ  Υ ποῦ οη6 Μ{]}1} ονοῦ Ὅ6 ρα ἴΠ6Γδ ; 80 Ἰοηῦ, δὲ ἰϑϑϑῖ, 88 1:6 τηοάδγῃ 
σδυγοῦ οὗ Εοπια σον 68 πηγοίοσιηθαὰ ἤουι ὑπ 6 Ἀηβοῦρίυγαὶ δηὰ βηϊ “βογιρίαγαὶ 
ἀοοῦγ 68 δπα ῥγδοίϊοθβ, ἩΥΒΊ ΟὮ, ἴπ 186 80-04}16ὰ Οτορὰ οὔ ΡῬίυϑ ΙΥ̓́.5, 56 δ88 ΒΌρ6σ- 
δἀάοά ἴ'ο {π6 αποϊθπῦ χαϊίλ οποὸ 70. αἱ (ἅπαξ) ἀεϊσονοα ἰο λε ξαϊπα. (“υάα 3.) 

[Τὸ 86 δῦουβ τηθηιτίοη τηδὰρ οὗ 1818 οἀϊίίοη οὗ Οδγάϊπαὶ Μαὶ, Ὁγὺ Μσ. ογπε ἴῃ 
1846, ἐμ Θ΄ ἸΠΟΥ ἢΔ8 ΟἾΪῪ ἴο δα ἃ ἃ τοίδυθῃσα ἴο ρῥΡ. 162, 168. ΑὈονο, ποτα ἢ6 885 ρίγϑθῃ 
8 Ὀτγίο ϑἰδίθιηθηΐ οὗὨ Ἰογα σοῦ γ68}}8 οὗ ᾿παυΐγγ, ἱποϊυἀϊηρ ἩΒδὺ Βα οου]ὰ Ἰοαγῃ 
ἴτοπι Οδσαϊμδὶ Μαὶ βθγβοῃδ}}γ.] 

ΒΕΟΊ. Υ. 

ῬΟΙΤΟΙΟΤῈ ΒΙΒΙΈΒ, ΟἹ ἘΡΙΤΙΌΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΥἿΌ ΑΝ ΝΕῊῪ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΒ ἩΙΤΗ 
ὙΕΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΒΕΥΕΒΑΙ, ΣΑΝΟῦΌΑΘΕΒ. 

ΤῊΣ δοθοῦν οὗ δανίηρ ῥγο)θοίθα [86 Βγδὶ ρας οὗ ἃ Ῥοϊγρίοιὶ ΒΙ0]6 ἰβ ἀμ ἴο {86 
᾿Πυβιυίουϑ ρῥτγϊηίον, σροῦβ Μανυτιῦϑ ἴδα οἱάον; Ὀυϊ οἵ {818 ῥγο͵θοίοα τοῦ ΟὨ]Υ ο.6 
Ραρο Ὑ88 ργἰηὐθα ; Ὁ οοηἰδίῃβ ἴδε ἢγϑὶ ἀβιθεῃ υθσβαβ οὗ [86 ἢγβῖ ομδρῦδν οὗ [86 Βοοῖκ 
οἵ (δηοβὶα ἰῃ οοἰϊαίοσαὶ οοϊυπιηβ οὔ Ηδῦγον, ατοοκ, δηὰ 1,δἰΐη, τ! οἢ πιδὶ πανα 
Ῥδθη ρῥυϊηϊθὰ Ὀεύνθοι 1498 δῃὰ 160]. ΤῊΘ ὑὙρορτδρδίοδὶ θχθουι!οη 15 δ τι ΓΑ ΌΪ6 : 

1. Μιίς διδοῖ 188 [ηἰτοἀδυςείοη ἰο ἴμ6 Νονν Τοδίδπιθηῖ, ἰταῃδὶαἰϑὰ ὈῪ Βίδμορ Μδτβε, νοὶ. 1ϊ. μαζὶ 1]. 
644. 

᾿- 3. « ῬΟΙΟΒΒ ἰοστηϊηδίδηθ 1 ροτα, 6 σοι ἰδοδία ϑϑοοηο ορπηὶ Ῥἰὰ ἰϑαυΐδιία ῃσύονα, ᾿μοὈῦο τυ 
ἴῃ οβ80 10 αἱ δίδιηρατγεὶ, ἐΐ εἦε ἴασυεα οονιαπάαία, οαπιδιαίο ρεκείεγο, ρὶὰ πον ἴα υοἱϊε." Υἱία ἀἱ 
οδτὰ, Βο ]δυτηΐηο ἀδ] Ρ. ἐκίοι;, Ἰ10. 1. ρρι 168, 1609. Τοτίπο, 1686. ; 

δ. ΑἹ] 1.6 ἀορτηδϑ ὑϑοῦ ας ἴο ἴπ 9 τηοάξτῃ ἜΠΌγοΙ οὗ Εοπια ογο ποῖ οοἸ]οο θὰ ἐοχοίμοτ ἱπίο 

916 ἔοτηι οὗὨ ἔα]Ε}} ἀπε} Ρίυδ ΤΥ. τοἀποεὰ ἐμοῦ ἰπίο ἴμ6 ἴοσια οὗ ἃ ογεθά, ὈΥ̓ ΔΏποχῖης ἴο 
ἐδ6 απεοίεηέ ΝΊςοπο ογ Οοηϑίδηςπορο ἴδῃ οτοϑὰ ἔπγοῖνο ΠΟ ατὶὶς]εβ οἵ θεοῦ (186 περάεγη ἀδὲε5 

οἵ πιοοὶ οἵ νΕϊο διὸ Κπονγῃ), δηὰ ρυ δίπα ἐμ 8 0}6 ἴῃ δ Ὀ8}1 δβ 8 γεϑὰ (νμΐο ἷ8 ΠΟῪ 

σοἸΩ ΤΟΥ (41164 ὈΥ Ὠὲδ Π4π|6}, ἐπ [86 γοδῦ 1 Τθοθο ΠΟΥ δγίίοοϑ οὐ Ὀε]1ο, ἐπϑγείογθ, οοπὶθ 
ἴηῖο {86 ποτ ἃ ἥδεδη πυπάτοίὶ δηὰ αἰχιγ- σας γοδγα ἴοο ἰδίδ, ὑο ὉὈ6 {μ6 ἀοοίσίῃοδ οἵ Φοδιϑ ΟἸτίδὶ 
δηὰ ἢἷ6 αἰ γ Π6}Υ ἱπδρίγθὰ δροδί!ββ. 



714 Ῥοΐϊγφίοιε Βίδῖοι. 

Μ. Βοπουλτὰ δ45 ρἴνϑη ἃ ζδ6- 5111}19 οὗἉὨ 1ὲ ἴῃ δ18 Ἔχ ]θηξ πτοσὶς οὐ ἔνα ῃτοδποιίομα 
οἵ ἴδε ΑἸΙάἀϊπα Ῥγοββ8.ι: Α ΘΟΡΥ οὗ [18 βρϑοϊπηθῃ Ρεβὸ ἀωμότ ιν (δ6 ΟΠΪΥ οὔ ἐμαὶ ἱξ 
Θχίδηῦ) ἰ8 ῥγοϑοσυθὰ διποὴρ [86 πιδηυδβογρίβ ἴῃ ἴῃ Βογαὶ ΣΙ ἸΌΓΑΣΥ δἱ Ῥασίβ, Νο. 
ΜΜΜΟΧΙΥ. 

Ϊπ 1δ16 ἴΒοτὸ νγαϑ8 ἔπθιοὶ δἱ (σθποα, Ὁγ Ῥοῖον Ῥδὺ] Ῥοστῃβ (ἢ ΖΞ ἀἴθυ5 ΝΊοοΪαϊ 
“ υϑυϊπϊδηϊ ΡΔ0}1}) [86 Ζεπίαρίοίί Ῥβαϊῖον οὔ Αροβίϊηο ΟἸυδιϊπδηὶϊ, Βῖϑμορ οὗ ΝΘ ϊο. 
10 88 ἰπ Ηοῦσγον, Ατσαῦὶς, Ομ] ἄθο, ἀπὰ Οτοεκ, τὶ} ἐπα 1,αἰη Ὑογδίου, ΟἸοββος 
δηὰ ϑοθο 8. [ἢ 1618 Φοδη Ῥοίκϑῃ ρυ  886α (μα ῬδΒα]ίοῦ ἴα Ηοῦτον, Οατσϑοκ, 1,δείῃ, 
δηὰ ΕἸΒορὶς, δ Οοΐοσμθ. Βαΐ [δε ἄτϑιὶ Ῥοϊγρίοῖι οἀϊώοι οὗἉἩ ἴ6 οπέϊσα ΒΙΌ]6 τῶϑ 
ἐμαῦ ῥγιηϊοα αἱ ΑἸοδὰ ἴῃ ϑραίη, νἱΖ. 

Ι. Β10]18 βὅίδογα Ῥοϊγροίία, οοπιροοἰοηία Ὑοίυ9 Τοϑἰατιοπίαμ, Ηρ ταῖοο, ὔτθοο, 
οἱ 1,δίϊηο Ιἀϊοιηδία ; Νοναπι Τοβίδπιθηίατῃ Οτεθοῦτῃ οἱ 1,8 }1ΠπῸπὶ ; οἱ Ὑοοεθυϊασίθιι 
Ἡδρταίουτ οἱ Ομ] ἀδίσυι Ὑ᾽ οἰοτὶβ Τ ϑϑίδι)θηίϊ,, σαπὰ ΟΤδτητηδιο ΗοὈταϊοῦ, πθο Ὡοπ 
Πιοοηαγῖο ἄτοο ; ϑίυάϊο, Ορογα, οἱ [τρϑηϑὶ8 Οδγάϊπ8}}5 ΕὙΑποῖϑοὶ ΧΊΜΕΝΕΞ ὧδ 
Οἴβηοσοϑ. ἱπαυδίτία Αὐμδὶάϊ (ὐὐ]οϊπιὶ ἀ6 Βχοσασγίο δν(ἷβ ἱπιργοββοσία τοδρὶοιγὶ. 
Οομρ]υἱὶ, 1614, 161, 1617. 6 νοἶΐϑ. [Ὁ] 1ο. 
Το ὑσϊπεηρ οἵ (δἷ8 βρη] ἃ δηὰ οοἰονγαϊθα ἡοσῖκ, τι508}}} οΑΠ]οὰ τἢ6 τῴ οὐρα τα ῬΡοϊψοίοέξ, 

ΔΆ ἙΟἸΙ πη πορά ἴῃ Ἰδοὺ: τπουρἢ σοπιρ]εϊθά ἰη 1617, ἐξ βεμᾷ ποΐ ΡΠ] δηθὰ ὉΠ] 1623, αηὰ ἱὲ 
σοῦ [6 πιπηϊδοοπί ΠΑ] ΧΊΠΊΘΠ68 δ0,000 ἀποαῖΒ. ΤῊΏΘ οὐϊίοτθ τοτὸ 2 ]ὺ5 Απίοαίθα Νο- 
ὈΓγίδϑοη 5, Ὠεπιοίσγίυ5 Ὀυςδα, Εοσγαϊπαπάυβ Ῥ᾽ηοίδησβ, ρας ἀθ ϑιαηΐοα, ΑἸέθηφυ5 ἂς 
Ῥδυΐαβ ΟΟγο 8, δηὰ ϑομβδηηθα ἀθ ὕ οσγροτα, ἃ ἀρίδρα οὗ Αἰςδ]ὰ οὐ Οομρ! αἴππι. Ὑδα Ἰδϑ 
ἴπΠ γα τογὸ οοηνογίοα δον, ΤΆ ΤΟΙΥΡΊΟΙ 8. ἀϑ0.4}}γῪ ἀἰντἀοὰ ἑηΐο δἷχ τοϊσπηθα. Το ὅγαϊ ἔους 
οοιρτῖϑα (ἢ ς ΟἹὰ Τοδίβδιποηςξ, τυ [Π6 Ἠοῦτζον, 1,διΐη, δηὰ ασοοῖ, ἰῃ ἴἤτοο ἀἰδεῖιποξς οοἴπτητς, (ἢ 6 
Ομιδίἀθο ραγαρῆγαβθο οὗ {86 Ῥοηίδίθυςοδ: οὨ]Υ Ὀδίηρ δὲ ἔπ Ὀοϊέοπι οὗ [86 ὙΠ ἃ 1[,δέϊη ἴπι - 
τογργοϊδιίοῃ ; δηὰ (ἢ9 τηᾶγρίη ἷἰ5 δ]16ἃ τὴϊὰ Ἡοῦτον δηὰ ΟΠ δ᾽ θο ταδὶ Το ΔΛ τοϊαπιο 
ςοηἴδίηβ ἴδ ὐτοοῖς Τοδίδιηδης, ἢ [86 Τυϊμχαία 1,διΐπ νογδίου ἰπ ἃ ὑϑγαῖοὶ οοἰππηη: ἴπ ἔδ6 
τοδσρίη ἴποτο ἰ8 ἃ ἰπὰ οὗ οοποογάδδςθ, τοίδυσίῃρ 0 δἰ ταδὶ Ῥϑδβαροδ ἰὼ (δ9 ΟΪὰ δηὰ Νοεὺν Τε"- 
1λπιθηῖβ. Απὰά δἱ [1:6 οῃπὰ οὗ [μΐ6 νοϊστθ, ΠΟΤ ἃσο, 1. Α δίηρβ ἰοδῦ οοπίδϊ πίπς ϑοτὴθ ατοοκ δυνά 
1,αἰιη νογβ68; 2. πέεγρτείαίίοπες Ἠδεῦγαογιαι, Ολαϊάκοτγωπι, ἡρεθωμεβαμάι ουιίπκις Νουὶ 7εεία- 
φεεπίΐ, οὐ ἴθῃ ἰοᾶνοβ: δηά, 8. Ζηίγοσμοίο ὄγχευϊα αὐ Οτάαορας ΖαΑξίεγας, δο., οὐ ἰΒ γὶν -ηἶπθ 
Ἰοᾶνοβ. Το βἰχίδ νοϊυμηα οοπίδίπα, 1. δ τελεῖς 4116; 2. Ῥοεαδείατίε Ἡδοδγαΐειπε ἐοέέαδ 
Ῥείεγὶς Τεείαιπεπίϊ, οπε οπιπίδιες αἰοϊῥοπέδιε ἀκῖε, ἐπ εοὐεα Ῥείεγὶ Τεείαπεεπίο εἐοπίεπξεες, οαὶ 
οη6 δυπάγοἀά δῃηὰ βϑουθηίυ-ἴνγ Ἰοᾶνοθ; 8. Αἢ Αἰρθμδθοτίοαὶ Ιπάοχ, οα εἰρη ἰεανςαβ, οὗ -ἰἢς [,Δίΐη 
ποτὰ ἀλθαήρν ἱπ ἀἰογοπὶ ρδγίϑ οὗἩ ἴμο νοτὶς ; 4. Ζηίεγρνείαξίοπες Πεῦταϊοοτωτη, : 
Οτάοο οπύπασε, Ῥείεγὶε αο Λουὶ Τοείαπιδπίὶ, κεσμπάωπι Οταάϊπετα Αἱρλαδεὶϊ ; δ. ἴπο ᾿Ἰοατος, 
Θη|οἀ Δ οσιέκα ἐμᾷ δεχμμπίμν, δμπὲ ἐϊϊα, σμα ἐπ᾿ μίγτογιιε Τεείαπιεπίο υἱοῖο ϑεοτγίρίογεισπ επί αἰδίετ 
δεγίρία σμαπι ἐπ Ἡεῦταο εἰ Οταοο, εἰ ἱπ αἰσμῖδιις Βιδίπλα ποείγὶε ἀπέ φωῖε, δο.; 6. ΕἸΝΘΕΙ Ἰεδνος, 
Θπίοὰ 7πέγοσμοέίοπεε Αἰτίὶς αταιιπιαδος Ἠδεδταῖοα εἰ »εΐπο δ πεοαΐο : εἰ ὴ 
ΤἬΉθ56 ΒΟνΟΤΔΙ ρίΘΟΘ8 ΔΙῸ ϑοιῃ ΕΠ) 68 μ]δοοὰ ἴῃ ἃ ἀϊεγοηξ ογάον ἔσοτῃ ἐπὶ δῦονο ἱπάϊοδίοά, ὝΥῈ 
ἴπ6 ὀχοορίίοη οὗ [μ6 πιαηπϑογίρὶ εἰϊοὰ 48. ἴμ6 Οοάοχ Βμοάϊοηδὶ8 (ΠΟῪ υὐιο ΣῪ Ἰοδίν διὰ τ86 
(οάοχ Βοββασίοηΐθ ργοϑοπίθα ἴἰο Οδγάϊΐπαὶ Χίμηθηθβ ὉΥ {πΠ6 τορος οὗ γεηΐοο, 186 ἐθῃ- 
δ] θὰ ὈΥ͂ ἰ8 ΟΣ ΓΟΥΒ ΘΓΟ ΑΓΕ ρυτομαβοὰ δὲ δὴ τ ἀρὰ δχρεπδβο, δπὰ Ὑ Ἰοῃΐ ἴο δὲπε 
ὈΥ Ῥορθ ἴω Χ. ουἱ οὗὨ ἴμο γαϊίίοδη Γ ΌΓΑΤΥ, τ ἈΣΓΒΟΓ {ττὸ δύο ἰηΐοιταθὰ ὈῪ ΑἸνασο αὐοπιος, 86 
ἌἙΑγάϊηα] Β ὉΟΕΎΑΡΠΘΙ) ΠΟΥ τ γο σοϊατηοα 838 800 88 ἴῃ 6 ἘΟΎΕΙΟΙ τὸ οοπιρίεἰοὰ, Τὸ ΜΌΘ,. 
Ὀαοϊοηρσίης ἴο ΧΙΠΙΘΠ 65 ῬΟΓῸ 80 ΘΟΟΌΘΩΓΙΥ ἀσροσιοα ἴῃ ἰδ6 Εἰ ΌτΑΥν οὗἨ [Π6 (ΠῚ ΕΥΒΙΥ͂ οἵ ΑἸςαὶ]ὰ. 
1,βατηθὰ τηϑῃ ἢδά Ἰοηρ δυϑροςίοα [Πδΐ {ΠΥ ΕΓ οὗ τηοάθγῃ ἀδίθ. Α4 ἢ ΜΔ5 ἱπιροτίδηϊ ἴο οοἶἸαῖδ 
ΔΏΘΥ [ἢ6 ΤΠ ΔΉ ΒΟΥ ΡΙ8 δὲ ΑἸοδὶὰ, Ῥγοίοδδος Μοϊ ἀθσθμδνοῦ δηὰ ΤΎΟ δοη, ὙΠῸ 6Γ6 ἱπ ϑρδίη ἴἰπ 
1784, ποηΐ ἐμ] πο Σ 1ογ (818 ῬΌΓΡΟΒΟ: ὑπαΐ {ΠΟῪ πσότγο ἰηΐοστηϑὰ ἐπᾶὶ δῦονο τμἱγν-- ἔν γϑδσο Ὀοίοτε, 
ἴῃ 1749, ἴον μαὰ Ὀδδη βοϊὰ ὉΥ͂ δὴ ἱΠΠογαία Εἰ Ὀσαγίδῃ [0 8 ἀθδὶος ἰῃ ἤἄγοποῦκα 85 πιδί τ ]5 ἴος 
ταικίης τοοκοῖθ. (Μδιβ δ ΜΊἍΒδοΙ 8, νο]. ἰϊ. ρατί 1. Ῥῃ. 440, 441.) ὙΘΕΝΙΠΜΕΡΟΙΒΕ 1819 5δ(αἴῖε- 
ταθηῖ, ἔμ γ 18 “ σοοὰ ΓΟΔΒῸ ἴ0 Ὀ6] ον ἐπδὶ 1Πο86 ἰοδσηθὰ Οοστηλη8 ΤΟ ἴΠ6 δυδ)οςῖδ οἵ δῇ 
ἱπιροδιτίοη Ὀγδοιϑοὰ ἀροῦν (6 ηὶ ΟΥ̓ ΒΟΠῚ8 ὈΘΟΡΪΘ ἰῃ (δ 8 ϑ'’»δῃϊβὴ {π᾿ σογβΙ ἐν, ὙΠῸ Το σὰ ποὶ ἀϊ8- 
Ῥοβοὰ ἴο ρογπ (ΠΟΤ ΤΠ ΒΟΥ Ρὶ ἸΥΘΑΒΌΓΟΒ ἴ0 Ὀ6 βογα ηἰβοά ὈΥ̓͂ Ῥτοίοπίδηϊδ." δὶγ Φοῦη Βον- 
της, ἀατιπρ [Π6 διοτέ {ἰπιθ ὑπδὶ ϑρδίη οπἰουδὰ {Π6 Ὁ] οβϑίηρβ οὗ ἃ οοπβι ἰξΐοπα] σονειπιτηεηῖ, 
“δὰ [Π6 Ορροτγίπῃ ΕΥ̓ οὗἨ σΑΤΟΐΆΪὙ οχδηηΐηςς (ἢ6 Τηδηπδοσὶ ρί5 δὲ ΑἹςα]ὰ : Βα μΒᾶ95 ραῦ])δηοα 
ΤΟΔΒΟΏΒ ΠΟ ἰπς; ἰ0 ἃ ἀσπιοπδίγα οι, (μδ΄ ΠΟ 8816 οἵ ἀοϑί πιςσίίοη οὗ τη δημβοτὶρῖ8 τοῦ ἰουῖς 
ἶαοθ. ΒΒῪ Π18 Ῥούβοηδὶ δχδυγίηδίίοη μ6 ἔοι πὰ ὙῊΗΞ ΒΑΜῈ ϑ γί ρίυγθ τηδηθϑοῦρί5 ἩΒΙοδ δὰ 
6η ἀοβογ θὰ ὈΥ ΑἸναῖὸ αὐπιοςΣ, τ 8ο ἀϊοὰ ἴῃ 1680 ;᾽, δηὰ δο δάάβ, “ ἰδὲ 18:6 τηδπαϑογ ρα πὶ 

υοϑίΐοι ἃτο πιοάϊεγη πὰ υαἰκεῖεες, ἸΠ6ΓΘ ΟΔ ἢ ὍΘ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ ΔΩΥ͂ απο δέοι. ἢ ντε  αλή ΒεροαιίοτΥ 
ὉΓ 1821, νοὶ. χὶΐ. Ρ. 208., ἀπὰ νοἱ]. ἱ. Ν. 8. ογ 1827, ὑ. 672., οὐϊοὰ ἰη Ὧτ. ὅ. Ρ. ϑεΐε ἢ 8 9 Αὐδτγοῦ 
ἴο ἴπὸ Μαηϊοῖο οὗἩ [6 ΟἸ γί διίδη Ενϊάθηςο ϑοςίοίν,᾽" ἄς., Ρρ. 48, 49. {{π πᾶ αξοη.) [ΑἹὶ 
115. δ88 ΠῚ ΔΙΏΡΙΥ οοπῆτστησα ΟΥ̓ [Π6 ἱηνοδι χα η8 οὗ ἰὴ6 Ἰαΐο Ὦτ. Φδιλοδ Τποπδοῦ. ὅὃ66 
δΌοτο, Ὁ. 121, 

Τῆς ἱπιρτγοϑδίοη οὔ πὸ Οοπιρ᾽αἰθηδίδη Ῥοϊγρίοι! ν88 Ἰἱπιϊοὰ ἴο 600 οορΐίοα; ἰὮΣΟΘ ποτα δἰγοςῖς 
οὔ οὐ γψοϊπὰ. ΟὯθΘ οὗἉ [680 γ88 ἀοροεϊίοα 1 [86 Εογαὶ [ΌΓΑΙΥ δἱ Μδάσι, δῃὰ δηοίδμον ἰῃ 186 

1 Βεπουδτγά, ΑΠπΑ]65 ἀθ 1 Ἰπιρτί πλογὶθ ἀ68 Α1]ἀ68, ἰοιι. 1). ΡΡ. 44, 48.) δοεοοπὰ οἀϊξίοα. (Ρατγῖβ, 
1820): οΥ Ρ. 889. ἐμϊτὰ οἀὐϊιίοη (Ῥαγῖβ, 1884). 

3 Τῆς πιοπιοῖγ οἵ Οὐίμηδες, ἰπιγοἀπΓοορα δ4 ἃ ποία οὐ ῬβαΪπὶ χὶχ., 8 ἃ οἰσίουδ ἐδδαίΐωσο ἴῃ 
Οἰυσιϊηΐδη 8 Ῥοεπίαρί!οιί Ῥδβδιίογ. 



ῬΡοϊγφίοίέ Ἐέδῖε9. 71δ 

Ἐογαὶ 1 ΌΤΑΤΥ αἱ Τυνΐπ. ΤῊΘ ἰμἰγτὰ (ππϊοῖ 15 δυρροδοὰ (0 δᾶνο Ὀ66Ώ τοβογνϑὰ ἴοσ (δά ϊηδὶ 
Σ ΠΙΡΠΡΘ δ. ρδϑοίηρ ἰὩτουρἢ νδυουβ δδηᾶ δ, γδὁ8 ρυγομαδοά δι ἴΠ9 ΡῚἢ6}}1} 8616, ἐπ 1789, ἴοσ 
Οουης Μ'ΟδείὮΥ οἵ Τηουϊοῦδο, [ὉΓ (ὍαΓ Βυηάγοα δηὰ οἱ αν -Ὦ γα νας Οη (86 δβ4]6 οἵ τ ἰ8 
Κορ] 8} 8 11Ὁ δὶ Ῥατίβ, ἰῃ 1817, [ὁ τῶβ Ὀουρας ΌΥ Οοϑογρο Ηἱδθοτί, Πὰν ἴον 16,100 ἔγδηςϑ, 
ΟΓ εἰς ἀμπαγεὰ “εὐεπίψ-εἰΣ Ῥομπαε ἰΐγες δλεϊποε ἀπα (0ᾺΡ ρμέποα; δὰ, αἱ [89 8810 οἵ Μτ. Ηἰὺ- 
ον 8 ΠΣΌΓΑΓΥ ἱπ 1829, 1ξ γγᾶβ δοϊά ἰο Μεδετβ. δύο διά Εοβ8, ὈΟΟΚβθ] γα, οὐ Ρδ1]} Μ44]}, ἴογ σε 
δλωπαγεα σεὶ Οορίο8 οὗ ἴδ6 Ομ! υἱδηδίδη ΟἸ ΕΟ, οΩ Ὁ, ΓΘ ἴῃ ἴδο ᾿ἰτατίο8 οὗ 80 
Βυϊεδι Μυδοῦπι δηὰ ϑίομ Οο]] δηὰ δἷδὸ ἰῃ δούϑγαὶ οὗ 86 (οἴϊοχο 1 εἰ Ὀγασίοα ἰὰ 186 ἔἐττο []ηἱ- 
ψοΓϑ (168 οὗ Οχίοτά δηὰ (δπι γί μο. 

2. ΒΙὈΠΠ4 ϑδοσα Ηρῦγαϊοθ, Ομαϊδαῖοθ, αγοὸ, οὐ 1,αἰϊπο, ῬΒΠρΡρὶ Π. Εορὶθ 
Οδῖ80]. Ῥιοίαδϊο, οἱ διυάϊο δὰ β'δοζοβδῃοίθ Εἰς οϑῖθ [δυπι, ΟὨγϑίορμοσυθ Ρ] απ μι 8 
Θχουάεῦδαῖ. Απίνοσρίς, 166θ9---1672. 8. νοἶΪβ. (010. 

Εἰἶνο Βυπάγοὰ οΟΡ᾽68 ΟὨΪΥ 610 ῥσηἰοᾶὰ οἵ {μ18 τηδρτιϊβοοηΐ ποτ, τ Εἰς 18 βοηθεῖ πηο8 οδ]]οᾶ 
86 Ζοναὶ ἢ Ὀθοδυδο 1 γγϑ οχϑουϊθαά δὲ [16 Θχρϑῆβο οὗ ΒΡ 11., Εἰτης οὗ ϑραίη, δὰ 
Ὧϊ6 ““πέισεν» Τοίψοίοἐέ ἴγοτῃ [86 ᾿ωὴν πμογο 1 ψγᾶδ ΒΡ ΤῊΘ φγοδίος ρατὶ οὗ δοπια οὔ [86 
ὙΟΪΏΠ)68 οἵ [890 ἱπιρτοϑδίοη Ὀοὶηρ; ἰοδὶ ἰῃ ἃ νόογασο ἴο βϑραίπ, {πἰ8 ῬΟΙΥ βίο ἱ 88 Ὀθοοπιο οὗὨ δχίγοσηθ 
ΤΑΙ. [1 τδϑ ὑγιηἰϑὰ ἰῃ Ηθῦτγον, ατθοκ, 1, δὰ Ομδϊάθο;; δηὰ οοῃίδἰπβ, Ὀεϑί 68 [8:6 τ οὶ 
οὔ {Π6 Οοπιρ᾽ υἱοπαίδῃ Ῥοϊγρίοῖς, 4 (Βαϊ άθθ ἀμῖρ δδήομον με οὗ 196 ΟἸΪὰ Τεβίδπιοηῖ, ν ἰοἢ 
Οδγαάϊπαὶ Χίμηθηοϑ πδὰ ἀδροβίἰοὰ ἰῃ ἐμ Ῥυθ]ὶς [ὠ{ΌΓΑΓΥ δὲ ΑἸορὶ)ὰ, ΒΑΤΊΩΝ ΡΑΓΕΟΌΪΔΥ ΓΟ880Π8 ἴος 
ποῖ Ρυ]!δὶπς ἱὉ, ΤὨΪ5 οαϊτίοη δἷϑο 88 ἃ ϑγτίδο νοσβίοη οὗ πὸ Ν  Τοϑίδιηοηῖ. Το Ῥοὶγ- 
Ἰοῖξ 1156} 6118 ὅνο γοϊαπιοβ. Το βίχίῃ νοΐϊυπηα ςοηϊαὶπ (86 Ηθῦτον ἰοχὶ 1 [86 ἱπίο γ ἢ ΠΟΑΥΎ 
(ἰη ἰγαπβίδιΐοῃ οἵ ΣΧ δηΐθϑ ΓἜΕΡΙΠΕΝ, 85 Τοϊοστηοὰ ὈΥ͂ Αὐδϑ Μοπίδηυβ, [86 ὑγίποὶ οαϊογ οἵ 

1 15 ἡοῦῖὶο υπδοτγίδικίηρ ; δπά 80 ατοοκ ἰοχὲὶ οὗ ἴδ Νὸνν Ταοβδίδιηοηϊ ἢ ἃ ᾿ἰζογᾺ] ἰηίογ- 
ἸΣΏθατΥ 1, αἰ νοσϑίοη ΟΥ̓ Μοῃπίδημβ ΤῈ δουθη δηὰ οἱρηιἢ γο]Πι68 ἀγὸ 4116 τε Ἰε χί ςοη8 
δορὰ κτδιηπιδσα οὗ [86 ὙΓΙΟΌΘ ἰδησιδοθ ἰπ ΟΝ [86 δεγίρίαΓοβ ἃτὸ ῥγίπιθα, οροῖ πο 1 
ἴπάοχοβ, πὰ δ ἰγοδίϊθ6 οἡ ϑδογοὰ δηϊ αυϊθβ. ΤῸ ΗοῦΌΓΣΘΥ ἰοχὶ ἰ8 δαὶ ἴο Ὀ6 οοταρ ϊεὰ ἤγομι 1.0 
Οοιιρ! υἱοηδίδη δηὰ Βοι θοῦ οὐἑ(ίοπ8. 

8. ΒΙΌ]14Δ. 1. Ἠεοῦγαϊοα. 2. ϑιαυηαγιίδηα. 8. ΟΠ] ἄδῖοα. 4. ὅταοα. ὅ. ϑ'γγίδολ. 
6. [,αἰϊηα. 7. Ατδῦῖοβ.Ό [υἱοϊΐ Ῥασγίβιοσυ, Ἄοχουάδοῦας Απίοηϊυδ γιέ. 1645. 
10 γνοΐβδ. ἰασζε [Ὁ]10. 

ΤῊ ΐθ οὐϊείοη, νος ἢ ἰδ ΘΧΈΓΟΤΊΟἾΥ τηαρτιὶ βοοηΐ, οοπ δἰ πβ δ ἐμδὲ 18 ᾿ηϑογίβά ἰπ (6 Οοτρ- 
ἰοπδίδῃ δηὰ Αηΐνεγρ ῬοΪΥρ]οιίδ, τὰ 16 δἀάϊ πίοι οἵ Δ ϑ'υτίδο δηὰ Ατὐδαῦὶς νογϑίοη οὐ 1Π6 
στοδίοϑι ρδτὶ οἵ ἴπῸ ΟἹά, ἃπὰ οἵ ἴπὸ οπίΐῖτο ΝΘ Ταβίδτωθπί. ΤΉ ϑδιμαγίδη Ῥεηίδιοαςῃ, Ὑ 1} 
ἃ ϑϑαιηδληίδη Ὑϑγβίοη, 88 Ὀγί πιο (ῸΡ ἴΠ6 ἢγδὶ πιὰ ἰῃ [1118 Ῥοϊγρίοιί, [06 ΘΧΡΘΏΒ65 οὗ νοὶ 
τυϊποὰ (86 οαἀἰΐοτ, Μ' ΓΕ ὅάυ. Ηἰἴ5 Ἰοδαγηρὰ δβϑοοίδίοβθ. σοῦ ΡΒ Πρρυ5 Δαυΐηδ8, δδοοῦυ Μο- 
τίπαβ, ΑὈγαβδα Εςἢ 6116 818, αδΌτοὶ δἰοπίία, ἄς. ὙΠὸ Ηδθῦγον ἰοχὶ 15 ἰπδὶ οὗἨ ἴΠ6 Απἴνουρ 
Ῥοϊγίοι. ὙΒοτθ ἅτ ἐχίδηὶ οορίεδ οὗ [,6 ὅδγ᾽5 δἀϊἴοη οὗἉ {Π6 Ῥοϊγκίοιῦ ΒΙ016. ππάϑγ {π6 70]- 
Ἰοσσιης {{16, νἱ2. Βινέα Αεκαπαγίπα Ἡδερίασίοἰέα ατϑρὶοϊὶς 8. 1). Αἰεξαπαγὶ ἘΓ77. ἀππὸ βεεεϊοπὶδ 
εἶκι σἰϊ, {εϊϊείϊίεν ἱπολοαί(, 1,ιἐεξία Ῥαγιεἰοτγιρη Ῥγοείαπὲ ἀαρμα οαππεπι ζαπθοπίμπι α Ἡαερδετρε, 
ὁδαππεπι ζαοοῦμηι Ολίρρεν, ΕἸαιας Ἡεϊγείσαεί, 1666. 

4. ΒΙΌΠ4 βδοσα Ῥοϊγρίοίία, σοπιρ]οοἰοηία Τοχίυ8 ΟτΥρίηαὶοθ, ΗΘ ὈταΙοπιὶ οαπὶ 
Ῥροηϊαίδυοδο ϑδατηαγιΐδηο, Ομ] ἀδίοιπι, ἀτουτι, Ὗ ουβιοπυη 6 Δ Πα ΔΓΌτλ ϑδιηδ- 
τδη, το ΠΧ Χ Ἢ [ΤΙηϊοτργοΐαμω, ΟΒα] δίοθο, ϑγτγίδοθ, Ασδῦϊοϑο, ΖΕ ἰορίςϑ, 
Ψυϊχαία 1,δ πε, αυϊσαυϊα δοιηρασασὶ Ῥοίοσαῦ .. . .. Εσιάϊὶ Βγίδηυϑ ὙΆΣΤΟΝ, 
5.Τ.Ὼ. 1μοπάϊπηὶ, ἱπηργϊ το αὶ ΤΠοπλδθ Κογοτοῖς, 1667. 6 τοἱβ. ἰαγρθ ζ0]ϊο. 
Τουσἢ 1688 πιδχηϊβοοπὶ δὴ ἴθ Ῥασὶβ ΡοΪγα]οιὶ, τΠ|15 οὐὗὨἨ Βίβμορ Ἦ δἱίοῃ :β, ἰῃ 411} οἵδιοσ 

Τοβρϑοΐβ, ργαίδγδὈϊθ, Ὀθὶῃς τῆοσο διὰ ρ͵]6 πὰ τόσο οοϊμητηοάΐουα, ΝΠ ἰδησύδροβ 8ΓῸ ὑδεὰ ἰπ ἰξ, 
Ἰπουσἢ ὯῸ οὯ9 ὕοοκ οἵ ἴμὸ ΒΙ0]6 18 ὑυϊαϊοὰ ἱπ 50 τῆδηγ. ἴῃ ἴΠ0 Νονν Τεβίδπιοπί, [Π6 ΤΟυΓ 
(ἀοβροὶβ δσὸ ἰῃ δὶς ἰδηξυαρθθ,; ἔπ6 οἶΠοΓ ὈοΟΐκ8, ΟὨΪῪ ἱπ ἥνε; ἴῃοδα οὗ δυ ἢ δπὰ (86 ΜαςοδβΌοοβ, 
ΟΠΪΥ ἰῃ ἴπτοο. ΤΏΘ Ρἰπαρίηι νοσδίο 18 ὑγη οὶ ἔσοπι ἴπ 6 ϑϊξίοπ ὑτγίπιθὰ δὶ όοπιθ ἴῃ 1687, 
τ ΒΟ ΟΧ ΣΟ 6 180 ἰοχὶ οὗ [86 Ὑδίίοδῃ τηδπαδετὶρί. ΤΠ 1,διπ 15 [6  αἹ ζαΐο οὗ ΟἸεπιοπῖ ΥἼΠ]. 
ΤΆΘ ΟΒδ! ἀθθ ραγαρὮ γαϑ9 [8 ΠῆΟσΘ ΠΟ ρ]ο(6 ἔμᾶπι [πῃ ΔΗΥ͂ (οστπεῦ ρα] ςαἰίοη. ΤΒΟ ᾿οπάοη ΡοΪγ- 
Εἰοις αἶϑο 88 8δῃ 1πίου ἰΠΘΑΣΥ 1μαιὶπ νϑγβίοη οὗ [86 ΗἩΘΌΤΘΥ ἰοχῖ; δηὰ δβοπλθ ραγίβ οἵ ἴπὸ Βἰ 016 
μὰν ἼΡΠΡΙΕΙ ἱὰ ΦΔΒορίο δηὰ Ῥογβίδῃ, ἤοπμθ οὗ πο ὅσο ἴουπὰ πῃ ΔΩ ῥγοοοάΐηρς Ῥοϊγρίοι 

1016. 
ΤῈθ ΕἸΈΒΤ νόοϊυτοθ, Ὀοδἰ 65 τ ΤΥ Ἰοασηοὰ δηὰ πϑοίοϊ Ῥυοϊοβοπιθηα, σοη 8 116 Ῥοηίδιίους ἢ. 

ἘΕΓΥ͂ δῃθοῖ ΧὨ Ὀἱ[8, δὲ ομθ νἱονν, 1δ, Τὸ Ηοῦτον Τοχῖ, 11 Μοπίδηυβ᾽8 ἱπίογ ποαγυ 1,δἰΐῃ 
ὙΟΓΒίοη, ΨΘΓΥ͂ ΠΟΥΤΘΟΙΥ ὑσιηἰθὰ ; 2. ΤῊ βάτι8 σΟΓθ68 ἴῃ (Π6 γσυϊραίο [δίῃ ; 8. Τῆς ασεεῖς νογβίοῃ 
οἵ [86 ϑορίπλαίπι, δοοοσάϊηρ ἴο ἴΠ6 αϊϊςδῃ Μ8., σὲ 4 Ἰἰΐοσγαὶ 1,δεῖη ΤΥδηϑ]δίϊοπ ὈΥ ΕἸ δηλ πὶο 
ΝΟΌΙΙ;, δηὰ {πὸ νασίουδ τοδαΐηρα οὗ [89 ΑἸοχδηάγίδη ΜΆ. δή ἀδὰ δὶ ἔπ Ὀοϊΐοτῃ οἵ ἐπ ςοἰυπιη ; 
4. Το ϑυτίδο νγβδίοῃ, νυ ἱἢ} ἃ Το᾽ ]δίογαὶ {αἰ ἰγβηδδιίου ; ὅ. Τὴ Ταάγχατ, οσ Ομ δ άθο Ῥαγδ- 
Ῥῶγταβο, οὗ ΟὨΚοῖοδ, πὶ ἃ 1,δἰΐπ ἰγαπϑϊδίίουω ; 6. Το Ηοῦτεθο- ϑαπιατγίίδη ἰοχὲ, τ ίο 18 ΠΟΔΕΪΥ 
6 βαη τΐἱΔ [6 πηροϊπίοὰ Ηδρῦτον,, ΟὨΪΥ [Π6 σμδτγδοῖοσ ἰδ ἀϊδγεπὶ; δπὰ ἴ89 ϑδπιδυι απ 
γογβίοη, ὙΓΠΐοἢ αἰ ΥΒ ὙΑΒΟΪΥ ἔγοπι [86 ΟΥδΟΓ 88 ἴο ἴπ0 Ἰδηστιασο, ᾿πουσὰ [86 86η86 5 ῬὈΓΘΙΥ͂ 
ΠΘΑΥΙΥ [9 58Π|0; δηὰ ἐπ ογοίοσε οη6 1,6ἴ1η ἰγαπαϊδέίοη {π|ῖἢ ἃ ον ποῖοϑ δά δὰ δὲ 1.6 Ὀοίἴοπι οὗ 
186 ΘΟ ΤΠ) ΒΕΓ 68 [0 ὈΟΪᾺ ; 7. Τηο Ατδῦϊς ψογδίοη, Ὑ ἢ ἃ ςο]]δίογαὶ [,61ϊπ δ ἢ 8] (100, Ἦν Εἰς 
ἧῃ δοηογαὶ μῖῖ [86 560 ἴηῖ., ΤῊ γβὶ στοϊαμπηθ 8180 σοοπ δίῃ δ, Οὗ δῃιου]ὰ ςφοπίδίη, ἃ 
Ῥογίσαϊὶ οἵ Βίδπορ Υ δἰίοι, εηρτανοὶ Ὀγ ἵοπηθατί; δὰ δ ἐγοηιἰβρίθοθ, ᾿ο οί ΒΥ ὙΠ ῈΒ ἴγθο Ρ]δίο5 



716 ῬΡοϊνφίοῖέ Βιδίοϑ. 

τοϊδεϊηρς ἴο Βοϊοπιοη  ἐθιιρὶο, ἃ]} οὐστανθὰ Ὁγ Ηοΐαν. ΤΉΘΓα αὐὸ αἷδο ἔπτο δἰ κῖδδ οὐπίδίηὶ 
δοοϊίοηβ οὗ 6 τι β4 19 πι, ὅς., δπὰ ἃ οἰαγί οἵὗὁἩ ἴδ ΗοΙΪΥ [δηἃ. ΤΏ686 δῖο ἱηβοεγίϑα ἱπ Οδρεὶ πεν 
Ὑτοδίΐθα οὐ ὅπ Τό π0]6. Τἢδὶ ρατὶ οὗ [86 προ ροατὶ ἴα {πὶ8 νοϊππηθ, πιο ἢ πὰ τι θη 
Βίδδορ ΥΥ δἰΐοῃ, τνα8 οἰ οδῃῦν ρῥγιπιθὰ δὲ ἴπ6 Οδιιγι ἂσο {Ππἰνογαὶυ Ῥτθδδ, ἰῃ 1828, τ] ἢ} νὰ] 
ποίοϑ ὈῪ ἴπ6 Βον. ΕἸδηοὶβ Υτδηρηδτη, ἰῃ πὸ γΟΪυτη65 οςίδγο. [ζ 18 ἃ ἰγεδβαγο οἵ δδςσοὰ 
οὐ ἰοἶϑπι. 

ΤῊΘ ΒΒΕΟΟΝῸ ψοΪαΠιδ ΟΟΤΩΓ868 (86 Ὠἰϑίοτί 41] ὈΟΟΚΚδ ἱπ (80 58Π|6 ΔΉ ρτιδρ 68 85 δσγὸ δθουςξ εΏΠ- 
τηογδῖθ, τὴ τ ἴΠ6 ὀχοορίϊοι οὗ [86 ϑαπιαγίίδη (τ ἰσὰ 8 οοπβηοά ἴο {π6 Ῥεηϊκίεας) δηὰ οἵ (δε 
Ταύρυπὶ οἵ ΕδΌΙ Φοβορ (βυγηδιηθὰ [6 Ὁ11π4} οὐ (Π6 ΒοΟΟΚΒ οὗ ΟὨγοπΙο1ε5, τ Εἰο τὰ ποὶ 
ἀϊδοονογοὰ {}}} δαν (η6 Ῥοϊνυρίοι τῶβ πὶ [86 ὑγοδδ.. [{ 888 δίποθ Ὀθθῃ Ῥυῦ 586 ἰῃ 8 ϑοραγδίο 
ἴοττη, 88 8 ῃο[ἱσοἀ ἰῃ Ρ. 720. Νο. 12. 

ΤΌΘ ΤΗΙΠῸ νοϊπ)6 οΟΙηρτϑμοηὰϑ 411 [μ6 ροοῖίο δῃηιὰ ὑσορβοίἑο θοΟΚ8 ἔγοπι δοῦ ἴο Μαϊδομὶ, ἴῃ 
116 β8πὶ0 δῇ 68 85 Ὀοίογο, ΟὨΪΥ ἐμαὶ ἸΠΟΤῸ ἰ8 δὴ ΑὐΒἸορὶς γογϑίου οὗ (8) ὈΟΟΚ οὗ Ρεδὶπι, 
ὙΓΙ ΟΝ 8 80 ὩΘΆΓ δἰκίῃ ἴο {10 36 τὔρεῖσε τπδὲ 186 δδιηθ [,δἰἰῃ ἰγβηϑιδίί ἢ ΒΟΌΣ 68 ἴοσ ὈοίΒ, π]1} ἃ 
ἴον οχοθρίίοηδ, τυ} οἷ ἀγὸ ποϊοα ἰη [6 τηλγχίη. 
Το ΞΟΌΞΤῊ νοΐυπι6 σοη δίη8 4]} [89 ὍΡΟΣ 4] Βοοῖκα, πη Οτοοκ, 1,5ιΐη, ϑυτίδς, δὰ Αγαδθῆς, 

Ὑἱτἢ ἃ ἐπο-οἹ]Ἱὰ Ηοῦτον ἰοχί οὗ 86 Ὀοοκ οἵ Τοῦϊϊ ; {πΠ6 ἄγει ἔτοπιὶ ὕδὺυὶ Εδρίυβ, {89 δεοσπά ΠῸΠ] 
ϑοθαδίίδη Μαυηβῖεγσ,. Αδορ [86 ἩΡΟΟΎΡΙΑ (ΠΟΤ 8 ἃ [γοο-ἰοἰ ἃ Ταγρυπὶ οὗ (πὸ Ῥοπίδίευοι : [86 
Ὥγϑὶ ἰϑ ἰῃ Ομ δ] άθα, δῃὰ ἰδ δϑογί δοὰ 1ἴο οπδίμδη Βοῃ {ΠΖ:ὶοὶ: 1ἴπ6 δοοοῃᾷὰ 18 ἱπ Ομδιάδδ δἰϑο; ἰέ 
ἴδ κο8 ἴῃ ΟΠΪῪ ϑοϊϑοῖ οὔ ἴμ6 [,αννὺ, δηὰ 18 ΘΟΠΙΣΊΟΝΙΪΥ͂ ςΔ]]οὰ (π0 9 ὀγυ δα] πὶ Ταγρααι : (86 (πίτὰ 
ἦθ ἰῃ Ῥογβῖο, [88 ττοσκ οὗ οὴθ ὕδεοῦ Τανβ, οὐ Τόοβθθ, δηὰ βϑοῖῃβ (0 ὯὈθ ἃ Ὀτγϑίιυ Ἰἱΐεσαὶ τεγείοα οἵ 
180 Ηοῦτον Τοχί. Ἐδοῖ οὗ ἔπο86 π88 ἃ Ἴο]]δίοσγαὶ 1,δἰΐη ἰσγαπϑδίίοη. ΤῈ ὕπο ἤσϑί, (80 
ΠΟΥ οοηίδίῃ ΓΠΔΗΥ͂ ΔΌΪ68, ἃτὸ υϑοί}, Ὀδοθαδο (ΠΟΥ͂ ΘΧΡ ΔΙ ΤΩΔΏΥ͂ τγογὰβ ἀπὰ ουβίομαδ, (δὸ 
πιοδηΐηρ οὗ ἩΒΊΟἢ 18 ἴο Ὀ6 Ἰουπὰ πο τὮΘΙΟ οἶδα; δπὰ {πὸ ἰδίαν τὶ 1 Ὀ6 ἰοππα ἀϑοήἢ] ἰο ἃ βἰπάεδηὶ 
ἴῃ 186 Ῥογείδῃ Ἰδηρτιαρο, ᾿ὈΒουρὮ ἰδ σοη Δ]. 5 τυδην Οὐβο] οἴ Ῥγαϑθθ, δπὰ [80 ἰδηρίαρθ ἷ5 ὈΥ͂ πὸ 
ΤΩΘΒΏΒ ἰῃ (Π6 ΡμΈΓ6 ΒΒ γα Ζίδη ἀϊδ]ϑοῖ. 
ΤΏ ΕἸΒΊΗ νοϊυτηο ἐποϊ68 Δ}} (Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ ἴδ Νονν Τοβδίδιηθηξ. ΤΏ ναγίουβ ἰδ αλρεδ ΑΓῸ 

Βοῖο οχπῃἰθίτοὰ δὲ ὁπ6 Ὑἱϑῦν, δα ἰῃ (μα Οἴμοιβ, Τδο τορος ἰοχὶ βίδα δὲ ἰ8δ6 μοδὰ, πιῖὰ Μοῦ- 
ἐλπ 188 ἱπ τ ΠΟΑΥΥῪ Γ,αἰΐη ΓΔ δἰϑοη ; 189 δ δὴ ποχέ; {πὸ Ῥογδβίο ἐμίγὰ ; [μὲ ὙΪ]ζαῖδ ἰου ΠΕ; 
86 Αταῦυΐϊο ΒΔ ; δηὰ πο. ΦΗἱορὶς δἰ κί. οὗ οὗὨἨ ἴπ6 Οτἰοη 8] νϑγβίομ 868 ἃ οοἱἰδίουδὶ [,ι1 
ἐγαπϑϊδιίου, Τῇ Ῥογαὶς ψογβίοη ΟὨΪῪ ἐδ κο8 ἰῃ [86 ἔοι Θοβροῖθ; δηὰ ἔοσ (μὲδ, [86 Ῥαγδ ΑἸ (εγΆ, 
ΟΥ Ῥεγβίδη ᾽ οι οηαγΥ, ἴῃ Οδδ.61} 8 1 οχίοοη, 15 ρου ἑασῖν σδ]ςπ]αυδὰ. 
ΤΏ ΒΙΧΤΗ νοϊαπια 8 σοπηροθοά οὗἉ νδγίουβ γοδΐπρα δηὰ οτὶ τς Α] τοι 8 οἡ 411} [86 Ὀγοοδάϊῃβ 

Ψψογδίοῃδ, δπὰ οοποϊυἀθ8 τὶ δὴ οχρίδηδίίομ οὗ 41} [19 Ῥτορδσ πδταθβ, Ὀο(ὰ Ἡθῦτεν δηὰ τεεκ, 
ἦα μ6 ΟἹ]ὰ δηά Νονν Τοδίδιηδηΐβ. 6 Οδδγδοίοῦβ πϑοὰ (οσ [80 ϑανϑσγαῖΐ οτίθη δῖ τ ογϑίοῃβ ἃΓα οἶδα 
δηά ροοά ; ἴ9 ΗΦΌΓΟΥ ἰδ γαῖ μον (86 τογοῦ. ὙὍὨΘ δἰτρ]6 γοδάϊης οὗ ἃ ἰεχὶ ἰῃ ἴδ Βα Έγαὶ τΈγβιοϑ 
οἴῃ ἰΒτοῦγβ πιοτὸ ἴσας οἢ 86 πηοδηΐηρ οὗὁὨ [86 88 πτίϊον (μδὼ [86 Ὀεδὶ σοπηπιεπίδίογα αὶ 
εδη ὃδ πιοὶ ψ ἢ. ἰδ πΟΤΙ 86}18 δὶ ἔγτοπι ὑυγθηιν -ὅνο μοι ἴο ΒΟΥ̓ΘΏΙΥ ρτιΐῃθ 48, δοοογθϊηρ [0 
[86 αἰ γθηοθ οὗἩ σοηῃάϊιοη. ΜδΩΥ οορίθϑ τὸ τ]θὰ ΜῈ στοὰ 11η68, Ὑγμ]ο ἰδ. 8 στεαῖ ΒεΙρ τα 
τοδάϊης, Ὀθοδιι86 ἐξ ἀἰδεϊηυΐδαοα ἔμο ἀϊβδγθης ἰοχὶβ Ὀδιίοσ, δηὰ δυοῖν οορίοδ ογ ἐπα ν φε}} οῖ 
ἴΠΓΣΘΘ ΟΥ ΤΌΣ σαΐῃθ688 ΠΊΟΤΘ ἴδῃ [86 Οἶογ8. [10 τὴδν ὃὉθ ὅ76}} ἰο σϑιημασκ {πὲ οἵ ἰδίβ γϑδγβ "ΔΩ͂ 
οορἕθ8 οὔ (πΐ8 ῬοΪγρίοῖῦ πάν 80] ἔον τιμοὴ 1688 (Βλη [86 5 Π|8 ΒΟΓΘ ἸΠΕΠΕΘΗΟΙ 

ἢ δχοουξίης ἐπὶβ ρτοδὲ δηὰ δρίοπάϊὰ ποτῖς, Βίβμορ Ὑ αἰΐοῃ νγαϑ δεδίβίοα ὃν Ὅτ. Ἑἀπιυπὰ 
Ο4816]1, τ. ΤΏο. Ηγάϑο, Ὦτ. Ῥοζοοοκ, τ. ἰσδιίοοι, τ. ΑἸοχαπάοτ Ηαΐδη, Μτ, υοἱ ΟἸεσζο, 
{6 Εοπιαίῃ8 οἵ [,ο8 ἀ6 Ὀίου (ἔΠθη ἀ )» διὰ οἴεῖ ϑῃλίποπίὶν Ἰδαστιθὰ πιθη.} ἷὲ πὰϑ δεξιὰ 
ἴῃ Οοἴοῦοτ, 1668, δῃὰ οοτηρίεἰοὰ ἰπ 1667 ; 16 ἢτεὶ ψοϊαπη6 νγᾶβ βηϊβμϑὰ ἰῃ ϑορύοπιδοτ, 16δ4; (δ 
βοοοπά ἐπ ΨΚ, 16δδ; [π0 (δἰγὰ ἱπ δα]γ, 1656; δηὰ ἐμ συγ, 8, διὰ αἰχίδ, ἐπ 1657, ὑδΓδ8 
γδαΓβ Ὀθίοτο ἴδ Βοδίοσγαίίου, (ΤΠ Ῥαγίβίδῃ ΡΟ  χἰοῖῖ γᾺ8 ϑευεπέξενς ὙΘΆΥΘ ἴῃ [86 ρΡΓ688:) 

ΤΗΐθ ποῖῖκ τγὰδ ρα] δηθὰ ΌΥ δυθϑογριίοη, ἀπάοσ [86 ραίτοπαρο οἵ ΟἸένος Οτοιανεὶ!, πβὸ 
οὐτηϊ θὰ [86 ῬΔΡῸΣ ἴο ὃθ Ἰσιροτῖοα ἄσιν ἔτοθ:: δὰὲ [86 Ῥτοίδοῖοσ ἀγίῃρ Ὀαίοτο ἰξ ταβ ἀμί βῃιοά, 
ἰϑμορ ΥΥ δἰἴοῃ Ἵοδηςθ θὰ ἔτο ἰοᾶνοδ οὗ ἔπ ῥὈγοΐβοο, ἰῃ τ ΐοἢ Β6 δὰ τηϑάθ μορουγαῦϊε πρεη[οῦ 

οἵὗἉ πὲὶβ ῥρδίγοῃ, ἀπ οἰμογβ ᾿γοσο ὑσίηϊθὰ οοηξδὶπὶπρο ΟΟΙΏΡ]ἰτηθπί8 ἴο ΟΠ ασὶθβ 11. ἀπ δ0Π10 γιὰ 
ΒΕΡΟΓΘ ἱηνοοίΐνοϑ δρζαϊπϑὶ Γορυ ἢ!}Ι.8η8. Ηΐδξηςθ ἢ 88 δγΐϑθι ἐμὸ ἀἰδιληςίίοη οἵὨ τερπνδέέοαν 88 ἐεγαὶ 
οορίο8. ΤΉ ΤΌΓΤΩΟΣ ἃτὰ (Π6 πιοβὶ νδϊ δὶ: ἴΠ6͵Ὸ 18 8 ΘΟΡΥῪ ἴῃ {86 Πί γαγυ οἵ (μ6 Βτι 8} Μαϑθῦπι, 
Ὅτ. Α. ΟἸαγκο δαηὰ Μυ. Βαϊῖεγ αν ὈΟΪῚ ροϊηἰοὰ οαϊ (ΟΒρϑοίδ!! Υ 86 ἔογπιθγ) 186 γδπβοΠ5 
Ὀοίνθοη 8696 ἴνγο οὐἱίοῃδ. ΕῸΓΣ 8 Ἰοπρ ἐἶπιθ, ἰξ γγὰβ ἀϊβραϊοὰ δἴηοηρ ὈΪΌΠοσγαρμογα, Ἡδβοῖ με 
ΔΗΥ͂ ἀοάϊοδιίίοη τγᾶϑ οὐοσ ργοῦχοά ἰὸ {π0 1,οπάοη Ροϊγρὶοῖί. ΤΆΘΓΟ ἰδ, πούγατοσ, ἃ ἀϑιοδῦοπ ἴα 
ΟΠ6 οὗἉ186 οορίοβ ἴῃ ἔμ ἤογαὶ [ΌΓΑΙΥ αἱ Ῥαγίβ, δὰ δποῖδμοσ τγῶβ ἀϊδοογογθὰ ἃ {εἾ ὙΘΑΓΒ δι Ποῦ 
Μ ἰοδ 88 στοργίπιθὰ ἐπ ἰασρο (10 ἐο Ὀἱπὰ ἀρ τΪ ΟΥΠΕΣ ςορίο8 οὗ 189 Ῥοϊγρίοι(; [ὶ 18 δἰδο 
χορτίπίοαὰ ἴῃ [πο ΟἸαβϑὶοα] Φουγηα), νοὶ. ἰν. ρρ. 356---361. [1 νγᾶβ δὴ αααϊέίοπ αἱ ἐϊι6 τοβδίογλΣοα 
οἵ Κίῃρ Ομδγὶοβ 11. Ιπ ἴπ6 ἔγδὶ γοϊυπιο οἵ Ῥοίζ᾽5 δῃπὰ Βπροτγι 8 βγ]ομο Οοπιπιδηίδθοησ 
ὙΤΠοοΙορίοσαγυπι (ΡΡ. 100---187.) (Πόγο 8 ἃ οοἸ]αϊίοη οὗὨ [Π6 ΟΥροκ πὰ οἴμοι ψεγείοπβϑ, αδ ὑπῺ 
ἴῃ [80 Γοπάοῃ Ῥοϊγροιί, τῖϊὰ (δ9 Ηοῦτον ἰοχέ οὗ ἔμθ Ῥγορμοῖ Μίοδῃ, δοοοπιραπίϑὰ πὶ β0π 

1 (οποοζηίηρ 686, ἃ8 γ16}} 89 {89 ᾿ἰίσγασυ ἰδίογυ οὔ ἴδ ᾿ωοπάοη Ῥο]γκϊοε, {8:0 τοβάεγ τι 
Βηά τησοΒ ἀπά γο ΣῪ ἰπἰοτεϑιίηρ ἱπέογπηδίίομ 1π ἴΠ9 ον. Η. 7. Τοῦν» 8 Μομιοῖτο οἵ 16 [μ[8 δὲ 
ὙΥγΙ ὕπηρο οὗ 86 Εἰρσῃὶ ον. Βυδη ΥΥ δἰίοη, Ὁ. Ὁ., 1ογὰ Βίββορ οἵ Ὁμβοδίεσ, δάϊίογ οἵ 11:6 ἐσῦθ ἢ 
Ροϊγρὶοῖξ ΒΙΌ]6; τε ποίίοοϑ οὗ μὲδ οοδααΐοτα ἰῃ {μδὲ ἐ]] ϑέτίουϑ ποτκ ; οἵ (86 σα ανείιου 
οτὶθῃΐδὶ Ἰϑασηίηβ, ἰῃ ἐμ ΘΟΌΠΙΙΥ͂, ργθοθάϊπρ δπὰ ἀστηρ ἐμαῖς εἰπηθ; ἀπά οἵ [80 δαϊδοτίϑο 
ἘΠΊ δᾺ γψογδίοη οἵ 0 ΒΙΌ0]6, ἴο 8 ργοϊθοϊδα σονϊδίοη οὗ πεοὰ Ὦγ, Ὑ  δ᾽ίοα δηὰ δοῦ οἵ δὲ 

γείοιι πόγὸ δρροϊηϊθὰ. Τὸ πϑϊοῖ ἰο δἀἀοὰ Ὀσ. ΤΥ δέοι 6 ουγὰ τί πάϊοαιιοα διδΙδίδηΐ 8 ἱπη [6 ΡοΐΪ 
οὗ ἐδ9 οπάοη Ῥοϊγαίοι,. 1,οπάοῃ, 1821, ἰπ 2 γοΐδ. ϑνο. 



ῬΡοϊγοίοίέ Βίδ[ε8, 717 

οχρἰδηδέϊουϑ ὉῪ Ῥσοίδβδδοοσ Ῥδυϊπβ.; Τὸ οοπιρίεἰο [86 1ωοπάοῃ ῬοΪγυροιί, (86 ζ0]οπτηρ ῬῈὉ]}- 

δεν το των πολλοῦ ΒΡΗ͂ σι Φυοίοῦς ἥαδδὶ σοδερλο, 1. Τραγαρλγαεὶ ἴσα ἵπ Ῥγίοτειε εἰ ροείεγίογενα Οἠγοπίοογια. «ἰποίογε Ὶ 
γεοίογε «(οασϊενιία ἱπ ϑυτία: οἰπὶ Ὀεγρίοπε Ζαἰΐπα α δαυΐάε ἸἘιϊλίπε. Οδπίαυτί δ [Απιδίο]- 
ἀαπιὶ, 1716, 410. 

ὥ. ὍὯγ, Οδϑίθ}} 8 ζεσχίοοπ Ἡερίαρϊοέίον. 
Το ᾿πβλασηρη οὗ ἴ:6 Ιοπάοῃ ἘΟΙΨΕΙ͂ΝΕ ΒΒΟΌ]α δ͵80 Ῥτόσυτο Ὦτ. Φοδη Οὐ 8 Οὐπνειαεγαζίοπα 

οπ ἰλε οίϊψοίοξί, ϑνο.. 1668; Βίδμορ ΥΥ̓ΔΙοπ 5 ΕΘΡΙΎ, αι], 7ΤῪλε Οὐπείάἀεταίον, οοπείετγεά, δ΄ο. 
8νο. ον ΒΡ (δ. πο ΘΕ παρ ας ἀϊογθη) ὙΘΙΟΡ ἐ ρίπόλῳ αὐ ἀθξλρ τὴς ΖΣιη- 
σιαγίης Οτγὺ Ἶ Ὶ ἑοα, ϑανιαγίίαπα, ϑυτίαοσα, ἰοα, Ῥεγείεα, ἑορίοα, 
«Ἀνγπιεπίοα, Ἢ βάθια ἔπι 18π|ο. 1,οηάϊηὶ, 16δ4. ἐὐᾷ 

Βίδπορ ὙΥ δἰιο Β Ῥοϊγκίοίι μανΐηρ ἸοΩ ὉΘ6Σ δοδτοθ δηὰ ἀθδσ, ἰξ ἣδ8 Ὀθδῃ ἴδο Ὑϑῃ οὗ ὈΪ Ὁ] ςΑ] 
διτιἀφηϊδ, [0 ̓  ἘΡΟΥ͂ 2 δαὶ 10 δῃου]ὰ Ὀθ6 τορτγίπιοὰ. ἴῃ 1797, 180 ον. δοκίδιι! Ῥσδαῖίε ἰδδιιοὰ 
ἔτουι {9 ὈΓΘΒ8, γοδρεοίμε, ισἱἦ, ϑρεοίπιενα, οΥ α πειὸ Ῥοϊνοίοιξ Βίδίε ἕπ Ομαγίο, {0γ ἐδμε ἴσεε ο 
ἙἙποιϊελ ϑιμάεπέε, διὰ ἰη 1799, ἀποίμοσ Ῥγοερεοίμε, ιοἰίλ δρεείπιεηε, ΟΥ απ Οείανυο Ῥοϊνσίοίε Βιδίε; 
Ὀαῖ, ΤΣ πδηΐ οὔ μέβεύρείς, δὐτμιμϑϑν, ἐ86 ἀοκίστι 88 οί οδγίθαὰ ἱπίο ὁχοουςίοη, Α δἰ τὺ ἰωΐθ 
αἰιοηἀοὰ 7Τλε Ῥίακ ακὰ Ῥρεεΐπεεπ ὁ Β1Β114 ῬΡΟΣΡΟΖΟΥ͂ΤΑ ΒΙΑΣΤΑΝΔΝΙΟΘΑ, ον απ 
ἐπὶ, απὰ ὃ εὐπέίοπ οΥ ἐλε Σονκπάον Ῥοίν, Βι δία, ιοϊλ Οἰαφέεἰ με 1επίοον, 
ψὩ] ἢ 678 ΡΟ] Πα δηἀ οἰγουϊδίοά ὈΥ ἴ860 ον. Α Οἴἰδγκο, 1.1,.. Ὁ., Ε. Β. Α., ἐπ 1810, ἰπ (ο]ΐο. 
ΤὮα τοδδυ ΠΙΔΥ 8606 186πὶ τορτγίηἰθὰ ἐπ ἴΠὸ ΟἸ]δβδίοδὶ Φοῦγηδὶ (ΠΟ ΓΘ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, "0 νοίίοε ἰδ ἴα κοῃ 
οὗ 106 δυῖδον οἵ ἐδ Ῥ-" γ0]. ἱν. ΡΡ. 498---497.0. ΑἸ Αδδείγδοϊ οὗ (διῖ8 ῥ]δῃ ἰδ χίνθη ἰῃ [86 Β]Ὁ]. 
ϑυβδοχ. υοἱ, ἱ, ρδσὶ ἰδ. ὑῃ. 66---68. 

ὅ. ΒΙ10]14 ϑδοσα Ουδαάγ!ηρυῖα Ὑ᾽ εἰοτὶβ Τοδίδιθηῦ ΗδΌγαϊοὶ, ουπὶ Ὑ οὐβιοηΐ θυ}8. 6 
ΤΕ ΡΊΟΗΕ Ροβὶεἶ8, αὐροῖθ νοσβίοπο ασθοα ΠΧ Ἰπιοσργοίυ οχ οοάΐοθ τῃδηυδοσιρίο 
ΑἸοχδηάσίηο, α 4. Ετη. ασδῦϊο ῥσϊπιασα ουυϊμαίδ ---- Ποῖ νοσβίοηθ 1,διη8 ϑουαβί. 
Οἱ πονϊζοσ σονίδα οἱ ἱοχίυϊ ΗἩθΌτγεοο δοουγαί 8 δοοοιητηοαδία, οἱ (ὐοΥδηΐοδ 
Ὀοδῖὶ ΠΟΣΊ, οχ υἱεϊηα Ὀοδὺὶ υἱσὶ σχουϊδίΊομπο οἱ οαἀϊίίομῃθ 1δ44-456 οΟχΧΡγοββᾶ. 
Αἀ͵εοῦ τοχιυὶ Ηθῦγθο Νοιϊβ Μαβοσοίβιοῖβ οὖ ατθοθ οσβίοηὶ [1,θοϊομϊ Ὀυ8 
Οοα! οἷα Ὑ διϊοδῃὶ ; Ὡοῦ8 ΡΒ] Ο]οροἶβ οὗ Ἄὀχορϑίιοὶβ δἰ 8, αὐ οὐ Βυ τη. Υ}}8 σδρί τα πὶ 86 
Ἰοςῖβ ῬᾶγΆ116118 Ἰοσυ ρ] οὐδδίτνβ οσηδία. ἊἈοουγδηίο Μ. ΟΝ γὶϑὶ. ΒΕΙΝΕοοΙο. [1ωἸρβίθ, 
1760. 8. τνοΐϑ. [Ὁ]1ο. 

ὙΠΟ οοππραγαξίοα ΟἸΘΔΡΠΘΕ8 οὗ (δἰ8 ὨΘΔΕΥ δηὰ δοουσαίοῖυ ῥυἱηϊϑα ποτ σοηδογοά ἱξ, Ὀοΐοσο (0 
ὉὈ]Ἰοδίίοη οὗ Μτ. Βαρδίοσ᾽ α ΡοΪ γχίοῖῖ, ἃ νδ] υ8Δ0]9 δυιδϑιϊαἴο ἴογ [Π6 ῥγθοϑάϊηρ ἸΑγρο Ῥοϊγοιίϑ. 
Γ. Α. ΟἸδγκο, γῦο δβίδιίοβ ἐμδίὶ 86 88 γϑδὰ οναὰσ ἴδ ψ 016 οὗ ἰδ Ηοῦτον δηὰ Ομ δίἀθο ἰοχὶ, πὶ 

ἴΠ0 Θχοθρίίοῃ οἵ ραγὶ οὗ 86 Ῥομίδιίθυο, ργοηουπορθ ἰΐ ἢ. Ὀ6 Οη6 οὗὨ [86 τηοί ςογγοοὶ οχίδηί. 

6. ΒΙΌΠἸ6 ϑβ'δογα Ῥοϊγρίοιίβ, Ταχίυθ Ασὐομοίγροβ, Ὑ᾽ αῦβίοῃθβαι!α ργθοῖρυδθ, δ 
Ἐ οο]εδἰ ἢ βηι φυϊὃϑ τεοδρίαβ οοιηρίδοἰοηία. Αοοοάυηῦ Ῥχοϊοροιηθπα ἰπ Θογυ ποτ 
οτ βίη ᾿ἰ ογα θπι, δυοίογθ ϑαπλαοὶ ἢ.5Ὲ, 5.Τ.Β,....... Τίηριῶ ιερα δρυὰ Οκδηίδοσὶ- 
σίθηδ68 Ῥσοίδδϑογθ Βορίο. Ἰωοπάϊηϊ, 1881. 40. οἱ [0]10. 

ΤΙθ τοδὶ συ Ὑ δηὰ οοπδοσποοὶ πἰκὶι ῥγῖοθ οὗ ἔοστηοσς Ῥοϊγυμίοιίδ, τς ἢ τοηάοῦ ἴἴοπὶ [ῸΓ 
ἴΠ6 πιοδὺ ραγί ἱπδοςθβϑϑὶ Ὁ]9 ἴο Ὁ Ὁ]1ς 4] διυάδοηία, ἱπαπορὰ [86 Ῥ ]Π᾿8ποσ, Μτ. Βδρβίογ, ἰοὸ υπδογίδκο 
ἴπο89 ὈΘΔΌ 1 Ῥοϊγρίοιἑ οἀὐξιίοημδ οὗ ἰ8ὸ Ηοὶγ δουλρίυζοβ. ΤΈΘ φιαγίο οαϊέίοα σομπίαί 8. (86 
οτἰχὶπαὶ Ηρῦτον Τοχὶ οἵ ἴδ ΟἹά Ταοβίαπιοηϊ, τὰ 6 ϑδιηδσι δ Ῥοπίδίους, (86 δορίυαρίης ατοοῖκ 
νογϑίοη οἵ {μ6 Ο]ὰ Τοδίδιιθηῖϊ, [86 γυϊχαῖο 1, δι, δηὰ [86 δυϊμογίϑοὰ Ἐπ] 8} νοσδίοη οὐ 186 
οηίίγο ΒΙΌ]6; (86 οτίχίμαὶ ατθεῖκ ἰοχὲ οὗ (π6 Νοῦν Τεδίδπιδηϊ ; δῃὰ [86 νεμογαῦο Ῥθβΐο ὁτ 
ΟἹ ϑυτίας νογβίοη οὔ. ΤΠ ζ 9 εὐἰ(ίον, Ὀοδί 65 [πό86 ᾿δραδροδ, σομ δὲπ5 ΘΠ ΓΘ ἐγ δ δι: 0} 
αἴ ἴδ Β10]6, πῃ ἴδο (0]]ονίης τυοάθγῃ |δΔῃ 68, ΥἱΖ., ὑἰῃ6 Οοττηδῃ, ὉΥ τ. Μαγιὶπ ᾿αἰ ΠΥ ;. 16 
ΠΑ] 14π, ὉῪ Αἰοναπηὶ ἱοάδιεὶϊ ; ἐΘ Εσγϑηςδ, ὃν ὅ. ΒΕ. Οδίεσνδὶά ; δηὰ [π6 ϑρδηΐβῃ (ἔγοπὶ 10 
Ἐοπιίδῃ 1,δεῃ Ὑ υ]καῖθ), ὉῪ Ῥδάγο βείο. ΤὮθϑθ δὸ 80 τα κμεναι 85 ἰο ΘΧΌΪΟΙ οἰἱχὶ Ἰδηχυδροβ 
αἴ οὔςθ, Οἢ Ορϑηΐηρ ἴπΠ6 νοΐϊπτῃθ, 1π6 ῥγοβϑδ- σοσὶς οὗ ψ Ὡϊο ἢ ἘΠΕ ΔΟΥ Ὀοδυϊδι!. ῬὉδο ροϊηϊοά 
ἩδΦΌΓΟΥ ἴοχὶ ἰ8. Ὀγηἰϑὰ ἔγοπι ἐμ6 οοἰουταίοα οἀϊίίοη οὗ γαπάον Ποορδῖ, ποιϊορὰ ἰῃ Νο. 8. ν 678. 
δωρτὰ. ΤὍ8ὸ ναγ δου οὗ ἴπ6 βαπιασίίδη Ῥεηϊδίους ἢ: δῖὸ ἰδίοη ἔγτοῃι Ὦτσ. Κοπηϊσοι δ οἀϊξίοη οὗ 
80 Ηθῦγον Β΄016, δῃηὰ δτὸ δά θὰ ὈΥ τὺ οὗ Αρροῃάϊχ. Το ϑερίαδρίπεἪ ἰδ ργπίθα ἔγοπι Βοδ᾽ 8 
οἀϊείοη οὗ ἴμο Ὑαιίοδη ἰοαχὲ; δηὰ δὲ 18 επὰ οἵ 180 Οἰὰ Τοβίδιηοην ἰἢθΓ70 ἃζὸ σίνοη [6 νδγίοιιϑ 
τοδλάϊηρο οὗ [80 Ἠοῦγον δηὰ βδιηδι ίδη Ῥοηίδίουςδβ, ἰοχοῖμοῦ ἢ [16 τηπδοσϑίϊς Ὠοΐοϑ ἰογιθὰ 
ΚοΥὶ δηὰ Κοιε, (ὴ0 νατγίουβ Ἰοςέϊοηβ οὗἩ ἴ86 ΑΙοχδπάγίδη Μ8. δὲ οἀϊίοὰ ὃὉν Ὦγ. ἀταῦο, δὰ {116 
ΔΡΟΟΓΥΡΒΑΙ ομαρίοτα οὗ ἐμ Ὀοοῖ οὗ Βδίβοσ. ΤΏ Οσὸκ ἰαχὲ ἰδ ρυϊηϊθὰ ἔγοπι Μ|1᾽8 οἀϊιίοη οἴ 
[06 Τεχίυ 8, τὴ [Π6 τ δοΐΪθ οὗ {86 ἱπιροτίαπί σεδ ρα χίνου ΌΥ ΟἼΘΘΌΔΟΙ πῃ Ὠὲδ 
οὐἰξίοη οἵ 1806 (Νο. 88. Ρ. 694. ἐκργὰ); ἴΠ0 ῬεδαΪο οὐ ΟἹὰ ϑυγίδο νοσβίοῃ, ἔγοπι ΥΥ̓Ιἀπλδη- 
βίδα 8 οάϊξίομ ρα] ἰδιθὰ δἱ γίθημδ ἱπ 1δδδ, οοἰἸαϊοὰ τὶ ἐμδὲ ἐχοςαϊθα ἰπ 1816 ἀπᾶὰον {116 
δυϑδρίςοδ οἵ ἐπ 9 Βεγιεἰϑ δὰ Εοτείχη Β᾽016 ϑοοίοιίν, δῃὰ οἀϊιοὰ Ὀγ Ῥγοίδδϑογ [,06, ΤῺ6 ΑΡροοδῖυ 089 
δηιὶ βῃςἢ οἵ {πε ΕΡίδ:108 85 ἂγὸ ποί οχσίδηΐ ἰῃ ἴπο ΟἹ ϑγτίας Ὑογβίοῃ, δσὸ ψχίνϑῃ ἥγοτῃ (86 ἴοχὶϑ 
οὔ )ὲ θίοα απὰ Ῥοζοοκα. Τδο ἰοχὶ οὗ {80 1,διϊπ Ὑυϊαῖο γοσγαίοι ἰϑ ἰδίκθη ἔγοτῃ {π6 οἀϊέίου οὗ 

1 ἔογ ἃ τγοσο σαἶδν δοοουπὲ οὗ (86 1,οπάοη Ῥοϊγαϊοϊξ, νγὸ τοίοσ {86 τοδᾶϑρ ἴο τ. ΟἸασκθ᾿ β 
ΒΙΘΙοσταρμῖοαὶ Ὀἱοξίοπαγυ, τοἱ. ἱ. ρρ. 248---270. ; νοὶ]. 11, Ρρ. 1---12.; Μτ. Βα 16 5 ογ ΒΙὈ]ἴοε, 
νοὶ. ἱ. Ρρ. 188--- 149,; δηὰ Ὦτ. Οιδα ον Ἰηϊτοάἀποϊίοπ ἴο ἰδο Κποπίθάρο οὗ (6 Εαϊίοπβ οὗ 188 
γυληρε δὰ 1,δίϊη ΟἸδβϑίςβ, ϑγὰ οαϊξ, νοὶ. ἱ, Ρῃ. 18---27.,) ἔγοια πες ρα] δ οπϑ [Π6 ΔΌΟΥΘ δοσουπὶ 

αὐτί χοὰ. 



718 Ῥοϊνφίοίε ΒΒ δϊε8. 

Ῥορο ΟἸδηιθη ΥἹΠ. ΤΈΘ δα βοτὶβοὰ ἘΠ ρ 5} σογβίοῃ 18 ϑοοοπηρδη θᾶ Ὑεὶ τ {Π6 πιλτρῖπαὶ τε ἄετ- 
ἴηρβ, δΔηὰ 8 ΠΟῪ 8βοϊϑοϊίοη οὐἉ νγγ76}}-Ἑοϑθῃ Ιο] ἐαχίβ. Τθδ ΟΥΠΟΙ τηοάοτῃ ΨΟΓΒΙΟΠ5 8ΓΟ ὕ͵Τὸ- 
οββοὰϊν μίνϑη ἴγοπη δοουγαῖθ οὐϊ(ΐοηβ. ΤΏΘ ῬΕΟΙΞΟΟΜΕΝΑ οἵ ἴδο ον. τ. δῃὰ Ῥχγοίθδϑοσ [Ἂς 
Ῥγοϑοηΐδ ἃ σοπιροπάϊουδ ορίζοιηο οὗὨ 186 1 γΑτΥ ΗἰδίοτΥ οὔ 6 Τοχί δηὰ γοσδοίοηβ οὗ τ 6 ΟἹά 
δὰ Νοὸν Τοβίδηηοηίδ, Ἦν ΒΙΘἢ σΟΠΑΪΏΒ 8016 ΠΟ δηά ἱτπηρογίδηῃϊ ΟΣ 08] ἱπέοττηδίίοη. Οορῖίοβ οὗ 
ἴΠ6 βονογαὶ ἴοχίβ δηἋἀ νγβί98 οἵ 118 ΡΟΣ ΟἿ οὐξίίοη ἀσὸ τπγοόνῃ οὔ ἴῃ ἀοίδομοά 518}} οεἴδτο 
γοΪυη68: δηἀ οορίθ8 οὗ ἐμοὸ αὐλτιίο Ροϊγαίοιῦ Νονν Τοδίδπιθηϊ ΤΏΔῪ δἷϑὸ ὃ ῥτοουγοά, τὴ ἃ 
ἀϊδιϊηοῖ {{π|6- ρᾶρο.1 

7. Τὸ Επρ] 8} Ηδχαρῖα, ὀχ Οἰτηρ {Π6 δἷχ ταοβὲ ἱπιροτίδης ἘἸπρ] 8} ΤὙΔηβἰδου 
οὔἩ τε Νεν Ταβίαπιθηῦ ϑοσιρίυγοθ: ὙΥΙΟΪ ἢ, ΜισσοσιΙχχχ.: Τγπάδὶο, Μῦ χχχιν.: 
ΟΥ̓ΔΏΠΊΘΓ, ΜΙΡΟΧΧΧΙΧ. : ἀθῆθυαη, ΜΟΌΥΙ. ἢ ΔΏρ]Ο. ΕΒΟΙΔΒΏ, ΜΟΡΙΣΧσχη. : Αὐ- 
τΒοτγσοὰ, μιροιχι. Ὅὕθα οτἱρίηδὶ Τοχὺ αὖον β'ΌΒΟΙΣ, τὶ [Π6 νατίουϑ τοβδάϊηρσπ οὗ 
{Π6 Ἰεχίυθϑ Βοοορρίυδ, δπὰ 186 Ῥσποῖραὶ ΟΟΠΒΙ ΠΕ ΠΟρΟΪ ἴδὴ δοὰ Αἰοχαπάσγίηθ 
Μαπυβογίρίβ, δμὰ 8 οοπιρ]οῖα οοἸἸδίίοη οὗ ϑ.Βο Ζ᾽β εχ, στ Οὐ ΘΒ ΌΔΟΒ᾿ 5 οὐλῖοι οἴ 
ΜΡοσσιν. Ῥχοοθάρὰ ὈΥ̓͂ δῇ διἰδίοσιςδὶ δοοουηὺ οὗ ἰδ6 Επρ] οι ΤΥδηβ δίοηβ. 
]μοπάοῃ, 1841. ϑαοοηπὰ Εἰ ϊῖοη, 1846. 4ίο. 

ΤῊΐϑ Ὀοδα Ἢ} γ οχδουϊοά τοϊαπιὸ οοηϊδίη, 1, ΤΊ ατοοῖς Τοχέ οἵ [6 Ν ον Τοδίδιποπε, ογϊ πίοᾶ 
πῃ Ἰοης ᾿ἴπ68 ὁπ ἢ ὈΡΡΘΓ μαγὶ οὗ {86 ἢ ἧῃ ἃ Ὀο]ἃ ἴγρ6, ΔἴὮΟΣ 'ο 0125 δαϊιίοη, οἵὗἩἨ τς ἢ δῇ 
δοοουηΐ μΔ8 Ὀδ6 μίνοη ἴῃ ἢ. 700. Νο. ὅθ. δεργὰ, Τδθ βενοσγαῖ Ἐπ ρῚ ἸΪ6ἢ γουβῖοπ δ δύοντα οαπιὸ- 
Ταϊθὰ δῖὸ κίνοη Ὀὑθίον ἴμ6 ατοοῖκ ἱπ βδὶχ οο] υπη8, δηὰ ἱπ ἰδ οΥγάὰογ οὗ [86], ὉΣ ΟΣ ΕΥ̓ οὗὨ ἀπία. 
ἿΝ ΟΣ 8 Ἰγαπβδίίοη ἐδ ργὶπἰθὰ ἔγοπι ἃ γδ υ80]90 τη δηυδογρί, αἰ ἐμαὶ ἔἴτηο ἐπ [86 ρμοδϑοδδίοῃ οὗ Ἀ18 
Ιαῖϊο οναἱ Ηἰρῆποδδ (μ6 Παΐκα οὗ ϑιιβϑεχ, υγῇϊο [8 ϑίδίθα [0 Ὅθ τηυο ταοτο οοττθοῖ δῃὰ οοσὰ- 
Ῥὶοία (δπ (Π6 ρῥγὶπιοὰ ϑαἱιίοῃϑ οὐὗἨ Μοβ8γβ. 1,6 νἷ͵β δη ἃ Βαῦοσ. (1ὺ βῃουὰ 6 οὐϑογνοά ἰδδὲ {μὲς 
ἴοχιὶ τ)γδα ὑγίπιοα δεΐογε ἴθ ρυδ] οδιίοη οὗ {86 ὑν οὐ] ἃ δαγὶγ ἘΠ ρ 8} γογβῖοπ.) Τμ6 ποϊδιίοῃ οὗ 
γΘΥ568 ἢ848 Ὀ6οἢ ἰπδοχίοα ἴῃ 81} 18}.6 ἰΓΔη 5818 .100.5 (ὉΓΣ [ἢ σοηνοηίθηοθ οὗ σοίδγοηοθ. Αὐὶ δοοουπὶ οὗ 
ἴϊο ἀϊδογοηῖ Επρ 188} ἰγδηϑἰδείοηδ ἰ8 ὑγοβ χοὰ; το 8 {ο]] ονσθὰ ὈΥ͂ 6 ἰδυυΐας οοἰ δίίοη οὗ πα 
Οτοοῖ ἰοχὶ οὗ βϑ. 8012, τὶῖἢ ἐμαὶ οὗἨἩ ατίοβθας ἢ ̓ 5 τηδηυ δὶ οἀϊοι οὗ ἰδ ἀτϑοκ Τοβίδσεμοηϊ, ρεἰπί θὰ 
δὶ 1,οἱρβίο ἰὰ 1806.ὡ ὙΒΘΙΘ δ΄Ὸ ΟΟρΙ68 ΟἹ ἰδσζοῦ ρϑρϑῦ, ἩΒΙΟΝ ΔΙῸ σηλρσιϊβορηΐ ΣΌΤΑΓΥ ὈοΟΪκΔ, 

8. ΒΙὈ]14 ΕἰοςοἸοβὶϑ Απρ] οδηρ Ῥοϊγρίοίία. Τα ῬΓΟΡΟΣ 1,ΟββοῺ8 Ὁ. ϑυπάδγε, 
ἔγοιῃ 6 βογιρίυγοβ οὐ (μ6 ΟἹά Τοβίδμθηί ; ἰοροῖμον ἢ [86 ψ8ο0]6 οὗἩἨ [86 Βοοῖκ 
οὔ Ῥ58δίηιβ, ἴω Ηθῦγον, ατϑοκ, 1μδ[μ, δηὰ Ἐηρ βΏ., Ἑαϊθὰ ὈῚ Ετοάοσιοῖς [τὰγν, 
0.Ὁ. Ιουάοῃ, 1843. 4ϊο. 

Τμὶδ ποῦς 18 ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀδαίρηθά [ὉΓ ἴο86 [0 τ οπὶ 86 τατῖ Ὁ δὰ ὨΘΟΘΒΘΑΣΙΪΥ Πρ ῥσγίοο οὗ 
{8.6 ἰοῦ ρου] οὐ ϑ σεηάθγ [πο πὶ ἱμδος 6 881016. ΤῊ ΕἾΓϑί 1.5 680}8 ὉΓ ἴἢ)8 πηογηΐηρ δηὰ ὀνεηίης 
οὗ ΟΥ̓ΕΣΥ͂ δυπάδγ ἰῃ ἴδ6 ΥΘΑΣ 8.6 ΟΙοΔΙΪΥ δηὰ ὈΡΕΠΕΓΙΥ εὐρέας ἴῃ ἴουγ οοἸυμηα; νἱς. 1. [η 
Ἐ]εῦτον,, ἔγοπι ἴμ6 δίδηἀατὰ ἰοχὶ οὗ ὕηάον ΗἨοορῆϊ, ρυὺ ἰϑιοὰ ἴῃ 1705, (Π6 τγροζτδρῖοδὶ ὀστοσ 
οὗἉ ν])υῖς βανθ Ὀθθὰ σΑγοί ] Υ οογτοοίθὰα ; 2. [ἢ ΕΠ δ, δῖος τ, Βα οΥ δ οαἀϊϊίοη οὗ (μ6 δυϊδο- 
τἰϑοὰ νογβίοη ὑγίπιϑὶ δὶ Οχίοσά ἰη 176θ; 8. [ἴῃ ἴπὸ δοριυδρίηϊ τοῖς γογβϑίοη, δοοογάϊηρ ἴο 186 
αιίεδηῃ ἰοχῖ 85 ργϊηϊθὰ Ὀγ Βοβ ἰῃ 1709, [86 νδγίοιιϑ σοδάϊηρο οὗ ἐπ6 Αἰοχδηάσίπο ἰοχὲ είς 
τί ἰοἃ ἔτοπι Βγοϊτίηρσοτγβ δὐϊίοη ἰῃ 1780 Ὀοίτγοθα Ὀγδοῖκοῖθ; δῃὰ 4, [ 1,διὶπ, δοοογάϊηρ ἴο [86 

ἐρήδου τορτὶηΐ οὗ 80 Ραγία Εἀοη οὗ 16 υϊραῖο, ἰῃ 1662. 
Εν Βοος οἵ 88] 8 τῆδν ὃὉ6 οὐδ ηραὰ νΊὮ ἃ βορδγαῖθ {}116- 8δὲ “Το ΠΟΧΆρΡΪΔΥ Ῥαδ] τος." 

πῃ δὶ χ οοἹυπηῃ8 ᾿ς σοτργίδοβ, 1. Τὴ Ηοῦτον Τοχῖ, αἤογ ὕδηάον Ηοοσ ἢ  οἀϊείου ; 2. Το ΕηρίϊοΣ 
ψοεγϑίοη οὗ 9 Βοοκ οὗ Οομηποῃ γάνος; 8. 186 [1,δϑιίΐη Ὑυϊξζαῖο γογαίου ; 4. ΤΏ 1,8 Ὗοτ- 
βίοῃ οἵ Φογοῦλθ, ἡ ἰοὰ ἐιχηθ 68 υ δ] δ] 6 δϑϑίβίδποθ ἴὸ [18 ἸΏΟΤΘ οὐ τς] ἀηἀοτίαπάϊηρ οἵ ἴδο 
ῬεαΪπηδὶ ὃ. Το Εηρ 8 Β10]6 Τιδμδδίίο οὗ ἴ80 5} 1)8, 1116 11411.5 δηά ραποιυδίίου οὗ πὰς ἢ 
Βᾶνα Ὀθθὴ σοψυϊαίοἃ ΟΥ̓ ἴπΠ0 ἔγδι οἀϊώοι οὗ 1011; διὰ 0. ΤΟ ἀτοοὶς δεριυδρίηϊ Ὑοτείου, ἔσοτι 

1 ΤΏ Ρυ ] βμοσ οὗ [89 ΤΟΙΣ ΕΟ ΒΙ]9 δὔονθ ποίϊοοᾶ, ἰῃ 1819, ἱδοιοὰ ἔγοτῃ ἐμὸ ργϑδβ 8 
οεἰοσίοίέ οαἰκίοι οὗἩ πὸ [ἀϊατον οἵ (86 Απρ  οδη Ομυγος, ἰῃ οΠ6 αὐατῖο γοϊυτηθ, τίς πιᾶν ΔῈ} 
Ὅδ ρΡγοποιπορὰ οη6 οὗὨ 16 ποδὶ ΒρθοὶιηθῃΒ οὗ ΕΥ̓ΡΟΡΤΑΡΕΥ͂ τπδὺ ΟΥΟΓ ἰδβδυοὰ ἤγοτῃ [86 Βεείαμ [ον 5 
ΤῊ οἰχὰς Ἰδησυδροβ, ρχϊπιοϑὰ ἰπ 18 οὐἰίοι,, ἃγο (6 Ερ 88, ΕΤΘΏςΝ, [{4]14π, ἀοτηδη, δι ξοσαθαι 
Αμποϊεπὶ ὔτροκ, Μοάογῃ ατροκ, δηά 1, αἰ, ΤῊ Εἰ ποϊελ ἰοχὶ 18 κίνοη ἤοπι δ ΘΟΡΥῪ οἵ ἰδ Ὀχίοτὰ 
Ἑαϊο οὗ 186 Οοταηοι ἤγᾶστοῦ Βοοῖ. ΤῈθ ΣῪ ΨΟΓΒίΟΩ ἷ8 τηοάθγῃ, δηά 18 νγ8}} ηονσῃ ἴο 
πιοϑὺ Γοδάογβ οὔ ἱπδὶ ἰδηρυδρο, Βανΐηρ γοα ΘΠ ΓΠΥ ὈΘΘῺ τί μίθά δηὰ γϑοεϊ νι νὴ ἢ ζεῦογαὶ ἀρρτο- 
Ὀδέΐοη, Το Ῥβδίτηδ ὅτ ὑπ πίοὰ ἔγοτῃ ἔδ6 Βδ5916 Εα οι οὗἩἨἁ Οδίοσγνα 9 Β:0]6. ἴμἊ ]ιαΐαπ 5 
ἴδϑη ἤοπχ {π6 οὐἰου οὗ Α. Μοηϊαοοὶ δηὰ ἴ,. Υ δ]]οῖι,, ρα} μοὰ ἱπ 1796, Ὀαΐ τονϊϑοὰ [ἢ ὃ- 
ουῇ, ἀπὰ ἰΐἰ8 οΥΕΒΟΣΤΑΡὮΥ οογγεοϊοά. Τηδ δ] Π8 δῇὸ ὁορίοα ἕγτοπι {86 Β1Ό]6 οἔὗἔἩἨ Ὠοάδιὶ. 
Οεγπιαη ἰγδῃδδιίοη, Ὀν ἴμ6 ον. ὑζ. Κῦρος (Ομδρ] δίῃ οὗ ἴμ6 Εογδὶ ϑετηδη ΟΒαροὶ, 8. 5 6 πι68᾽ 8), 
18 δ γον πον, οχοθρί {Π6 ῬΒ4]πγ8, συ]. Γο ἴδίκθη ἔγοτῃ μα ὉΠ γ᾽ 8 ἀογτδη Ὑ ογβίοη οἵ ἴμ6 ϑοτρ- 
ἴυΓ68. ὁ ϑραπίαλ, ὉγΥ [6 ον, Βίαποο 116, ἰδ ἴογς ἴΠ6 τοοδῖὶ μαζὶ ποσ. ΤΏ Ῥβδ]π5 ΔΓ6 
γγ]ηϊοά ἔγοιη Ῥδάγθ ὅς 108 ἰ ϑρδῃΐδῃ Β10]6, ρυ ] δ οὰ δὲ Μδάγιἀ 1π 1807, ἰῃ δἰ χίδοη τοϊππιοα. 
ΤῊ γα] δίῃ ἰηΐο [88 «ποίεπὲ αἴτεε ἐγὰ ὑπρον ἷ5 ἴηδ΄ οχοοιϊοὰ Ὀν τ. θυροτί (Α. ᾿. 1665), 
ὙΠῸ νγ88 Πδρίυϑ Ργοίεϑβϑβον οὗ ἀτϑεὶς ἰὰ (π6 ὑὐπίνθγαι υ οὗ ΕἸ ΘΕ ε, ΤΗο Ῥβδὶ πὴ)8 ἅγο ἔγοτι 186 
Βοριίυδρίηι. ΤῊ λήοάενη τὰ 'β δῇ ΘηἰγοὶῪ ἢονν ἰγδηδίδιίου Ὁ Μ. Α. (Δ)ῦ0ο, ἃ Ἰεασηδὰ πδεῖτε 
ατεεκ, οὗ {ἰἸὸ ἰδίαπά οἵ Ζαηῖθ. Απὰ {μ6 Ζαέΐη νϑγϑίοῃ 18 ΠθαΓΙΥ ἃ τερσίμὶ οὔ 89 οαἀϊίου υειςὶι 
Ὑγ8Λ Πἰγϑῖ ῥγηιϑὰ ὑγ . βονγοῦ, ἰῃ 1720, ψ ἼὮ δότλα δ᾽ ογδίίοηθ δπά δάάϊιϊοπθ ὈῪ μα ργοϑεῆς 
εὐἀΐϊῖον (Φοίνη (ἄγον, 1,1.. Ὁ.), δοπηθί!λο8 ἰδ κοη ἕγομι {116 ἐγβηδὶδίίοη οὗ Μνγ. ΤὨοσηδϑ Ῥαγβεὶ, 189 
οατί οἀϊτίοη οὗἉ ν" αἰς ἢ νγαβ ρα θοὰ ἱπ 1727. 1116 ΤΠ 581 Π}8 ἃσὸ ἕγοτι 189 γυϊμείθ. ΤΆΏΪ οεἴο- 
εἰοιῦ Ῥγαγοῦ Βοοῖ ἰᾳ 4180 μιι 0} 15λο ἐὼ οὴ6 το Π16 διπ4}} ὅτο. 

Ἴξξς ΞΡ σ᾿ 
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Βοϑ᾽5 οἀϊξίοη δῦονο πιθηϊξοηθὰ. ὮὯτ. ΠΙΗ μδ8 ρογίοιταοα (6 ἸαΌοΣΙοΠ15 ἀπ οὗἨ οἀϊίοσ πεῖ στοδὶ 
ΔΌΪΙΥ δηὰ δοσῦσϑον. Α ἔδυ οορίθϑ ΓΟ Βδἢ ἀϑοσα οὶ Υ Ὀχὶπίθά ο ἰαγβο ρᾶρΘΓ. 

9. Νονὶ Τοβίαιιοπίὶ ΒιΌ]α Τυϊρίοιία: να ατοὶ Τοχίυβ Ασομοίγυρὶ, γ᾽ ογβίοη ϑ 
ϑγγίδοβθ, οἱ Ὑ  γβιοηΐβ 1[,δέϊπ γυϊρσαίθδβ ΘΥΠΟΡΒΙΒ: οἱ δοοεάμπὶ ϑυθδιάϊα Οτἰοα 
γᾶ. Ευδηροϊα. Ἰομαϊηϊ, 1828. 410. 

ΤΏΟϑΟ ψΠ0 ΠΙΔΥ ποῖ 6 ΔΌΪΘ ἰ0 ῬΥΟΟΌΓΣΘ ΔΩΥ ΟΥ̓ ἴΠπ0 Τηοτο ΘΟΕ ροΙγαϊοίίδ νεὴ}]} πὰ ἃ ομθᾶρ 
Βιι θαι ἴον ἐμ 61}, 88 Δ. 88 ἴδ (05ρ6}8 δγὸ οομποογηθά, ἴῃ [818 Πδηἀβουον ῥγ θα νοἱ πιο. 
ΤῊΘ ατοοκ ἰοχὶ ἰ8 ργηἰοα δον ἴ86 οὐϊξίοηΒ, τε 1 ἱπιργονθὰ ραπεϊυδίίοη, οὗ ΡῈ δῃὰ ψαίοσ; 
188 18 δοοοτηραηίοα ὈΥ [86 δ όμως Ψοετγβίοη, δὔῖασ 116 ἰοχί οὗἩἨ Ῥγοίδαδδου 1,60 8 δοουγαῖο οαϊ(ίοη, 
Ῥτγίηϊθα ἰῃ 1816; δηὰ δὲ ἴδο ἰοοῖ οὐὗἁἩ ἴπ6 ρᾶρὸ ἰ8β {86 1,αἰίη αὶ χαὶθ νογϑίοη, δοοογάϊης ἰο 1} 
ΒΙΧΈΠΘ τϑοθηβίοι, ργὶπίϑὰ ἤγοπὶ [6 Απένοτρ οἀϊ(ίοη οὗ 1608, τί ἢ) γεδ8 βιιροτπίοποδὰ ὕγ Φοθη 
Μογοῖ. Τὸ ἴδ πουκ ἰ8 ργεῦδχϑὰ Ῥζγοῖ, γαδίδγ᾽ 5 [πᾶοχ οὗ Οὐ ἶοδὶ βυθδβίἀϊα; δηὰ ἰπ δῇ Αρροπάϊχ 
{ΠΕ ΠῚ εἰνϑῃ μὶ8 βοϊοοϊΐοη οὗ γασίουβ Βοδάϊΐηρσβ, πὶ (6 δυϊ μοι 95 ὉΚ πο ἸΒΘῪ ΑΓ δ80ρ- 
Ρο 

[10. Ῥοϊγρ]οίίθη- Β[ 06] Ζαπι ῥγδκἰβοβοη Ηδηάρθῦσγαυοθβ. 0216 μοῖρ Βοβτς 
ΑἸίθη ὑπὰ Ναυη Τοβίδιμθηΐβ ἴῃ ἰἰθουϑι ΒΟΟΣ ΝΘ οἰ πδηἀογβίθ ]ὰπρ ἀ66. τ- 
ἰοχίεβ, ἀοσ βορίυδριηΐα, Υ υἱσαῖα πὰ Γ0Π6ν- ΠΠΟΡοσβοίζιηρ, 80 τὶθ ἀδσ νου ρβίθη 
αγϊδηΐθη ἀοσ νοσπθατηβίθῃ ἀθυΐομοη [ΓΘ αγβοίζυηρθη, Ὀοαγθοϊίοῦ σοὺ ΒΕ. ϑΤΙΕΕ, 
1)ὴν. ΤΟΙ. ἰῃ ὙΠ θη ον υπὰ Κἰ α. Υ. ΤΉΕΞΙΙΕ, .γ. ἴῃ Οτγὰ. Ῥσοῖ. ἀοσ ΤΈΏρΘΟΙ. ἴῃ 
1, εἰρδὶσ. ΒιοἸοἴ]ὰ, 1846-ὅ6. ὅ νο]ϑ9. 8νο. 

Ιῃ ἐμΐθ σοηνοηΐοπέ Ροϊγρίοιῖ [86 ΟἹὰ Τοβίδιηθης ἰ8 αίνϑη ἰῃ Ἡοῦτον τ ἢ ἴἢ6 ΠΟΧΧ, νογείοη 
ἔτοῃῃ ἴπ6 ν᾽ δίοδη Τοχῖ, Ὀυϊ ἩΪΓῸ δοπια νγίουϑ σϑϑάΐῃρβ, ὑσὶ ποῖρ}]ν ἔσο [6 Οοὗοχ ΑἸοχδη- 
τ π 5), [86 ΟἸοπηθη πο Ὑυχαῖο (τὴ [86 ταί δίϊουβ οὗ [86 δίχύπο οὐϊείομ), δὰ 16 γ᾽ 

ἀοττηδη γογβίοπ; δπὰ δ (Π6 ἰοοῖ οὗ οδοῖ 6 δβίδπα τοηάδογίηρϑ ἔγοπὶ ΤΊΔΩΥ ΟΠ ΟΓ Οθττηδῃ 
ἰγϑηϑαἴοτβ, [π ἴη6 ΝΟ Τοβίδιηθηΐ ἴΠ9 ατοοῖ Γοχίυβ Βοοορίυβ (ἢ οογίδί ἢ ναγίουβ γοδάϊπρη 
διιθ)] οἰπ6 ἃ) δἰαπάϑ Ὀοΐνγοθα (86 ΟἸἹοϊηοηςη)ο Τα] ραίθ (δϑηθδὶὰ ἩΔΙΟΝ ὅσο Π6 τοδάϊηρσϑ οὗ (}0 

ΟΧ Αὐλίδι ηΠβ 88 σίνοῃ ΟΥ̓ ΕἾΘ. Κ) δηὰ [π6γ᾽᾿8 ἀἀοττηδη εγδίοη. Τμθ ἔουτ οοἸυη ἰδ 
οοσορὶοα ὙΣὐἢ σορίουδ νατίδίίοηϑ οὗἉ τοηἀουίης [Δ θὴ ἔγομι οἵ (στ δῃ σΟΥΒΟη8. 
Α Τοειγαρίοις Νοῖν Τοϑίδιηθηΐ, ασϑεὶς, [μδἴη, ἀογτιδη, δηὰ ἘΠρΊΒὮ, παυϊης Ὀθοη οαἀἰοὰ ὈΥ͂ 

ΤΙθοποπάογξ, [πο Ν,, Ταϑβὲ, νοὶ]. οὐ (μἷ8 Ῥοϊγρὶοιῖξ νγδβ8 δίϊογναγὰβ σοι θ]]θᾶ, ὈΥ͂ δι Ὀϑταϊτίηρ (ἢ6 
Ἐπ ρ 88} νογβίοῃ ἔου (86 αοιτηδη ναγὶδίίοηβ, δηὰ [ἢ656 ὩΘΉΪΥ αττδηροὰ Ρᾶρ68 δίδῃ ὀρροβὶίθ [ἢ 9 
Οτθοκ δηὰ 1, ,αἰϊη ἔγοτη 86 ΦὈΥΠΊΘΣΥ δίογοοί Ῥἰδῖθβ. ὍΤ818 νγ88 ρῃ] 186 ἴπ 1886 αηάοτ [86 
ἀϊγοοίίοι οὗ τ. Βεῖογ, {89 δυγν:νίηρς οὐϊίοτ, Ὦγ. ΤΏ 6116᾽8 ἀθϑ τ Βαυπρ Δ κοι ρἷδοο, Οςῖ. 8. [8δ4. 
ΤΏ Ἰαδίῖοῦ τηϑητοηοθὰ τ88 {μ6 ΘΟ ΟΥ ἀπάδσ 086 βυροτίηίοπάοηοο τοσο 1.6 Ηθῦσον, ατορῖο, 
δὰ 1, αἰΐη ρογίϊοῃβ οὗ {118 υνοσῖς. 

[η υϑίπρ {Π|8 το -υγδηροὰ οἀϊ(ΐοη οὔ {16 Νον Τδβίδιηθηΐς ρογίΐίοῃ ἰξ οὐρῃξ ἴο θα Κπούγη {πα 
1Π0 1,Δεἴη δηἀ ατοοῖὶς οοϊ απ 8 ΤΟΥ  ΓΟΙΥΡΟΙ [6 ΥΟΔΥΒ ἃζῸ : {Π||8 18. ἠοΐ ἀἱδέϊπο ιν δμονη ἱπ 
1η6 ΡῬτοΐδοθ, δηὰ ὑμὰ8 [.6 οΥ 04] ἀείδ1}8 ἰδὲ διὸ χίνοη τοϊχξ θα Ϊγ τἱβ]οδὰ ; [Ὁ ἰῃδίδῃσα, 
186 τοδάϊηρβ οἵ {π9 Οοάοχ Απιϊδι 8 ἀτὸ ἔδοῃ ἴσοηι ΕἸθοΚ, ποῦ ἐξ μ88 Ὀθοὴ ΠΟΥ [ῸΓ 
ΒΟΙΠΘ ΥΟΔΓΒ (μδ΄ [ΠῸΡ 816 ὙΘΥΥῪ ἱπηρογίοοι δηἃ χορ ὨΡῚῪ ἰπδοουγαίθ Οὐπδί ἀογοα ΒΤ ΡΙΥ 88 8 
᾿Γοϊγαρίοις οαϊιίοπ, ἰγγοβροοῦνο οὗ 411 οὐ υ6 41 Ῥγούθηβίος, {μ18 Νο Τοδίδιμοῃς ἰ8 8 οοῃνδηϊοηΐ 
Δη4 νεγῷ οἦξαρ γο]η16. 

ὅϑανθγαὶ οἴμοῦ δα] 018 οὗἉ [86 ΒΙΌ]6 ἀγα Ἵχίδηϊ, ἰὼ ἰὅσϑθ ἰδηρύυδρθθ, οα]] δὰ Τ͵ὶρίοίέε, 
88 Ὑ6]1 88 ῬοΪ γρ]οιῦ οα! 108 οὗ ραγίϊουϊας Ῥασὶδ οὗ [6 βογρίυσοβ. ΕῸΣ δὴ δοοουηξ 
οὗ 686, γγχ ΔΓ6 σοι ρο]] θὰ ἴο σοΐίδι (88 σϑϑᾶθν ἰο {86 Β᾿ ὉΠ οἴμοο δ ὅδοσα οὗ 1,6 Ἰῴοισ 
δηὰ Μίαβον, δηὰ [86 ΒΙὈ]ΠΟρταρ ςαὶ οὐ ΟΠΔΤῪ οὗ Ὧγσ. ΟἸασκο, δἰγοδαυ οἰὐθα. Ἃ 
φομΪθίθ δοοοιῃΐ οὗ 8]} {π686 ῬοϊΪγρ]οι! οα  ΠΟἢΒ 18 ἃ ἀδδι ἀδγαίαμι ἰῃ ΕἸ δὰ ̓ἰοταΐαΓα. 

. ΘΕΟΊ. ΥἹ. 

ΑΝΟΙΕΝΈ ΥΕΒΘΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞ ΟἿ ΑΝ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΘΒ. 

81. ΤΑβαῦμθ, οκ ΟΠΑΣΌΕΒ ῬΑΒΑΡΗΒΑΒῈΒ ΟΥ ΤῊΒ ΟἿ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΑἸπιοθί 81} [Π6 ΤΑΥσυτα8 ἀγα οοηἰδιηοα ἴῃ ὑμ6 ἴαῦρα δ᾽ πἶο4] ΒΙΌΪ68. 

Ἰ, Τάγραμι, βοὰ Ῥδυδρ ταδὶ Ομ ἀδῖοα ΟΝΚΈΙΟΒΙ ἴῃ Ῥαρίδίθυοδυτα [,αἰ1π6, οχ 
ΨΟΥΒΙΟΠ6 ΑἸ πβὶ ἀα Ζαιῆοσα. Ὑ ηοί 5, 1747. ἀΑϊο. 

ΑἸ80 ἴῃ {πὸ Οοταρὶ υἱοηϑβίδη, Απέτγοτρ, Ῥατίβ, διὰ 1 οπάοῃ Ῥοϊγρίοιίβ. ΤῊΪ8 νογϑίοη οὔ 186 
Ταυραπιὶ οἵ ΟἸΚΘΪΟ5 Ὑγᾶ8 ἐκ υἶβα ὑσίπιθά δὲ Απένογρ, 1616, δῃὰ δ γεηίςα, 1609, ἰῃ 00]10. 

, 2. Τδαγρύμι, μος 680, ῬΑΓΔΡΕ ΓΑΒ ΟἾΪΚ6]} ΟΒδ] ἀαΐσα ἰη βδοσα ΒΙΌ]α ; οχ ΟἸ να] ἀαῖοο 
ἴῃ 1 μαἰἴίπαπι β46]158ἰπηθ γοῦβα, δ ἰ0}5 ἴῃ βἰρΌ]8 ἔδτα σδρίίδ βυςοϊποῖΐβ δηποίϊαιοηΐ θυ8, 
Αὐΐποτα Ῥαυΐϊο Ελαιο. Ῥρηίδιϊουοδυδβ, βῖνα αυΐπαυα [ἰὐτὶ Μογϑῖβι Το. 1. 
Αγρθοηίογαίι, 1646. ἘΪ]Ϊο. 
Ομ νοϊαπιθ ΟὨ]Υ͂ οὗἉ {}ιϊ8 πτοσῖς νγᾶ8 ρυ]ἰδηθὰ, Εδρίμδ᾽ Β Ἰοατηοᾶ δπμοίδ 008 ἃγθ ἰπϑογιοά ἴῃ 

ἴμο ΟἸοὶ ββδογί, 



720 ΑἸποίομῃὲ Ογεοοΐ Ἰογβίοηῃς. 

- 8. Ταγρυμι ῬΒΕῦΡΟ- ΦΟΝΑΤΗΛΑΝΙΒ ἴῃ Ῥεπίδιίουσδοσ,, 1, Δπα, ΟΧχ σψϑγβῖοσα Αηίοηὶΐ 
Οονδιοσῖ. [Ιοπάϊπὶ, 1667. Ἐο]ῖο. (1 Βρ. ὙΥ αἰ οῃ 8 ῬοΪγρίοιι.) 

4, ΤΆβαῦμ ΗΙΕΒΟΒΟΙΥΜΊΤΑΝΟΜ ἴῃ Ῥοηϊδίουσδαηι,, [,8[1η6, ΟΣ ψογϑίοηθ Δηίοηὶὶ 
Οονδ]ονὶ, Ἰωοπάϊηϊ, 1667. Ἐο]ῖο. (1π Βρ. Ῥ͵ δ᾽ ἰοη᾿β Ῥοϊγρὶοι!.) 

Βίβμον Ῥαϊίοη ϑἰαίθβ [δι [16 1,δἰὴπ νογβίοη οὐ μονα τοῦ 18 τόσο ΑΓ] (πδη ἰδ δὶ ρυῦ- 
Ἰομοὰ Ὁ Ετδηοὶβ Τανίοσ, δὲ ᾿ωοπάοῃ, ἴῃ 1649, 40. 

ὅ. Ταῦρυὰ ΦΟΝΑΤΗΑΝΙΒ ἴῃ ὁοδβυο, Ψυάϊοο8, Πἰῦτοβ Βορτπι, 1861α, ΗἸογοαΐ, 
ἘΣ ΖοΟΝ 6118 οὐ ΧῚΠ Μίποσυαι ῬΥορβοίδγυπι, 1,80|1η6, 6Χ νογβίοπμο ΑἸ οηδὶ ἀθ Ζδιθογα, 
ἃ Βοπράϊοῖο Ασὶα Μοηΐβδῃο δὰ ΗἩθΌγαϊσδηι οἱ ΟΠμδϊ ἀδίοδμλ γοσιδίθηι οογτοοιβ, [0]10. 
(1 ἴ6 Αηΐμποσρ, Ῥαγβ, δηᾶ 1,.οπάοη Ῥοϊγρ]οίί8.) 

ψαγίουϑ οἴμοσ οἀϊξίομϑ οὗ ἴΠ6 Ταρυπι οὗ Φοπδίμδη Βοη [Πσσίοϊ ἀγὸ ποίϊοθὰ ἰῃ Μδβολ᾿β δῃὰ 
Βοδγηογβ οἀϊίίοη οἵ 9 ᾿οηρ 5 ΒΙὈ]Ποἴμοοθ ὅδογα, Ρασέ 11. νοὶ]. ᾿ΐ, ὑῃ. θδ4---656. 

6. Τάγρυα ΒΕ. Φόβερηι Οα οὶ οἱ δ᾽ίοσυμ ἴῃ Ομοιανίπ), 1μδξῖηα, 6ΧΣ υογβϑίομθ Αἰΐοηβὶ 
ἂρ Ζεαιοζα, οἱ γοοορηϊοηθ Ατὶς Μοηΐδηὶ. ΕὉΪΊο. , 

7. Ταγρυπὶ ἰῃ δβδίπλοβϑ, Εὐουϊοβίδδίθη, οὐ Γἰῦσαπι ἘΒΟΒΟΣ, οχ υὙδγβίουθ Αὐὶς 
Μοηίδηϊ. ἘῸ]1ο. 
ΒοΙ ἐδθ γγθοθάϊηρ Τασρυϊοϑβ ἀγὸ ἔοπηὰ ἱπ [π6 Απίτογρ, Ῥαγὶβ, πᾶ 1οπάοι Ῥοϊγαἱοί(δ; ἴῃ (86 

1αϑὲ, (889 ἰγδηδιδίΐοι 88 Ὀθθη ἤισί οῦ τουϊδοὰ Ὁγ Ὦσ, Ἑἀπημη (Δ4518]}]. 

8. 1Τὐδον ΦοὈϊ, ΟΒαἸἀαῖοο οὐ 1,δεἴπθ, οὐπὶ ποῖΐβ. Οραζὰ οὐ βυυάϊο οδβηπίβ Τογεαι, 
ἘΣδΏροκΚοσθ, 1668. 4ϊο. 

ΤΒο [1 αἰΐη ἐγδηβϊδιίοη 18 {μα οὗ ΑἸΐθηϑο ἀθ Ζαϊηοσα, τον ϑοὰ ὈῪ Μοπίδηθβ, δηὰ ἐγ εῦ οοΣ- 
τοοῖθι! ὉῪ ἴδ οἀϊίογ. Μδβοὶ ρσοπούποθα [δ ΐ8 ἴο "8 8 Τασὸ δηὰ δγυάϊίο ρυ!!οδίίοῃ. 

9. Οδηίοα Οδηϊίοοσαπι οὐ ΕΟ] οδίαϑίθθ ϑδοπιοη δ ῬΑΥΒΡὮΓβιϊοο ϑΟΓΤΉΟῺΘ ΟΟ- 
βου ρεὶ, δἰ ἐσ Ομ δα ᾿ΐπρυδ ἰῃ 1,δἰϊηδπι γοσβὶ ρον Εἰσδδτηαση Οβιυαϊάππι βομγθζθη- 
(ιομϑίυη. ΒΒ ϑι]οθο, 1668. 8νο. 

10. Ομαϊἀαίοα Ῥαγαρβγαϑὶβ 1.10611} Βαϊ, ἃ πιθῃ 8 σαρυγραίδ, οὐ ρυμποίίβ )υχίδ 
ΔΏΔΙΟρ Δ πὶ Ἰπδασαιστα αι ποίαϊϑ, οὐπὶ 1,αἰΐηα, Τηἰογρσοίδοῃβ δὲ Απηοίδιοαῖθυδ, ρὲ 
οιπηθῖι Μοσγοοσαμ. ασίβιῖβ, 1664. 40. 

11. Ῥαγαρῆγαβϑῖβ Ομαϊἀαῖίοσα 1ἰθγοσυπι ΟΒγοπίοοσαμι, 1ωδέϊπα, ουτὰ Μαίδιι 
Ἐτιάδνιοὶ Βοοϊκῖ, Αὐρυδίο ὙΠ] οογυμ, 1680-88-84. 2. νο]8. 4ϊο. 
ΤῊ 8 ΘΟΡΥῪ ἰδ ὉΥ ὯῸ Σ6ΔῺ8 ΟΟΙΏΡΪΘίο; [6 οἰ ΟΓ δἀάἀοὰ σοηβίἀθτα Ὁ]9 δ ποίδιίοη8. 

12. Ῥδγαρηγαβῖὶθ ΟΠ ἀδῖίοα πῃ Ζυϊῦταπι ῥσγίογομι οὖ ροβίθσίογεμι ΟἸ του θοστῖα, 
Αὐυοίοτα ΒΑΌὈΙ ΦΌΒΕΡΗΟ, Βϑοίοσα Ασδάρθηθ ἰῃ ϑυτία. Ναπο ἀθπηιαπὶ ἃ πιΔῃ}" 
βουρίο Οδηϊδου κἰθηβὶ ἀθβοσὶρίδ, δα οὰπὶ  ογβίοπο [,ϑ0ϊπᾶ ἴῃ Ἰοαπὶ πιΐβ8α ἃ ᾿δυϊὰδ 
ὙΠ Κῖη8. Οδη δον ρσίς [Αταϑιο! βἀδῃ}}1, 1716, 4ῖο. Αὐηβίοϊαράδιι, 1726, 410. 

ΤΏο πιδησβοτρῖ, ἔγοτα νι οἢ (1.19 οἱ οη τνᾶϑ ῥτϊ θὰ, τγα8 ψυυἰἰἴθη Α. Ὁ. 1477. Ιὲ τλϑ [6 
βοηίοὰ ἰο {88 ρυθ]ο 1ἱΌτατυ οὔ [86 Τί νεγϑιν οἵ σδπιτάρο Ὁγ [86 Ῥαϊκα οὗ Βαοκίηρδδπι, ἰμεῃ 
ΟἸΒδηςο ]οτ, ἔγοσα [86 βα]θ οὐ Εσρθῃϊιϑ᾽8 ᾿ἰΌγᾶγυ. ϑϑπιιοὶ ΟἸαῦῖκο, δὰ ϑανπθαΐ οτ θη 8] βοβοῖδτν 
ςορίοὰ ἱξ ἔοτ {86 ὑγοϑδ. Βοδίἀθϑ [ἢ ΟἸδ]άθθ ῬΑγδρῆγαθο οπ (16 ὈοΟΚβ οὔ ΟὨτοηϊοῖθβ, [ἃ οοα- 
ἰδίποα {π6 ὈοΟΚΒ οὗ Ῥβδίτηβ, Ῥσογογὺβ, Φοῦ, ᾿δηΐοὶ, ἔσσα, δηὰ Νοδθι δι, ὙΠῸ ἃ ἱδγρὺπι ΟἵὗὁἨ 
ῬΔΓΑΡὮΤΑΒα οὁἢ. τηοβὲ οὗ ἔμοπι. ὙὨ6 ὈΟΟΙ 8 οἰορδη !Υ ρῥτἰπιθὰ, [86 Ομα! ἄθα ἰοχὶ στὰ τοπεῖ 
Ροΐπίδβ Ὀείηρ οπ ἴ86 τίρ!ἴ-Βαπὰ ραρα, ἀπά {16 1,διϊη ἰγϑηβιαἰίοπ ὁπ ἔμ εξ : ὈΟῚΒ ὅγὸ ἀἰν Δ θά 
ἱπίο νϑῦβϑοβ. Τὴ6 οορίοβ8, ἀδιοα Απιϑίοϊοιἰδτηΐ, 1725, ἀγα ἴῃ δάῖηθ 88 ἴμοβο ἀδίϑὰ Οδβαιυτίάσο, ὑυὶ 
ΠῚ ἃ ΠΟῪ {ἰΠ| τρασο. ὙΔῸ ποτκ ττᾶϑ ῥτγίηἰοὰ δἱ Αἰπϑίοσάδηι, δηὰ (ἰπιδγίαφε Βοοι8 ἰ0 ΒΑγθ 
ὕυδδη ἰηἰγοἀπορά ἰηίο {π6 {{16 οὗὨ {11.086 σορίθ8 ΟὨΪΥ Ὑ ἰο ἢ 6͵Ὸ ἰμἰοηἀοά ἔογ (8 οουπῦγ. 

δ. ΑἈποϊοηέ αγοεὰὶ Ῥερδίομϑ. 

[1.1 ΤῊΒ ϑερτυλοιντ.ἷ 

ΤῊε (ΟἸ]]οσίηρ ἴ80]6 δαὶ δ᾽ ἐ8. 186 ἔουν τἰποῖραὶ ϑίαπάαγνά Τεχὶ Ἑαϊδοπε οἵ 86 
δμὸ ἀρλσι τβὶν ατϑεῖκς νογβίου, ἑορϑίμασς σπῖῖ (ἢ6 ρυϊποῖραὶ αἰ ἰοιβ τυ μίοι ἀγα Του οὶ 
ὉΡΟῚ {π6πὶ: --- 

1. ΟΟΜΡΙΌΤΕΝΒΙΑΝ ΤΈΧΥ, 16]4. 
»,.-πτπτορ'οο τ τ------ ---...-.-..Ξ-...-..ς.ς.ς.ς-.- - -ς“-..- .- ......-...ςς--ς.ς..-.-.-ος.-ς-.ς.ςς.:ἧςο-ς- -.- ΞΞ ;:, 

ΑἈπίισεν» Ῥοϊνσίοιξ, Εο]. ατ. 1,αἰ. ἄχο. 1669.--72. --- Οσπεπιοϊὶπὶ, Εο]. Θτ. 1686, 1699, 1616. --- ἤοίάετι, 
οὶ. αν. 1896. --- Ημἐεγὶ, Ἐ0]. 1699. ατ. 1,δἱ. δος. --- Ρατγὶς Ῥοίψσίοέί, οὶ. ατ. [μδῖ, ἄς. 1646. 

ι ΤΙΐδ ποίίοο οὗὨ 16 ργίπείραϊ οἀϊτίοπβ οὗἩ πο βορίυαρί πε γογαΐοη ἰ8 οἱ οΗΥ ἰΔκϑη ἔγοτῃ Μίδβὶ 
δηὰ ΒΟΟΓΠΟΓ᾿ οἀϊίου οὐ [8 Γοηρ᾽ 5 ΒΙὈ] οἰ πθοα ἥκέτν Ραγὲ ἰϊ, νοῖ. ἡ, ρρ. 2368---828. Μη) 
Οὐ θΕς ἘΠΠῖσοε ν τι γογοίου, δῃὰ οὗ ἀοίδομοὰὶ θΟΟΚΒ οὗ ἐξ, ἃΓθ ἔδο10 ἀν ροῦ, ποιοῖ τὸ 40 
μοί ΤΟΟῺΣ οἰδὶ!]. 



“Ἱποὶοτιξ Οτοοὰ Κυγοὶοηδ. 72] 

ὥ. ΑΥΌΙΝῈ ΤΈΧΤ, 1618. 

᾿, οἴ. ατ. 1526. --- Ἠεγυασί, ἘοΙ, ατ. 145. --- Βγγιϊπρετῖ, Οοἱ. τ. 1660. ---- Ἡεολοῖε 
Ἡατεοά. Ἐοϊ. ΟΥ. 1597. ἑὰ ἈᾺ 

8. ἄομαν οβ ΝΆΤΙΟΑΝ ΤΈχυ, 1587. 
π΄ ππππ “π΄ αὐ πα σοπερπσδῆν οι σευ πασυτασακκοιταιπιι απ τοτουντασεικεσσσιν απεσεεκι ττεασεεη σαι. Ἢ 

"αἰἰοπὶ Ῥοϊγρίοίία. Ἐοϊ. ατ. 1,«ἱ. ἃς. 1657. --- ΑΙογπὶ, ἘοῸ]. ατ. 1,81. 1628. --- Ζαπίεί. Οἱο. οὲ 
Οει. ΘΚ. 1858, 1665, 1088.--- ΟἸωυεγί, Οος. τ. 1097..--- Βοεὶ!, Οτ. Οἱο. 1709.--- ἈΠΜ Οξε. 6γ. 
1725. --- Πεὶϊπεοοὶϊ, Οςξ. ατ. 1780, 1757. --- Αἰγολπεσὶ, Οςῖ. αν. 1759. --- οίιποεῖς. οὶ. τ. 1798 
ἃς. Τλε οὐϊείοπα μτέπίοὰ αὐ Οπζοτά, Οεἰ. ας. 180ὅ, 1817, δις..--- Οοἱ. Οτ. Ῥαρῶ, 1819..- 
Οει. ας, 2. Ῥὰκ Εἰ, 1824. --- Οζι, Οεἦ. Τισολεπαάον, 1850. --- Οοἱ, αν. (Βαρείεν), 1851. 

4. ΤῊΞ ΑΙΕΧΑΝΡΘΕΙΝΕ ΤΕχΥ, 1707-9--19--90. 
--------------- τ τ ’.--ς-΄ ΤΠ. ὌΤἍΤΞτ- Ὼεε""-" -ἝἜὌ "Έ.ο-ο.-.»"-ὄ.ἝἍ..»."»"οἝοἈῸ. το“ “ρ“Π΄ἷὮἷἃὦ.. 

Βκεϊεἰπρετί. Οἱο. ατ. 1780-338. ἢ εἰπεοεὶς Βιδίϊα Ομαάγι ησμῖα. ἘρῚ, ατ. [,αἱ. ἃς. 1760. Βαδετγί. 
οὶ. 1816-272. Μίοβοον, 4[06. ΑἸΏ6η8, ϑνο. 4 νοΐβ. 1848, δέῃ. 

ΟΥ̓ ἰλ6 ναγίουβ οἀϊιϊοηϑ οἵ {86 ϑορίαασιης ατεοῖκ νογβίοη ποῖ μανα ἰββαθα (τοι 
{Π|6 ῥσθβϑ, [86 [Ὁ] ον πὶ πιότο Ῥδγ συ ΥῪ οἰδὶπι [Π6 ποίϊοα οὗἨ 6 ὈΪΌ] σαὶ διχάθηι. 
Μοβῖ οὗ 1δι σοπίδιη [6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ, ἴῃ δἀαποη ἴο {86 ΟἹ]ὰ ; Ὀαπὶ 848 ἴπ6 
Ὀτγὶπεῖραὶ δα οηβ οὗ ὑδ8 ἔοτοΣ πᾶνα δγοδαν Ὀθθη ἀθβοσι 6, πὸ ὨΟύΪοΘ νν}}} θ6 ἴακθη 
οὗ 16}. 

1. ΒΙΌ]4 ἄτεοαᾶ ; οαπὶ νογβίοῃο 1 αὐϊπα δὰ νοσῦυσι. [Ιπ Β.Ὀ]115 Ῥοϊγρίοι 5 Οοτ- 
Ρἷαι οἀϊεῖα, 1614, 1615, 1517. 
ΤΙ ἰοχὶ οὗ {μΐ5 οἀϊίίοσι τυδ8 ςοπιροβοά δῇ Γ Β6Ύ ΓΑ] πη υβογὶ .3 ἘΠ Οἢ {86 οὐϊΐοτα πορϊοοίοὰ 

ἴο ἀοϑογίῦε ; ὕμον αν ἔγθαιθηθ γ Ὀθθη ομαγροᾶ τὰ πανίηρ ΑἸζογοά πὸ ὥσθακ ἰοχὶ, 9 τηβῖκθ 
ἱξ μαγινοπίδο τι} ἴ86 Ἡροῦτγον, οὐ γαῖ μοῦ πὶ (Π6 Ὑ ]χαῖθ νογϑίοη, δὰ τε τἢ Βανὶηρ 8116 ἂρ 
ἢ σἤδβπιβ ἱπ ἔα ΑἸοχαπάγίδη οὐ ϑαρίιασίης νογϑίοι ἔγοπι οἵμον ἀγοοὶς ἱῃ ΘΥΡ τ ίοτα. ---- ΕῸΣ ἃ 
ἔτι 6 Γ δούουπξ οὗ ἐμ6 Οοιηρ! αἰοπϑίδη Ῥοὶν ἰοῖί, 866 ἢ. 714. φωρτὰ. 

2. Παντα τα κατ᾽ εἐξοχην καλουμενα Βιδλια ϑειας δηλαδη γραφῆς παλαιας τε και γνεας. 
- ϑδσγ ϑοσιρίατγθ Υὶ οἰθτῖ8 Νονεβαια οὔπῖα. Ὑ Θηρ 118, 1618. ὅ5114)}} (Ὁ]1ο. 

ΤῊϊ8 οἀϊίίοῃ ἀρροαγεὰ ἰπ 1518, ἔνσο γϑΑγ8 δον [86 ἀθδίῃ οὗ Αἰάυ8 Μαπιυίίαβ; 11 νγῶϑ ὁχοοπίοα 
ππάογ ἴ[Π6 σασα οὗ μὲ ἐδ μογ-ὶ η-ἰανν, Αβάγεαβ Αϑυϊδηυθ. Τμὸ ἰοχί νγῶϑ σου ]οὰ ἔγζοϊῃ βονοσζαὶ 
ΜΘ. Αὐοδυίϑηορ ἰβῆογ ἰ8. οὐ ορίηίοῃ, {μαὶ ἰπ Ὥδην ἰπϑίδῃσθϑ ἰζ [ὉΠ] ον 8 16 χοιάϊη χα οἵ 
Αηυ}}αΒ νογϑβίοῃ, ἱπϑίθδα οὐ {πο88 οὗ ἴ[μ6 ϑερίυδρίηί, ΤΒδ ΑἸάΐηθ ἴεχῖ, μονθνοῦ, 8 ρσοποαηορὰ 
ΌΥ Βίβιιορ Λαϊΐοῃ ἴο ὕ6 πιο ΡΌΓΟΥΓ πη τῃδὲ ἴῃ [86 Οοπιρ] υἰοπβίαπ Ῥοϊνρ]οιξ, ἰο νος ἰϊ 18 
δοίμδ! νυ ργίοῦ ἰὴ φροΐηϊ οὗὅἁ ἐἰπια; ἴου “πουρὴ ἴμ0 Ῥοϊνρίοιῦ Ὀθὰγβ ἀδία 1014---18δ17, ἃ νὰβ ποῖ 
δ] ἰδιιοθὰ ὉπῸ} 16 γοᾶγ 1522. ἘΑΙΠΕΓ ϑίπιοη δηά Δί. 46 ΟΟ]ουιῖθθ ΘΟποὰΓ ἴῃ βρθακίης ΥΟΙΥ͂ 

ΒΙΚΙΙγ οὗ (πὸ ἜΧχϑοπέιος οὗ ἴ86 ΑἸάϊη6 οἀϊτίοο. 

3. Της θειας Γραφης παλαιὰς δηλαδὴ καὶ νεας ἅπαντα. Ὠ[Κνη8 ϑουρίυγο Ὑ εἰσ 
Νονφηϊο οἰμηἶδΔ. Ατσσδϑηΐογαῖ!, ρα ἃ Μ᾽ οΙρδίαπι Οδρῃαίδυπι, 1526. 4 νο]β. ϑνο. 

Τηΐβ εὐϊείοη 8 οὐ βοῆνα γασγὶ(ν - ἴπ6 ἰουγί ἢ γοϊαπιο οοηξαΐηα πὸ Νὰ Ταβίδτηθης. [1 Ὁ] ]οὐγα 
εἶθ ἰοχὶ οἵ ΑΙύμ5, αηὰ [ζ 8259 Ὀ6δη βία ἴο ὕ6 ποῖ ΟΠΪΥ ν᾿. 6}} δηὰ σογτοοῖῦν ῥγίηϊοὰ, θυϊ 4180 ἴο 
ῬΟβ5658 1Π68 διά ϊἰοηα! τηοτὶῦ οὐἁ ὑπαϊοΐουϑ ρυποϊαδίίοη, ΤΏ σπαρίοτθ αγὸ ἀϊ βία! βμοά, ὑὰὲ οὗ 
σουγϑε ἴΠ6 ἰοχὶ ἰ8 ποῖ αἀἰντ ἀρὰ ἱπίο νϑῦ868:; 8πι} 8 5ρ8ς6 5 ἰεϊ δὲ ἴπ6 Ὀαρίπηὶπρ οὗἨ δ ἢ Πδρίδγ 
ἴον {Π6 ᾿ιβογιίοη οὐἁἨ πα 1π|τ|4] Ἰοτῖοτ. 6 Αροσγυραὶ ὈσὴΟΚΒ, διὰ ἃ 8πια]] σοὶ] θεῖοι οὗ νατίοιιϑ 
τοδάϊη", τὸ δα ἀ δά ἴῃ 11}18 εἀὐϊτίοη Ὁν 1Π6 οαὐῖον ὁοιη ΓΟΝΊΟΕΙΟΒ, ἃ ἀἸβοὶρ8 δπὰ Ὁ] ον οῦ οὐ 1118 
ἩΠυπιτίουβ τοίογπιοσ, τ, Μαγῖη [6 γ, Οὐομίοϑ οὗἨ τ} 18. δἰ] ἰοη ἅτ βοπιϑιϊπιθ8 ἴο ὃὉ6 τηοὶ νει ἢ}, 
Βανίης ἴπο ἀδῖο οὗ 1529. ΤΟΥ δγθ, ΠΟΝΘΥ͂ΘΓ, 411 οὗ [86 88π16 ἱπιργοϑϑίοῃ, ἴῃ Ὀορίππίηρ οὐ [86 
Ῥγοίδεδ ὑυοὶπρ αἰΐογοι, Ππ6 πηι οὗἁ ],οηΐσογα8 οπεἑεα, πὰ ἰΠαϊ οὗὨ ὕεγοπιε βυι ϑιϊτϊοὰ ἕογ [ἀ{]Δότ, 
Ὑὶ ἢ ἃ πον Ἐς - ρα. ὙΠ Νὸν Τοβίλιηοπὶ ἔογηιβ (6 ἔοιγ γοϊππλα οὗ ἐἰ18 Θἀἢ ΠἸΟῺ ; 1 88 
ὕθδθῃ πο(ἰςοά ἰῃ Ρ. 685. δεργὰ, Νο. 3. 

4. Της θείας Γραφῆς παλαιας δηλαδὴ καὶ νεας απαντα. ὶνίηεο δογρίαγεο Κ᾽ οἰου 8 
δὲ Νυνὶ Τοϑιαμηθητὶ οπιηΐα, ἱπηπαιη θυ 8. ἰοο18 ἤὰης ἀδτηθπ, οὐ Ορίϊπηογιπὶ 1 ΓοΓ πὶ 
σοἸἸαυίοηα οὐ ἀοοΐοτιπη νἰγότγιιν ορογᾶ, πηαϊῦο αιιδπὶ ἀπά μϑῖὰ δπιδηδιίογα, ἴῃ ἰασθια 
οὐ. Οὐ κ8. Μα)οβῖ. ρσταῖα οὖ ργίν!]θριο δὰ αὐἰπαποηηΐααι. ΒΆ51} 685, ΡῸΓ 
Φοδπποιη Ηογναρσίαμι, 1526. ΕῸ]1ο. 

Ιη {818 τᾶσὸ δηά 11||90 Κηπονη οἀϊίοῃ, {πὸ ἰοχέ οὗὨἨἁ Ἰ,οπΐσογα8 18 Ομ οΗγ (0]] οὐγοά ; 1 ἰ8 δβαϊὰ ἴο 
ΒΌΓΡΑΒΒ ἴῃ ςογτοςίῃθ688 ὈΟΓῃ ἴδ δίγαϑυυῦρ πὰ ᾿ ποιίδη δα οη 8, ἀμ 4180 ἢ 48 ϑοηη6 να Ὁ ]θ 
νδγίουβ γοδάϊησϑ Τῇ ρτγοίδοα νγἃ8 στ 16 ὈΥ͂ ΔΜ Ε]αποίδοη. 

ὅ. ΒΙΌΪ4 ἄτιοι, ατγωςὰ οἱ αι πὰ, . .,, Βαβιϊοβο, ροῦ ΝΙοιοίδυπι ΒΡ] ρογατα. 
1560. ὅ νοΐβ. ϑνο. 

Ἑδοὴ οἵἩ 86 ἅνο νοϊυπι68, οὗ νον ἐπ8 φα  ἰοη σομβίϑιβ, ἢ88 ἃ ἀἰδεϊμος 610|6- ρα 6, Ἡ ΠΙσἢ 8 
Ῥτϊπιοὰ ὑνΥ Μδϑβοι. Τῆδ ατϑεκ δπὰ 1,δἰϊπὶ ἅγὸ μἰαςεά ἰπ ορροβίϊθ ςο] απιῃϑ; {86 ἔότιπεῦ ἤγοιῃ [ῃ9 
ΑἸαῖπα ἰόχῖ, ἴ86 Ἰαίίεγ ἴγοτὰ ἴῃ9 Υυϊζαῖδ, 198 ργιπιθὰ ἴῃ 186 Οοπιρ αἱοπϑίᾷπ Ροϊνρίοιί. Τὰθ 
ἰγρο, τδουρσὶι ταίμοῦ ἴοο 5πι4}} (0 Ὀ6 τγοδὰ τ 6886, ἰδ ὑσοπουῃοοά ὈΥ Μαδβοὶ [0 ὃὈ6 ἀἰδιϊποὶ ἀπὰ 
ποδί, 

ΛῸΙ.. ΙΓ. 29Α 



722 “ποϊομέ Ογοοῖ Κεογϑίολιϑ. 

6. Ἡ Παλαια Διαθηκη, κατα τους ᾿Εξδομηκοντα δι᾿ αὐθεντίας ἸΞίυστου Ἐ. Ακρου 
Αρχιέρεως εκδοθεισα. ---- “7 οἴυ8 Τοδίδιποηίαπι ἀτθοππ), ἰυχία ΠΧ Ιπιογρτοῖαβ, 
διυα!ο Απίοπιὶ γα ΐπ4}18 ΟΑΒΑΡ.Β, ορα νἱτοσγαπι ἀοοίογαπι δα])α}, οὐπὶ ῥτοίαςοῃο 
οἱ 80}}01118 Ῥϑίσὶ Μογῖηὶ. Βοπὶξ 6χ ἐγμουτάρηϊα Ἐγσδηοῖβοὶ Ζαηποίιῖ, 1686. Εν]. 
Α Ὀοδυ αι! οαϊοη, οὗ στοδῖ γατὶν δηᾶ ναΐυθ. Τῇ σορίθβ οὗὨ ἰΐ ατὰ οἵ ἵἴτπτο ἀδίδϑ; ---- ΒΟΠῚΘ 

νγὶ (ἢ ΜΠ ΧΧΧΥῚ, 45 ΠῸΥ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἀρροαγοά, δπὰ οἵδοτβ τ 86 ἀδία οὗἉὨ ».Ὁ ΧΧΧΥ͂ΙΙ, [ῃς 
ἤρττο 1. πανυϊηρ Ὀ66Π 801 5 αΘΏὉΥ δ ἀθὰ τ 4 ρθη. ΤῊ ᾿δίζοσ σΟρῖθ. τὰ πιοϑὲ ΘΟΠΊΠΟΗΪ γ᾽ 
τηοῖ νι ἢ, ἀπ μόποθ {1}18 δα! ἰθη 18 υϑιιδ ιν ἀδίοά 1587. Ὑπον οοπίαίη 788 ραᾶρα8 οἵ ἰοχὶ, ρτε- 
ςοήδα ὃγ ἕο ΓΊοαν 65 οὗἁὨ ΡΥΘΙΠλ ΠΆΓΥ πιδίϊογ, τς ἢ ἀγὸ [Ὁ] οὐτοα ΟΥ̓ ΔποίποΥ (δι: Ὀ5οαΌ θη} ν κἀ ἀ6ά), 
ἡπι|11|6ὦ Ογγέσεπαα ἵπ ποίαϊἰοπίδιις Ῥεαϊίεγ. ΤῊΪ8 1Αϑἰ-τηοηςοηθα 68 ἰ8 ποὲ ἑουηά ἴῃ {Π 6 σορίθ8 
Ὀοδγης πὸ ἀδἴο οΥ̓͂ 1686, τὶ ἢ 4180 τγδπὶ {6 ῥχίν!]θρο οὗ Ρορα βιχίῃυϑ Υ͂. ἀαίοὰ Μδγν 91}, 1687, 
δ Ὑ{Π0586 τοαπθ8ὲ δηα ΠΠΔΟΓ ΠΟ86 δΔυΒρ1068 ἰῦ ναϑ8 πηἀογίακοη ὃν δγάϊπαὶ Αηϊοηΐο (λγαΐα, διὰ οὰ 
ὃν Απίοπῖο Αρ6}]}, Ῥοΐοτ Μογίμυβ, Εαϊνίο {τϑῖπο, Κοῦθογὶ ΒΟ] αγπιΐπ, (δγάϊηαὶ δἰ τὶ εῖ, ἀπά οἰδεγβ. 
116 σοἰευταϊοα Οοάοχ Ναιοδηυϑ 1209 νψγ88 ἴΠπὸ Ὀδ588 οὗ [6 Εοπιδῃ οἵ ϑιχίπο βἀϊίοη, 88 1ἱ ἰϑ 
184 }}ν ἰαγηιθά ; Ὀαΐ [πο φαἰίοτθ ἀϊὰ ποῖ Θχοϊυβί ΕἾ δάμπογο ἴο ὑμδὶ Μ8., Βανίηρ ομαηρχοά ὑοὶῃ 
[πὸ ογ πορταρῆν δηὰ τοδάϊπρϑ ὙΠΘΠΘνΟΓ ἴπ 686 Δρροδγοὰ ἴο ἴοι ἴο 6 ἔδα!γ. δ ἢ ἰδ (116 
ορίπίοη οὗ 1)τ8. Ηοὰν απὰ ταδο, ΕἸΘΒογη, Μογυβ, δηὰ οὐβοῦ οπιπθηΐ οὐτἰοβ; ἐπρυσἢ [ἢ6 
Ἰαῖε τ, Ηοὶπιθ8 πὰ8 σοπίοπαοὰ ἱπαὶ (86 ἴοχὶ οἵ {μ6 Ἐοπιδῃ οαἀϊοη τγὰϑ ῥγίηϊϑι ἔγοπι οὯ6 
βίηρία ΜΆ., τυ δῖον γ88 Ὁ] ον οὰ Γπγουρῃοῦυϊ τ ἰτπουΐ ᾿ηϊδητοηδὶ ἀθραγτίατο. 116 ἢγϑί ἰογί τ -ἰχ 
οἰ ρίοτβ οἵ (ἀεποβίβ, ἰορϑίμβεγ τ ἢ βοπια οὗ {π6 Ῥβά]ιηβ, ἀαηὰ (ἢ8 Ὀοοκ οἵὁἨ Μαοοαῦθθα, δείηρ 
ἀοίδοιίνο ἰπ {Π6 ᾽ δίίσδη πιδηυϑογίρὶ [ΒτουΡἢ ΘΧχίγοπιο ἃρο, {Π6 Θαΐξοῦβ ΑΓΘ βαίά (0 δυδ βαρρ  ϊεὰ 
τιιῖϑ ἀοβοίοπον ΟΥ̓ σοτη ΡΠ ΠΣ ηρ (ἤο86 ρασὶϑ οὔ (86 δοριπερσίηῦ ἔγοπι ἃ τη ϑογρί ουἱΐ οὗ ἰμδὶ 
Βοββασίου Πὔτατυ, δηὰ ἔγουι ποῖ Ποῦ Ὑυμῖ ἢ τᾶ Ὀτουμδιὶ ἴο βοτὰ ἔγοηι Οαἰδυτία. 80 στοδὶ ντὰϑ 
1116 ἀὐσγοοτηθηῖ θεῦνγθοη ἴδ6 Ἰα(οΓ δηὰ ἴμ6 (οάοχ γ᾽ διϊσδῃυβ, (μδὶ ΠΟΥ Ὑγογα βυρροθοὰ ἴο Πᾶνθ 
θόφη γα ηβογί θα οἰ Γ [Π6 οηδ ἔγοπι [Π| Οἱ 6 Γ, οὐ ὈΟῚ ἔγοπι {{π|ὸ 88 Ππ|6 σΟΡΥ. Ὑδγίοιβ γϑϑάΐῃρϑ 
γα ρίνϑη ἴο δδοῦ ομδρίεσ. ΤῊΪ5 άἀϊτίοι οοηΐαῖπθ ἴπΠ6 ατϑεὲκ ἰοχὶ ΟΪγ, ἴπ 1588, ΕἸ]Δπιϊπίο 
ΝΟΙΣ ρηπιορὰ δὲ ἔοπιο, ἱῃ (ο]ο, Ῥείμα 7 εΞἰαπιεπέππι δεομπάμπι ΤἸΧΧ ἐπε τε ϊμπι. Τιιϑ 
1, αἰἰη σογηϊοη Ὑγ88 Ὀτο 586 γ ποῖ σοπιροβοά Ὀγ Ἀἰπι, Ὀὰῦ ςοιηρὶϊοα οαδ οἵ {86 ἔ οη8 οἵ [ἢ0 
δηοίοηξ [,811Π ΓΑΠϑ᾽αἰϊοηβ; δα: (Π6 ἔγαρτηοηῖβ ἤανα Ὀθοῃ πιοὲ τη τἢ ὈΥ ΠΟ ΟἿ)8 αἶδ86. ἴτ|8 8 δρ)οπαϊὰ 
νοΐαπγ6, δηὰ οὗἉ σοῃϑί ἀΘγα Ὁ]6 γαγὶ γ. ὙΤῆο Βοπιδη δα! ἴοη τῦδὰ γορτί πιο δὲ ἸΡασὶϑ ἰη 1628, ἴἢ [ἢ Γθ8 
οϊϊο γοϊαπηθ8; ἐπα ΝΟῊ Τοδίδιμοπὶ ἰῃ ἀτγθοὶς δπὰ 1,αἴϊπ ἔτ (πὸ ἰδὶτὰ νψοϊαπηθ. ΤὨΪ5 τορπιὶ 
ἦν ἴῃ στοαῖ γοηιθϑί, ποῖ οἢ]ν [ῸΓ {Π6 ἡϑδίηθθ9 Δη( ΘΟΓΓΘΟΙΏ688 ΟΥ̓ 1[[(5 Θχοοπτίοη, Ὀυΐ 4190 ἔογ [89 
Ἰδαγηδιὶ ποῖοβ νυ ἢ οἷν δοσοπηρδην ἰζ. ϑοπιθ σορὶθ8 ἃγα οσσδ βίον πιο τΣ, ἀδιοὰ Ῥαγίδιίς, Ῥ᾿φεί, 
1641, ὙΠΙΟΝ πιῆ Ἰοβά ἃ ἴ0 ΒΆρροβα ὑπαὶ ΠΟΥ ὑγγὰ ἀϊβιϊποὶ οὐ ]οη8. 6 Βυτο ΠΟΥΓΟΨΕΙ ΒΑ γ8, 
(Ἰαΐ ΠΟΥ τὸ Ὀὰϊ οπα δηὰ ἴῃ6 βάτο δαἀϊίίοη, νυ ἢ ἃ ὩΘῊ {{{16- Ῥᾶρθ, Ῥγο Δ ΌΪΥ ρῥγηιθά Ὁγ ἴδ9 
ὈσοΟΚΘΘΙογ τὸ Βδα Ρυτγο δϑοά ἐπ 6 πη801ἀ οΟρὶ68. 

7. Τῆς Θείας Γραφῆς, παλαιας δηλαδὴ και νεας, ἅπαντα. Ἰϊνίπδ ϑεογίρίυγα, 
ΠΘΙΏρ6 γοίεογῖβ8 ας Νονὶ Τοβίδιηθηί, οπχηΐδ . . . . ΕΤαποοίατίιϊ, ρα Απάτγος Υ ΘΟ ΒΟ 
Ἡφτγοάσβ, 1597. ἘοΪϊο. 
ΤΙ 8 οαἰίοη ἰδ ἑοστηοὰ αἴογ (Πδὶ οὗἩ Ηοτγναρίιβ, [Π6 ΟΥ̓ΤΟΥΒ ΟΥ̓ [86 Ἰαἰέον Ὀοΐπρ, ΣΟΥ ΟΣ Υ οὐἵ- 

τοοίθα, [{ [85 ἃ ςοἰθοί οι οὗὁἨ ναγίουβ γϑδάϊῃηρ8 ἰδ κοὴ ἕγοστῃ ἴπ6 Οοπιρ] υἰθηβίαη, Απίννογρ, ϑίγβ- 
Ὀυτρ, πὰ Εουηδῃ οἀϊΐοπβ. Μογίημβ ομᾶγρθδ [Π6 φἀἸογ (ν80 18 ϑαρροδοά ἴο Βαανα ὕθεῃ ΕἼΑΠαϑ 
Φαπίυϑ ογ Ετοάοσγίς ΒΘ.) θυγρὶα8) πὴ τἢ δοδηἀοπίηρ [86 ΑἸάϊπο ταχὶ ἴῃ ἔθ οπαρίδτβ οὐ 186 ὈοῸΚ 
οἵὗ Εχοάυπ, δηὰ ἱπ (ἢ 6 νης -(Ὁὐτί ομδρίον οὔ ἴΠ6 Ὀοοκ οἵ ΡῬτγονεγῦβ, δηὰ δυβθϑιε ακίηρ {πὲ 
(οπιρ]υἱοπϑίδῃ ἰοχὶ ἴῃ ἰ(8 δἰοδα, [Ιἐ 18 ὙΟΓΥ ποϑίν ὑγιπίθα οα Οἶθασ ἔγρεβ, δὰ ἰ8 αἀἰνίἀϑὰ 
ἰῃΐο ν γβοδ. 

8. Ἡ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους ᾿Εδδομηκοντα, ὝὙ οῖιι9 Τ᾽ δεΕϊδιηθηΐζα ἀτοῦπι, ΟΧ 
γουβίοηα ϑαρίυδρίηΐα ἰηἰοτργοίαπι. Ἰωοπαϊηϊ, ἀχομ ναί Βοσογυ ΤΠ 8η16], 1658. 410. 
ΤῊ 9 οὐϊ(ίοη ἴθ ἐγοαυθητὶν τηϑητ]οηθα ἰῃ ὁδίδορσιι68 89 Ὀοΐπρ Ὀοΐ ἰῃ αὐδτίο δηά ἱπ οεἰδῦο. 

Μαβοῖι βίδίοβ {πα ἴποτὸ ἰ8 Ὁ ΟὯΘ 81Ζ6, Υἱζ. ἱπ ΄ιαγίο, ἐποιρ]ν (86 ἀπαν αι ἀϊδογοηῖ. [{( ρὸ- 
ἴδαβ68 ἴο (ὉΠΠ}ονγ {Π6 Θ᾽ χοπα οἀϊτίοη : Ὀαΐ Ἐπ8 18 οὶ [6 ἴποῖ ; {π6 οἀ!ογ8 δανίηρ δἰἰογθὰ δηὰ ἴἰη- 
ἰογροϊαιθὰ 1Π6 ἰοχὶ ἐπ βενεσγαὶ ρ]δοθϑ, ἰῃ ογάθγ (ὁ Ὀτγίπς ἰξ πρᾶγοσ ἴο ἴ89 Ηοῦτγον ἰοχὶ δηά 88 
Ἱποά γ νογβίοηϑ. ΤῊΘ οΥσΟσΒ οὗ [Πΐ8 δἀϊπίοη παν Ὀθθη τοϊδιηρὰ ; 1. [ἢ τμαΐ ρῥτπιοὰ δὲ Οδπιδγιἀρθ 
π 1058, ϑνο., νυ ἃ Ἰεαγηρὰ ρτοίαςοα τγιἰἴθι) Ὁγ Βίϑιιορ Ῥϑάγβϑοη (ν]ιοθο ᾿π|1418 ἀγὸ αἱ {Π6 84): 
δηὰ 2. 1π (δ8 ΝΟΥ ποδί ἐτον δῶ τ εὐϊκίοη ῥγιηϊοὰ ὑν ΕἸ] ά π 1668, ἰπ (ἤτεα νοϊαπιοα ὅνο. (1- 
οἸυαάίηρ {πὸ [ἱζαγρν πὶ ατοοῖς ἀπὰ {π6 Νὸν Τοβίδπιθηῦ). ΕἾ 6] 4 8 οαἀϊ το τγὰ8 σοπηςογίειθ, ρᾶ 66 
ἴοτ ρᾶβο, ὉΥ δοδιη Ηδγοδ, ἃ ργίπίογ αὖ Οδπιδυ ἀχϑ, ν᾿ ἢ0 Ἔχθουϊοα δὴ δἀϊτίοπ ἐπ 1684, ἴο νι αἰοὶ Β6 
Ῥπὶ ΕΟ] 5 πᾶπιο, δηὰ τἴμ6 ἀδῖο οἵ 1065. ἽΠ6 ἔγϑαυὰ, Ποιγονυοῦ, τηᾶ ἜΜΗΥ δὲ ἀεϊοςιοά, ΌὈΥ οοπι- 
Ῥαγίηρ {πὸ ἔννο οἀϊτοη8; 6 ὑὙροργαρν οὔ (86 χοηυΐηο οὔθ ὈΥ ΕἸοϊ ἃ Ὀαΐηρ ΨΟΓΥ δι ρογίογ ἰὸ 
τπὰῖ οὗ Ηδνοθ, Τῇ σοπαΐηο (δηλ τί ρα οα! ἴοη ᾽88 γορτὶ θὰ δὲ Απηβιογάδπι, ἱπ 1688, τὰ 12π|0. 
στοαὶ τὰς Οτοοῖκ Τοβίαπιοπί, ΤῊ οἀϊιης οὗὨ ἰΐ ἰδ σοπυπιοην, Ὀαΐ ογτοηθοιϑῖν, αϑογ δοά (0 
1,δυδάεπ. ὍΠα οπιϊϑϑίοπ οὐὨ Βίβιορ Ῥϑαγβοπ᾿Β ἐπ (1α}9 δὲ [86 οπά οὔ 188 ργοΐδοθ 8.85 οδιιϑοὰ [ἢ}9 
Ἰδίϊογ τὸ Ὁ6 αἰἰτ ϑαϊοά ἴο ᾿μουϑάθη. ὙΤΠδ ὈοΟΙΚς 18 ΨΘΓΥ ποαῖϊγ, Ὀὰϊ ὙΘΥΥ ἸΠΟΟΥΤΟΟΌΥ, ρῥγπιθὰ ἴθ {π|Ὸ 
οοἸαπιη8, ἀἰνἀοὰ πο βεραγδαῖο νϑῦϑοβ. ΤῊ ΑΡΟοσυ δὶ ὈΟΟΚΒ, Ὑ ῖολ ἀγὸ ἔσυπά ἱπ ἴδ Οδπιυτιἀρ9 
οἀϊιίου, ἃτὰ δἱἱορείμοσ οὐ ο6ά. 

9. Ἧ Παλαια Διαθηκη, κατα τους Εἔδομηκοντα. Μοίυβ Τοβίδιηθηΐυμι ατεοῦπι, ΟΣ 
σνογϑίοθα βερίυδσίπία ᾿πίδγργεΐαπι, οαπὶ 1 Ὀτίθ ΑΡΟογυρ ΐβ, Ἰιαχία δχθιιρίατ Υ δι!" 
οδηαπι Βοπιο οἀϊίαπι, οἱ Απρ] οδηυπὶ 1,οπάϊπὶ Θχουϑαπ. [ω1ρ516, 1697. 8νο. 

ὙΠΟ οὐἀϊζοτα οὗ [Πἰ5 ἱπιργεβδίοῃ νγογα Μ. ὅ. σπῦνκα δηὰ ΤΒο. Κυῦμρε, ὙΒουρ ἱπίδγιον ἰο ὅδ8 
Τομάοῃ δπὰ Απιβϑίογάσμ οἀἑἰοη8 ἱπ θεαῖν οὗ Θχοουζίοι, ἰδ 18 ὙΘΓΥῪ (ΔΓ Βαρουοῦ (0 ἴΒο ἱπ ροϊεὶ 



7} ϑερέμοσίηί. 728 

οὗ σοττοοίπθϑ8, Τὰ ῥτοϊθροτήθηα οὗ Φοβῃ ΕὙΙοκὶυ8 ρτοβχϑα (0 1ξ, εοπίδϊῃ ἃ οὐ ἶσα] ποίΐςα οὗ 
Ῥτεοθάϊηρ οἀϊείοηϑ οἵ [6 ϑεριυλσίης Υ ογϑίοῃ, ὙἘΟΒ 18 δαὶ ἰο Ὀ6 ὙΘΓΥ δοοιιγαῖα, 

10. γεῖυβ Τοβίδιηοπίατλ ἀὐθοῦπι, οχ ναγβίοπο ΓΧῸΧ Τηϊογργθίαπι, 6χ δπεϊααΐβο 
β:)0 Μ5. Οοάϊςα ΑἸοχδηάγι πο δοουγαιὸ ἀθβοσί ρίμμι, εὖ Ορα δἰ ἰογυτα δα θαι ρ]αγί τι ἃς 
ὈΓΙΒΟΟΓἣ. ΒΟΓΓρΡζΟΓΌΠΙ, ργϑοβοσ Ἷπὶ γ ΤῸ ΗἩ ΟΧΑρΙ ΑΓῚ8 ΕΝ  ΠἸοἢ 8 ΟΥΙ σα πίβηδθ, οι θ πα δι πὶ 
δίᾳυδ βυρρίοίαπι, δι {18 ΒΡῈ δϑί ου βοοσιπὶ οὐ ΟὈδΙοτιιηὶ 5:5 }18, βαπιηιᾶ οσυγᾷ οἰ 
ὁ οληη68 υσποβίυβ ΟΒΑΒΕ, ΤΡ. Οχοηὶϊ, 1707, 1709, 1719, 1720. 4 γο]5. ζ0]1ο, 
δΔηα ὃ γνο]8. ϑνο. 

Ταῖβ βρίομ!ὰ οὐϊοι Ἔχ 0108 1π6 ἰοχί οἵ {π6 σεἰοδταίοά Οοάοχ ΑἸοχδηάγίηυβ, πον ἀδροκί(οὰ 
ἰὰ ἐμ6 ἈΠ γιεἰϑῃ Μαθοαπι. ΤΒοΙρῺ τ. Οσαῦο Ὠγεραγοὰ {86 νυ μ016 Τ0Γ [Π)9 ργεβϑβ, γεῦ ἢ οη]Ὺ ἰἰνϑὰ 
ἴο Ρυὺ δὴ (μ6 Οεἰδιοας, ἑοττιίηρ {86 γϑιὶ νοϊαπι6 οὗ [Π6 (ο]ο δα! ίοι, ἰῃ 1707, ἀπὰ {π6 Τουγε, 
«οηίαἰπίης [16 πηρίγίοαὶ Ὀοοῖκ8, ἰὰ 1709. ΤῈδ ϑδοοπᾶ νοϊιπι, οοπιρτί ϑηρ (Π6 ἢ ἰβιοτγίς αὶ] ὈΟΟΚΒ, 
ΓΔΒ οὐϊιεά ΌΥ Ετδηοὶα ἴο, Μ.})., ἃ νϑῦὺ δπιϊπθηΐὶ ατεοκ δοῃοΐδγ, ἰπ 1719 ; δπὰ [6 (Ὠἱγά νο]ιιπιο, 
ἱποϊ πάΐπς τ[86 ῥγορμοίίοαὶ 00 ΚΑ, Ὁγ ὟΝ. ὙΥ σα, 5.1 ., ἰη 1720. ΤΠΐβ οαἀϊτίοη χῖνϑβ ἃ ἴδίσ ΤΟΡΓΘ- 
δοῃΐϊαίίοη οὗ ἴπ6 ΑἸοχαηάπδη Μαπαυβογὶρὶ ΒΘ γῸ ἐξ 85 ρογίεςϊ ̓  ὑυἱ ψνθδΓα ἰδ Ψγ88 ἀοίοσετε πὰ 
ἱηῃςογγοςξ, [86 65 διιρρ θὰ δὰ ἴπ0 σοττοοϊοα γοδάϊηρβ ἃγὸ ρσίνοη, ὈΔΓΓ ΠΥ ἔγοπι (86 οάοχ 
αιϊοδηι, ἀπὰ ραγιΐν ἕἔγοπι {6 Ομ ρ᾽ υἰθηϑίδη οὐϊξίοη, ἰπ ἃ 5π|4}}6Γ ἐμδγδοῖογ ἴπ8π (Πδὺ δπιρ]ογοὰ 
ἐπ τ τοχί, [6 ΟΥΤΟΠΘΟῦΒ ἰδοίοηϑ ὑδίηρ ῥηηΐοαὰ ἴῃ {Π6 πιᾶγρῖὶη. Οταῦθ᾿Β ἀθαῖϊῃ σδυϑοα (ἢῃ6 
ϑοῦτοοβ οὗὨ 8 οπῃδηἀδίίοηθ δῃὰ βιρρὶοπηθη 8 ἴ0 δ6 Ὁ ΠΟ πηρᾶπϑ οἶοαυὶν ἱπάϊσαϊοά. Μδὴγ {πίη 8 
τᾶν ὃ6 χαϊποτγοὰ ἔγοπι {ἢ9 ργοϊθροπιθπδ (0 (δὲ ἀἱδεγεηΐ νοἱ 1 π|68, (που 186 οχίγοπιθ ὑγο χὶἐν 
διιά ει νυδηὶ οἵ ογίεῖοδὶ δρργθδηβίοη ϑῆονγη, ἀθίγαςϊ πο ἢ ἴγοπι ἐμοῖσ να]υθ. Ὀγ. αταῦθ ἀδοὶσποα 
ἴο αν δά θὰ οορίουϑ ποῖϑθβ 0 115 ψοσκ, Ὀυΐ ναβ ὑγονοπίθα Ὁν ἀεδίἢ ἔγοπὶ οομηροβίης (ἢ οῃ. 
Αἰζοῦ 189 [0110 βἰιθϑῖϑ σεγὸ δίγμοὶς οὔἕ, {πΠ6 ρᾶροϑ οτγο ἀἰν! δὰ, ἀπὰ ονογ- τῃ ἱπίο δὴ οοἴδγο ΤΌΓΙΙ, 
ἴο ῥτγονϑηΐ 186 Ὀοοῖ ἔγομι ὑοίηρ ρἰ γαῖ 4 }}ν ῥγιπ θὰ ἴῃ (ἀθγπηδηΥ. 

11. Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους ᾿Εέδομηκοντα. Μοῖίυϑ Τοβίαπιοπίαπι χ Ὗ ἜΥβίοηΘ 
δερίυαρὶηῖα Τογργοΐαπι δεοσαπάππῃ Εχοαιρὶαν Υ αἰσαπαμι Ἰζοπιθ δαἀϊίιτ, ἀοοΌ ΓΑ. 
εἰβϑ᾽ πιὰ ἀδπυο στοοοσῃίζυτϊα ; ἀπ Οὐιπὶ 508 0}1}}8 6) 8.16 πὶ ΘΟ ΕἸ Οἢἶβ, ναγ 8 Μαπυδβογὶρ- 
ἴογσαπι Ουάϊσαπι οιογυπιαυθ Εχαπιρίατίαπι υθο ΠΟ Π  θα5, ΠΘΟΠΟΠ ἔγαρτηθῃ 8. Υ 6Γ- 
δίοηυπι Ααυ}85, Θγτλδολὶ, οἱ ΤΠΘοοϊοη8. δαιμμλᾷ ουτὰ οἀϊαῖν ᾿διηθογίυ8 ΒοΒ. 
Ἐτδηθαυοτῖϑ, 1709, ἀ4ϊο. 

Αἢ οἸορδηῦ δηὰ δοουτγαία δα 9, Ἡὶσ ἢ ἰ8 ἀσβοσνθαὶν οϑιθοπιοά. ΤῺΘ ῥγοΐδοο οὗὨ (86 φἀϊἱίογ, 
Ῥχοίδβϑϑοῦ Βοϑ, ςοῃίδί "8 ἃ οὐ [104] ἀἰϑαμ δ ἰοπ οα (86 ϑεριααρίης Ν᾽ ἀγβίομ ἐπα 118 ἘΠ ΠΠὲν ἱῃ δαογοὰ 
οὐ ἰοίϑιη, ἑοροίμου ΥΣ} δὴ δοοουμῃὶ οὗἉ {πΠ6 ῥγοσθαΐηρ ῥγιποῖραὶ οαἀϊομβ. Βο8᾽8 ἴοχὶ νγ88 σοργ πιϑὰ 
ἃ Αἰπδιογάδπηι ἴῃ 1172ὅ, ἰῃ ἔνγοὸ ὅγνο. νοΐβ. ππάοσ ἴπ6 οαἀἰζονῖαὶ ςᾶγὰ οὗ αν! Μ|1}1. [1 σοηϊαϊῃδ 
ψαγίουβ γοδά 8 ἔζοπι δοῦιθ ΔΙ58. δι ᾿γάθη, ἩΔ .}), ὨΟΎΘΥ ΘΓ, ἅτ οὗ Π0 ργοδῖ οὐ οὶ να]. 

12. Ἡ Παλαια Διαϑηκὴ κατα τους ᾿Εδδομηκοντα. Ὑοῖιυβ Τκίδιμηθηζιπι οχ Υὶ Θυβίοῃθ 
δαρίυαριπία Τηϊογργοίαμ, οἰπὶ δὰ βάθιῃ Οοα ἰςὶβ Δί. ΑἸοχδηάνηὶ ϑιιμηπο βίμἀϊο 
οὐ ᾿πογοά δι ἀΠ χοητα οχργθβϑαῖα, οπηιθηἀδίιστ οὐ βυρρίοϊαη ἃ Φοδπὴς Εἰγηθβιὶ 
ἀταῦῖο, 5.ΤΙΡ. Ναπο νϑγοὸ δχϑιηρίδγὶβ Υ αὐϊοβηὶ δοσαπιας Μ 55. Οοσά. 1 δε οη]- 
Ὀυ8 δῦ. πθῸ ΠΟῚ ΟΥΙ]οἷ8. αἰββογίδτ!ὶ οὶ 8. 1ΠΠπϑίγαϊαιη ᾿ἱπδίσηϊογαα Ἰοσαρ]οξαΐατη, 
διασηᾷ ουγᾷ οἰ Φολπηθ8 Φαοοῦυβ ΒΒΕΙΤΙΝ Εαῦθ. Τίρυγὶ Ηοϊνοιίζογυπι, 1780-- 
1-2. 4 νοΐ5. 4ϊο. 

ΤΡινῖϑ οαἰξίου 8 ἃ οοττοοὶ σοργὶπὶ οὗ τ. αἀσγαῦθ᾿β οἀϊίοη, ἰο τδίοΝ ὅγὸ δά οί, δἱ ἴπὸ ἴοοί οὐ [ἢ6 
Ρᾶγρο, [86 ναγίοιιϑ τοδάΐῃρϑ οὗ ἰπ6 Κοιηδη οἵ  ἰίοδη δα ἴοη, δηιὶ οὗὁ [γθθ πιδη υβοῦρίνι Ὀο]οη σὶρ 
ἴο (86 ᾿γαγν οὗἩ 1:6 ΑςδάδηΥ δὶ β8β8]8. 76 ὑθδυΐν οὗ 118 ΓΥ̓ΡΟΩΖΤΆΡΕΩΥ δὰ ραρογ, διὰ [18 
οὐλεῖςα] νψαΐαθ, οοησυγ ἴ0 τοηάογ [μ18 οὐϊίοη δἰ σὮῪ οαϑἰθαπιοὰ ; 10 18 σομϑοαυθιγ ὕΟΓἢ βοάγε δηὰ 
ἀοασ. Μ|ΟΒ 8618 ργοβουμςθβ ἰδ ἴο 06 {5:6 θδ58ι φἀἸοη οὗ ἴ):6 ϑερίυαρίης ον Γ ργπιῖθά, {μι ᾽8, ἂρ 
ἴο [υὴ8 [ἀπ|6. 

18. Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους Ἑδδομηκοντα. Μοίυβ Τοβίαπηοηΐμπ) ἀγουτῃ οΧ 
γογϑίομο ϑερίυδσίηἰα [πιογργοίμπι, ἀπ οὐὰὰ 11δτι8 ΑΡΟΟΓΥΡ5, δοουπάυπι Εχ- 
δι ρὶδύ Ὑ᾽ αὐϊοδηυπι Βοτηθ δαϊψαιη οὖ δα οὔ!ο8 τοοορῃϊέαπι, αυρὰ πα ἄθημο δὰ 
Ὁ τ88 α4ιδ8απ6 οαϊτίοποβ γθοθηϑυ, οὐ ροϊΐογε8 αυδδάδηι (οαϊοὶβ ΑἸοχαηαγίηὶ οὗ 
αἰϊοσαπι Ἰθοίίοπ 68 νϑγίδηίοϑ δά)οοῖῦ Μ. ΟἸ τ βιϊδηυβ ει εσοιῦβ. [0818 1780, ϑνο. 
1767, ϑνο. οἀϊῇ. Βοσπ δ. 
Α ποδῖ δπὰ οοτητηοάΐοιυϑ εὐϊζίοη, ἱΒουρἢ [ἢ ΕΥὦᾧὉῬα 18 ταί μοῦ ἰοο β:8}}1.. ΤῊΘ δροοσυρμαὶ θοΟΪκ3 

ΔΙῸ δ 86 οῃὰ οὗὨ [868 νο]ιπ16. 

14. Ἢ Παλαια Διαθηκη. δεῖυβ Ταβιαπιθηΐατη ὁχ Ὑ᾽ ογβίοπθ ϑερίυδρίπία [πέίθ᾽- 
Ῥτοΐυπ, δὰ ΕἸΧοιαρ αν Υ᾽ δἰἰοδπὰπὶ Ποτθθ οἀϊΐατη οχ Ορυ πλἷβ σοαϊο! 8. ̓ ργθβδαιη. 
Αςοοββογαμῦ ΠἰΌσι ΑΡΟΟσΥρΡαΙ. Ηλ]α, βδυτρι! Ὀυ8 ΟΥΡμδηοίτορμοῖ, 1769. 12ι1η0. 
Αἢ οἀϊῖοι οὗὁὨἨἁ πιογὸ Ῥτοπῖβο (πᾶ οχϑουοη. Μδβος ἀδποῦπορδ ἰΐ 88 ν σὺ ἰησοτγοοῖ, ἃπα 88 γ8 

ἐπ δὶ, ἰπϑῖοδα οὗἁὨ θοΐπρ ἴδῃ ἕγοτῃ {πὸ δοϑὶ σοαῖς65 (45 {Π6 οἀϊῖογ ῥτγοίθβ568), οὔ δ 1008, ἱΐ δέγθο8 
σπὶτ ἴΠ6 Ἰοπάοῃ, Οδπλυτίἀρο, δηὰ 1,οἰρϑὶς δά 98. 

[16. Εχοάϊ Ραγιίουϊα Ἔπ|8ὲ 1μανἰοὰ5 του. ἘΙαϊ α οοἄ. ΜΘ, Βιθ] οὐ ος 
ΟΟἸ]ορῖ! ῥα πὶ 15:6 815 ὅθι. ΕΠΙὰ ΕἸδοηκευθβ. 1 ρϑῖο, 1767, 8γο. 

2. 



24 Απεϊοπὲ αἰγεοΐ Κογδοπϑ. 

Νυμιοσὶ οἱ Ῥαγίΐουϊα Πουϊογοποιι τέο... 1 ρεῖϑ, 1768. 8νο. 
ΤΏ656 ρογίϊοῃϑ οὗ ("6 ΧΧ, ἄσβογνο βρϑοὶδὶ τηθηςῖοι 85 Ὀοΐηρ ἰδκθη ἀΐγοςι}γ το ἃ Μ8.] 

16. Δανιηλ κατα τους ᾿ΒΕέδομηκοντα εκ των Τετραπλων Ὠριγένους. ΔΠῖ6] δοουπάυπι 
ἀν ων πβὸν εχ Τοίγαρ! 8 Οτίσεπὶβ παης Ὀσίπναπι οἀϊίι5 [6 δἰ πιοπα ἀθ ΔἤαοΙ51 815) 
6 δι σι ]αγὶ Οἰδίαηο Οὐάϊοα δπηοσπι βυρσαὰ σσο. οι, 1772. ΕὉ]]ο. 

Ἐοτ ἃ [Ὁ]1] δοσουπὲ οἵ {Ππ|8 δρ]οῃ ἀϊὰ τγοῦκ, β60 ΒΙΌ]. ϑυβϑοχ. ρρ. 281---288., δηὰ Μαδβοϊ 8 Β10]ϊ10- 
ποτα ὅδογα, ρᾶγί ἰϊ. νοἱ]. ἰδ. Ρῃ. 820---822. 
Το ἰοχὶ οὗἨ ἐμὶ8 οἀϊίζίοη οὐ [86 Βοοκ οὗ Τδμΐοὶ νδδ τοργηἰοὰ δὲ Οοἰἰΐηροη ἴῃ 1778; δηᾶ 

ἀρπίη δὲ {Πγοςδὲ ἴῃ 1775, ὉΥ Ο. ϑορδαγ; Ὀυΐ [με Ὀεδὲ οὐϊιίοι 8 ἐμαὶ Ὑῖτἢ ποΐαβ, οὗ Ὦτ. Η. Α. 
Ἠδδη, [οἰ ρΖίς, ἰπ 1844, ἴον μοὶ ᾽86 ΜΆ. γγδβ δρδὶῃ οοῃβδαϊ θά. Μοεί οὗ ἰμεβα γοργίη δ δὲ ἴῃ 
οεῖδνο. 

17. εῖυβ Τοβίαιηθηΐαπ) ατοῦπι, ουτὴ ὙΑΓΠ 5 [,οοιϊοηΐυ5, οὐϊάϊς Βοῦογίυ 
Ἡοιμεβ, Π.Ὁ., Ἰϑοοαηυβ Ν᾿ ἸηΤΟὨΘμ818. Τότ. 1. Οχουῖ, 6 Τγρορταριθο (Ϊδ- 
τομἀοηΐδηο. 1798. Ε]]ο. 

γοῖυ8 Τοβίδπγοηΐζιπι ατεοοῦπι, οὑπὶ ὙΑΓ}18 Τ,οοϊοηἶ θᾳ8. ἘΙτΙομΘπὰ 4 Βοδογίο 
Ποίπιοβ, 5.ΤΙΡ. ἱπομβοαδίδηι οοπηϊηυανὶ Φ64οοῦυ9 ΡΑΒΒοκδ, 5.1.8. Ὅοαι. 1].---. 
Οχοηῖ!, 6 Τυρορσταρίιθο ΟἸασοπάοπίδηο. 1818-27. Ε]ο. 

Τὸ {π| {Πηἰνογβ Υ οὗὁἨ Οχίογαά θοϊοηρδ 186 Βοποιγ οἵ ρὶνπρ ἴο {Π6 ρΌ]ς 1{πὶ8 τα] Δ0]ς δὰ 
οὐδ υτον οἀϊίοη οὗ 116 δομίπαρίην Νογβίοη. ἴπ ἴπ6 γοδὺ 1788, 16 ἔδν. γ. Ηοΐπηθα, θόδη οὗ 
ΔΥ Ἰποόβίοτ, εἰγου]αῖθα Ῥτοροβα}8 ἤοσ οοἰ Ἰατπ ρα δ} [86 ΜΝ 53. οὗἩἨἁ 1Πδὲ νογβίοῃ Κπονσι ἰο ὃ6 δχίδηϊ. 
Τόκε θεοί θ γα ν δαρρογίοα ὃν ρυῦ]ὶς δῆ Ὀτίνδιο ραΐγοπβ, Ὀσ. Η. μι} 5}: 04 ἀπ] δοςουπθ 
ΟΥ̓ ᾿ν19 συ] ]αἴἴοη5, νν ἢ ἢ δπιουηῖϊοὰ ἴο βἰχίοοη πῃ που Ό6Γ, 0 ἴο {Πα {ἰπι6 οὗ ἷ6 ἀοσοαϑθθ. ἴῃ 119ῦ 
διὸ ρυθ} 8116 4, πὶ ΙὉ]1ο. ἔνγο [δεῖ αρίὶ 8.165 ἴο (Π6 5Ἰορ οὗ ᾿λυτῆδπι, σοί αἰππρ δρθοϊπηθηβ οὗ δὲ 
ΡῬτομοδοιὶ νοῦ ; δπᾷ ἴῃ 1798 δρροαγοὰ {{π| ἤγβί ρατὶ οἵ νοΐ. ἱ. οοπίδιπἰηρ ἴἰ86 ὈΟΟΚ οἵ (εῃοδὶβ ; 
Ραγὶ 1ϊ. σοπιρτγίϑιηρς Εχοάι δηὰ [μου εἰσι, τγ88 ρα ὉΠ 86 πη 1801]; δὰ (6 Ὀοοΐκ5 οὗἨ Νιυπιῦεῖθ 
84. θα ΟΥΟΠοπλν, νυ ΐϊοἢ σοτηρ]οῖδ {πὸ ὅτες νόοϊαπιο, 'π 1804. ΤὨο ἀδίο οὗ 1798, (μοτοίογε, ἱπ 
{πὸ (ἰ{Π6 Ρᾶρο οὔ ἴπΠ6 ἢγβὶ νο]πΊ6, 18 ποὶ δίγίοεν οοττοοῖ. Αἱ ΖΘΠΟΓΆΙ ῥτγοίαςθ ἴο [μὶ5 νοϊυϊπο, 1 
ἔουΓ Οἰαρίογα, ἀΐϑοιι5865 (86 Ὠἰδίογν οὗ (Π6 Κοινή, ΟΥ σοΙηΠπιο0η ἰαχὶ οὗ [π6 δεριυασίηϊ Υ ἐγβίου, δὰ 
118 νγίουϑ σογγοοῖίοῃϑ,; ἀδϑογίθο9 {πὸ ΜΙ ΜΒ, σοι οἱ ἕο 1.18 οαϊτίοη (εἰν θη οὗ πιο ἢ πτογα 
ὙΥἋςᾺς}6ἢ ἴῃ πηο]4] εἰ ἴ6Γβ, δἀπὰ ἀρνναγήβ οὗ ὁπ6 Βυπάγρια ἱπ βπι4]] Ἰοϊ6Γ5); δπὰ χίνϑ Δ δεσουηξ 
οἵ {Π6 ργηϊθὰ οὐ ἰοἢ5 οὗ 16 υχχ, οἵ ἴῃ6 Βδίμοτθ, ἀπ οἴ αΥ ατοοῖς ττιίοτβ αὐυοϊρὰ ἱπ (86 
ψΑΓΟυ8 το ἴῃ 8, δηαἀ οὗὨ [ἢ6 ϑανϑγδὶ δῃσίθης υϑυβϑίοηβ, ΥἱΖ. ἔπ ΟἹὰ 14]1]ς οὐ Απίο- Ηἰογοηντηδα 
1,αἰἴη, 116 ΔΙ επιρΒ τς, Τπουδίο, ϑυ τᾶς (πιδὰο ἔγοπι ἴμ6 ἀτσθοκ τ6χἢ), Αγδυὶς, βοανοηῖο, Αττηθπίδη, 
διιὰ 16 (ἀδογρίδη νογβίοηβ, νυ βοῆς 6 ΥΑΠ]ΟῸ8 τοδάϊηρϑ ἰῃ {||ὸ Ῥοηίδίοποϊ, αν Ὀδοη εχίγδεϊθα, 
Ἐδοὶ οὗ [86 ἔνα ὈΟΟΚΕ οὐ Μοϑ68 ἰ8 Γγηϊϑμϑὰ ἢ ἃ διογὶ ργοίδοθ δηὰ δὴ δρροπαϊχ ; δπὰ δῖ ἴ[Ώ6 
επὰ οἵ (6 ΨΟΪτΠ16 γα θἰθνθη ραζοβ οὗ αὐάεπάα εἰ επιεπάαπάα. Ὧτ. ἘΪΟΪ πΙ68 8150 ρυ ἰβμθά [86 
Ὀοοκ οὗ 1) δμΐο], ἱπ 1805, δοοογτάϊηρς ἰο {π6 ἰοχί οἵ Τοοάοιίου δηὰ ἔπε ϑοριυερίηϊ, ἰπ [Π6 δατηδ 
ΤΥΔΏΠΟΥ 88 (6 Ῥοηίδίευς, 8 ἔδυνε σηοηί}}8 Ὀοίοτο ἢἷ8 ἄθδι ἢ. Τδ6 ἴοχὶ ἰ6 ῥγίπίθα οἢ ἃ δεἰτος δπὰ 
Ὀοδαιι} ἴγρα, δου 6 δίχῆίϊπο οὐ Εοπιδὴ εὐ το οἵ 1587; δηὰ (Πα ἀσνίδίίοπϑ ἔγομι ἰΐ, τὶς ἢ 
ΓΟ Οὐβογυδοὶα πῃ 1Π|6 Οοπιρ! υἱοηθίδη δὰ Αἰάϊη6 εἀϊιίοηπ, δὰ ἴῃ τπαὶ οἵ γ. ἄἀσαῦο, δὲ ςοῦ - 
βία ΕΥ̓ ποϊοα, Εὸγ {Π|8 δα! ἰοη 6 γα ςΟ]] Αἰ οα [ἢ γοα μυιπάγοα πὰ δον πιδημβογρῖ8, [Π6 ν δῇίοιϑ 
Ἰθοῖοη8 οὐὗἨὨ ν᾿ ]ς ἢ 8ΓῸ δχ ὨΪ θὰ δὲ (ἢ (οἱ οὗ {πὸ ρα. οἱ Ὦτ. Ἡοὶπιθθ ἀδδί, ἴῃ 1808, αἴεῦ 
ἃ ἙσΟΠΒΙ ΟΥΔΌ]6 ὈπῚ ἀπδνυοϊάφ]ο ἀοἶαν, {16 ρα] οατίοη οὗἁὨ {{||8 ᾿πιρογίδηϊ τότε Μγα5 γοϑιιπιθὰ ὉῪ 
1Π6 Ἰέον. . Ραγβοβ, Α.Μ. (αδεογναγάβ }}..); υπάθυ ν᾿ οβο οἀϊζογιδὶ σᾶγὸ ἰἰ 6 δοοοπὰ νυ] πιο νγ85 
οοπιρίεἰεὰ ἴῃ 1818, [τ ΘΟΠΊρΓΙΒ65 81} {πὸ ἰδίοιίοδὶ Ὀοοῖκ8 ἔγοπι Φόϑῆυδ ἴο 16 ϑδοςοηά ὕοοὸκ οὗ 
ΟἸγοι ς 68 ἡποϊαδίν ον ἢ {πὸ βονόγαὶ ἔββοῖςυ]ὶ οὗ νυ ΠΟ ἢ πόσο ρα] 5168 ἴῃ [Π6 (Ο]] ονεΐηρς; ογάοτς, ΥἹζ. 
Φοδῆυδ ἰη 1810; Φυάμει απὰ Βυ ἢ ἐπ 1812; 1 Κίημϑ 'π 1818; δηὰ {Π6 ὅν Γοι)διπίηρ ὈΟΟΚ5 ἴῃ 
106 ἤσυγ βιιοσοοα! πρ γϑαγβ, [πΠ6  μοΪ6 Ὀεὶπρ ῥτὶπιθὰ οὐἵ 'ῃ πὸ οαγὶν ρατὶ οὗ 1818. Το τΒἰτὰ δά 
ἕουτγι}!ῖ νο] απι68, οοηϊδϊἶηρ [π6 θοοῖκ οὗ Φοὺ ἴο ἴῃ8 ρῥτορῃοὶ Φογοιηΐδἢ ἰης! αδῖνα, σσοσα ρα Βοὰ 
Ὀείνθοη {ἴΠ6 γοδτβ 1819--182Ὁ ; δηά {Π6 τειηδι ηἰηρ (οΓ ἢ.) νοϊαπια, τ] οοηϊαΐηβ (86 Αρο- 
ΟΥ̓ ΡἤαΙ ὈΟΟΚΒ, Ὀσίννθοη {Π6 γοδῖβ 182 δπὰ 1827, ΤΠ ρῥδῃ δὰ ἀονγῃ ὃν τ. Ηοΐπιεϑ νδ8 1[ο]- 
Ἰον θὰ ὉΥν δι᾽8 Ἰδαγποα δας Θβ80Υ, ἩΠ086 σοπίϊπαδίϊοῃ ἰ8 οχοουϊοα ἴῃ [86 884π|6 βρ᾽οῃπάϊὰ δπὰ δεςοὺ- 
ΤΑ ΠΣ ΠΏΘΙ 88 ἴῃ6 Ῥοηίϊαίοιοῆ. ΤΠ6 ΓΤολάος νν}}} δηὰ ἃ σορίοιβ 8π4ἃ ὙΟΓΥ ἱπιίογεβίϊηρ οὐϊαθθ ὁπ 
1πὸ γε ν οἱ πὶ οὗ {}}}8 πιαχπίβοοπί αηἀοτγιακίηρ ἱπ ἴα Ες]οςεὶς Βονίονν, νο]. 1ϊ. ρατί ἰ. ρρ. 8ὅ--90. 
214--.2}}2}1. 207--274. 887--848.; ἀπὰ οὗ {}16 φεοοπα νοϊαμηθ ἴῃ (6 ΟἸαβϑίοαὶ Φουγηαὶ, νοὶ. ἱσ. ὑρ. 
475-419. ἀπ νο]. χὶχ. 867--372. 

ΓΏΘΓΘ ἃγα ΠΊΔΏΥ ρῥγϑοί οὶ ᾿ϊπάγδηοοβ 8 (0 {{᾿ δἀναπίδροουϑ 86 οὗ {Π|5 οἀϊξίοη. ΤΠ δυἱμοτὶ- 
(168 ἀγα ποῖ ΟἰΘΑΤΙΥ οχργεβϑθα, δηὰ ὄν ἴῃ6 ΑἸοχαμπάγίδη ΜΆ. 18 σου] Π]}Υ αποίοα ΟἾΪΥ ἀτηοη δὲ 
1116 »γίπίεώ εαϊϊοηπα. 

18. Ῥβαϊζογίυτῃη ἀσαοαπὶ ἃ Οοῆϊςα ΜΆ. ΑἸοχαπάγιπο, αὶ Ἰψοπάϊηϊ ἴθ ΒΒ] οΙΒ6οα, 
Μυβεὶ Βυιταπηὶοὶ αϑβογναίυν, Τρ δὰ ΘΠ] αἰ πθηλ ἰρϑιιι8 Οοάϊοῖὶς ϑοσιρίασε 
βαο] ΟΣ ἀθβογρίαω, Ουγᾶ οὐ ᾿αῦοτο Ἡρητγὶοῖ Ηργνυοὶὶ ΑΒΕΒ, Α. Μ. ποῖ 
Βυιαηηῖοὶ ΒΙΌΠοΥ Βοσαῦ. Ἰψοηάϊΐῃϊ, 1812. ἘῸ]1Ὸὸ 

19. γεῖυβ ᾿οϑίδιηθηΐιπι του ἃ (οάϊοα ΜΆ. ΑἸοχηαπάγιπο, αὰὶ Ινοπῆϊπὶ ἱπ 
ΒΙθ] οί ΠΘοα Δίυϑοι Βυιδηηϊοὶ δϑβϑογναίαν, ΥρΒ δὰ δ᾽} Πα θη ἰρϑῖυϑ Οοαὶςῖβ 
δοιρίατε Πα! ον ἀσοογὶρίυιη, Ουγᾶ εὐ Ἰάῦογα Ηροησίοὶ Ηογνοὶ Βάβεβ, Α.}Ι. 
Τ,οπάηϊ, 1816-28. 4 νοΪβ. ζ0]1ο. 
Ἔοτ δὴ δοιουπῖ οὗ ἐποϑ ὕνγο ρυ ] οδι !οη}8, β66 ραρεβ 679-80. ΝοΒ, 2. δῃὰ 8. σμργὰ, ἱπ ἴῃς δοοουηὲ 

οἵ ἔες -ϑίτη}}8 Θα!(0η8 οὗἨ τηδπυδβογίρίϑ οὗ {80 Νονν Τοϑίδιηοηΐ ἀπὰ οὗ (πὸ ϑοεριυδρίαι Υ οτείοα. 
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20. γεῖυθ Τορίαπιθηΐατθλ ατεθοῦμι οὁχσ Ὑουβίοθ ΤΧΧ βοουσπάυτῃ ἘΣ χορ Ϊανῦ 
Ὑ αισαππὶ βοιηθ οἀϊΐαθ. Ἀσοοοραυηὺ ναγίθ 1,οοἴίοπθ58 6 Οοάϊςς ΑἸοχαηάγιηο ποο- 
πο [πἰτοἀυοίϊο . Β. ΟΔγρζουῖ. Οχοηῖ!, 6 Τγροσταρμθο ΟἸαγοπἀομπίδμο 1817. 
6 νοΐβ. ὅνο. 
Αἢ δοουγαῖο δηὰ Ὀοδυ }γ Ὁτίη θα οαϊίοη : [Π6ΓΘ ΔΓ σΟρὶθ5 οἢ ᾿αγθα ἰρὶμς ΤἼο ἱπίγοάαο- 

ἐἴοη 18 Ἔχ ίγδοϊοὰ ἔγουι (Π6 βοοοηὰ δηὰ ἰμἱτὰ σμαρίογθ οἵ σδυρζον Οὐ ἶοα ὅδογα, Ρασὶ 111. 

21. γεοίυβ Ταϑίδιηθηΐαπι 6χ Ὑ ὀγβίοῃθ ϑερίπερί πα Ιηἰεσργοΐαμι Ἰιχῖα ΕἸ ΧΘΠΊΡΙῺΓ 
αιϊοδπηπι, οχ ϊ ίοηα Ηο]πιϑδὶὶ οὐ 1 ϑιροσίι Βοβ. Τοηάϊηὶϊ, ἴῃ ΖΕ αἴ υ8. ΚλᾺ]- 
Ῥἰδηἶθ. 1819. 8νο. 

ΤῊΪΒ οἰδσαηον οχοουϊοά νοϊαπηθ 18 ὙΘΓΥ͂ οογγεοίί ρτὶηἰ θὰ, Δ οΓ ἴΠ9 ϑαϊοηβ οὗ Ἡοΐπιο8 δηὰ 
Βοϑ, δπὰ (τ ῃϊςἢ οδηποῖ Ὀὰΐ Γοοοτηπηθηά 11 ἴο βίυἀθηῖβ ἴῃ μγοίογεποθ ἴο [π6 ἰποοτγγοοῖ Οδπιῦτι ἀμ8 
δΔηα Απιδίογάδπι ΓΟρΥ πη οὗ ἴδ 6 Ὑ δίίοδηῃ [6Χ0) (8 ῥτίςθ 18 80 ΓΟαΒΟΏΔὉΪ]6 88 ἴο ρίᾶςοο 1ξ τὺ {1 [ἢ 6 
ΤοΔΟ ἢ οὗἁὨ δἰπιοϑὲ θυ ΥῪ ὉΠ6. 

[22. Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους 'Εἔδομηκοντα. 1ὰ οϑὲ γοῖυ8 Τοβίδιοπίυπ) 86- 
οὐ απι Θοριιμασιηΐα ϑοηϊοσαπι ἐμ σργοίδιί οηθα ᾿υχία ΘΧοπΊρὶδν Υ αὐϊολησπι ; δ]- 
ΤΗΝΕ Θἀϊοη 5 ασδθίαπμϑο ναγῖϑ ἰθοϊϊοηθϑ. Ἰοπάοῃ (Βασβίθσβ). [Νὼ ἀλις.] 

ΟΡ. δνο. 
ΤΙ οριυδρίηϊ, τὶς ἢ 88 Ὀθοη οἴζδη σορτὶ πίοα ἔγοτῃ (86 βίαγοοίῃα μ]δίθϑ, 18 80 ἃ μαγέ οἵ 

(6 Ροϊνρίοιι Βίθϊα (Νο. θ. ἴὰ βεοίίοῃ ὅ.). τ ἰθ ΟΡ ΊΤΕΓΘΙΥ͂ Τρ η οηθα ΠΟΙ 88 ὑδὶπηρ Ὁν ΤὩΥ {16 
τηοβὲὶ ρογίδὉ]6 ἵόστῃ ἴῃ 1 Οἢ (Π6 Ὑ ἰζοδη ἰαχί 18 ΟὈϊα 8016: 116 νατίοι8 ζοδαϊηρϑ ὑγοῆχοαά δγὸ 
111056 οὗἁἨ {πΠ6 ΑἸεχδηάσγδη ἰἀχὺ 88  ς ὉΥν ταῦθ; [δὲ 18, [6 τολά πη ρ8 οὗ [6 ΑἸεχαμπάγίδη 
ΜΙ, σογτγοοίοα ἴῃ 8οπι6 ρἶδοθ8 ὈΥ͂ (ἢδι οαἀϊίοτΣ, ἰοχ οί! ον ΣὮ [δ 6 ΒΡ] τη 8 τ οἢ ΒΘ ἱπισοάυςοα 
γοτῃ οἴδογ ϑοῦτοθβ, 866 Νο. 10. δῦονο. 

25. Ἢ Παλαια Διαθηκῃ κατα τους ᾿Εβδομηήκοντα, είν Τοκίαπηοπίιπι Οχ Ὗ ΘΓΒΊΟΤ 6 
ΤΧῸΧ Τηϊεγργοίαιῃ, ᾿υχία Θχθιλρὶδν Υ δισηπι, αχ οαϊϊίομα ΕΗ οἸπχϑϑὶὶ οὐ [δ Ὀογιῖ 
ΒοβΒ. ΟἸαβθσυι, 1822. 8. ἰοπιὶβ 12ο. ἘΝΔΪΠο πονα, Οἰδϑρυῶ οὐ ]οπάϊηϊ, 188]. 
2 ἰοπ18 18π|0. 
ΤΏ 686 ΥΟΥΥ ποδίϊν ῥυϊηιοα δαἑ!]01}8 ἃτα 80 ἑοστηϑὰ δἷεοσ ἴῆοβο οὐ Ηοΐπιθβ δῃὰ ΒΟβ8: ΡῸΥ ὝΟΓΘ 

οχϑοιξοὰ δἱ ὑπ6 ΓΙ νογβὶ  ργο85 οὗ Οἰαδζον. Τὸ ἴΠ6 οἀὐϊξίοι οὗ 1831 18 ρτεῦχο {110 Ιεαγπρὰ 
Ῥιείδοθ οὗ Βρ. ϑαγβοῃ, δῖ ς ἢ 158 οορίοά ἔσγοπι 6 ΟΔιλΌτγ ἀκα οαϊίοη οὗ 1658. 

24, Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους ᾿Εξξομηκοντα  βοὺ οίι8 ᾿Γοδίδιηοηΐαπη ατεοθ, 
ἦαχῖα ϑορίπαριηΐα Τπογργοίθβ 6χ δυοίογ ἰδία δίχι Υ. Εἰ οηἶ5, ̓ υχῖα ΧΟΡ ΙΓ 
Οτιρσίπαϊα Ν᾽ αὐοσδηαπι Βοπιθ οὐ ὰπλ αυοδὰ ἰοχίυπι δοσιιγα βϑιπαὰ οὖ δὰ δηλ ββῖιι 
χοουβϑαμ, ουγᾷ οἱ δβἰυάϊο ΘΔ η αν} ΥᾺΝ 1085. 1 ἰρ5ῖα, 1824. ϑνο. 

ΓΗ8 οάἀϊίίου 5 βίογθοι ρα, δῃὰ 18. ὙὉΣΥ ὨΘΔΟΥ ἐχθουίθα. ΤΏΘΓΟ ΔΓῸ ΟΟΡὶ68. Οἡ ζπϊοὶς ΡΔΡΟΓΙ, 
ψιϊοΐὶ ὅτ δὴ ΟΣμδῃθηΐ ἴ0 ΒΥ ᾿ἰῦΓΣΑΓΥ. 

25. Ἢ Παλαια Δαιθηκὴ κατα τοὺς ᾿Βόδομηκοντα. οίιθ Τοβίαπηθπίιτη Οτεοῦτη 
υχία ϑορίυλριπίδ Ιηὐογργοῖθθ, οχ δυοίοσι[αα ϑ΄᾽'χίὶ Θυϊηϊ! Ῥορυῆςοϊθ Μαχίμιὶ 
φραπαπι, χα ΘΧΘΙΡΙΑΓ ΟΥ̓ 816 Υ᾽ δἰἰοαπυπ : πὰπο ἄσησο γοοορπηὶζαπ), δοοῦσα- 
15581Π16 ΘΧΡΓΘΒθυ πη, 8 ΠΟΥΠΊΔλ γ᾽ υἱσδαίδθ ν γβ 0 }}}8. αἰϑιϊποία τ, οὐαὶ 1μαἰπα ΤΎΔη8Β- 
Ἰλίίοπε, Απἰμηδάνογβίοηϊ θα, οὐ Ομ ρ] οι ΘΠ 118 εχ 8118 τηϑη βου ρί18, οαγᾶ οὐ βίο 
Ζ. Ν. δάσεβ. Ῥαυίϑι 8, 1839. 2 ἰοσηϊβΒ. [πῃρογῖδὶ ὅνο. 
Α Ὀοδυ Ὁ} Υ ῥτγϊπιοὰ οδἀϊἴοπ ἔγοπι [Π6 ᾿γο88 οὐ Μεββγβ. ΕἸττηὶη Ὠϊάοῖ. ΤῸ οἀϊΐοτ, [π 6 δυῦδό 

δαροῦ, ἢδ48 ργουςοὰ δὴ οαἀϊίοη οὗἁὨἨὨ {π6 Ξαερτυαρὶπὶ Ὑογαίοη, αὐγαηροὰ ἀροη {πὸ [Ὁ] ον ἵηρ; ρΙΔῃ ; 
Υ]Ζ. 1. Το ασεοκ ἰοχί οΥ̓͂ τπὸ δίχα Εαἀϊπ οι Ῥ]18Ππ6ἀ δὲ Εοπια ἰπ 1580, ννὶς ἢ Ῥτγοίδβ8658 ἴὸ 
ἜΧΒΣΟἷ {πὸ ἰοχὶ οἵ ἴΠ6 Ὑ διίοδη πιδηϑοτῖρί, 18 ρυίηϊοα τν ἢ Βογαρυϊου 8 δος ΌΓΔΟΥ, ΤΥ̓ΡΟσταρίοαὶ 
ΟΥΤΟΥ͂Β, ΟΥ̓ σΟΌΓΒ6, Ὀδΐῃρ σογτοοίοα, ΤῸ {Πἰ9 ἰοχί ἰ8 δἀαεὰ 4 ]ἰ1ογᾺ] 1, δἰΐῃ νογβίοη : ---- 2, ΤῊΘ 
οἰἸ48Π)8 ἰῃ ἴμ6 δ χίϊηθ 1" ἴοΠ ἀγα βυρρ θὰ δὲ {Π6 [οοἱ οὗ ἴπ6 ραζοβ ποτα ἴδον οσσυγ, ἔγοπι [ἢ 9 
Αἰοχαπάτίδη τηδηυβογρὶ ἰπ ἐμ6 Βτίεἶἰ8 Μάβοατι, νι μος (Μ. δάροῦ βίδίοϑ) ἢδ5 Ὀδεη οοἸ]αἰοὰ 
νογθδτπι Γπγουρῥιουΐ ἔογ {μ18 ρΡΌΓΡΟΒΟ :-- ὃ. ΒΟ {16 ἀτθοκ ἰοχὶ δηὰ 1 δἴϊη νθγϑίοη ἀγὸ αἀἰν! θὰ 
ἱπίο νϑγβθϑ, δοοογάϊηρ ἴὸ 6 1,διπ Υ αυΐχαίο; Ὀυΐ (Π6 ἱῃνεσϑίοηϑ, νυ ἰοὶ ἀτο οὐ ἰγοαυθηΐ οὁςσοιγ- 
τεῆς ἴῃ (86 γαιίοδη πιδη Βογρῖ, ἀγα ποϊρὰ Ὁν ἴπὸ Ἰοίίογβ οὐ ἔπ δ ρμβαῦθοῖ, ὅς ἢ δροογν ΡὨ Δ] 
ὍΟΟΚΒ, ἃ8 ὝΘΓΟ τοὐοοϊοα ΟΥ̓ {Π6 586] Ὁ] ν οἵ Βοιι δα αἰ νΊη68 σοηγεηοά δὲ Ττοηΐ ἴῃ ἴΠ6 51Χχ0Θ 6 ἢ 
σοηταγν, ἀγὸ ὑσὶ θὰ δὲ (Π6 6ὁπὰ οὗἁ {π6 νοΐτιπλε : --- 4. Α8 {Π6 οὐϊίογ σοπίοτηρ  ἰεα {π6 μα ὉΠ αἰ οη 
οὔτΠ6 ΟἹ Τοβίαπιοπί, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 ογάογ ἴῃ ὙΠῖοΝ ἴδ ἀρρΘΑΓΒ ἴῃ ἴῃ 6 ἤαις γυϊραῖο, πα 1188 
ΒΌΡΡ] ἃ ἔγοπι [86 Ηθοῦτγον ἑοχὶ (αἴδγ τΠ.6 πηδηηοῦ δΔἀορίοἀ ἴῃ Οτ κε π᾽ 5 Ηδχδρία) δἰ! [Π6 ρΆ888 168 
ὙΠΟ γα πδηξίηρ, απὰ Ὡς [Π0 ΓΔΕ ΠΟΓΒ ἀηα ΟΙΒΟΓ ἀποίθης δος] οἰ δϑῖσ 8] τυγί ἴθ γβ διίοβδι ἴο ὉθΘ 
ὙΓΔΠΓ Πρ, ἴῃ [86 σοπιποη ϑορίπαρίπι Ὑ γϑίοθ, ὙΠ686 βαρρ] οΠΘὨΑΓΥ ραβϑαροβ (ἡ ΒΟ ΔΓΘ 
δορὰ δὲ 1π6 ἔοοὶ οὗ {πὸ ργαρο, δηά ἀἰν 64 ἰηίο νϑύβοθ τ ἱἢ ἃ ἴ,αἴπ ἰγδηϑ᾽ατίοη,) ἅτ σι γδοίοα 
τοπὶ ἴ6 Βοπιδη βοδο α, ἔγοιι ἴμ6 Οοπιρ] υἱοπβίδη δηὰ ΑἸάϊπο δἀϊ(ἰοηβ, ἔγοπι 116 ἔγαρηιοηβ οὗὅ 
186 ἀτδοῖὶς νουβῖοπΒ οὗ Ααυΐα, Ἐν παπιδο 8, ἀπά Τοοἀοιίοη, πὰ ἔγοτη παπιθγοὺ8 οἴ Γ ΡῈ} 56 ὰ 
απὰ ππρυ } 96 τπηδηπβοσ ρῖ8, ν ἰσ ἢ ἀγα ργοβαγν θὰ ἴῃ (Π6 γον] ΠΠΌγαγν δἵ Ῥατίβ: {Ππ6 νας οὗὨ 
δι οἷ δυρρίοπιθηΐδ νουἹὰ ἤάνα ἀορεπιθα οα ἐπα αἀμίλογε ες οὐ πΒῖο (ΠΟΥ τὸ ὑαβθὰ ; δηᾶ 1808 
ἦι 8 ἃ φτοαῖ ἀδίδοϊ ἔογ ἴμοτὰ ποὶ ὕὉὈ6 δροςϊθοα ἐΠτουδοαῦῖ. 

26. Φογεπῖαθ Ὑ δίθθ, ὃ γογβίοῃθ Φυάεοσγιηλ ΑἸοχδηάγϊπογυα ἃς ΤΟ] ΟΡ πὶ 
δα 



726 Ἐπφίἰδὰ Τταπείαζοηϑ οΥ ἐλε ϑερίμασιπὲ Κεγϑίοπ. 

Τηϊογργοίαη αγοοόγασι οιηθηαίαβ, ὨοιΒαιι6 ΟΥΙΕἰοὶ5 1] υδιγαίαβ ἃ Ο. 1,.. Κροην. 
1 ρδβίο, 1794--1828. 2. νοΪβ. ϑνο. 
Α οοπεϊπαδίίοη οὗὨἩ ἐπ ἢτϑιὶ νοϊπαπιο οὗ (Π|650 ἐΠΠ ποτα οπ8 οὐ Φοτοπιίδἢ 19 σίνϑῃ πῃ Ῥοί( 8 δηά 

Ἐυρογι 5 ϑ.υ) ]}. σα Οοτηπιοηϊδίϊοηαπι ΤΗθο]ορίοδγαπμ. Τἢ686 γα δ Ϊδγ δῃὰ οοπιρ]ειοά ἰῃ 
[[|ὸ βοεοηά νοϊυπη6, ἡ ἰοἢ γ88 ρΌ ἰδ οά ἰη 1828, δίϊοσ [πὸ δαί ῃοτ᾿ 5 ἀδαί, ΌὉῪ αἷ8 δου, Ε. Α. Ὗ. 
ΞΡΟΒἢ, 

[27. Ἡ ΠΑΛΑΙ͂Α ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. ἐκ τοῦ ἐν Μόσχᾷᾳ, 
ἀδείᾳ τῆς ἱερᾶς διοικούσης Συνόδου πασῶν τῶν 'Ρωσσιῶν, ἐκτυπωθέντος ἀρχαίου ᾿Αλεξαν- 
δρινοῦ Κώδηκος, μετατυπωθεῖσα, ΕΥ̓ΔΌΚΙΑ ΜῈΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙ͂Α ΤῊΣ ἼΕΡΑΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂ ΤΗ͂Σ ἝΛΛΑΔΟΣ, ΔΑΠΑΝΗ͂ ΔῈ ΤΗΣ ἘΝ ΑΓΡΑΙΑ, 
ἙΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡῸΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤῊΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΊΔΕΙΑΣ, ἵνα δωρεὰν 
τοῖς ἐκ ἱεροῦ Κλήρον διανέμηται. Αἰἴδοτ8, 1848, 1846, 1849, 1860. 8νο. 4 νοΐ. 
ΤῊ ατοοκ {{|6ὸ οὗ [Πὶ8 οαϊοη ἀοϑουΌ6 5 18 ΠἰΒΌΟΤΥ διά οὐ͵οςῖ: ἰΐ 5. γ6}1} δῃηὰ ἘΜΕΥ͂ ΡΠπίοα, 

δηὰ νογῪ σοπνοηϊοηὶ ἴον τοδάϊηρ. Τὴθ ἐοαγ! νοϊυπιθ σΟη δῖ π8 (16 ΔΡΟΟΥΡΠ δὶ Ὀοοῖα, ὙὮΊΟΝ 
{πὸ Οὐτηπιτῖθο οὗ [π6 ϑοεϊοῖν [0Σ ργοϊιοίίης ΟὨ τί διῖδη Κπὸπον]οάμο ἀϊγοοϊοα ἴο Ὀ0 ϑορατγαίοα, δηά 
πουΐ, 48 ἰῃ πῆϑην δα ἰοη5 οἵ ἰπ6 ΓΟΧΧ.., ἱπίοστηϊ χοὰ πὶ ἢ 1π6 σΔηοηΐς 8] ττὶἰηρσθ. Τὰ δά! ἰοης, 
Ἰιονον οῦ, ἴο ΕΒΙΒΟΓ διὰ 1) 5}16] τ γὰ ποῖ 80 δαεραγαίθα, 85 186 αγϑοῖκς ϑος  ϑϑίδϑιΐοβ ΜΠ ἴοοκ (Π|0 
σἤαγρα οὗἩἨ {π6 ῥυἱπίΐης οὗἨ ἐδ οἀϊτίοη ἀἰά ποὶ υπάοτδίδηα (μδὲ 686 Ῥου 005 ἩΤΕΓῈ ἱπο]υάδοά ἰπ 
[πὸ τορ δῇ! 8, 
Τα δοοίοῖν ἴον Ῥγοπιοίίηρς Ομ τδεδη πον οᾶρο δᾶνθ ΠΟῪ ἐπ Βαπὰ, πηάθυ (116 δαρεγίπίοηά- 

δῆς οὗ [6 ον, Ετοιογίοῖς ΕἸο] 4 (οάϊίον οΥ Ηοπι 68 οὐἨ ΟἈγυβοβίομι) δὴ δαϊείου οὔ {πὸ υχχ., 
ἐπ ν  ϊς 11 ἰθ ἱπεοπάἀοα τῃδὲ 41} οὐ]οοϊίοηδ (ο μὲ8 (οη 180 στοιηά οὗἨ Δροοσυρδδὶ δά ἀϊίοηβ, ὅς.) 
8.4}} 06 (Ἴ}}ν οὐν]αἰϑά. 

[28. γεῖι8 Τοβίδωοηΐατῃ ὅτεοο, Ἰαχία ΟΧῚΧ Τηϊοτργοίθβ. Τοχίααι Υὶ δἰϊοαπυῦι 
Ἀοπιδηαπὶ δπχοπαἀαίϊυ8 οὐἀϊαϊί, ἀγρυπιοπία οἱ ἰοοοβ Νουΐ Τοβίδιηθης! ῬΆΓΔ οἷο 
ποίαν ϊἴ, ομη θη ἰδοιοηΐβ νατοἰαίθπι σοάϊσατα νοὶ 8.158: πιογάτη ΑἸΘχδηαγιηὶ, Ἐρμιγαταηὶ 
ϑγτί, Εὐϊἀογῖοο- Αὐρυβίϑηϊ δ Ὁ) ηχὶδ, Θοπλτη θη δι ΟΠ ΘΊῺ ἸΒαΡΌσΊοἢ) ῥγρίδχία (οη- 
βίης η8 ΤΙΒΟΗΈΝΡΟΒΥΕ. [ω1ρ818, 1860. 2 νοΐϑ8. ϑνο. 

ΤῊΐ8 οἀϊτίοη ἰ8 δι Π οἰοΕἾγ ἀοβογ θοὰ ἴῃ {πὸ Ε11]6: 1158 ἀ ΒΕ σι θη ΐπρ' ἔδαΐασο ἰδ {π6 οοἰ οοίίοη 
οὔ νατίουβ τοδάϊηρ8 ἔγομι βονογαὶ οὗ ἴ1|ὸ τηοϑὲ δηςϊθηΐ Μ8., δα )]οϊποὰ δἱ [ἢ ἔοοι οἵ [88 ρϑζθ. 

αὐ ρα μοὶ οαϊ οι οὗὨ Ῥγοΐδβϑοσ Τἰδοβοηδογῷ παῖ τδ 1815 οὐ 168] ΔρΡρΡΔ γαΐιβ θη]δγροᾶ, βαδ Ὀδθῃ δῆ- 
πουη Ν 

[29. Ἡ Παλαια Διαθηκη κατα τους ἙἘδομηκοντα. ΤΒ6 ατοοκ ϑορίυδρίηι Υ ἀΥβίοη 
οὗἨ 186 ΟἸἹὰ Τοβιίαπιεοηί, δοοουἄϊηρσ ἴο ὑμ6 γ᾽ αἰΐσδα Τρ οη ; πον τῖτὰ {86 ταδὶ 
ϑεοριυαρίης Υ ἐὐβίοη οὐἩ ΠὨδῃΐοὶ (Ἰποϊυϑίηρ ἴ86 Εουτὰ Βοοῖκ οὗ ἴδ Μδοοβῦθθ8), δηἀ 
Δ Ηἰ5ἱοτῖοα] Τηἰγοἀποίίοη. Ἰωμοπάοῃ (Βαχβίογθ). [186].] 

ΤΗΐδ οἀϊτίοῃ ττᾶϑ ργοραγθὰ ἴο πιθοῦ ἴ86 ἀδπιδπὰ ἔογ {πὶ οἵ Ὑργ (Νο. 31. δῦονϑ,, προ μδὰ 
Ῥδβϑοὰ ἱπίο [π9 ἢδηάβ οὔ (86 ρυ] 5 6 γα, ἴογ Βοπὶ (18 γδ8 εχϑουϊθὰ. ϑοδ δά ἱῃ! 0} ΜΕΘ 
Ἰηδὰ6 (88 βροοϊβοὰ ἰῃ [6 .11160) 5 που]ὰ δὰ ὰ ἴο (μ6 1} οὗ [186 τορσίῃίϊ. 

Ἐπριὴ Τταπδίαίοηϑ ΟΥὙ ἰλ6 ,ϑερίμαρίπί Ῥενείοπ. 

1. Το ΟἹὰ σονοπαηΐ, σοϊῃπηοηγ 04]16ἀ ἐπ6 ΟἸιὶ Τοβίατησπί, ἰσαπδ᾽ αἰ ἤτοι {88 
ϑαορίυαρσίηι. ΤῊΟ Νονν Οονοπδηΐ, σομηπΊ ]Υ οΔ]]οἃ {86 Νίενν ᾿Γοβίατηοηὶ, ἐγαηϑί αἰθὰ 
ἔγοπι ἴῃ ατθοκ. ΒΒ Οδυῖεβ ΤΉΟΜΒΟΝ, ἰαΐθ ϑθογθίασυ ἴο (88 Οοηρταββ οὗ [86 
Ὁπἰιοὰ ϑιαῖθβ. ῬὨἸδ 6] ἢ, 1808. 4 γο]8. ϑ8νο. 

2. ΤΠδ Βορίυαρίης Υὶ ἐγβίοῃ οὗ 6 ΟἹά Τοβίαπιθηῦ δοσογάϊησ ἴο ἴδ  αἰίοδη Τεχί, 
τγδηβί αἰθα ἰηΐο Ερ 8: πὶ [86 Ῥυϊποῖμαὶ Ν᾽ αγίουβ Βοδάϊηρσβ οὔἉ ἴδ ΑἸοχδηαΓπθ 
ΟΟΡΥ͂, ἀπά 4 Τ0]6 οὗἩἨ ΟὉοιηραγαῖῖνα ΟΒσοποίοσγ. ΒΥ ϑὶν [αποοῖοῦ Ομασίοϑ [266 
ΒΒΕΝΤΟΝ, Βατὶ. ],ομάοη, 1844. 2). νοΐβ8. ϑνο. 
Α εἷοβα δηὰ δοουγαῖθ ἰγαπϑἰαἰίοη. ΤΏ ἴδ]ο οὗ οοταραγδίϊνο οΠἸΤΟΠΟΪΟΩΣΥ ἰδ οορίοὰ τὶ ἀπο 

δοκηον)οάστηρηϊ, ἕγοι ἴμ0 Βον. Τ. Η, Ἠογῃο. 

[1.1] ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΡ ΟΕΙΟΘΕΝ᾿Β ΗΈΧΑΡΙΔ ΑΝῸ ΤΕΤΈΑΛΡΙΑ. 

1. Ἡοχαρίογυπι Οτϊρθηΐβ αὰα βυρεγδυηῖ. Εχ Μαηυβογριΐβ οἱ οχ 1, γὶβ δὰ 15 
Θγυϊ οὐ Νοιβ 1] υβίχανιῦ 1). Βογπαγάυθβ ἀα Μοντραῦσον. Ασοθάυης Ορυδουΐδ 
αυφάδιι Οτὶροηΐδβ δηθοαοῖδ, οὐ δὰ οδίοο 1,οχίοοη ΗθὈγαίουπι 6χ νοίθσγιτι [πίργργος 
ἐπεοηιδας οοποϊηπδίυχα, ἰἰθιαυ 1,(οχίοοη ατεθοῦπι, οἱ αἰ. Ῥαγίβιῖ8, 1718. 2. ἰϑαιῖ8, 
Ὁ]Ϊο. 
ΤΒο Βοϑὲ οὐ ποπ, ἀΠΒΔΡΡΙΥ͂ ΥΘΓΥ ταγο, οὗ {Π6 Το πιδίἢ8 οὗὨἨ Οὐ ρθη Ἡθχαρὶδβ. Τῇ ἢγβὲ νοἱαπιθ 

ΠΟὨΔίΣ5 ἃ ὙΘΥΥ ΥΔ] 18 016 ΡΓΟΙΣλἑ ΠΑΤΥ ἀϊδαυ δὶ ο οἡ ἴμ6 Ηδῦγον ἰαχὶ, δηὰ οὐ ἴθ ἀἰδαζβοὶ 
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Δηοϊοηΐ Οσθοῖκ νογβί 088 ; ἑοροῖμοῦ τ] ἢ ἃ σπιϊηαΐθ δοσουσοὶ οὗ Οτ ρθη 5 ὈΪ0]104] ἸΔΌΟυΓΕ, δ ἃ 8οΠ6 
ἐποαϊοα ἔγαρπηοϑηΐ8 οὗ Οτίροθη, ὅς. Τὸ [8686 βυσοοοὰ {ῃ6 τοπιαίη8 οὗ {πὸ Ἡοχαρΐδ, ἔγοῦὶ (ἀθηθϑῖ9 
ἴο 16 Βοοῖ οἵ βδ]πὶβ ἱποϊυϑῖνο. Τα βϑοοι μὰ νοϊυπιθ σοπιρΓί868 {πὸ γοϑῦ οἵ ἴ)6 ἤδχαρὶα ἴο ἴἢο 
ὁπὰ οὔ [με ἔποϊνθ ταΐποῦ ργορπμοῖβ, ἑοροίμοῦ ἢ ατοοῖκ δηὰ Ηθῦγον [,οχίσοηβ ἴ0 6 Ηδχαρία. 

2. Ἡεχαρίογατῃ Οτίσθηβ αθ βαροσβαηῦ. Εἰ , ποείβαμπα ᾿Πυϑίγανις Δ. ΕἼ ΟΣ. 
ΒΑΜΒΡΤ. [1 ἰρ8᾽α οὐ ᾿υῦδος, 1769-70. 2. νοΪβ. ϑνο. 

Ῥτγοΐοββοσ ἤδγαι υπδογίοοκ 1118 οἀλίου ἕογ ἐμοϑθ το σουἹὰ ποῖ αἴοτα ἰο ρυτοῦ886 Μοηῖ- 
Αι Οἢ Ἐ πιάση δοδηὶ οὐ ο. Ηθ ἢ 48 οὔλ 6, Δ8 ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂, ἴπ6 ἰγαηϑίδίίοη οἵ (Π6 ἴγαριίθηῖδβ, 
16 ΟΧρΙΔηδιίΐίοι οὗ ̓ ρῖς ὥσλεν ψΟΓὰ8 Θοσυγτίης ἴῃ [μ6 ποίΐο8, Δη ἃ δοπιο βοῃΠο] 84. Ηρ 1185 ἱπιυργονοὰ 
186 διχδηρδηχοηΐ οὗ ἐμ τηδίοσ 818 οοἰ]θοϊθὰ Ὁγ Μοηίέδιοομ, δηὰ 1.85 δή ἀθὰ βοῖηβθ ἔαγ 8 Γ ἔγαρ- 
τη θη οὗἉ Ὁτίροῃ᾽ Β ἤδχαρΐα, ἴγοηι ἃ 1,δρβϑῖς τηδηαβδοσγὶρί, Βαηγαϊζ 88 4180 σί νη ἸηδηΥ δα αἰ ἰἰοη δὶ 
Ὡοῖοθ5, Ψ ΈΣΟΝ ουν  Γ [6 ποῖ αἀἰδι σι! δ 6α ἔγοτῃ [ἢ 086 οὗ ΔΙοη(ζίδαςοη. 6 Ηεοῦγοινν νογάβ 4Γ6 
νοη ἴῃ ἀγροῖς ομαγδοίοσθ. ΤὨΒ οαἀϊίίοη τγᾶ8 βαν γον οὐ ἰοϊβοα ὈΥ ΕἸΘΟΒΟΣ, πὶ ἷ8 ῬΓΙΟΪΒΙΟΠ 68 
6 Ὑογβίοη 08 ατῶς}8, Ὁ. 84. ποῖθ. 
ΤΏ Εταρτηθηίβ οὗ [ἢ 8 νϑγβίοπβ ὈΥ̓͂ Ααυ 16, Τμοοάοίοπ, δπὰ ϑυτητδοῖ 8, οο]]οοἰοἃ ὉγῪ Μοτίῃ 

διιὰ οἴοῦα, διὸ ὑσίηἰο ἰῃ 6 οὐϊοη 5 οὗ (86 ϑοερίυδρί πὶ νογβίοη οχθουϊοα δὲ Εομηθ ἰῃ 1687, δὲ 
Ἐτδηκίοτι ἴῃ 1897, δ [οπάοη ἰῃ 1058, δῇ 1,εἰρδὶς ἰῃ 1697, δηὰ δὲ ΕἼδΏοίκοσ ἴῃ 1709. 

8. Αὐἰπιδάνογβίοηθβ, αυἱδυ8 ΕὙδρτηθηία Ν᾽ ἀγβίοηυπι σεθοδαα ΥΤ. 8 Βοτη. 
ἹΜοηϊιοί]οοηΐο οοἸ]οΐα, 1] δίγαηθαν, οιχθηἀδηξιγ. Αὐοσίοσα 4ο. αοιν. β'ομακ- 
ΞΈΝΒΕΒΑ. ϑϑρθοϊιηΐηδ ἀὰο. 1 ἰρδῖς, 1776-8]. 8νο. 

[1.1 ΑΝΟΤΗΕΒ ΟΒΕΕΕ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

1. Νονα Μογβῖο ἄγβοα Ῥρηϊαίθυοῆὶ, 6χ υπΐοο 5. Μαγοὶ Βι: Ὁ] οίμοορ Οοάϊοα 
Ψεμοίο. ἘαΙαϊ δίᾳιπθ σϑοθηδυῖ ΟἿΡ. ΕἸ ὰ. Αμμον. Ετίδηρα, 1790-91. 8. νο]β. 
ϑνο. 

ῷ. Νονα ψογδῖο τος Ῥγονουὶ γα), Εἰ ς.]65148{18, Οδπίϊοὶ Οδπεοογαπ), ΒΌΤΗΙ, 
ΤὨγοπογαηι, ΤΠ 8Δη16115, οἵ βοϊθοίοσυσα Ῥρηΐξαίθιςδὶ Ἰοσοσυ. Εἂχ υηΐοο 5. Μαγοὶ 
Βιθ]]οίμοος Οοάϊοθ εοηθῖίο σπὸ Ὀυϊπιαμη οσγυίΐία, οὐ ποῖα} 18 1] υδίγαία ἃ Φοδιηθ 
Βαρίϊδία Οάβρᾶχο Ὠ Α;δββα ἀθ ὙΣΏΚΟΙΒΟΝ. Ασροηίοσαῖὶ, 1784. 8νο. 

8 8. ΑΝΟΙΕΝῚ ΟΒΙΕΝΤΑΙ, ΝΈΒΒΙΟΝΒ. 

[1. ΤῊΒ ὅσυβιαο ΨΈΒΔΙΟΣΒ.) 

Το Τεολίίο οὐ" Οἷἱά ϑυγίας ῬογβιοΉ. 

1. ΒΙΌ]14 ϑυγτίδοβ Ὑείοτῖβ οἱ Νονὶ Τβίδιηθηί. Ῥαγίβ᾽18, 1646, 0110. (Τὴ [6 
δ αγ᾽Β Ροϊγρίοιε ΒΙ10]16.) 

ὡ. ΒΙΌΠ16 ϑὅ'δογα Ὑοίοσιβ οἱ Νου; Τοβίδιηθηι. Ἰωοηάϊηϊ, 1667, 0]10ο. (Τὰ Βρ. 
ὙΥ δἰτοπ᾿ 8 Ῥοϊγρίοίῦ ΒΙ0]6.) 

8. Ῥεηίδίουσμυϑ ϑγγίδοο, Ἐχ Ροϊγρίος 8 ΑἸ ρ]ο8η18 ϑντητηδ ἢ οὐϊαϊν ἀδογρῖνβ 
αν! ] ον ιββοη. Ἡοΐᾳ οἱ 1, ἰρϑίε, 1787. ἀϊο. 

ἴῃ δὴ δρροηάϊσχ (6 άϊίοῦ 888 Ἵοοἱ]θοίθὰ νασίουϑ σοϑδάϊηρβ οὗ ἴΠ6 ϑγγίας Ὑογβίου ἔγονμη (ἢ 6 
οοιῃτηθηίαγοδ (ἴῃ [9 ϑγτίας ἰδηρσυδρο) οὗ Ερδγδθια, πὶτι βοῖηο δα ἀϊοηδὶ οὐβογυδίίοπϑ οἵ [18 
ΟἾΤΙ. 

4, οίυβϑ Τεβίαιηθπίστα Ξὐγτίθοθ, οὺ8 ἰδηΐξιιπὶ 1 ἸὈΤῸΒ δἰβίβηβ, ααἱ ἴῃ δηοπα 
Ἡοῦταϊοο μβαροηῖυν, οσάϊμο νοσο, αυοδὰ δοσὶ ρμοΐαῇ, δρυὰ ΘΥΓΟΒ υδἰἰαῦο αἰἰϑροβ (9. 
Τὴ ἀϑὰπὶ ΕοοἸοβῖθ τόσα ΜΔ αΓθηβίι ΠΩ, 7υδ8ὰ ϑυοιοῦδιϊβ ΒΙΡΊΙοΘ τοοορπονυ, δὰ 
δάδιῃ οοὐΐοαπι Μαπυβοσὶρίοσαπι δπιθπάανῦ, οα1α1 ϑατηθθὶ ΜΚῈΕ, ΑΜ. 1ἰηρυώ 
Ασδθϊος δρυὰ Οδη σι ίθηβοθ ῬΧοΐοββοσυ. Ἰωοηάϊηΐ, 1828. 4ϊο. 

ΤὨΪ8 οἀ το τᾶ ῥγϊηΐθὰ πηάογ (6 ραίγομαρμο οὗ πὸ ΟΠ υγο ΜΙ βϑιομασΥ ϑοςοίοίγ, δη δὲ {π6 
ἜΧΡΘηΒβο οὗἩ ἴμο Βτί(ἰ8ῃ δὰ Εοτγοΐχη ΒΙὉ]6 βοςοϊοῖν. ΤὮΓΘΘ τηϑηβογρίϑ πᾶν Ὀδοη οο] αἰ οὰ [0Γ 
1815 οὐϊίου, νἱζ. 1. Τῆο ν᾽ 8 Ὁ]6 πιδηυϑοσὶρῦ ὑτουρμδ ὉΥ ἴ86 [ἰν. τ, Βασμδηλη ἔγοπη Τγανδη- 
οογο ἰπ ἴδ Εδϑδὶ [πάΐοϑ, οοἸ ]αἰθὰ Ὁν Ῥχγοίδβϑϑου ἴ[,00; 2. Αποίϊιοσ τηϑηυϑογρὶ Ὀσοηρίπς ἴο 16 
ΒΕον. Ὧν. Αἄδπὶ Οἷαγκο; δπὰ, 8. ἃ πιδηιϑογρί οὗἩ {86 ϑιγγίδο Ῥοηϊδίθαο ἐουπὰ Ὀγ ΜΓ. (δἴϊεγ- 
ναγάθ Ὀγ.) [.260 ἐπ ἴπ9 [ἀῦτΑΤΥ οὗὁἩ Νονν ΟΟἸ]ερε, Οχίογά. 

ὅ. Νονυθ Τοβίδιηθηίαμ, ϑγτιαςὰ, οὐτ ΑἸΌοΣΙ ὙΡΜΑΆΝΒΤΑΡΙ. (ΥἹΘηπΘ 
Αὐυϑίσίδοεο, 1ὅδὅδὅ.) 410. 
ΤΊ ἢγϑι οαἀϊίοη οὗὨἩ (86 βϑυτίδς Νονν Τεοβίαπιοηΐξ: 18 18 ΨΟΥΥ γᾶσο, ΒΒ Μαγβϑὶι βίδίθβ: {πα 

ἴθ πα 06 οοηδίἀογθὰ ἃ 8 ἃ Ρογΐοοι ραΐίοση οὗ ἴ86 σοπυΐπο Ῥαβΐο, (ΜΙ Ομ δο 8, νο]. 1. ραγὶ 1], 
,. δ37.) τ. Μαβοῖ 88 σίνϑη ἃ ἰοῃς δοςοιπηὶ οὗὨ ἰΐ ἴῃ ἢ͵8. ΒΙ ΠΟΥ θο8 ὅϑογα, ραγὶ 1]. νοὶ. ἱ, Ρρ. 

10---79, ὙΒΟΓΘ ἀγα οορίθϑ, ἀδίοϑα Ὑ͵ἱϑθηδ Αὐδίγίδεα, 1662, 4ϊο. : Ὀπὲ {ΠΟΥ͂ ΔγΘ [86 889 οἀϊ(οη 
ὙΠῚῈ ἃ πον {Π||6- Ῥαρ6. 

8.4 



728 Αποίοπὲ Ογιοηΐαὶ Ῥεγεῖοπε. 

θ. Νοναμι Ἰοπιΐπϊ Νοβίσι 965ὰ Ομγίϑι! Τοβιδιποπίαπ, ΒΚ υτίδοῦπι, οὔπὶ Ὗ ογβίομα 
Τ1,αἰηᾶ ; ουτᾷ οἱ βέυάϊο Φοῦδππῖ8 ΠΕῦΒΡΕΝ οἱ (λγοῖ ϑοθάαν. ἊΑὰἀ οἴποβ οαἀιπϊοποα 
ἀΠ σ πο τοοθηβίζυπι, οἱ ναγ 5 ἰθο οη θυ8, ΠΙΆΚΠΟ Ιδῦογο οο]!οςί8, δΔἀογηδέίυτῃ. 1708. 
ϑοοαηάα θά πἶο 8 πιο πα 18 γορυγσαία. [Ιἀσάυηι Βαίανοτγαμαι, 1717, 4ϊο. 

ΤῊς ἤγβι οἀϊιίοη δρροαγοὰ ἐπ 1708; θα οορίθϑ δα πιοϑὲ οοπιτοη]ν ἴο ὃς τηεῖ τ], Ὀεασίησς 
ἴδε ἀκίς οὗὁἨ 1109. Ἀ41.})86}18 ρὑγοηοῦηοαβ [5 ἴο δ6 “16 τ γὺ Ὀεβὶ οὐ! ἴοη οὗἨὨ [Π6 ϑγτίδς Νοσ 
Τορίδπιθης. Τηα ΨΟΓΥ ἜΧοο]]οοῖ [κχϊσοη, ὙΒὶοἢ 18 δηπεχοὰ ἴο ἱΐ, Ὑ1}} δνὸν γοίδίηῃ 115 νυδῖὶυσ: 
Ὀοΐη». 85 ὧὩΓ 85 πιχεεῖν ἴΠ6 Νον Τοβίαδμγοηϊ, οχῖίγοιη εἶν δοσιγαῖθ δηὰ ςοπιρ]οεῖα, δπὰ βαρ γίπς 
ἐπ 8Β01π6 πιοδϑαγο 6 ρΪδοα οἵ ἃ σοῃσογάδηςο.᾽" ([πιτοὰ. ἴο Ν'εν Ταβῖ. νοἱ. ἰϊ. ρασγί ἱ ρ. 17.) 

[ὅδε δθογ ρ. 261]. νεῖ τοραγά τὸ 115 οαἀϊείου, δηὰ {86 ἕδςῖ (Πδὲ [Π6γὰ 18 ΤΥ πε ἐπι ργεβδίοῃ, 
ὙΠΟ ΘΓ 11 ὑ6 ἀδίοί 1τ08, 1709, ογ 1717. ΤΏς Ββἰδίεπιεηϊ οὐ ἴθ γεργίπιθὰ {1{16- οὔ 1717, 
“δροιηάα 6110 ἃ πηθη6 13 τορυγραῖα, ἰθ ἃ 136 δηὰ πἰιογὶν το 8] δ ἰρ᾽ δἰδίοτηοῃϊ. 6 υπάυο 
ΡΓδίβο ἰδν θη ὃν ΜΊΟ 66} 15 κίνϑη [18 οἀσ οι ἃ πάθη ἩδίοΝ ἰδ 1}} δαρροτίοα Ὀγ ἴ86 ἱπέεγιιδὶ 
ςοηίγδάϊειτοη δηα ἰμοοῃδίβίδηογ οἵ 118 πιοάς οὗ Ἔἀχοσαίίου, 

7. Νυνυ Τοβιδιηθηΐαπι ιυγτίδοὰ, ἀδῆυο ἰΐατα, δίαυο δὰ ἤάθαι (οάϊεουμι 
λαπιιοτγιρίογαπι οπποπἀδίαι. [,οπάϊηϊ, 1816. : 
Α θοδυτ ἢ] οἀϊίοη, ἐχοσοιίοὰ δὲ Π6 ὑγοββ οἵὗ Μίν. Εἰομβαγὰ ΤΥ δὲῖ5, ἴοσ [186 86 οὗ [86 ϑγτίδη 

ΟΠ γβείβη8. ἴῃ [πάϊὰ, Ὀν ὙΒοῖὰ ἰξ 5 βίδίθα ἴο βᾶνθ Ὀθοη τοοοϊνοὰ ὑπ ἴΠ6 αἰπιοδῖ πιυάς, 
Τῆῖ8. οἰ ἰοη νᾶ8 δυρογίηιεηοὰ Ὀγ τὰς ον. ϑδδύλοὶ ἴκθο, Α, Μ, [δὐεγπαγὰβ Ὁ. Ὁ. Ἰδῖς Ῥτο- 
ἴδσβου οὔ Ηδῦγοιν ἴῃ {86 {Ππ᾿νογβὶιγ οἵ Οδινογι ρο. Τῆθ ὄχρϑηβα οἱ [μ6 οαἰτίοι τγ88 ψνοή Ὁν 
6 τ ἢ δηὰ Εοτείμη ΒΙὈὶς βοςίεῖγ. Τίιοτο 18 δη ἰπἰογοϑίϊηρ σοιηπιαπίοδιίίοη ὃν’ τοί. [,536 
ςοηεογπίης [ἢΪ8 οδαϊίοι, ἱῃ Ὀτγ.  αἱν 8 Τσαπϑ αἰΐου οἵ Ηρ 8 [ηἰζοάυστίου ἴο (6 Νονν Τοβί. νοὶ]. 
ἱ, Ρρ. 80θ8---ὅ10. ποίεε. 
ἴθεο ΔΌον 6, Ρ. 262. οΓ δοπιϑ δοοουπὶ οἵ [86 τοϊδίΐοη οἵ 1,368 οἀϊιΐοη ἐο {μαι Ὡς δὰ ὕδοα 

οοπιπιοηςοα ὃν Ὦγ. Βυςῆδηδη. [ἢ ἴδ 6 Βμεείβ οἵ γ. Βυςνδηδη δ οαὐϊξίου (ποἢ 566 1}8 ὨΟΨΟΙ 0 
Πάνο ὕδοη ραῤέϊελεά) ἃ 1,αἰϊπ νϑγαίοη ἰ5 δι Ὁ)οϊποὶ ἴο δδο ρᾶσθ. Ὁ γ. [.βε᾽8 εἀϊίοη οἵ 6 ϑυγίδε 
Νεν Τοϑῖ. νγ8 γεργ πίϑα ἴῃ 8δη}δ᾽ ἰοῦ ἴγ)}06 ἴο δοςοιρδην δἰ5 δἀϊ!τίοη οὔ [Π6 ΟἹ Τοκί. ευργὰ, Νυ. 4. 
ΤῊ ργοοθαΐϊη ἃγὸ ἴ886 ῥγίῃποῖραὶ δα οη8 οὗ μα Οὰ ϑ'γτγίδς ΥἽγϑίοθ. ΕῸΓ 8 τποόγὲ οορίουβ 

δοςζοιηΐ οἵ ἴπ6πὶ, δπὰ οὔ γταγίουϑ οἱ μοῦ δα το 8, 5806 ΒΡ. δ[3Γ58}18 ΣΥΔΏ5ΙΔ(10η οὗ ΜΠΊΘἢ 66115᾽8 [πἰγὸ- 
ἀποιίοη ἴο πε Νονν Ταβίδπιηϊ, νοὶ. 1ϊ. ραγῖ. 1, ὑῃ. 4-18, διὰ ρϑτγὶ ἰϊ. ρῃ. δ86-56 46. ; αἰδοὸ Μίδοςδν 8 
ΒΘ] οίοςα ὅβογα, ρμᾶγὶ ἰϊ. νοὶ]. ἱ. ρρῃ. 71-102. 

[8. Τία ϑγτίδας Νὲνν Τοβίδιθοπί. Ἐβαϊιοὰ Ὁγ ὙΠ ΠΠαπὶ Οβεεένγτευρ. 1 οηάοη, 
1828." Ετρ. ϑνο. (4180 ἰῃ 4ϊο. δῃὰ [0]10, 88 ραγὶ οὗ Βεαρβίον᾽ 8 ΒΟ γρίοι.) 

Τδῖ6 ὀχ ο]]ομΐ οὐϊίίοι ἰδ ἀεδοσί δε δῦονο, ρ. 268. 

ϑιμρρίοπιεηιίς ἰο διε ϑδγγίαο Τεζί. 

Ἰ. Τοχίυβ ϑρογόσυῖ Εἰνδηρο  ογαπι Ὗ Ἔγβίοῃ 8 ̓ πρ οἰ Θγγίδος, ᾿υχία Εἰ οποῖα 
ϑομιδβδἤδπαπι, οοἸ αἴυ8 συπὰ ἀποῦυ5 αυβάοπλ ψοϊαδιὶΒ Οοαα. Μ595. ἴῃ ΒΙΒΙοΙΒοο8 
Βοι]οῖαηα τοροϑι 8; πο πο οὑπὶ (οἀ. Μ|5. Οὐοπιμδηϊαγι! ατορογὶὶ Βαν- Ηθυγαὶ 
1υϊάξηι διἰδογναίο, ἃ ΒΊςαγο ΦΌΝΕ8. Οχουϊ!, α Τγροζταρμθο ΟἸασοπάοηίϊδηο, 1806. 
4ιο. 

Τηΐβ ρυ ]οαιίοη ἰδ. 8 γδυδΌ]Ὲ δυρρίθπιαπὶ ἴο δὴν ϑυγίδο δἀϊίίου; ἴξ (88 ἔττο ὕλο- δἰ πιῖ]θδ οὗ 
16 ϑγυτίδς λ55. οςοἸ]δίθὰ ὉΣ 116 φἀϊῖογ. 

2. ΜΙΟΗΑΕΙ8 (δοδπηΐβ [αν] 185) Οαγε ἰῃ Ὗ ἐγβίομθιι ϑτίδοδτα Αοίασπι Αροβῖο- 
Ἰοοσαπι ; σα Οὐπβθοίδγβ Οτι 8 ἀ6 Ιηάοΐς, Οορηδιοηϊ θυ, εἰ δὰ Υ᾽ ὀγβιοηΐϑ 
ϑγγίδος Νουὶ Επάογβ. Οοίίηρε, 17ὅὅδ. ἀϊο. 

Ι͂λε Οὐγείοπίαπ ϑυγίαο Ῥεγείον. 

()αδίαον Ενδηροϊοτιπι ϑγγίδοδ, τθοθηϑίοπὶβ δπίϊαυ ββίπιββ, δἴσας ἴῃ οοοϊθῃ!6 
δάδυο Ἱαποίξο αυοὰ δαρογοϑὲ : 6 οοάϊςα νου δε βδιπιο ΝΙἐγιθηϑὶ ογαϊς δἴχια νυϊσανὶς 
αυμΠιδίιηυ5 ΟΒΕΤΟΝ, [,οηάϊηϊ, ᾿πηρθη 818 βιιῖ8. 4ῖο. 
Ταβ σψογβίομ δηὰ ἴμε λί8. ἴῃ ψ Β] ἢ ἰξ ἰδ σοπίδἰποά, ἀπὰ {86 ραγίβ οὗ ἐδ6 Οοθροῖὶβ {μδῖὶ δῖὸ 

ἴπεγὸ εχίδῃϊ, ἄγ ἀδβογ θα δῦονϑ, ῃ. 267. [ἰ ἰβ ἴὸ ὑ6 μοροὰ ἐδαὶ Μτ. Οπτοΐοῃ νεῖ! δοοῦ αν 
φοπιρ]εἰθὰ ἰ8 ἰγϑηβί βιίοη ἀπά ογ εἰς 4] ποῖδϑβ, 8ὸ μὲ (ἢ μι] ς αἰίο πιδῪ πὸ Ἰἰοχος δ6 ἀεϊαγοά, 
Το ϑγτίδς ἰοχὶ ἰδ ρυϊηῦθιὶ ἱΏ δ ποὺ]6 Ἐδίγδηροϊο οπαγαςίοσ. 

Τὰε Τλιϊοχοπίαθ ϑυγίας Ῥεγδίοῃ. 

1. ϑαοσοσὰπι Ενδηροϊϊοσαπι ογεῖο ϑγτίαοα ῬἈμΠ]οχοπίδηα, οχσ Οοδά, Μ58. 
ἘΠΑ]εἰαπὶα. ἴῃ ΒΙΒΙοίμοοα ΟΟ]] ορὶὶ Νονὶ Οχοη. τοροβιεῖδ ; πθης Ῥυεϊῦπι οὐϊΐα, οσΌπὶ 
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Ἱπίογργοίαιϊοπο 1,αἰϊηβ δὲ Απποιίβιϊοηϊθυ8 Φοβοραὶ τε. Οχοηὶὶ, α ΤΥΡορταρθθο 
ΟἸαγοηάομίβϑηο, 1778. 22 ἱοταΐβ, 410. 

2. Αοἴμπππι Αροβίοϊογιπι, οὐ ΕἸ βίοϊδυαπι ἔδπὶ Οδίο  ἰσᾶσγιιπὶ απδπὶ ΔΕ] ἸΠΑΓαπι, 
Ψογϑῖίο ϑυγίδοα ῬΗΠΟΧΘηΐΔΠ8.. . . . « - « σὑλ [ΠΙηϊογρτγοίδιίοηο [ναι πὰ οὐ Απηποῖδ- 
τἰοηϊθυ.5 “ο8οριὶ ΤΕ. Οχοηϊὶ, 6 ΤΥΡοστάρηθο (Ἰαγοπαοῃίδηο, 1799. 1808. 2 
Του} 8, 4ϊο. 

[8. 1.48 Η εἰ σο Ενδηροίϊυπι ἀ68 Φοθδηπ68 ϑ.υ τ βοῦ ἴῃ ἩδΥκ ουΒ,8οῦ ον Γ᾽ ογβοίζαην 
πουϑὲ Κα ἰβοθαη Αὐπηουκαησοη γοὴ α. Η. ΒΕΒΝΒΤΕΙΝ. [1 ,οἰρΖίρ, 1868. 8νο.] 

[Το εοτηρίείθ ἴπ6 ϑυγίδο οἀϊιϊοηϑ, 88 σοηίδίηϊηρ πιο Ἰηἰογπηδίίοη χοϊαϊνο ἴο Μ55. δηὰ 
Τοδ ΐηρβ, ἴΠ6 (ὉΠ οτρ οσκ ἀσρϑοῦνοθ Βροοὶα]ὶ τηρηϊΐοι : Διουὶ 7Εεκίαπιενιέϊ Ῥεγδίοπες διυτίαεα 
δἰπιρίεΣ, Ῥλϊοχεπίαπα εἰ Ηἱεγοφοϊνπιϊίαπα. έπιιο ἐσαπιϊπαία εἰ αὐ πώεπι εοαΐσιτπ πιαππ δεγὶρ- 
ἑογίπ δἰ ἰϊοίλεοσαγαπι Ῥαξίοαπα, «πρείϊοα, “δεεπιαπίαπα, Δ1εὐΐοεα, ᾿εσὶα αἰϊαγμπιηιο, πουὶς οὐ- 
δεγοαζιοπίδιε αἰφμε ἰαδιιϊὶς ἀγὸ ἱποὶεὶς ἐἱμείγαία, ἃ ὅ. α. ΟἈτ. ΑΡτξα. Ηΐηΐθ, 1189. 410. 

ΤῬυγέϊοπα αὐαρα ἰο ἐλα Τεδλίίο. 

[1. Αροοδῖγρϑῖβ ϑϑηοῦὶ Φοβαηηἷθ ἐχ Μαπυβογῖρίο οχοτλρί τὶ ἃ ΒΙ ]] οἰ μθοῖ ΟἿΑΥ 55. 
Ψ γι ΦΖοβερὶ! ϑοαι ρος ἀδργοπιρίο, Εαϊΐα ομαγδοίογα ὅγτο οὖ ΕὌγεο, ουπὶ Ὑ ἜΓΒΙοΠ6 
1,ατϊηὰ οἱ Νοιῖθ, Οροσὰ οὐ διυᾶϊο 1ψυἀονϊοὶ ἀα θιΕυ. 1υρσάμπὶ Βαίανοσγυμ, 1627. 
άϊο. 

2. Ἐρἰβίοϊς Θυδίυον, Ρειϊγὶ βεουπάδ, “ΟΠ δμηΐβ βοοηᾶα οἵ ἰογίϊα, οὐ πα, ρα στ 8 
7 Δοο Ὁ ὑπα, 6χ οοἰΘὈοστίτα ΒΙΒ]Π]οὐμαοο Βοἀ]εΐδηθ ΟΧχοη θη818 ΜΙ 5. ΘΧ θα ΙΓ 0 
τ πιὰπη ἀδρτγοιηρίξο, οὖ ομαγδοίοστ Ηθῦγθο, γ᾽ ἐγϑίομα 1, ϑιηᾶ, ποιίίδαα ἀυ!αβάαπὶ 

1ηβαηῖίς, Ορογὰ οὐ διυάϊο Ἐάνναγὰὶ Ῥοοοσκὲ, Απρ]-ΟΧομπίθηϑ8. [υυράσπι 
Βαίδνογαμ, 1690. 410. 

ΤΒο ἰοχί οὗ ἴΠ686 οἰ] οη8 18 ἀοϑογ θα ἀῦονο, ΡΡ. 280. δηά 278. Τῆιθβ86 ρογίϊοῃϑ πότ δα ἰδ 
(ο οοπιρίείε 10 Ῥεδῃϊῖο Νοὸν Ταοβί. ἴῃ 1,6 δαγἘβ δηὴ ΥΥ δου Β Ῥοϊυριοιίβ, δῃὰ ἴῃ βϑιιθϑοαποηξ 
ϑαἑτίοῃϑ: ὑΠ0 τοδά Γ χηυϑὺ ὈΘΔΙ ἴῃ ταὶπὰ (μα΄ [ΠΟΥ ἔογηλ πὸ Ῥαγέ ΤΟΔΙῪ οὗὁἩ ἐμεῦ γοσζβίοηῃ. 

Τὴθ ϑδυγίας Ἡοχαρίαν' Ῥογδίοπ. 

1. ϑρεβοίπηθῃ ᾿ποάϊίω οὐ Ἡεχδρίαγὶβ ΒΙ] ογαπι Υ ἐγϑίοηἱϑ, ϑὅυτο- Εϑίγδησμοῖα, οὰπὶ 
ΒΙΆΡΙΙΟΙ δία αἰγυβαιο ΤΟὨΔΌυ8, ἄτεοο οὐ Ηθῦγϑο, Π“0]} τ οὰπὶ ἀυμὶϊοὶ [ματυᾶ 
ψουβίοηο οὗ ποῖϊ8. ΕΑ, δὸ ἀϊαυγ θα τὰ ἀ6 σαυἰββίηο οοάϊοα Ἀπ δγοβίαπο, υη46 11πὰ 
Βδυδβίμτῃ 6ϑ, ρΓεοτα δύ } οΔηη68 Βοση. ἂς οβϑι. Ῥάασγιῃφ, 1778. ὅγνο. 

ΤΙΐδ ἐΡΟ Τ ΟΣ ΘΟΠ 8158 οὗ [86 ἢγβι ρβ84] ρῥυὶπιθα ἴῃ βὶχ οοϊαπιη8. ἢ ἢγβὶ σοηϊδίη9 [89 Οτοαὶς 
ἰοχὶ οἵ ἰδ6 ϑορίυδρίηι ; ἴ86 δοεοοηά, ἴα ὅγγο- βίιγδηρεῖο ἴοχὲ; {π6 ἰμϊτὰ, [Π6 1,αἰΐη ἰοχὶ ἰγδι}8- 
Ἰαϊοὰ ἔγοπι (}Π|6 δερίαδρίηϊ ; 86 ἔοιγί, (Π6 ΗφΌτον ἴοχῖ; [89 ἢ, 16 Τεδλίίο ογ ΟἹ ὅὄγγιδο 
ἴοχὶ δῦονϑ ποίϊςθα ; δηικ ἢ βἰ χίη, ἴπ6 1,διη ἰοχὶ τγαηβ᾽ δια ἔγουιῃ 1118 Ἰα ΟΥ γογβί οΏ. 

2. 1Π1Όγὶ 1. Βορσὰπὶ ϑυγο- Ἡθρίδρ!ασβ ϑρθοίωοθ 6 Μαπυδογρίο Ῥασ᾽ βι θηβὶ 
ϑυτῖδοα οὐϊαϊῦ, ἰοχίατη Ὑ᾽ δγβίοη!β Αἰδχαπάσγίηθ Ηθχαρίασοπι τοϑεϊταϊῦ, ποιίϑααθ 
1] υϑίχανὶῦ Φοδηηοβ (οάοϊοάυ8 Η Α888. “768, 1782. 8νο. 

8. Οοάοχ ϑγτίδοο- Ποχαρ  α 8 Απιθγοβίδηο- Μϑα]ο θη 518 δαϊαβ, οὐ 1, {1Π6 Ὑ Υβα8, 
8 Μεαίίβαο ΝΌΒΒΕΒα. ]οπάϊηϊ (ἀοίδοταπ,, 1787. 4ϊο. 

ΤΙΐδ νοσὶς οοηδίη8 [86 ργορβϑοῖθϑ οὗ Φοσγοχηίδηῃ δηὰ ἘΖζοκίοὶ, 

4, ἸΔπῖ6] βοοιπάυμῃ οἀϊίοποιλ ΠΧ ]ηϊογργοίμιη, οχ Του ρ}18 ἀδβαπηρίαπι. 
Ἐχ οοὐϊοο ϑγτο- ΕΒίγδηρβοῖο ΒΙΒ] οὐ Βα οθ Απιθγοβίδηε ϑυσίδοθ βαΐαῖι, [μαϊιηα νοσιυῦ, 
ῥγίδιίοπα ποίίβαπο 1]υδίχανῦ, ΟἌγοΐυβ Βυασατυβ. Μοιιοϊδηὶ, 1788. Διο. 

ὅ. Οὐτῶ ΗδχΆρίδγοβ ἴῃ Φοῦυπι, α Οοάϊος ϑγγίδοο- Πθχ αρίασὶ Απιρτοβίο- Μ ϑαϊο- 
Ιδηθηδὶ. βου ρβὶῦ Ηδησίουϑ ΜΙΡΡΕΣΌΟΒΡΕ. σαι ϑίαν, 1817. 4ϊο. 

6. Ῥβαϊμηὶ, βοουπάπτη οαϊ ἰοηθλ 1ΧΧ Τηϊογργοΐιη, αὰ0Ὸ8 ὁχ οοᾶϊοα ὅγγο- 
ἘΣΌΓΔΉσ 61. ΒΙ Ὁ] οὐ μθο δ Απιγοβίδηςβ ϑ υγδοὸ ᾿ρυ! τ θηάο8 συγανὶῖ, 1.8ὲπ6 γοσι, 
ποίίβαιια οΥΙ]ςἾ8 }Πδῖγαν!ς, άγοὶυ8 Βυσατυβ. Μοαϊοϊδηὶ, 1820. 4ϊο. 

7. Οοάοχ ϑγγίδοο- ΗΠ βχδρ]αγίβ 106. υδγίυδ Βδρυι, ἃ οοάϊοα Ῥαγίβιθηϑὶ : [88188,.ὄ 
ἀυοάθδοϊῃ Ῥτορμοῖθθ Μϊηοτοθ, Ῥγονοσγθῖα, Ψοῦυβ, δηίίουπη Οδπίϊοογαα, ΤὨνθηΪ, 
Ἐ οοἰοϑιαϑίθϑ, α Οοάΐϊοα Μράιϊοϊδμοηβὶ. ἘΠ ϊὺ οὐ οοιμτηθηίαν 8 11 πδίγανὶὶ Ἡρησίουβ 
ΨΜΙΡΨΡΕΙΡΟΕΡΕ. Βοχο]ηὶ, 1886. 2. ἰοπιῖ8. 4ῖο. 
ΤΏ τε ρασγί οὔ γοϊστηο οὗἉ [818 τηοϑὶ ν δ] Δ ΌΪ6 ποσὶ οοπίαίη8 {πΠ6 ϑιγτίας ἰοχῦ ; {(Π6 δοοοηά, (Π9 

οσ ἶσα] σοππ ΔΓ οὗ [860 Ἰοαγποα δαϊῖϊοῦ. ΕῸΣ ἃ οὐεὶσαὶ δοοουης οὗ γχ. ΜΙΔάοΙ ἀοΥΡΓ 5. οΥΚ, 
866 [26 ΦοΌΓΩΔΙ ἀ65 δανδηϑ, ὅ.}6ϊ 1887, ρΡ. 422.-427. 

[Μαβίυβ᾽Β δαϊτοη οὗἩ Φοβαδ οοπίαἱ 8 τοδάΐηρ 8 ἴγοπὶ ἃ ϑυτο Ποχαρίαν δ. ΠΟῪ Ἰοβέ : ---ο Υ Γ 
τοῦς οὗ [15 Ὑϑγβίοῃ ταὶς Ὀ6 γοϑίογοα Ὁγ {Ππ6 δἰὰ οὔ πὸ Νετίδη Μ 55. ἰῃ 186 ΒΕἶδὲ Μυβουπι ἢ 



780 Αἠποϊεπέ Ογὶοπέαϊ Κεογ ΣΉ. 

[1.1 ΤῊΞ Αβδβιο ΨΈΒΒΙΟΝ. 

1. ΒΙΡΠ16 Αταδίοα Ὑειοσὶβ οἱ Νονὶ Τοβίδιηθης. αγὶβιῖβ, 1645. (0110. (1 ἴκ 
74γ᾽8 Ῥοϊγρ]οιί ἀνοῦ 

2, ΒΙΌ] 14 Αταδίςα Ν᾽ οἰοσίβ οἱ Νονυὶ Τοδϑίδσηθειϊ. 1,οηάϊηϊ, 1667. {01]10. (1 Βρ. 
ΥΔΙιοη 8 Ροϊγρίοίις ΒΙ0]6.) 

8. ΒΙ0]14 ϑδογα Ασυαθῖοα, ὅ'δογε ΟΟΏ στρ 015 ἀ6 Ῥγορασαπάλ ΕἾ ἀδ ἦπδβδι οἀϊ δ 
πη αϑὰπὶ ΕΟ δβίασαπι ΟΥ θη δ] πὶ; 8.18 ἃ ορίομα ἘΙ 118 1,δθηἶθ Ὑυ ραί!5. 
Ἰϊομια,, 1672. 8. Του], {Ὁ]10. 

ΤΙηΐθ δἀϊοη τᾶ ρου] |886ὰ υηᾶοῦ {86 ᾿πϑροοίΐοη οὗὨ ϑεγρίυ Ηϊδῖαθ, [86 Ἐοπυϑι! Βίβδορ οἵ 
᾿διηδϑοι5, [1 16 ἰῃ Αγαῦϊς δπά 1,διΐη. “Βυὶ ἰΐ ἰδ οὗὅἩ Ὡ0 186, ΕἸ ΓΠοΓ ἴο ἃ οΥἿ τῇς ΟΓ δὴ δχροδβίίοῦ 
οὗ ἊΝ Νοῖν Ταεϑίδπιοηΐ, ὑδίηρ, αἰϊογοὰ ἔγοπλ (86 1,6ἴ1π Ὑοτγαβίοη." (Μ|ςἢδο] 18, νοὶ]. 1ΐ, ῥαγὶ ἱ 
Ρ. 98. 

4. Τα ἜΝ Β10]6, οοπίαἰπίπρς {86 ΟἹΪὰ δὰ Νενν Ταβίδεηθηςβ ἴῃ (π6 Αγδδίς 
Πϑησυασο. Νονοδβί 6- ροη-ΤΎΠΟ, 1811. ἀϊο. 

Ὑψεῖνθ οορίε5 οὗ (88. Ὀθαυ ΠΥ ἐχοοαίοα οἀϊίοη ογο ῥχίηϊθά ἴῃ }Αγρθ [Ὁ]10 [0Γ Ῥγεβθηίδ: 
οὁη6 οἵ {πμ686 18 ἀσροΞίίοα ἰῃ [86 Β ει ἰϑ ΔΙ αϑθ 01}, 

ὅδ. Νονυπι Ὦ. Ν. ὅοδὰ ΟΒτιδιῖ Ὑδβίαηιοπίαπι, Αταδῖοθ, ἐσ ΒΡ] οἰμθοα 1,εἰΔεπεὶ; 
οἀοπία Τβοπια ἘπΡενιο. [Ι͂ἢ Τυρορταρδῖα Ετροηΐδπα Σϊησυδγαπι ΟΥἰ θη ίδἰΐαμι. 
[υυρσάππηὶ Βαίανογιπ) Απμο 1616. 40. 

Ετροαίυδ μυὺ ]! ηεὰ εΠ|6 οὐἑκίοι οἵὗἨ (πΠ6 Ατγδδὶς Νον Τεδίδιμϑηίς, ἔγοπι ἃ τωδηυβογὶρὲ δ᾽ ἴο ὃὲ 
Ὑτὶ τ(6η Α. Ὁ. 1842, ἴῃ {Π6 το βίο γΥ οἵ 8ι. Φοδη, ἱπ (Π0 ἀοθοσὶ οὐ ΤὨρθαϊδ: μο [)48 οορίοὐ δ15 
πη βοΥρὺ Ὑ}0Π δίηρυϊαῦ δοουγϑον, οὐ ΤΠ ΘΓΟ ἐθογα δρροαγοά ἴο ὃ6 ΤῊ ΠῚ 3 |Γ 8] ΟΓΓΟΓΒ, 
ΠΟ 8618 Βα γ 8 (δὶ (π18 18 [Π|6 πιοβὲ οἱορσαηΐ, ἔπ ζα], δηὰ σοηιίπο οἀϊίοη οὗ {μ6 Αταῦὶς νογβίοῦ, 
θυῖ τ 15. ἀπίογίηδίοΥ σοσῪ ἀἰβῖοσυ]ς ἰο Ὀ6 ρΡγοουτοά, 

6. Νονυτὰ Τ᾽ οβίδιηοηΐαι Αταῦίοσι. ]νομάϊηϊ, 1727. 410, 

Τρΐβ οἀϊκίοη, ν᾿ ῃΐο οοπαίδιοα οὐἩ ἴδῃ (πουδαπὰ οορίοδ, γᾶ Ὀχϊῃϊοά αἱ (86 Ἵχροῆβὲ οἵ (δὲ 
ΒοΟΙοΙν ἕοτ ργοπγοίίηρ ΟΠ τβιίδη πουν]οᾶρο, ἔογ (86 υ86 οὗὨ {πὸ ΟΠ τ διίαπϑ ἰπ ΑβἰδΔ. 109 0,815 
8 (πο ταχὶ οὗἨ (86 Ῥαγίϑ δπὰ 1ωοπάοη Ροϊυρίοιῖβ: δὰ: {μ6 οαΐΐοτν, ϑοϊοπιοπ Νερτί, μ85 δἰ ἰεγοὰ 1 
ἴῃ ἴ[Πο88 ραβθαρθθ ΒΟ ὙΔΓΙῪ ἤτοι (6 τοδάϊηρς οὐἨ οὐγ ργοϑοηΐ Οὔθαῖ ἰοχῖ. [0 15 ἰδεγαίοτο αἵ 
ὯΟ 186 οἰἴποῦ ἐπ {86 οΥ Εἰς 81 ΟΥ ἱῃξογργαίδιίοῃ οὗ 6 Νονν Τοϑίδηιθηῖ. 

" . Ουδίυον Εὐνδηρο]ία, Ασαδίος, Εομλα, 6 ΤΥρορταρ ιΐα Μοάϊςοαβ. Βοαιβ, 169]. 
0110. 
“ ΤῊΐ8 οἀϊιίοη νεδβ ῥσίη θὰ δἱ Εοτηθ ἱπ 1690 δηὰ 1691 ἰη (6 Μοάΐϊοθδη ρει πιίμρ-βοῦθε: 490 

βίἰαπάβ ου {ἢ 6 ΤΑΝ ἡνδν 1591 ἴῃ 16 δαθϑοτίριίοη : ἴ0 δυπιθ οὗ 1Π8 σορίο8 ἰ8 δπποχϑὰ δ [ἴῃ 
ἐγαπβἰδιίοη." (Μίεδδ6}18.) ΤῊΪΐ8 νοσγβίοῃ ἰβ ἀδϑογί θὰ δῦονθ, ὑῃ. 824, 826. Τῆθ Βοπιδὰ οἱ" 
ἰἰοπ οὗὨἩ {πὸ Εουγ ο8ρ6 18. γγᾶβ σοργμϊθα, τ δοθῆ σΟΓΓΘΟ ΟΠ 8, ἰπ τμ6 Ῥαγίβ Ροϊυριοιί, δοὶ 
Αβδίαν ὙΠ ὙΘΓΥ ΠΟΙΔΘΓΟΙ8 ΘΟΓΓΘΟΙΟΠ8, ἔγοῖλ τῃδηυδογρί8 ὈΥ Βίϑθορ γ δϊίοη, ἱπ 189 

οἰν χιοί!. ; 
ΠΝ τοτΘ ραγίίου δῦ δοοουηΐδ οὗ ἐδ 6 ῥχοσδάϊηρ, δηὰ οἵ οἵμβογ δάϊξίομβ οὗ {1:6 Ασαδὶς Ὑ᾽ογβίοῃϑ οἵ 

{6 ΟΙά ἀπὰ Νονν Τοδίαμπιθηί, οἵγ οὔ ἀδίδοιιϑὰ ροσγίοπβ ἱμογθοῦ, [89 σον ἰ8 γοίεσγοὰ 10 Μαβολ, 
τὶ ἱϊ. νοὶ. ἱ, ρρ. 110--189.; Μ|ὶςἢ86}18᾽8 [πἰτοἀποιίοη, νοὶ. ἰ,. ρατί ἱ. ρρ. 84-94.; βοβπυτεῖϑ 

δινΠοίμοοα Ανανια, ΡΡ. 889-.397.; δοὰ Ηυρ᾽ 5 [ηἰτοἀυςίοι, τοῦ, ἱ. δὲ 106---112. 

8. Οοπιπιοηίαϊίο ΟΥ ἶσα, Ἔχ αἰ θθη8 6 ΒΙ Ὁ] οἴμοοα Οχοηϊθηβὶ Βοάϊοίαπα ϑρεοϊαιϊπα 
Μουβίοηαιη Ῥαπίδύθι οι βαρῖθπι ΑσδὈϊοαγυῦ), ποηάσαλ οἀϊδγαπι, ουσὰ ΟὐΒβογυδίιοι" 
"υβ8. ϑογίρϑβιῦ Ηθωσίουβ Εἰθοσμβαγάιυθ ἀοί!οῦ Ῥαυσῦθϑ. Φοπε, 1789. 8ὅνο. 

[1.1.1] ΤῊΣ ῬΕΒδΙΟ ὙΈΕΒΒΙΟΝ. 

1. Ῥεπίδίθμοι! Ψογοῖο Ῥεγβίοα, ἱπίογργοία ϑδοοῦο 8|19 Φοβερὰ ὙΤάγοβ, δέ 
Τανβοηδὶ, δια ἄθθο. Οομβίδηςποροὶ!, 1646. ΕῸ]Ϊο. 

Τονΐϑ οΧΊ του τὰγο οὐ ἴοι, τ Βοἢ 18 ῥτϊπέθα τῦῖιἢ Ἠεῦτον ἔγραδ, ἀπὰ δοοοταραπὶθά ἘΠῚ ΠῚ 
Ηδουτενν ἰοχὶ, ἰδ τοργίηιθὰ ἰπ (ὴ6 Του γο]απιο οἵ ἐπ Ιψοπάοι Ῥοϊγρίοί, τὶ Ῥεσαίδῃ οβαγβο 
δηὰ ἃ ],δἴλη ἰγδηδίδιίοῃ. 

2. ιιδίαον Ενδηραιίοσυμα Ποοιαΐπὶ ποβέγὶ Φ68ὰ Ομ τβιὶ Ὑ ογδῖο Ῥουβιοϑ ἘΥΠΑΟΙΝ 
οἱ Αταῦίσαιῃ βυιαν ϑϑιαα σοι θηϑ: δὰ υογὺβ οἱ τηθηΐθῃ ατεοὶ Τοχιὶδ παειμεην 
νοηιιβῖθ σοποϊπηδία . . .. ΡδΡ Αὐγδβαυπι Τ πευοουμ. [μοπάϊηὶ, 1667. ἔο εἰ: 

8. Εναηρο!α Θυδίυον Ῥεγϑιοὰ, Ἰηίοτρτγοῖα ϑγπιοηθ Εἰ, ΦοθθρᾺ Τρυτίμρηδὶ, δεν 
οοάϊοραι Ῥοοοοκίαπαπη, οὐ ᾽ογϑίοπα 1 εἴπ ϑαπιι6}18 ΟἸογὶοὶ. Ἱμοπάϊη, 1θν!- 
Εο]ο. (1π τς {1} νοϊυμμο οὗ Βρ. ΝΥ ΔΙ ἴοη 8 Ροϊ γροῦῦ Β10]6.) 



ΖΕ γυρέϊαῃ Ῥογδίοηϑ. 781] 

[1ν.1 ΤῊΒ Ζθουρτιαν ΨΕΒΒΙΟΝΒ. 

Δεριρλιίίο, οὐ Ἰϊαίοοί 9 Τοιοεν Ἐρνυρί. 

Ἰ. Θυΐπαυθ 1 ἴδ τγὶ Μογδὶβ Ῥγορβείβ ἴῃ Τυΐϊηρια ΖΕργρίίδοα. Εχ ΜΆ8,. Ὑαϊίοδηο, 
ἜἘΠΡΕΠΡ εὐ Βοαϊοίδῃμο ἐἀδβογ ρβὶί, δο 1μαϊϊμα νους Πανὶ ἃ ήκινβ. Ιοπάϊηὶ, 
178]. Δϊο. 

2. Ῥραϊοσίαπι Οορίϊοο- Αταίσαμι. Βόηθα, 1744. ἀ4ο. 
8. Ῥραϊτοσίυμπι ΑἸοχδηγίπαμι Οορίϊοο- Αταθίσαπι. οπιβ, 1749. ἀ4ϊο. 
Βοῖβ 1μι680 οαἰ ἰοηΒ οὗ {π6 Οορίίς ΑΙ ΟΓ ἡνοτο ργίηἰ θὰ δὲ ἐμ ὄχρθηῆβο οὗ ἔπ Οοηρτοραίίοη ἀθ 

Ρτοραρδηάδ Εἰὰθ αἱ Εομιθ, ἴον ἔμ6 Ὀεποᾶὶ οἵ [86 ἔυκες Ομ γϑιαπηϑ ἰη ἔπγρί. Το Αταῦυὶς γοῦ- 
δίοῃ ἰ8 ρἰδεθὰ Ὀγ [86 Βἰ49 οὗ (86 Οοριίς ἰεχί. 

4, Ῥβαϊασίαπη Οορίϊοο, δὰ σοήϊοσιτλ βάοπὶ σϑοθηβι; [,οοίοη18 ναγϊοἰαΐοιῃ οἱ 
Ῥβαϊπιοϑ Αροσγυρδβοβ ϑδ'δμίἀϊοᾷ Ὠ)]αἰθοίο σοηβοσρίοβ, ἃς ρεϊιθαα ἃ ἃ. Ο. ΥΥ οἰάϊο 
βἀϊοβ, δ )θοὶν ἷ Ι, ἸΡΕΙΕπ. Βογο]ηὶ, 1887. ὅνο. 

ὅ. Ῥβαϊζδγίαηι 'π ἀἰαἰοοίαπι (ορίϊοθ ΐηρσιιο ΜοιηρΒ ἴοσαπὶ ἰγαπβαΐαπι, ὦ δά θη 
ἰστίατῃ σοάϊοαμι Μ585. Βαορί ΒΙΌΙοΙΘ τ Βογο ἤθη 81», ἰμηΐοῦ 86 οὔ σὰ ΤΚΙΪ οἱ 
ΤᾺ Θ]οΥΣ ΠΙὈσῖ8, προθομ οὑπὶ ατεβοῖθ ΑἸεχαηάγίηὶ σοάϊοῖβ δο γαϊοδη! ΠΟ Ὀγαϊοἰβαιθ 
ῬΑ] 15, οοιηραγαίογσα . ΕἸ", ποίίβαια οὐἱοἰςῖβ οὔ στγδιημλδίϊοῖβ ἐπβίγαχὶι, Μ. α. 
ΒΟΗΜΑΞΒΤΖΕ. [,|ρεῖς, 1844. 4ιϊο. 

6. ϑυυοάεοίπι Ῥτορμοίαγυμα 1[ἰῦτοβ, ἴῃ Τΐησυδα Ζργρίίδοα, συΐσο Οορίίοα βθὰ 
Μοιρ]οα, οχ Μαπηυβογὶρίο ῬΑΥΙ βίο μὲ ἀθϑοσιρίοθ δὲ οὰὐπὶ Μαπυδβογρίο Φ“ο δ ηη 8 
1,66, Φ. Ο. Ὦ. ςοἸ]αίοβ, [ψΔη6 οαἸἀ 1 ΗρητίουβΒ ΤΆτΤτΑΜ, Α.Δῖ. Οχοηὶ!, 1886. 8νο. 

7. Νονυπν Τοβιαπιοπίυτη Ζσγρδουτ), νυϊσο Οοριίοιπ), οχ Μ855. Βοαϊ]οίδηϊβ 
ἀρβογιρβιῦ, οατὰ Ν᾽ δἰἰςδη 8 οὐ ΑΓΒ: Θη δι θυ. ςοπ ας, οὐ ἰὼ δ υϊη ΘουλοΘ πὶ Ο0Π- 
νογιϊ αν συ κινα. ΟΧχοηῖ!, 1716. ἀϊῖο. 

[ΤῊ8 νᾶϑ {86 ὅτϑί οἀὐώοη οὗἩ 1μ6 ΜοιρΒς Ν ον Τοβίδπγθηϊ : {Π6 οἱ ΠΟΥ τγδ8 οὐ Εἰς θὰ τ 1ἢ 
ΒΟΛΟΓΥ ὈΥ ὮΪ8 ΠΟΙ ΘΠΊΡΟΓΙΑΓΘΘ, δηἀ 4150 ὈΥ ἴπ6 τόσα σοοοηΐ ἰαῦουγοῦ ἐπ 6 βαπιθ ἢ 6}, 
ϑεηναγῖΖζο. 'ΓὨΪ8 δαἀϊίοη οὗὨ ΝΥ Κι ἢ9 Β66Π|8 ἤθνοῦ ἴοὸ αν μδὰ τοῦθ ὑπ 8ῃ ἃ ὙΟΓΥ ἰἰπιϊοα εἰτοι-΄ 
Ἰαϊίοπ : [88 ἐπ ργοβϑίου ἰ5 βίαι θὰ ἴο 'ἰᾶνὸ Ὀθθῃ ἃ ΨΟΓΥ͂ 518}} οἤθ, δῃηὰ ἔννεῖνθ νϑᾶγβ ἀρὸ ὈῪ ζῶυ (ἢ 9 
Ἰαγχοῦ παπιῦοτ οὗ (Π6 οΟρ΄68 ὝΘΓΘ Σου] δἰ πἰῃρ [ἢ Βοοί8 δἱ Οχίοσάα ἰῃ τῆ γαγομουβο αιοι οἷος ἴο 
18ὸ {{π᾿  ΟΥΒΙΕΥ ᾿ΓΘΒΒ. 
Α ἐγαβπιεηῖ οὗ ἴμ6 1,μἀπηθη (ΔΙ 008 οὗἁ Φοτοση ΔῈ (οἰ. 1. 22. ἀπὰ εἶ. Ὑ.) δπὰ δοπιὸ ἔγαρτηθηίβ οὗ 

(86 Ῥτορί τοι 5 ερίβι]6 ἴο ἴδ ΨΔΦον δ σαρονοβ δὲ ΒΔΌΣ]ΟΩ, ἐοστηίπρς 86 δἰχίῃ ἙΠδρίος οὗ {ἴθ 
ΒΡΟΟΥΥΡΏΑΙ ὈΟΟΧ οὗἨ Βασυςδ, ἂγὸ ῥγίπιοὰ ἱπ Ὁορἔς, τὶ ἃ 1ἰἴογαὶ 1 δεῖ π νογϑίοη, ὃν Μ. υδῖγο- 
τηὸτο, ἰπ δἰ ΕΘΟΒΟΤΟΒ 68 δῦ 16 Γδηρυθ οὐ 1ἱτόγαΐατο ἀο } Εργρίο, ρρ. 228. 2406. (Ρατγίβ8, 18υ4,), 
“0 [88 ἐΠ υϑίγαίοα (μοὶ τ ΠυΠΠΟΓΟῸΒ ἸοΔΓΠοα οίο8. 

[8. ΤΒς (οβροῖὶβ ἱπ Μοπιρ το ἀπὰ Ασαῦις. Ῥυθ]δμοὰ ὼς ἴπ6 Βυιἰθ δπὰ 
Ἑοτείχη ΒΙ016 Βοοϊοῖγ. 1829, ἀίο. 

ΤΗΟ Μοπιρ εἱς ἰοχὶ οὗ {μ18 οὐἰτίομ δοο ἴο ὑὕὉ6 ἴδίκθῃ ἴγοιῃ ἰμαὶ οὗἨ ΥΥ1κὶπ; (ἢ 6 ΑΥδοΐο 
ὙΠ ἢ δοσοπιρδηίθθ 6 ΜοΠΙΡἰἾς τγᾶ8 ἰηϊοη θα 0Γ ἴῃ6 ὑθῃρῆϊς οὗὁὨ [Π6 παίϊνο ὑκυρίαη Ομ τίδ- 
κἰ48 (Οορίβ), ἴο τ πόοπὶ [86 (ορίϊο ἱῃ οἰ {Π| 6 Γ οΥ̓ 118 ἀΪ4]οοἰ8 -- ΜοΙΙΡΒΣἰἶο οΥ “ΓΒΕ ΔΙῸ --- 18. Υ ΒΟΙΠΥ͂ 
ἃ ἀρὰ ἰδῆρυαρο. ΤὨΐδ οἀἑτίοῃ 18 ὙΟΓΥ πολ Ὺ ῥγίηϊθα. 

[9. Νονυπι Ταεϑίαπιεπίυτα Οὐρίϊοθ. Επάϊς Ὧν. Μ. α. βοηνάβτζε. 1,1|ρ8ἰω, 
1846--7, 4ϊο. ; α'8οὸ ἢ {[π6 {Π||6 

Φυδίυογ Ενδηροὶία ἴθ Ἰ᾿αϊθοίο Τΐηρσι Οορέίοθ Μαπιρ μι ἰςἃ μοτγβουὶριἃ δὰ 
Οὐ ά. Μ5. Οορἤοοτγυπι ἴῃ ορία ΒΙΘΠοίΒοοα Βογοϊποηδὶ δα ϑογναΐογιπι), π6 6 ποη ᾿ἰυτὶ 
ἃ οι ΗΚ πϑῖο θη} 1331 βάρη. 1 ἀἸα!, οπηοπάαν!, δα ποι οη! 8 ΟΥἸ(Ιοἷ5. οὐ στϑπημδ- 
εἰοἶθ, γΑΥΪΔΠΠΌῈ18. ἸΘΟΙΟΠΙ Ὀ8. ΘΧΡΟΒΙ8 δίαιιθ ἰαχία Οορίϊοο ουτὰ τοῦ οοτηραγαῖο 
ἰηϑίτυχ! Μ. α. ΒΟΉ ΑΒΤΖΕ. 

1η 1838 τ. δοννασγίζε δὰ ρυ ] δηθὰ “ 7Τερίαπιεπέμπι Δουμα Οὐρίϊοο- εμιρλιίίσμηι ετ ΔΙ 5. 
Ἰεσὶα Βιδιϊοίλεοα Βεγοίἑπεπ εὶς," επιεπααίιη ἃ Μ. α. ΒΟΉ ΆΕΤΖΕ, 4ϊο. Τδΐβ νγὰ8 ϑυσοροάθα ὕγ 
ἴΠ6 αὐονο οαϊτίοη οὗ {9 (ἀο8ρ618, τ πος ἢ τγᾶϑ ποῖ σοπίϊηποὰ οσπίηρς ἴο 186 ἀοδίἢ} οὗ {π6 ϑαϊίου, 
Τ86 ρίδη οὗ {8 δἀϊιίοῃ 8 ἀθδου θεά δύονο, Ρρ. 290-32. 

[10. Αοεἰα Αροβιοϊογυπι Οορίϊςα, ΕἘΔ|άϊ Ῥαυ]ὺ8 ΒΟΕΤΤΊΘΗΕΒ. Ηδΐα, 1862. ϑνο. 
ΤῊ Ϊ5 νου πιθ ͵ ἃ38 ργίπίεα αἱ  ἰδῆηα. ΤΒουΡὮ ἱπίεπάρα 88 ἃ κί ηὰ οὗἉ οσομεϊπαδίίοη οἵ βεμυγασίζο᾽β 

τπηοοπρεἴοά οὐϊείοι,, {πΠ6 ῥἴδῃ 18 τ ΒῸῚ]ν αἰ βοσοηῖ, πὰ δ 8 οΥὁἨ ΠΟ τι80 ἴ0 δῃῦ οχεθρὶ ἴο δ} ει] 
Ἐρυριίδη βοῃοἶαγβ. ὅθ δῦογνα, ρΡ. 292, 292, 
Ι1βοοιιο 6 Ὁ ̓δ8 βίῃοθ β᾽ ΠΗ ΙΆΓΙΥ ρα] διὰ {110 ΕΡ 5.106. 

[11. Τῆς Νεονν Τοβίαπιθηῦ ἴῃ ΔΙοπιρὨ ἶἰο ἀπά Αγαῦῖθ. Ἰωοπάοη, 1847-ὃ2. 2 
γοἶΪϑ. [0110. 

ΤῊΪ8 δά  ἴοῃ τὴ88 ργοραγοὰ ὑπιίίογ [ἢ ἀἰϊγοςιίοι οὗ (116 Θοςϊοῖν (ῸΓ Ῥχοπιοίϊπρ Ομ τ ϑι ἴδῃ πον - 
Ἰεάρθ,. Το ΜοπρὨἰιὶς ἰεχὺ πτ88 τον βοὰ (ΟΥ δ᾽, διότ 68. δ ἀρρθαγβ) Ὀγ 16 Ἰέον. Κ, ἸΝ 



7882 “ΑἸπεϊομὲ Κογ βοηϑ. 

ΓΛΈΡΕᾺ οἵ Οδἶτο Τὴ Μοιαρ ες ἰοχὶ 18 Ἰατρθ δπὰ πηδρηἰβσοης ; [Π6 Αγαδΐο, πο Β 15. ΟὨΪΥ 
4110 Βυ θογάϊ! πδίθ δοσοιη ρϑη πιοηΐ, 18 ἱῃ ἃ 514}} οοἰαπηη δὲ {86 ἰοῖδ μδηὰ οὗ (6 
᾿ 1847 ᾿ 86 ἀδίθ ου {δ6 0]|6- Ρᾶχο οὗἨ ἐ.6 ἔσβί νοϊυτηθ, ὑὰϊ 1848 νδϑ 1.6 τε οῖ οἵ δείυδὶ ρυδ- 
ἰςδιίοη. 

Τλοδαῖο, οὐ Τϊαϊεοὶ οΥΓ ὕρρεν Ἐρυρίέ. 

12. Αρροπάϊχ δὰ ΕἸ ἰοποπὶ Νονὶ Τοβίαπιθηι ατοςοὶ α Οοαΐοα ΑἸοχαπάσγίηο ἀ6- 
ΒΟΥ ὁ α. Ο. Λνοῖάθ... . . Οχοηῖ, 6 ΤΎρορταρμοο ΟἸδγοηἀοπίδηο, 1799, (Ο]ϊο. 
Το 8 ψοτὶς οοηί ἢ 5 ἴΠ6 Ἑοπιρ]οἰοδὶ οο] ϑοϊίοη οὗὨ ἔγαζαιοηΐδ οὗ (16 ΤὭοῦδὶς ογαίοη. ὅ. 6 δα 

δοοοιηΐ οὗ ἰδ ἰπ Νο. 1." ραρο 679, φωρτὰ. 

[18. Φσγρογαπι Οοάϊσυπι το] αιιΐαρ, ν᾽ ση 6 0115 ἴῃ Β ὉΠ οἰμδοοῦ Νδηΐδιδε Βδθοσνυ δι: 
οὐϊάϊς Μιναάβειαα. Βοῃοηῖς, 178ὅ, δα. 01. 83.566 85 (0 (86 ΡογΓΟπ8 ἰδ π5 οἀϊιοιὶ 
{86 ἴΌτστηοῦ ραγί οὗἉ {{||8 νο]. Ρ. 29ὅ.] 

14. Ενιἀογιοὶ Μύντεει Οοιηπιοηίδιο ἀθ [πᾶάο]α Ὑ αγβιοηΐβ Νονὶ Τοϑίαπηοπιὶ 
βαιά ἶο. Αςοοάυπί Εταρσταθηΐα Εἰ ρίϑύυϊαγιιπι ῬϑᾺ}}} δὰ ΤΙπιοίμευπι, ἐσ Ἀΐρι- 
Ὀγληΐβ 54} 1 1ο]8 Μυδβοὶ Βογρίϑηϊ, Ὑ αἰτῖ98. Ηίηϊα, 1789. 4ϊο. 

16. Ἐταριηθηΐαμι Ενδησο!! δ. Φοδηλ8 (γτωςο- Οοροςο- Τ βοθαίσυπι, ὁχ Ἀΐαβοο 
Πογρίδηο, ἰμαὐϊηα νοσβαπι οἱ Νοίϊ8 ΠΠυϑίγαϊιπι δΔῸ Αὐσυδίϊπο Απίοπὶο ἀξοβοῖο. 
Ἐοιηθ, 1789. 4ῖο. 
Τότ ἰβ δὴ ἱπίογοδίης δοοουηΐ οὗ (18 Ρα]Π]οδίίοη ἰῃ (μ6 Απαὶϊγςα] Βονίον, νοὶ]. χτί. 

ΡΡ. 418---421. 
[16. Οαἰαϊορσαβ Οοαΐσαπι Οορίϊοογαπι τδηυ δοσρίοσιιυ αυΐ ἴῃ Μυθβοὸ Βοτγρίδῃο 

Μοὶ νβ δϑογνδηΐυῦ : διοίοστα α. Ζοεξαακ, Πδηο. οὔλρο, 1810. Ερ]. 
Τῃ Ρρ. 207---220. οὗὨ (18 τοῦς ἃγο οοηίδίηοὰ ΤὨθθδὶο ἔγαρσυλθηίβ οὗ ἰδ ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, δπὰ 

οῃ6 οὗ 86 Ερδιοδίδηβ, δηὰ ὕντο οὗ [6 ΑΡροοδίγρ86.) 

Βαελπειιγίο, ον ᾿ιαϊεοί οΥΓ Βαελπιμν, α Ῥγουΐποο οἵ ἰλε ΠΤ εϊία. 

17. Εταρτηθηΐα Βαβιαυγίοο- Οορίϊςα ᾽ οἰοτῖθ εὐ Νονϊ Ταβίδηγοπί, ααθ 'ἰθ Μαβοο 
Βογσίδπο Ὗ' δ ἢγῖβ αββοσυληΐαγ, οὰπὶ το! αυΐ8 Ν᾽ ογβιοηῖ θυ ΤΥ ρΕΠ|8 οοπίυ !ς, 1ζϑεῖτνθ 
νογε, Ὡ66 ἢοη ΟΥΓΙοἷΒ δὲ ρἢ ΠΟ] ορ οἷ8 δἀ ποία! !οηΐ θυ 1] υβέγανῦ, ἮἾ. Εἰ, ἘΝΘΕΣΒΒΕΤΗ. 
Πα, 1811. 4ϊο. 

ΤῊΐ5 ρυδ]! δίίοη οομ δῖἢ8 ΠΡΕΘΕΡΕ οὗ {86 ἤγβί δηὰ ὅ'Ὼ οΠδρίογ οὗἩ ἴπ 6 ῬΤΟΡὮΘΟΙοΒ οὗ 5Ά 18, 
οΥ̓ 186 Ἰουγί ςΠαρίογ οὗἁὨ 851. Φοϊνπ᾿5Β Οο8ρεῖ, οὗ δι. 40} 8. ἤγβὶ 1ὐρίβι]6 ἴο {86 ΟοΥπι ἴαπβ, ἀπε 
Τυρίβε 68 ἴο ἴμι6 ΕΡρἢοδίδηϑ δὰ ἴὸ ΡΒ]ολοη, ἴΠ0 ἔγβιὶ Ἐρ᾽53416 ἴο {Π6 ΤῊ 6858) οπίδῃβ, πὰ οἵ 16 
1 ν β1 16 ἴο 186 Ηδῦτονβ, ἴθ {π0 Βαϑῃπισίο, ΤΠεθαῖς, δηὰ ἈΠΟ ρμ εἰς 1 Α]οσίδ, νυν ὁ ᾿Σ [6 ΓΑ] 
Ἰ,αλίη νογϑίοη, Τδθ οοτγοβροηάϊηρς τοὶ ἰοχὶ 18 ρῥἰδεθά δἱ ἴΠ6 ἴοοί οὗ ἐὴ6 ραρθ. Νοίδε δῖϑ 
βαὺυ͵οϊποα, ροϊπιΐπρ οαἱ (8:0 νἀτγίουιϑ τοδαϊηρβ, ψνἱ ἢ οΥἰ [08] ΓΟ ΑΥΪΚ 8. 

[Νο8. 14. δῃὰ 1δ. δῦονθ Ἄοοπίδίη ϑοῖι6 Βαβι πιυχὶς ἔγαρπιθηΐδ. 8366 ΔΌΟνΘ, Ρρ. 298, 299., ἃ5 (0 
{π6 ἔσθ παριδ, διο. οὗ [818 γϑγείοῃ, 

[ν.] Ζξτβιορισ ΨΈΒΒΙΟΝ. 

Νο οηϊγα ΖΕ ορὶς ΒΙΌ]6 Βαβ ὕθθῃ ργιπίθά. Μαβοῖ (ΒΙΌ]. ϑδον. ραγὶ ἰϊ. νοἱ. 1. 
. 146---1δ5.) μα8. ρίνοῃ ἂπ δοοουηῦ οὗὨ 86 ναγίουβ ρογίίοηϑ οὗ {86 Ο]ὰ δῃὰ Νεν 

᾿ δβιδιηθηῦ πιϊο μάνα ἀρρθαγθὰ, ΟΥ̓ 8686 ἴμ6 {ΟΠ Ον ὮΡ ΔΓ τηοδῦ σοσίδυ οἵ 
ΠΟΙΙς6: -α 

1. Ῥπαΐπιϊ οἱ Οαπίϊοοσυμα ΖΕ ἰορὶςθ. ϑιυάϊο Φομδηηΐβ ῬΟΤΚΕΝ. Βουιδ, 1518. 
4ϊο. 
ΤῊ ἄγϑί ρογέίοη οὔ ἴμ6 ΖΡ Ηἰορὶς βοτρίατεβ ονοσ ὑτίπἰθὰ, [0 ἰδ ὙΘΙΥ͂ τατο; 1ΐ νγ)γὰβ γερείἰοὰ 

αἱ Οοἴοχηα ἰῃ 1518, ἰῃ ἐο]1ο, ἰπ ἃ Ῥοϊγρίοις Ῥβδιῖοσ. 

9. Ῥπαηϊογίαμα ΖΕ Βορῖςθ. Ἰωοπάϊηὶϊ, 1667. ΕὉΪ1ο. 
Τη {11 τϊγὰ νοϊαπιε οἵ Βρ. ΥΥ͂ αἰξοη᾿ 8 Ροϊγρίοιι ΒΙ0]6: τμ6 ἰοχὶ 18 ἰδκοα ἔγοπι Ῥοίκϑπ᾽β οἀὐϊίοα, 
7 ναγίουβ τοδάϊηρϑ, αηὰ ποίο8 Ὀγ Ὦγ. Ἑαπηαηὰ (Δ816}}. 

8. Ταβίαπιθπίατη Νοναπι ; οαπὶ Ἐρίϑίοϊα Ῥϑυὶ δὰ ΗἩθΌγδοϑ ..... υβ οπιηΐδ 

Ἐτ. Ῥοίγυβ ΖΕτὨΐορβ, δυχί!ο ρίογαπι, ββάθπιθ Ῥαυΐο 111. Ῥοηῦ. Δῖαχ. οἵ ΟἸδυάῖο 

1115 τοσηὶ ἱπιρογδίοσα, ἱπηργίταὶ σαγανὶῦ δ ΠΠῸ βαἰ υὔ]8 1648. [Βοπις] 40. 

ΤῊ Ϊ οἀϊοη, ΜΒ ἢ 18 οὗ Ἔχ γοπιθ σασὶ ἔν, ἰ8 ἀἰν! ἀϑὰ ἱπῖο ἔνγο νο]απιθ8 δηὰ (ΟΌΓ βοραγδῖα ρᾶγίβ, 

σἷζ. 1. Τῆς Θοϑρεῖβ8, ἴῃς ἰγαπαίδείοη οὗ νυ πο 18 πλυοῖν δα ροτίοῦ ἴὸ [δι οὗ {π6 Ερίδ|68, νι μεῖς [86 

τα Ὠϑ ΑΓ ΔΡΡΘΑΓΘ (0 μάνα ὕδθπ ὩΠΘΟΝΑΪ ἴ0 {Π6 ἴα8κ. (16 Ερί5:16 ἴο 868 Πεῦτενϑ ἰ5 μἰδςεὰ 

δἴϊοῦ (16 (Σοῖμαῖ8, ὑὕδοδιιϑο ἰζ νὰ [86 ΟΠ] ν᾽ οἱ οὗ 8ι. Ῥδι}᾿5 ἘΡ 5068. ψ  οἢ ΠΟΥ Πλὰ τοῤεὶν οά 

ὙΎΠ6π {ΠῈΣ ραϊ ἰο ῥτοββ ἴ[Π6 Θοϑρ6|8, ΑΡοο 086, {π6 ΟπΈΠ0}1ς 1. 8.168, απὰ {86 Αοἴ8);---). ΤΉΘ 

Αοἰϑ8 οὔ (9 ΑΙΡΟΘΕ168;--- 8. Τίνα Ἰοαγίοοη ἘΡΙ51105 οὗ 5: ῥα! ;--- 4, ΤΊιΘ βονθῃ Οδίλο!ς Ερίδβιϊα ; 



]ιαξίη Κειϑβίοηξ, 788 

---Ὑ δὲ Αροοαῖνρβ8θ ἰ8β αὐἀοὰ 848 δῇ Αρρεπάΐχ. Τμὸ Μϑ. οὗ (86 Αοἰϑ Ὀεΐτρ ΟΥ̓ ἱπιροτίοςξ, {5 
οὔδ5πι8 ἼΟΓΟ δβίβιοα ἴἰο Ὀ6 δυρρ 1οἀ ἔγτουι 6 Ὑυ]ρχαῖθ. Τὰ Ἐομηδῃ οὐαἰ το η τ͵γδ8 στορτγ ἰδ ἰῃ [86 
Ἰωοπάοπ Ροϊυρ)οίῖ ; δηὰ ἃ [“αἰΐη ἰγδηβίδιίοη οὗ {89 ΖΒ ορίο συ γβϑίο Ὑγ88 ΡῈ] 1 μοὰ ΟΥ̓ ΡΥΟΐΒΘΟΥ 
Βοάο αἱ Βγυηϑνίοκ, ἰπ 1782---17δδ, ἴῃ 2 νο]β., 4ἴζοθ. (ΜΘ Δ 6118, νοὶ. ἰϊ. Ρρ. 98ὅ---98. 610---614. 
Μδδοῖ, ρατὶ ἰϊ. γο]. ἱ. ὑῃ. 162, 163.) 

4. Ἐνδηροὶα ϑαποία ΖΕ ορίοα. Αα Οοἀϊοιιαὶ Μίδηυβογὶρίοσυπλ βάθη δαϊαϊς 
ΤΠοιαδ8 Ρὸὶ] Ρσυιάττ, Α.Μ. [Ιιοπάϊηϊ, 1826. 4ϊο. 

[6. Νονυπι Τεϑιδιοηΐατα Ποπιΐπὶ ποϑίγὶ εὖ δαγυδίου!8 εἶδα ΟὨγΙβιῖ ΖΕ Ὠϊορίοο. 
Αἀ Οοάϊουμα Μαηυδβοσιρίοσυαμα δάσια οἀϊάϊ ᾿ΓΒοΙμΔ5 ῬῈ}} Ῥσάτι, Α.Μ. []ομπαϊηὶ, 
1880. άϊο. 

Το ἀοδροὶθ τηρπιἰομοὰ Νο. 4, ἴοστῃ ἃ ραγὶ οὗ {μὲ8 οὐϊοη. ΑΒ ἴο ἰ(8 ΡΙδῃ, ὅς.) 8600 δῦονο, 
ῬΡ. 316---820.} 

[ν1. ΤῊΞ ΑἈΜΕΝΊΑΝ ὙΈΒΒΙΟΝ. 

Β1Ό]18, Αστηθηϊοθ. Ὑοηθί 5, 1806, 410. 
ΤῊῆο ἢγδὲ οἀϊπίοη οὗἩὨ ἴδ6 Ατπιοηΐδη ΜΒ δίς ττσὰβ ὑσ ηἰοὰ δὲ Ατηβίογάδιῃ ἰῃ 1666, 4ϊο0., δΔηᾶ νὰ 

ποῖ ψΟΥΥ ςογάϊα ἢν τοοοϊνοδ ΟΥ̓ ἴπ0 Αὐτηθηίδη ΟἿ γί βιδη8, πῃ σοπϑθατθῆςθ οὗ 118 οἀϊΐον ["βεδη, 
οὗ Ετίνδη, βανίηρ δἰϊογοὰ ἐξ σοῃίοττη Ὁ] ἴο ἰδ Ἐοπιϊδῃ Ναϊρζαῖα 1, δἰΐη σνοσϑίοθ, Το βοοοπὰ 
δάἀϊτίοη, το τᾶ8 Ὀγϊ πιο δὲ (οπϑίδητπορίθ ἴῃ 110δ, 4180 ἴῃ 4ἴ0., 18 τη! ἢ ΤΟΓΘ να] Δ ]6; ἰΐ 
ΓᾺΔ ςοἰδίοἀ ἴον Ὠγ. ΗΠ οἰ πιο 8 οἀϊΐοη οὗἩ ἴ[Π6 δερίυδριπί. ϑοραγαῖθ δα] οἢ 5 οὗ ἴπ6 Ατιποηΐδη 
Νον Ταοβίδηγοηΐ ποτ ῥτἰηιθαὰ δἱ Απηβϑίοσγάδηι ἰῃ 1608 διά 1698, ἀηὰ δηοίμαῦ δἱ Ὑϑηΐϊοα ἴῃ 1789, 
ὙΠΟ Ὑγ88 βιιραγίπϊοπάθὶ Ὀγ Ὦγ. Ζομγαῦ, 6 Ἰοδτπϑά Αγπηθηΐδη ἀἰνίηθ, τῆ ἢ δὰ οοἸἸαϊοα δ ἔον 
τ Πβοτίρίϑ [Ὁ ἰδ, δηπὰ ν ἢ δοσοιωρδηϊθα 1ξ τ] δο.0 δμοσί ἢοΐθϑ. [Ι͂ἢ 815 ἐπιρτοδϑίοῃ, νυν ἢ 
ὙΓᾺ8 Τορτί πίοὰ γογυδιϊπι ἴῃ 1816, [Π6 ΠΟΥ πιαγὶιοα 1 Φοδη ν. 7. ψῖι ἢ Δῃ δβίοτίβὶς. 

Ιη 180δ, (86 589 ἰορασπρὰ οάἀϊζογ μὰ] Βῃοά αἱ  ηΐοο, δἱ ἘΠ 6 ἐπρεηος οὗ [6 ςοΙ]ορο οἵ (86 
ΤΉΟΠ ΚΒ οὔ 5ἴ. 1.2Ζ6Γ5, Β18 οὐ 8] οὐ οη οὗ ἴπ6 Θηςἶγα Αττηοπίδη Β10]6, [Ὁ ψ δὶς 6 τηδὰθ 86 
οὗἁ δἰ χίγ - πο τππηδηιϑογ ρίβ, νἱΖ. εἰσ οὗ [86 δπίῖτο ΒΙΌ]16, ἴοθη οὗ [Π6 Ῥβδί πι8, (ἰγῖν -ἴ το οὐ [86 
Θο50 618, δηὰ Τουχίθοῃ οὗἨ ἴο ΕῬΙ81168 δπὰ Αοίδ οὗ ἴμ6 Αροβί!οβ. Ηθ ἴοοὶς 0ΓΥ ἴ16 ὑδ518 οὗὨ {Π|8 
οὐϊίίοη, τὶ τηδπυδοτγίὶρὶ οὗ (86 ποῖα ΒΙΌΪ]6, οἷ Δρροαγοὰ ἴο Ὀ6 [86 πηοϑὲ δηοίθηϊ δηὰ δοου- 
ΤαΐΘ: ΒΌΘΙ ΕΥ̓ΓΟΙ͂Β 48 ὙΓ6ΓΘ ἀἰϑοονογο Π6 οογγοοίθα ὈΥ̓͂ 688 οὗὨ ΟἿΟΣ σορίο8; δηά ἴῃ {Π6 πιαγρίη 
8:6 ἰπδογίοά {86 νϑτίοιιϑ γοδάΐπσβ, (οχοῖ ΠΟΥ 8 (16 πα πιΌΘΓ οΥὗὨ πιδη δογρῖ5 Ὁ ἡ ΕἸΘἢ ΤΟΥ Τ6 γα 
Βαρρογῖθά, δῃὰ ἃ ἔϑυνν οὐἱ τοδὶ χρη διίοηϑ ὙΠ Παοοβϑασυ. [Ι}η (δα οαἀἰτίου, Ὦτ. Ζομτγαὺ ἢ 88 
οχρυηροὰ 1 Φόδη ν. 7.. 10 Ὀοΐπηρ ππϑαρρογίοα ὈΥ̓͂ ΔῺΥ οὗ [16 τπηϑη ϑοτίρ8 τὶ ἢ ἢθ ᾿ἰ8ἀ ςοἰ]αἰοα. 
(δέλδον, γΡᾶτὶ ἰΐ. νοὶ, ἰ. ὑΡ. 118---180. Οε!!ότγον, [πἰτοιποίίοι δὰ Νοῦν. Τοβὶ. ρρ. 18ὅ, 186.) [Ιῃ 
1828, στ. Ζ. ρυ] ϑηοὰ ἃ ποδὶ οἀϊιίίοη οὗ ἴπ6 Νὸνν Ταβίαπιοπὶ ἰῃ αποίεπὲ δηθὰ πποάεγη Αττηθηΐδῃ, 
π οη8 τοϊυπηα ϑνο. ΤῈ πποάθγῃ νογδίοη 18 βαϊὰ (0 Ὅδ ΥΘΥΥ οχδοῖ δῃά [Ἰ6γα], [866 δ8 ἰο {88 
ἰεχὶ οὗ ΖοΟβγδὈΒ δἀϊίίοη αὔονο, ΡΡ. 811, 812.} 

ὃ 4. ΑΝΟΙΕΝῚ ΥΥ̓ΕΒΤΕΗΝ ὙΕΒΒΙΟΝΒ. 

[1.1 ΤῊΣ τὶν ΈΒΒΙΟΝΒ. 

Απίο- Ηϊἰενοπυνίαη Ῥογϑίοηδ, ΟΥ̓ ἰλοθο πιωᾶθ δ 7076 ἰλο {πι6 ΟΥ ϑογοπιθ. 

1. γεῖνθ Τοβίαμιθηΐνιη βοουμάνμη ΤΧ ΧΟ ],αἰϊπο τοιϊαϊνη), οἵ οχ ανιογιἐδίθ 
διχῦ! Ψ, Ῥοηῖ. Μαχ. βἀϊίνηι, Αἀαϊῖνβ8 οβϑ [πᾶθὸχ 1) 1οὐοανπι οὐ 1 οαυανοπια 
Ἡφυτγαϊοαγυπι, ατεροάγιπι, Δ παταπι, αὐάσατα οΟὈβογναῖῖο Υἱϑ οδῦ ἤοθμ ἰπ0}}}8 
Γαἴυγα. Βοπιθ, ἴῃ ΖΡ ἰῸν8 ῬορΥ]ὶ Βοιμδηὶ, 1688. Εὐ]ϊο. 
ΤῊ 8 οἀϊίοη τα ἀρεῖθηεα 88 ἃ Ποπηρδηΐοη ἴο ἴΠ6 σοἰευταίοά οἰἑίοη οἵ (6 δερίυδρίηϊ ργηϊοά 

δἱ ἔοπιο ἱπ 1686, ἀπὰ ἀεοδογίυοὰ ἴῃ Ρ. 722. Νο. θ. Τα οὐϊίογ, ΕἸαπιίηΐϊο ΝΟΌΣ, πὶ [Π6. 85818- 
ἴδηςα οὗ Απίοηϊο Αμρεὶ]!!, “ο]] δοῖοα ν ἢ ἰπβηϊϊθ Ἰδθοιτ 41} Π6 ἐγαρτηθηῖβ οὗ ἴπ6 Απι|-Ηἴογο- 
ὨΥΠ δ ὙΟΓΒΟη8, Ἡ ἰοἢ δ6 Τοππὰ οἰϊοά ἰπ {πΠ6 τΟΥΚΒ οὔ {Π6 ἀποίοηϊ [μαιὴπ ΕΔ οτΒ: ἴὴ6 ἀοβεοίοπς 
Ῥδββδ68 δ6 ἐγαηβδίθα ἀθ πόνο ᾿ηἴο 1,Αἴἰπ ; ἃ οἰγουτηβίδησα τ ἰς! 80 πιυοὶι ἀἰταἐ ἰ8}}68 {86 να]ὰ0 
οἵ 8 τοῦς ὑπαὶ ἰΐ ἐδῃ ἤδνοῦ Ὀ0 υδεὰ νυ ἢ ΔῺΥ οοπῆϊεπμοο. (ΜΆ5. ἢ, ραγί ᾿ἷ. νοὶ. 1}. ὑῃ. 6, 7.) 
Γμ18 γ Ἰππι6 18 ΟΣ ΓΕΠΊΘΙΥ ΓΑΓΘ: 8 ΠΟΡΥ͂ οἵ ἰΐ ἰδ ἰῃ {π6 1 ΌΓΑΓΥ οἵ {1|0 Βτι 88} ΔΙ δοῦπι. 

2. Βιθ!Π;ογαπι βδδογογυμι 1μϑηθ  ὁγβίοηθβ Απίίϊαιβ, βεὰ  δίῃμ9 1Τι8]108, οἵ οθίθσε 
αυδουπαιθ ἴῃ Οοάϊοῖθυ5 ΜΆ. οἱ Απεύαυογυμι 1,10τ᾽8 σορογισὶ ρούαοτυπῇ: 4018 
οὑπὶ Ὑυϊσαία [,αἰΐπα οἵ οὰπὶ Τοχία ατοο ςοπηραταπίαγ. Αοοοαυηϊ Ῥγρίδι0η68, 
Οὐπογνδίοηθβ, ἃς Νοῖξε, [πάθχαιθ πονὰϑ δὰ Ν᾽ υἱραίδια ὃ τορίοπα οαἀϊίαπι, ἰἀδπιατιο 
ον ΠΡΙΒΗβδσουΣι Οροτιᾶ οὐ βίυαϊο 1). Ῥειτὶ ϑαβαάτιεε βηι, 1748--49. 8. ἴοῃ)!85, 
Οἐιο. 

Τηο ὅγδὶ ἔπτο σο]υπιο8 σοηίδίπ {Π6 ΟἹ Τεβίβπιοπί, πὰ 6 Δροςγυρηδὶ Ὀοοκα. ΤῈΘ γαϊραίο 
ΒΟΓΟΙΊΡΘΠΪΟΒ ἴΠ6 ΟἷάοΓ νογβίοη. ΤΠΟΓΟ ἅγα (ἢ Γ66 νοσβίοηβ οὐ ἐπ Ῥκαΐηηβ, νἱΖ. 1μ6 ΟἹἃ [,κ{ἰπ 
ψογϑίοπ, {πδῖ ΟΥΓἹ Φοσγοιηα ὕγοπὶ ἴπ6 ΗδΌγαν,, δηὰ {πὶ οὔ {Π6 πιοάοτῃ Ὑυἱχαῖο (ογ (δ6 Δ] }Π1εδῃ 
ἘβΆ] 16 γ). Τηα Νὸνν οδίδπιθης (Ὅγη5 ἴπα6 τϊτὰ νοϊυθ. Τὸ Μ58. οομϑυϊ τὰ ΌὈΥ ΘΔΌΔΙΙΘΥ 
αν ΤΠ 8π|8, ἴπ6 1 δι δα σαΐο ἐπ δυο ἢ ΡΑΓίβ8. βίδιὴθ δομθ Η6 [88 ϑοπιδίἑτηο8 δα δὰ ἴῃ 
[ὴ)6. ΠΟΙ͂ΘΒ αποίδιϊοηϑ ἔγοι ἴΠ6 ἰ,α{ἰπ ΕΑΙΠογβ. Εοτ α ἔα]] ἀασβογίρίϊοη οἵ 1818 πιαμηἰἤοοηϊ ΜΓ ΌΓΚ, 
806 ΔίΔΒς.}), ρατί ἰΐ, νοΐ. 11), ῃρ. 9, 10. [18 οὐδ ρο}8. ἴῃ τ ΐ8. οὐϊτίοη ἀγο ἰβκθη ἴτοιι [Π0 ΟοοΣ 
ΟοἸθεγάπυθϑ. 8366 ἢ. 287, αὐονο. 



84 Αποῖϊομῃέ Ἡοβέογη Κογ 5: ο} 5. 

8. Εὐνδηρο]δγίυτη ΟὐδαγΌΡ]οχ 1,αἰϊπθ Υ Θβίουια Απίαυδβο, βοὰ Ὑ οἰοτὶβ Πα ἰοϑ, 
οἀϊξαμη 6χ Οοάϊοϊδυ8 ΜαπυδβουΡ 8, δυγοὶβ, ἀυροηΐοίβ, ρυσΡυΓΟΙΒ, 8} 186 06 ἰυδαῦδπι 
ΤᾺ} 16 η γε Δ Οα αἰ 4018: ἃ Φόβορίιο Βυάνσηινο. Βοιης, 1749. 2 ἴοτηι8, (0110. 
Α βρ δηάϊὰ οἀϊείοῃ οὗὨ [π6 ἔουγ ἀοΒροῖ8, (ΔΚ αι ἔγοπὶ τη δηιτϑοτρίβ οὐ (Π6 οΟ]ἀ 1,6 εϊπ γογαίοη, Υἱσ. 

{86 Οοαΐςο5 Ὑογοθ θη 818, Ὑ γοη 818, Οὐγθοίθηβ15, Βχίδηυβ, νι ναγὶδιϊοηβ ἔγομι ϑόπιθ οἴ 6ΓᾺ. 
ΤΠη6 Οοάοχ Εοτο) ] 6918 οὐὗἉ Φογοπ)ο 8 σογβίοη ἃ πὰ 8016 γα πη ἢ 8 ἀ1γ6 Βυ] οἱ ποά, 

ΕΤν ὈΓΟΠΟρτΑρ ἶ 8] ἀ6141}8 οὗὅὨἨ 1818 ΘαΣΓΙοΠ, 88 γγ76}} 48 οὗὨ οἴοῦ ρογίοηβ οἵ 11:0 Απίθ- Η]εγου 
ἀὐῤτῦ χα ΠΩΣ [86 ταδάϑγ ἰ8 τοΐοσγοά ἴἰο Μαβοῖ, μαζί ἰΪ. νοὶ. 111, ὑΡ. 106-19. [8366 4]30 δῦουε, 
Ῥ. 297. δοᾳ. 

4. Οοάοχ Θυδίυον Εὐνδηροϊϊοσαπι μαι η8 πο δαϊσογίαπαβ, Μας μροῦ8 οὐ Μαγοῦβ, 
οὑπὶ Τοχία ἄτοςο οἱ Εἀϊθίοης Ψυ ραία 0} αἴι8 ἃ 08. Ερἢτ. ΒΟΒΕΙΒΕΙ, Υταϑίίβ- 
Ἰανὶβ, 1768. ἀ4ϊο. 

ΤΌΘ τραπυβογρί, {πὸ ἰαχὶ οὗἉἩ τ Ὡ] ἢ 8 ΠΟΙ οΟἸ]αἰοα, 5 ὑτοβοσνοὰ ἴῃ ἐδ Εἰ ΌΓΑΓΥ ὈΘΙοη σίας (0 
(6 σΠυτοὺ οὗ ὅ8ι. ΖΔ 6 ἢ δἱ Βτγοβίϑιι. 

ΤΑΙβ ποτὶ οὗ ϑομοῖ 6] Ὀοΐπρ ἐγ ἔγοπι δοσυτδίο, 1λαν! ἃ ὅοηστΖ πιδὰθ (198 ΜΙ. 186 διιθ)εοῖ οἵ 
ἃ αἰββογίδίίοη : “ Νδίδ εἰ πὶ8 βου θη βϑιπλΐ δὸ Ῥούθῃ 1881 π|1 σορίθ ΕΠ ἀοσιοὶ συ] 61 πὶ! 111, τορὶβ ἃς 
ἀοπλῖηὶ ζυτ βδ᾽ πλὶ βαρ θη βίην 8188] Π1} οἸ ΘΙ Θ ἢ {1858 πὶ Ὁ6110 δὲ Ῥ8οθ ορεϊταὶ πιαχίπὶ ᾿ἰθογδις 
ἰηϑίδυγαΐεοαυθ Ῥδίγίθ δυπρίοδι ϑϑὲπια ἀΐθ 111. ΑἸρτϑολ Βοτ, ΧΙ. Ογδθοηθ βο] ἐπιπὶ οἵ ργβσπι} 8 
οἰνίδαϑ ἱπ οογίαπιίπα ᾿ἰογαγίο νἱοϊογίθιι5 ἀϊβίσ δι π 8 δὲ ἴῃ Ῥχοχίπια τη δηηυπι ῥτοροπεηα δ 
τὶϊα οοἰοὈταη δ δοδάσπικίδο Υἱδάτί 8 Ὑ γα  ἰΒ] αν θη ϑὶ8. ποπιΐηθ ἱηάϊοὶϊς Ὁ. Πανίὰθ5 ϑοησι,Ζ, Οπὰ, 
ΤΟΙ. Ρτοίοβι. Η. Α. θδοδη. Φοισρμείαίιν ἀε οοαϊΐοε 1 . Ἐυαηφεϊογηα Βιδιοίλεοα Ἀλεαϊφετίαπα 
ἕν είς 1 αεΐπα Ῥεγεῖο οοπεϊπείιγ. Ὑταιλδανΐθ, 1814, ΑἋἰο. 

Ανὶὰ ϑομῈ}2 ἀἰὰ ἃ ΤἈγίπογ βϑογνυῖςο ἴο (π6 ἰοχὶ οὗἩ {μϊ9 ΜΆ. ὉΥ ἱπίγοἀποίηρ ἐΐ8 τοδάϊηρϑ ἰηίο 
{1:6 τονίβοὰ οἀϊιίοθ οὐὗἨ τί θβθδο Β Νον Τοβίδιμθηϊ, γο]. ἰ., το ΒΘ ρυ ] ϑποὰ ἴῃ 1827. 88 
Νο. 84. δῦονο, Ρ. 694. 

ὅ. Ἐτασιποηία Ὑ᾽ οσβίοηϊθ Απύαυθ 1μαἰϊη Απίθ- ΗΪΟΓΟ  γγαϊδηθο Ῥτγορβοίαλγιπι 
“ογομλῖβ, ΕΖϑοβ6}18, Πδη 6118, οὐ Ηοβθββ, 6 Οοάϊοο Βδβοσίρῖο ΒΙΒ] οί Βοοα  ἰγοθ- 
Ὀυγσοηβίθ, Είάϊο Ὧν. Ετϊἀοτίουαβ Μύντεβ. Ηδἤηϊβ, 1819. 4νο. (Α]80 ἰπ 186 
Μ᾿βοθδηθα Ηδίηϊθηβϑία ΤΟΙ οσῖοὶ οἱ ῬΒΙΠοΪορσίοὶ Αὐρυπηθηι, ὕομα. ἰϊ. ζ49016. 1. 
ΡΡ. 81-148. 182]. 8νο.) 

ΤῊΘϑ Οοάοχ Ἠδβοσίρίιβ, ἔγοπι υγπο Ἐμ680 ἔγαρτηοπίβ οἵ δη Απἰθ- ΗΣσοηγτηΐδη νογϑίου ΠΑΥΘ 
Ὀδθη ἔγαπβογ Ὀθ, γγ88 ἀϊβοονοσγοὰ Ὁγ Ὦτ. Εθάθτσ, ἰπ (86 ἰ ΌτΑΣΥ οὗ ἴδπὸ {Πχιϊνογαὶ εν οἵ ἩΥαπιζῦυΓε ; 
Ὑ ὮΙ σορΙΘά ΠΟΔΓΙΥ 41} ἐπαῦ ἰ8 Ἰοσί᾽8, οοταρτίβίηρ, ρουτ 918 οὗ ἔπο ῥγτορῃθϑοίθϑ οἵ δ δγοπιίδα, Εδεκίεὶν 
Τδηΐοὶ, δηὰ Ηοβϑθα. Ὦγ. Εδάδθγ μανίηρ δοσοά Ὦγ, Ετγοάοσίοκ Μαπίοσ, Βίβῃορ οἵ ϑϑεϊδηά, ἴὺ 
τ κα 086 οὗ ΗΪ8 Ἰαθουζα, ὑμδὺ Ἰθδγηθά ργοϊαίθ ἢ 88 Πδσὸ ργίμἰθα {86 ἔγασιθηΐθ ἴῃ αθϑείοη. ΤῈ 
αἰ ον πιδίθγδ!}ν ἴσοπι ἴΠ 6 ἔγαρτηδηΐβ ὁσσυγτίηρσ ἴῃ ΘΑ ΌΒ( οτ᾽ 8 Βρ] πὰ με Ὁ οδίίοη δῦονο ποῖ! 
Βρ. Μυμπίος σγοίοσβ ἴδ ἀδίε οἵ [86 οΥγ αἴ) 4] τι ρ᾽ ἴο ἴΠ6 αἰ χίῃ ΟΥ βου [ἢ ΘΠ ΌΓΥ. 

6. Ενδηροϊαπι βεουπάμπι Μαιμεουπι Ὑ Ἔσβιοηῖ8 Αηΐο- ΗἸΘσοπυπιίδηδο, ἐσ ρέΓ- 
δηίίααο Οοάϊος αίοᾶπο. [Π ἀπμ6 (μἰγὰ νοϊυταθ οὗ Οδγαϊμαὶ Αηρεὶο λ[δι8 
“ δεγιρίογαμι Υ οἴογυπιλ Νονα (οἸ]οῖιο.} Βοτηα, 1828. 410. ; 

Θαθαίίος δὰ ρσίνοῃ δ οορίουβ οο]]δέϊοῃ οὗἁὨ [86 νατίουβ σοδάϊηρϑ οὗἁἩ {86 Απίο- ΗἸοΥΟΠΥΠΙΔῃ 
Τ,ατίη νογβίου ἰῃ δἰ8 “ ΒΙΌ] ογαπι βδοσγοτιτα 1 απο Υ δγβίοηοβ Αητααδ᾽ (Νο. 2. Ρ. 66.) ἔγοπι 86 
Οὐάοχ ΟἸατοπιοπίδπυϑ. ΤΗδί πιδηυδογὶρί γγ88 δι ὈΒΘΑΌΘΠΕΙΥ ρυτομαβϑοὰ δὲ ἃ δἰ ργίοθ ὉῪ Ρυρὲ 
Ρίαϑ ΥἹ., πο ἀοροϑί οα ἱξ ἴῃ [Π6 Ὑαιίσαπ ΠΌγΑΓΥ : δ οοπέδί 8 216 ἔοι Θο8ροῖ8, οἵ πιμίοι (μα 
οὗ 8ι. Μαδιῖμον δίοπθ ἰ8 Αὐτο- Ηἰθγοηγπιίδη, δὰ τι }8 Οδγάϊηαὶ Μαὶ 88 ρυ] 8μθ4. [{ σδοίϑ 
οἾΔρ. ἱ. 1. ἴο 11}, 1ὅ., ἀῃὰ ἔγοτῃ χίν. 88. ἴο χυ . 12. 

[Τ. Ενδηροίαπι Ῥαϊδίϊπαση ἱποάϊ πὶ βῖνθ σο]ὶαυϊο ἰαχαβ Εὐνδη σοὶ] όσα Ἰμαίιαι 
δηΐα ΠΙΘΤοηγιλπὶ νογϑὶ, οχ Οοαΐϊοθ Ῥαϊαιῖπο ρυγρασγθο αυδγοὶ νοὶ αυϊπίὶ Ρ. Ομ γ. 
ΒΡΒΟ], παης ῥὈγίμαστα δγαϊ δία δἀϊαϊς Οοηβίδπάπυβ ΤΙΒΟΗΈΝΡΟΒΣ. 1 ἱρδιδ, 
1847. 4ϊο. 

8.66 885 (0 (15 ΜΆ, δῦονο, ῥ. 287.1 

Τλο ενδίοπ οὗ υόγοπιο. 

1. 5. Ευβοῦὶ Ηϊδγοηγπι ΒΓ ἀοπθηβῖβ Ῥγοβογίογὶ Πἰνίπα ΒΙὈ] οὐ μθοα δηίομδο 
Ἰηράϊδα ; σομηρ  ούθηβ ΤΙ Π5] αἰ οπ68 [μας πὰ8 Ὑ δἰοσὶβ οὐ Νονὶ Τοβίδηθηί, ὑππι ἐχ 
Ἡδθτεῖβ ἰατὰ ατοῖβ Τοπεἴθ8 ἀογιναῖαβ, ἱπμασηοσα συοααδ 8Βο 80} 18 τηδρί πα! ἀπ." 
αυϊϑδίπιὶ Η ῦτγοῖ οὐ) υϑάδπιὶ βου ρίοσ 8 ἈΠΟΉΎΙΙΙ, ΠΠΘΌΤΞΡ48 Ὑ0668 ὈΓΟδΒΙ 5 ΘΧΡΓΙΠΘΏΙ. 
ον ννν διαάῖο οὐ Ιβαῦογο Μίοπδοβογιπη ογάϊηθ 5. Βοποάϊος 6 σοηστορβδίιοηέ 5. 
Μαδυτὶ. Ρασγ βιῖβ, 1698. 0]1.ο. (Τα ἄτβε νοϊυμηθ οὗ 6 Βεοηθαϊοϊπο δαιίοη οἵ 
Μ) ογοπ θ᾽ 8. τ ΟΥ ΚΒ.) 

ἘγΓ δη βοοουηξ οἵ δετοπιο᾽8 δἰ Ὁ] 1οΑ] Ἰαῦουτθ, 866 αδοτα, ΟἸαρ. ΧΧΊΠ. Ρ. 348. δεᾳφ. Ταὶδ οὐ 
15. Ὀυϊηϊοι ἔγοπὶ βὶχ τηνηυϑογρί8. ἘΚ Εἰο8. οὔ οἴπὸσ μογίίοῃϑ οὗ Φογοπλθ᾿β (γδηϑ δ! 083 τὸ ἀἐ- 
εἰεβου θεὰ Ὀγ Μάθο, ρατὶ ἰΪ. νοὶ]. 112. ρῃ. 21---28, 
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[2. ΗΙογοηγτι Ορογα, οατα Ψ ΑΙ ΠΆΕΙ, νοΪ8. ἰχ. δηὰ χ, Ὑογοπα, 1784. ἘῸ]10.7 
8. Ετασταοπίαα Ῥσάρθηβθ Ενβησο!! Μίαγοϊ νυΐϊροὸ δυϊοσταρηϊ!. ΕΔΙαΙ, 1,66- 

τἰοποβαι6 ναγἸ [68 ΟΥἾΟ6 ΣΟΟΘΏΒΥΪ  ΙΟϑορθυϑ ΠΠΟΒΒΟΥΒΚΥ. Ῥγᾶρεο, 1778. 4{ο0. 
Το Οοάοχ Εοτο] ] 16 818, οα6ἃ ὉΥ ΒΙΑΠΟΝ πὶ ἴῃ 6 Ενδηκοϊαγίατι Ομδάγιρ]ες, 18 {π|6 οἰ ΠΟΤ 

Ῥοτγιίοη οὗἉ ἐλὲ8 Ὁοάδχ. 
δ: 4 ποίίϊοθ οὗὨ {818 ρῥγοϊθηἀοὰ [,Δὐἱπ δυϊοσταρῃ οὗ 81. Μαυκ᾿β ἀοβρεὶ, Ρ. 2ὅδ. ἀπά ὑ. 488. 

ποίΐε 2. 

[4. Νονυπι Ταϑίαπιοπίαπι τοῦ εὐ 1,αἴπ6. Οδγοϊὰβ ᾿Ασημάνπυβ στϑοθηβιῖῇ. 
Πλρβία, 1842--60. ὅ8νο. 2 νοΪβ.] 

866 Νο. δ9. ν᾿. 70], ΠΟ ΤΠ Ζαΐέπ Τεσί Αι ἀνὴ θῳ ἰο {π6 τοὶ χα 18 {μ6 νογβίοη οὗ 
Φογομιθ ῥγὶποῖρα!Υ οὐ (ἢ. ΔΙ ΒΟΥΠΥ οὗὨ [86 Οοάοχ ΕῸΪ] ἀδηδί8. 

ὅ. Νονυμ ΤΙ οϑίαπιθηΐπι Ὑ υϊρχαίθ Εἰ ἰοηΐδ, Ἰυχία Ταχίαμη ΟἸοπιοη 8 Υ 111. 
Ἐοιδηυτῃ, οχ ΤΎρορτ. Αροβί. γαϊϊο. ἃ. 1692, δοουγαῖθ ΘΧΡΓΘΒ8.Πλ στη γνασίη Ἰ8 
ἴῃ τηϑγρίπα ᾿ΘοΟ]οα θ8 Δηυαυϊδδβιτηϊ οὖ Ῥγεθϑί τ βϑαϊ ΟΟΑ ο18. Οἷ᾽πὶ Μομπδσίθγι 
Μοπιῖθ Απίαίθ ἴῃ Εἰγυγία, πὰμα Βιριοιβδοα, ΕἸογθπίπα ᾿ϑυγοπεδηϑε Δ οαϊοοθξο, 
8:0. ΥἹ. Ῥ. ΟἸν. ῬΥξλ 5884 οϑῦ σοιωσηδηίαίίο 46 Οοάϊοα Αἰηϊαίϊπο οἱ Ὑογβϑίοηο 
1,αἰϊπα γυϊσδία : οἄθηία Εογάϊπαπὰο ΕἸοσοηία ἔχεοκ, Τίιθοὶ. θοοΐογα οἱ Ῥγο- 
ἴδββούε [1}09. 1 ρβίῳ, 1840. 12πι|ο. 

ΤῊΘ Οοἄοχ Απιίαιίπαβ, τ Βὶοἢ 8 ποῦν ὁΠπ6 οὗ [88 Ὀτίποῖραὶ οτηδπιοπίβ οἵ (Π6 [ογοηΖΟ- ΔΙ ρα σοδη 
ΤΛΌτΤΑΓΥ δἱ ΕἸόσθηςθ, 18. ἃ Ὀσδδι 1] πιδηυβογρὶ οὐ ν οἰ απ, οὗ {δ6 ἸΑαγροϑὺ β'Ζζθ, οχδουϊθ ἴῃ 1Π6 
δἰ χίῃ σομίυσΥ. [{ σοπίδίη8 (δὲ ἰ8 ταγοῖὶν ἴ0 Ὀ6 τηοΐ ν11}}} ἃ ρΡογίδεϊ σορυ οὗ μα ψνμο]ο οὗὨ {16 
ΟΙά δπὰ Νον Τεβίαπιοπί, δοσοογάϊηρ ἰο 16 γογβίοῃ οὔ Φοσοῖηθ. [π 18 [πιγοἀ οί οὙΥ [ἰ5αμ βἴοη, 
Ὧν. ΕἸθοῖς 48 μχίνοπ {Π6 ΠΠΟΤΑΤῪ Ὠἰϑίογυ βηὰ ἃ οὐ εἰς] ἀοδβοσιριϊοη οὗἁὨ [818 ταδηυβοῦρὶ, ἱορείθος 
ἢ (Π6 ὑθ801 πιο 68 οὗἁἨ γαγίοιιβ ϑιῃϊηθηΐ βϑοοΐατϑθ ἰο 118 γ8]1:6. 7.γ. Εἰ. ννδ8 δϑϑίϑί δὶ 1π πιδϊκίη 
118. οοἸ δείου ὈῪ ἴΠ6 ἔδν. 8. Ε, Φαγνῖβ, Ὁ. Ὁ. (ῃον οὗ ΜΙααϊ]οίονση, Οσπποοιίου), ἴο τ Βοπὶ ἢ6 
88 δοκπον]ϊοαροὰ ᾿ἷβ ΟὈ] δίίοηβ. ΤΠ18 οἀϊτίοι οὗ ἐπ6 1,διη υχαῖο Νὸν Τεβίαπιθηΐς ἰβ ποί 
ΔοσυΓΑΙΟΙΥ ῥγϊηϊοᾶ, πὰ (Π6 ςΟἸ]αἰΐο 8 ὙΟΣΥ ἀοίοοϊςένο; δὲ 8 οὐϊίίοη οὗ ΕἸοοκ ἀϊτοοιοὰ 
αἰζοπίίοη ἴο 1818 ηρογίδης Μ8. δηά 18 ἰοχί. 

[6. Νονυμι Ταοβίδιηθηΐατα 1 μαὐϊηο, [ηἰοτρσγοῖα Ηϊθσοηγίηο. ΕΣ οοἰ θοσγῖιο Οοάϊςα 
ΑτλίδῦηΟ . « . . « υης Ρῥγϊηπλ οαὐϊα! Οοπϑίδηςπυ8 ΤΙΒΟΗΈΝΘΟΕΡ. [ω]ρδῖϑ, 1860. 
άϊο. 

866 δῦογο, Ρρ. 288, 254,, τοβροοϊίϊηρ (18 ΜΆ3., δπὰ {π0 Ἰαυουγθ οὗ ΤΊ βο ΒΟ π οὐἵ δηὰ ΤΊθρ61168 ἰῃ 
Ἑςοῃῃδοίίοη Ἡλι 118 ἰοχὶ, δμὰ [86 σοσχγϑοίίοι οὗ σογίδί ἢ ρᾶβϑδζ68 ἴῃ [Πὶ8 οἀϊ(!οη. ] 

71λὲ Ζαϊπ Ῥεϊραίς γετγείοπ. 

Τῆδ ρῥγϊηἰοα δα] οἢ8 οὗὨ (86 1μαἰΐη υϊραία ΔΓ 80 ὙΘΡΥΥ ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ, ὑπαὶ 8 ἴον οὗ 
186 τηοϑὺ ἱπιρογίδηϊ, ΟΥ πιοϑὲ δΟοΘβ81:0 6, οὁδὴ ΟὨΪΥ 6 ὨΘΙΟ ποίϊοοα. Α ραγι συ αγ 
ἀοϑοτι ρίίοη οἵ 4}1 (Π6 ΘΠ] 0ἢ8 18 ρχίνθη ὈῪ ΜδβοΝ, ραγὶ ἰϊ. νο]. 11}. ρΡ. δὅ8---872. ; δινὰ 
οὗ ἴπ6 ᾿γὶποῖραὶ θα  ἴοη8, Ὁ Βγυηοῖ, Μδπαεὶ ἀὰ τατῶν ἴοχη. ἱ. γί. ΒΙΌ]α. Ζ7ΊοῸ 
λιπάγοα πα φουεπίοεη 1,δῦ Β10]68, ρυϊ μοῖρα} ]γ οὗ ἴ86 υϊραίθ Ὑ᾽ δσβϑίοπ (πιϑηγ οὗ 
ὙΒΙΘΝ Ὅ16 οὗἁὨ οχίτγοιῃ!β συγ), ΔΓ ἀδοόη οα ἦπ 188 ΒΙΌΪ]. ϑυβδβοχ. υοἱ. 1. ρασί ᾿ἰ, 
ῬΡ. 288---610. 

1. ΒΙΌΠ} πα ϑδοτα Ψυϊγχαία Ἑἰἰοπ 8, ὑυ Ὀὰ8 ἰοταὶ8 ἀἰβυϊποῖδ. Βοπλθ, ὁχσ ΤΥρο- 
δύάρδῖα Αροβίο]οϑ Υ δἰϊσδηδ, 1010. 

ΑἢαοΥ (ἢ ργθοδάϊηρ {{16, τὸ γοδὰ {86 170] οὶ 5, οἢ δὴ οηρτανοα {{{|6- Ρ6Κ9 : --- 

“ ΒΙΌ]16 ὅδοτα ν᾽ υϊραία ΕΠ ΠΙΟΏ 15 δὰ ὐμ01}}: Τα θη ἢ] ργεβοσιρίαμπι οθιμθηάαία 
οὐ ἃ διχίο Υ. Ρ. Μ. τεοορσηλ δ οὐ δρργοῦδίβ. ομλεθ, ἐσ ΤὙρορτγαριἶα ΑΡροβίο]ϊοδ 
γαιίζοαπα, Μ.Ώ.ΧΟ." 
Νοιν  δίαπάϊηρ 86 ἐ Ῥϑΐηβ Ὀοδίοινοα ὕροη {818 οἀϊίοη, το ΌὈΥ 8 ὃ0]} τγῶβ δυϊμοτὶ- 

ἐλι το ἀροϊατοά ἰοὸ Ὀ6 ἴ86 δβίαηάεατγὰ οὗ 411} δι γα ἐπι ρΓΘβϑ Π8, [18 ἀΧΊΓΘ6 ἱποογγοοίηθ88 οχοϊζοά 
επογαὶ ἀϊδεοπίοης. Αἱ ἄγβί, ᾿ 88 αἰἰειηρίοα ἴο ΓΕΠΙΘΟΥ [Π6 6Υ]}] Ὀν Ὀτϊηπηρ [86 τοαυἰϑὶτο 
ΘΟΓΓΘΟΌΟΠΒ ΟἿ 5118}} 5]}05 οΥ̓ ρᾶρδγ, τὶς ἢ ογΘ ἴο ὍΘ Ραβίϑά ουὐδῦ [Π6 ἱποογγθεῖ βδββᾶρϑα: ὃὑυΐ 
ατγεροῖγ ΧΙ͂Υ., πο ϑυοσοοάρα διχίυθ Υ᾽. ἰπ [86 ροπιϊβοαίο, ἑοι πὰ 1ΐ πῆοτ σοηνθηΐθηξ ἴ0 ΒΊΡΡΓΘΒ8 
186 τοπλ δι πρ ΟΟρΡί68 οὗ {818 οὐ! ἴοη, το Β 859 ἘΠ γθίογα Ὀθοομλα οὗ ἐχίγοιηθ σγαγὶῖγ. (οπουδγα, 
ΑΠπΏ8]165 ἀ6 1 1 ρΥ τ ΟΥ16 465 ΑἸά65, ἴοπι. ἰἱ. Ρ0. 164 ---166.) 

2. ΒΙΌ0Π14 βδοσ γυϊραῖς ἘΜ ΙἸοηἶβ ΘΙχα Ὑ. Ῥοπιιῆςθ Δῆαχ. 0.88 τοσοσηλίδ οἱ 
ράΐα. Ἐοτημθ, ὁχ ΤΥρΡορσταρῆϊα Αροβίο! σα αϊϊοαμα. 1592. ΕοΪΪο. 

ΤῊΪ5 οὐ ἰοη νγᾶ8 ὑγίπίθὰ ἀπάεσ {πὸ δυβρῖςθ5 οὗ ΟἸοπιοπὶ Υ111., (ἢ 6 δσοοβϑοσ οὗ Οσόζοῦυ ΧΙΥ͂,, 
Ὑ 086 οοπϑιϊζυϊίοη ἀΘΟ]αγο8 ἰ{ ἴο Ὀ6 [86 οὨ]ν' δι ἰδπιὶς οἰ ϊξίοπ - ἰξ 8 1.6 ὈΔ4518 οὗὨ 8}} δι Ὀϑοαιοηῖ 
οὐ ἰοη5, ρυηϊοὰ ἰὸς ἴΠ6 πιοπλθατϑ οὗὨ {16 Εοπιϊϑα ΟἸιατο, Ὠγ. τά ΚοΥῦ, ἴμ6 Ἰοαγποὰ δηϊαρο- 
εἰϑὲ οὗ Οαγάϊπαὶ Βο  ]γπλῖπο, οοην οι ἴπ6 [,δ0π γα! καίο οὗ μὲν ὙΠ ΙΓΙν οογγερίεά ἴῃ πραγ 
ΤοτΥ ἰμδίδποοβ. ((οηίτονογδία 1. ἀθ βογίριαγὶ8. Οιφϑιὶο 11. Ορογυτω, ἰοπι. 1. ὉΡ. 289 ----299, 



786 “πεϊοηξ Τ᾿ εβίογη Ἰ͵7ογ 5Ἰολγι5. 

ὅδηονο, 1610, [0]10ο.)ὺ ΕῸΤ δὴ δοοουπὲ οὗἩ ἰδ ἔδίαϊ υαγίαποες Ὀοίο ἢ {8686 ἐνο τον ϑυηβ, 860 
δΌονΘ, ΡΡ. 250. δὰ 267. Α ὔ{πἱγὰ οαϊίοη τγῶ8 μγίηιοὰ ἰῃ 1598, ἴῃ 410. ΠΟΥ δὰ Ὀοΐῃ ὑοῦ 
ΤΆΓΟ. Ρἶ68 οὗ [Π6ηϊ, 88 γ) 81} 48 οὗ ἴῃ Βίχεπο οαἑ(οη, ἃγὸ ἴῃ (π6 Βγίοἰδἢ Μυδβοιη,. 

8. ΒιΙΌ]οταπι ϑασγοόγαπι Ν υἱρσαίοο. Ν᾽ δγβίοπὶβ Εἀῖο. «588 ΟἸτΙβεἰδηϊβϑίτηι ΒΕ ρὶς 
εὦ Ιηδιϊτυὐοπθλ βγη ββίὶ ΠΙρῃϊηϊ. ῬΡαγ βϑι18, οχουάοθαῦ ΕἾ. Ατρ. Ὠ1αοί, 
1785. 2 ἰοπΐβ, 40. 

Α εἰιοξ-ἀ συ ντο οὗἩἨ ΤΥΡΟΡΤΑΡὮΨΥ : ΟἿΪΥ ὕτο Βυπάτοὰ δηὰ ΗΠ οορὶθ8 Μ͵Οσα ῥγἱηΐοὰ υχϊι {Πα 
ὙΟτὰβ “ δὰ 1801 0] ΟΠ πὰ ϑ ΓΘ ββί τὴ ΠῈΙΡἰ ἢ ἴῃ 016 ἘΠ16-Ραχο. ὙΤΏοθα ὉδᾶΣ ἃ δἰρθοῦ ὑσὶοα 
(ἤδη (86 ΟΥ̓ ΒΕΥ αυαγίο σορίθ8, Ἡ ῖοἢ γοσο ἀραϊοδλίοα ἴο {8Π6 ΟἸΕΣΩῪ οὗ Ετγδηςθ. Ῥαεϊζῃοι 8ϊδἴοα, 
δ᾽ ἔσο ΠΟρΡ᾿68 οἵ [818 οα 0 ἢ πγογα Ὀσγίηϊθὰ οἢ ν ] τη. ὙΠΟ ἀγα οορίθ8 οὗ 16 βᾶπηο οἀϊξίοη ἐπ 
εἰσι νοἹαπλε8 ὅνο., ὙΠ ἢ 84 ἀραϊοαίίοπ ἴο [86 (Δ) Ἰοαπ ΟἸΟΓΡΎ, ΌΥ (86 ῥχίῃίοσ, Ε. Α. Ὠἱάοι. 

4, ΒΙΡ]]αὰ βασσα ψυϊσαία ἘΠῚ] Οπΐ8 διχὶ Θυΐη!] Ῥοπί. Μᾶαχ. "Ὲ Τεοορπῖ δ 
δἴαυς οἰ Εοηιερ οχσ Τροστδρΐδ Αροβίοϊοα Ναἰΐοαπα ΜΌΧΟΠΙ. Ἑδιᾶο πονβ, 
δυσίογ (αἴ 6 Βα τα πιῖ ῬΟΠΕΒοἷ8 Θοη8 ΣΧ 1]. ἀχουβδᾶ. Εσδηοοΐυσί ἃ. Μ. [ἡ Μαπυ] 
1826. ἤογβὶ ὅ8νο. 
Α Βοδυι δι! δηὰ οοττοοῖ οἀϊ(ίοη, Ἡ ΒΟ οΟὨ ΔΙ. 411 116 ῥγοίδίουΥ δηά οἵμιοῦ το τα ΠΑΤΥ͂ 

χηδίίοῦ οἵ {886 Ἐοπηδη οαἰϊΐου ; δηά, Ὀθ81468 [6 ΟΥ̓ ΠΑΥΥῪ αἰν]810η8 οὗ οπδρίθγβ δπα συ οσϑοβ, ἰξ 180 
883 ἴπ6 οἰ δυθάϊνίβἰοη8 οὗἩ 4, Β. Ο., ὅς.» ἰηἰτοάποοα ΌΥ͂ Οδγάϊημαὶ Ηυρο, οὗ τὶς ἢ 8δη δοοουῃϊ ἰ5 
εἴνϑαῃ ". 84. 

ὅ. Β10]1Δ ὅ'ίδοτα Ὑυϊσαῖθ ἘΔ  οηῖβ, δίχιὶ Υ. Ῥοηΐ. Μαχ. 7ι58ὰ τοοορηϊα, εἰ 
ΟἸοταοηι8 Υ111. διοιοχιαία οἀϊα. Ῥασγίβ, 1828. 8γο. 
Α προδὲ οὐϊξίοῃ, ᾿ΣῸΠπὶ [86 ῥΓα85 οὗ Ε. Ὠιάοῖ. 

δ." ΤῊ [Αἰ Ὑυϊζαίο ἴδ ἐουηᾶ ἰῃ 411 μ6 ῬΟΙΥ αἴοίέ οὐ! οη8 οὗ ἔμο Β[Ὁ]6; δηὰ νατγίουβ οἵ μετ 
Θά ΠἸΟΠ8 ΤΙΔΥ ὍΘ τηρῖ 108, [16 ῥγίοθ οὗἩ Μὶο ψΑΥ68 ἔγοπὶ ἔσγεϊνο 81} ρθ [0 [ΠγῸΘ ΟΣ ἔθου 
δυΐϊηοα5 δηὰ Ὀρνγάβ, δοοοσάϊηρ, ἴο ΓΒ ΟΙΓ ΣΑΓΙΥ πὰ οοπαϊοη. 

[1.1 αοτπιο ΨΈΒΘΒΙΟΝ. 

1. υδίυον ἢ). Ν. ὅ688 ΟἸγίβιὶ Εἰνδηρο]ϊοσυπι Ὑ ογβίοποθ ροσαπίχυς ἀυξο, (οἰ μῖοα 
8011. εὐ Αῃρΐο- δαχοηΐοθ: αἀὐᾶγαπι 1] οχ οοἰθθασσίηο Οοάϊοα Ασρθηΐῖθο πὰπο 
Ῥγϊπιὰπι ἀδργοταϑῦ ΕὙΓΑποίβουϑ πιὰ, ΕΕ. Ηδπο δυΐθη ἐσ οοἀϊοίθυ9 Μ455. 
ΤΟ] ]18018 Θῃπθηἀδι!ὰβ τεουϊ συγανὶς ὙΒομηα8 Μδγθβο 8, ΑὨρ]ὰΒ: ουὐὰ8. οἰίαπι 
ΟὈΒογυδίοηββ ἰῃ αἰ ΤΏ] Ὑθυβί ποῖα βυποοίμπξασ. Πογάγθοδι, 1665. 4ϊο. 

ὙΒΕΓΘ ΔΙῸ οΟρί68 οὗ (18 ποτκ, ὅζς.7) τι (Π6 ἀδίο, Απιβίογάδηι, 1684, ἱπ 0μ6 4116; Ὀὰὲ {8|696 
δῖ6 [(.0 βαπι|6 οἀϊοη, ΠῚ ἃ πον {{{16- Ρᾶ 6. 

2. Ὁ. Ν. δεθὰ Ομγίβιὶ 55. Ενδηροῖα, δὸ ΠΡΆ114 Οοίβογατα ἴῃ Μαβία δρίβοορο 
αἶτοα δῆηυῃ ἃ πεαῖο Οδτίβϑίο ΟΟΟΙ,Χ, οχ ἄσγαοο Οοἰὐδίοὰδ ἰγδηβ]αἴα : ΠΟ οἰιηὶ 
ῬΆΓΔ 6118. νου βιοηῖθιι8, ϑνθο- ἀοὐβςᾶ, Νογν:πὰ βοὰ 1β]αηαϊοᾶ, οἱ Ναϊσαιᾶὰ 1,κιἰπᾶ 
οὐ [ἃ ἐρρο ἢ ΒΤΙΕΒΝΗΙΕΙΜ, Α(06610] (]οβδασίαμι ὉΠ]ΡΒ1] Οοιἰμοαπι, Πἱπσ 5 
Δ θὰ8 ρὲγ Ε΄ Δυπίαπι, πῆς οἰἰαπλ ϑνϑο- σοι μοῦ δυοίαπι οἱ 1]υβύγαΐαπιη ΡῈ 
Αἀδοτγρίατῃ ϑ.Ιοσπ μία. δι οοκΠο]ηΐε, 1671--70. 410. 

8. Βδογοσαπλ Εν δηρ ]Ἰοσταπιὶ Ὑ᾽ αγοῖο Οοὐμιοα ἐσ Οοάϊοα Ασρθηΐθο οπιαπάδία δίαυθ 
ΒΆρΡ] οι, συπι Ἰηςαγργοιϊαυ!οπηθ ]μαιπα οὐ Απποίαιοπὶδυβ Ετὶοὶ ΒΘ ΖαΙ ποι 118 
Ῥγάομη Ατοδθρίβοορι {ΠΡ 8816 η819. Ἐδιάλυ, ΟὈβοσνδίίομοβ δ88 δά]θοῖξ, οἱ ασδῖι- 
Ἰηαύϊοαπλ (οὐ οαπα γι ἘΔαγάὰΒ ΠΥῈ. ΟΧΟοΠηΪ,, α ΤΎΡοσταρδοο ΟἸαγοηάοα- 
ἷᾷπο. 1760. άϊο. 

ΤΌΘ Ὀοϑὶ οὐϊιίοη Ἡ μῖο ἢ δὰ ἤθη ἜρΡεκτοῦ οὗ 116 ἀοίμῖο γογβίου οὗἩ [89 ἴθ γ 60506]}8: ἰξ τ 88 
Ῥγοραγεά [0Γ (6 ᾿τεβ8 ὈΥ͂ π6 ἰδαγποᾶ το ΒΘΠΖΘΕΙ, ἀγο ὈΙϑθορ οὗ [7088] (πο τιδᾶθ ἃ ΠΕ ΘΟΡΥ 
ἥτοτῃ ἴΠ6 οτ ρ΄] τηδηβογρ) ; δηὰ νγαϑ Ῥυ ] 8ηθἃ δος ἢἰ8 ἄθοθαβα Ὁγ Μγ. 1,06, δὲ Θχίοτά, ἴῃ 
1τ00, ᾿ 8514}} [0]10οθ. [0 8 ὀχϑουϊοα ἴῃ (οιῃὶς Ἰοιζογθ; 186 Θττοσα οἵ τἴ.6 ρσχοοοάϊηρ οἀϊείοηϑβ ατὸ 
οοτστοοϊοα ; δῃα τ ηΥ οὗ [86 νδτίουβ δος Ομ, τὶ (ἢ τὶς ἢ [86 Θοιδὶο νογβίοη 1668 [6 ἀτοοκ 
Τοβίαπιοηϊ, Αγ σοιδυκοά ἰη 116 ποίθ8. 

4. ΟἹρμ Ὑ ογθῖο ἀοίμῖοα ποππυ]οσαπὶ Οδρίζατα Ἐ βίοϊς Ῥϑὰ] δὰ Βουιδποβ, ἃ 
Οοά. ΒιδΙούμ. ὐοὶρῃμογὈγύίδηβθ, οὰπὶ ΟΠ ΘΠ ΔΓ 8 ΕὙΔποίβοὶ Δπηϊοηϊ ΚΝΊΤΤΕΙ, 
[1762.1 4ϊο. 
Τῆο ἐγαρστηοπὶ οὗὨ {πὸ αοἰμὶο νοσβίοῃ, μτηιθα ἴῃ (8 Ῥυ]:οαἰίοη, 89 Ὀδδη σορτγίηιθᾶ, ἰπ ἴδ 6 

{Ο]]ονίπρ; ἀτίϊοϊο, δηὰ δ]80 ἰὼ ἴπΠ6 Αρρεπάϊχ ἴο 6 δϑοοῃά νοϊαπιθ οἵ Μτ. [788 ϑδχοῦ διὰ 
αοιδὶς αὐ Π᾿ΟΕΟΠΑΣΥ. 

ὅ. Ἐταρστηθηΐα Ὑ δγβίοηβ {ΠΡ} 1]1λπεὸ, σοπιϊποπίϊα Ῥαγισα 8 αἰΐχαοί ΕΡρίβιο]α: 
Ῥδαὶ δὰ οπιδῆοβ, εχ Οοάϊος οβοσίριο δι) ούμθος ἀπο ρμογογίαμε ογαΐδ, οὐ ἃ 
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Εγβηοῖδοο Αποηΐο [ζ ηἰεῖ6ὶ οἀϊῖα, ουπὶ δ᾽αυοὶ δηηοίδεϊοηϊυβ ὑγρὶ8δ τοδάϊια ἃ 
Φοδδηπθ 1Η8Ὲ. Αοοράπηΐ ἀυ8 [)᾿δβοσίδιίοηθθ δὰ Ῥβ:]οϊορίαπι Μαϑ8ο-οξμίοβαι 
ϑρθοίδηΐθβ, ὕὐρθαϊὶς, 1768. 40. . 

6. Φοδιαπηῖ δὸ [18 δορί Ὑ ογϑίοηθη ΠΡ: δπδῖι οὐ 1ωἱηρυδηι Μαδο- οἰ - 
οδπὶ 1ΠΠ 5 ΓΔ 18, ΔΌ 'ρ80 ἀοούϊβϑίπιο δυσίογα οχθπἀδίδ, πουΐίϑαιϊ θ δοο ββι οἱ 08 διιοίδ, 
ἡδλ γεσοὸ ΟὟ ρῥγδβίδηςδηι 86 ταχὶἰδύθμι οΟ]]οοΐδ, οἱ πὰ οὑπὶ 8118 ΒΟΥΙΡΕ8 811}}}}9 
ΔΥσυμλθηΐ! οαἀϊξα, ΔῸ Απηίοπϊο ΕἸ ἀοχίοο Βυβοηινα. Βοσοϊϊηι, 1778. 4ιο. 
ΤῊ νοϊυπιο, ποῖ ἐδ θοξ οὗὨ ΛΟ ἀοησοηϊ ΟσσΌΤΓΘΙΟΘ, οομ δὶπδ [ἢχοΒ ἰοδγηοὰ Ὠἰδαυΐ δ᾽ ἴοι, 

ἱπειι]οὰ {ΠΡΏ1]|κ8 ΠΙπβίγαΐαδ ; νασίουβ ἔγασταθη8 οὗ Ὀ]Ρ1148᾽8 νοσδίοπ ; ὅν ἀϊδδοσίδιοῃβ 1}108- 
ἰγαῖίνο οὗ ἔδποπὶ; ἃ βρθοΐπιθῃ οἵ ἃ ἀἸοββασίαπι {ΠΡ} απαπὰ, τυ Ργθέβοθθ ργθῆχοα τὸ ἰϊ. 1π δὴ 
Ἀρρεπάϊχ, ὑπ οἀϊξοῦς ἢ 85 δβυ)]οϊποά ἀἰδθϑογίδιίίοηβ οὐ ὕ]}08}1188, Ὁ Η θα ρου (τἱ ἢ τουιδγκβ ἢ 

ΘΌροϊδαδ ὈΥ Οο]τὶς 5), Ἑδῦογ, διὰ ϑοοάδσγλδημ ; βρϑοὶ θη οὗ ογί(ἰοδὶ οὐδογνδίϊοηθ ὁπ [Π6 
οἰὰ ἷἰο δηδἸδιίοη οὗ [δ ΟΥ̓ Φοδῃ ἀογάοπ, ἃ Ἰοαγποὰ ϑοοι(ἐδιι δἀνοοδίο; δηὰά 8 
αἀἰδοογίϑιίοι ὉῪ Ὁ δοδίοσ, οὰ [9 Ιαησύδρο οὗ (0 Οοάαχ Ατγροηΐοιιδ. 

7. 6148 ἀοὐδίβομο Β106]- ἀθογβοίζυηρ, ἀϊα αἰ οβὲθ (ἀδσιηδῃΐβοια {Πτκυπάο, ποῖ 
ΤΏγοπΒ Τοχῦ: χολῇ οἴῃ σ σταιυτηδ δ. - τοῦτ μοη 1, δἰοϊπίβομθη [ΠοοΣβοίζιιπρ, ἀπὰ 
οἰποπὶ (Ο]οδδαν, δὰ Ὀοϊνοὶ νου ΕΥθαγιοἢ Καὶὶ ΕὝΠΡΑ ; ἀα8 (ὙἸΟσθὰσ Ὀνη ΘΆΓ- 
Ὀαϊίαῦ νου ὟΝ. Εἰ Η. ΒΕΙΝ ΑΙ : πὰ ἀθη Ταχὺ ΠΔΟἢ ΓΠΓΟΠ᾿Β ρσοΠΔυΘ᾽ ΔΌΒΟΒΓΙΝ 
ἄοὺ δ] θόσοα Ηδηάβοβτι, ἴῃ ὕρ86ὶ], βου τς Ὀουϊομσι, βαπλῦ οἷποῦ ἰδιοτγίβοὶι- 
Κυϊδοβθη ΕΠἸΠ] οἰ πη, νοσϑοθοα ὑπ Βογδυδρομοῦθη νοῃ Φοβδπη ΟΠ γιβίϊδη ΖΑΗΝ. 
ὟΝ εἰϑβϑηΐθ8, 1806. 4ϊο. 
Α Ἰοασηϑὰ ρῥγοῖδλοο ὉΥ 7. Ο. Ζαδπ, ἐπ ἀθτπιδη, οοπίδί δ ἃ Ὠἰβίοῦυ οὗἩ [86 αοἰμΐς γογβίοῃ, ἀπά οὗ 

(πὸ νατίουβ ργοοοάϊμρ οαἑ(0η8 οὗὨ ἰΐ8 ἑγαρτηϑηΐβ Τὸ {Π|18 βυοοθοα [86 ἐγαστηθηῖβ ἐμ τηβοῖνο8, ἰπ 
ἴηο Βοτηδη οδδσδοίοσ. ΤΏ ἰοχὶ οὗ {Πθπὶ 18 χίνοη ἔγοιῃ ἃ ΨΌΓΥ Ὀθδα Ὁ] ἀπά οχδοῖ σοΡΥ, ν μίοἢ 
1} οοἸουταιθα βοθοϊας [τὺ δὰ φῬγοςυτοά τὸ γο τηδὰθ ὑπᾶογ 818 οὐσῃ ἱηδβροςοίίοη, δηὰ 1} (ἢ 6 
ἀοδῖσῃ οἵ ὑγϊπῶπρ ἢ, Τῆθ οὐϊΐοῦ 85 ρ]δοορά ΠγοΒ 1,διἰἰη (γαηβδ]διΐου ὈΥ (Π|6 δ'46 οὗ [86 ἰοχὶ: 
ἈΑ Ὶ, τι 8ἃνὸ δ ἀϑά δὲ ἑῃίου ἢ 1,δἰἱὶπ νογϑίου, οὐ ϊοαὶ ποίθβ ρ᾽δοθα δὲ {86 ἰοοῖ οὗἨ οδοῖ ραρο, 
δια δὰ ἰιἰδίογοδὶ ἱπίσοάδποϊίου, ΤΆΘΘΟ δῖὸ ζ0]]ουγοά ὉΥ ἃ Οσδηλπλδσ οὗ ἴ86 (οιὶς Ἰκαεσα ονν 
Ἑ, Καὶ, Ευὰα, δηὰ ὮὉΥ ἃ ἀοἰξμιῖς ΟἸοβδβασυ οοσαρὶ]οά ὃν Ὗ. Ε. Η. Βοίμνναὶα, “186 ἰοχὶ ἰδ οὔτο- 
Ὰ]γ σίνοι ; [Ππ6 ψιδιηπιδιῖςδὶ δηὰ οσὶςῖο δ] τοπιδσῖκα, δά ἀθὰ ἴῃ πο πιαγχίη ὈΘΙΟΥ, 8ἃΓῸ βῃογί, 
ἀἰγοςγ δρρὶ θὰ ἰο [δ 9 τ ἀρῦνι διὰ νὙ|0}] οοποαίϊνοα ; δὰ 180 ντο]9 οὗ ἴδ6 σον ἀρραγαίιϑ οὗ ἰ}16 
ΌὈΟΟΚ 18 με ωρν οϑθπενς κ᾿ Ιηἰτοά, ἴο [πΠ6 Νονν Τοβί. Ὁγ Ὧγ. ΥΥ δἱΐ, νο]. 1. ὑρ. 487, 488.) Α ΘΟΡΥ͂ 
οὗ μιὲ8 συσίουϑ δηὰ νδιυδὺ]9 ἡσοσὶκ 8 ἰῃ πο ΠἸΌΣΑΓΥ οὗ [δ9 Βεϑ Μαδθυμ, 

[Α νΟΣΥ͂ θοοθηίσίο δηὰ ἀϊδουγεῖνο Ρυθ]οδξίοη. 

9. ὈἹΡΕΣΕ Ῥαγάυτῃι Ἱποαϊίαγαπι, 'π ΑἸ τοβίδη!β ΡΒ τα ρβοϑίϊα αὉ Δηροῖο Μάαιϊο 
σοροσίδσυμι, ϑ'ρθοίμιθῃ, ΘΟ) ΟἿ 19 ΟὉΣΊ8 αὐ υδάθπὶ Δῖαἱ οἱ ὕδσοὶ! Οοἰαν!ϊ Ο88:}}}Ἰοπδοὶ 
θάμα. Μοάιοϊδηὶ, 1819. 4ϊο0. 

Ταῖδ ποτῖς 18 1Πυδέγαίθα ὈΥ ἔτγο ρ]δίθθ; ἐμ ἄγεδὲ οοπίδί πίῃς [Δ0- δ τλ}168 οἵ (π6 Οοάϊοοα ἢδ- 
δου ρα, ἀϊδοονογοὰ ἰῇ [80 Απιῦτοδίδη ζω Όσγασυ (οὐ τί ἢ δοῖηθ δοοουηῖ ᾿85 δἰσοδάγ ὕθοη ρίνϑη), 
διὰ (ἢ6 Οἶεοξ οοπίδιπὲπρ' ἃ δο- αἰ πλ}]9 δρϑοϊπιθη οἵ ἃ ἀτοοὶς παι Βοπιδιΐοα] ἰγοδί:ϑο, ἐμ πιο 186 
δΙηο8 οὗ Ασοδίπιθὰθ8 δηὰ Αροϊ]ουΐθβ τὸ τηϑηϊοηθά, δηὰ πολ Οδγάΐηα! Μαὶ ἀϊθοογοτοὰ μηὰαΣ 
ϑοῖὴθ Γοιαθατὰ [δοίη πη οἵἉ ξτγοδὺ δηϊτ αυϊῖγ. 

10. ΟἹΡΒΙ Οοιἰδῖοα Ὑογεῖο Ερίβίοϊε Ὀὶνὶ Ῥμυϊ δὰ Οουϊηιμΐοβ βοουηάιεθ, αὐδηὶ 
ΕΣ Ατηρτοβίδηὰ Β: Ὁ] οἰ βθοὰ Ῥαδὶΐπὶ 18 ἀορσοζωρίδη,, οὐαὶ Ιηἰογργοίδιίομθ, Αἀπο- 
τ θοῖθας, ΟἸοκβασίο, οὐϊάϊῃ δγοὶυ8 Θοϊανία8 Αϑτιτονυθ. Μοάϊοϊδηὶϊ, 1829. 

[11. Θοιδίοω Μεγβίουϊβ Ερίδίοίασαπι Ὠϊνὶ Ῥδὰ δὰ Βοπιδῦοβ, δὰ Οουϊηι ῖοϑ 
Ῥτιμμα, δὰ ΕΗ Θδίοβ, αὐδὸ βιροσβτιηῖ, ἐσ Ατορτοδίδηρο Β᾽ Ὁ] οί μβοορ Ῥαὶ ἐπι ρβαβί8 ἀ6- 
Ῥτχοτηρῖδ.... ἘαΙάϊς ὕδγοϊυβ Οοἰανὶαβ ΟΑβτισιονσυθ. Δίοαϊοδηὶ, 1884. 41ο0.] 

12, Θοιδίοω εσείοηΐβ ΕΡρ ϑίοϊδσυσα Ὠινὶ δ} δὰ (ἀα]αῖβδβ, δὰ ῬΒρρθηβεβ, οἱ 
ΟΟἸ]οβθθῆθοθ, δαὶ ΤΟ ββδ] οπἰοθηβο8 Ὀσίτηδα, 40:8 ΒΌρογϑιπὶ, ὁχσ Απὰγοθίδηρο Β:0]1ο- 
ἴβθοο ῬΑ] συρθοϑὲϊβ ἀθργοταρίθ, ουτα δἀποιδιϊοηΐαθ, οὐϊάϊν Οαγοϊυβ Οοἰανίαθ ΟΑ8- 
Τόν πῦθ. Μούϊοΐδηι, 1835. 41ο. 

[18.. ἀοἰδῖςρο Ψαεγδίοηΐβ Ερἰβύοϊαγαπι Ὠϊνὶ Ῥδυ] δὰ ΤἬ Θβϑαϊοηϊσθιδοθ βοουηάρ, δὰ 
ἹὙπΩοίδουια, δὰ Τίνι, δὰ ῬΒΙ]Θμιυη, αυφ δυρεγβυμῖ. .. . Ἑἀϊάϊς σάγοαβ Οοἰανίυϑ 
ΑΒΤΊΓΥΤΟΝ ΌΒ. Μοβιο]απὶ, 1899. 4ϊο. 
ΤΆ6Β6 ρα] οδέϊοϑ σοπιρτῖϑο 89 ττΠ0]6 οὗ [86 ροτίάοπδ ἀϊδοονοσοὰ Ὁ Μαὶ.] 

14, Ἐνδηροὶῖ! βεσυπάυμι Μαιεοιμι Ὑ᾽ Ἔγϑῖο ΕἸαποῖοδ βθεοῦ ΓΧ, ἤοοηοη αοἰδίοα 
ΥΟΙ. 1Υ̓͂. 9.8 
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βεος, Υὦ, αιοδᾶ δυροτοδὶ. ἘΠῚ 9. Απάγεδβ ΚΟΗΜΕΙ ΚΒ. Βιαίραγὶ υπὰ Τῦ- 
Ὀϊηροη, 1827. 8νο. 

ΤῊΐδ ποὺῖς νγᾶβ ρα] !]8ῃοὰ ὉΥ ῬΤΟΙΘΑΒΟΣ β΄ ο ΒΔ] 1οτ, ἴο ΠΙυδίγαϊα ἷ8 Ἰοοϊαγοθ οὐ με σογπιδη 
[Δ 6 δηὰ 1 ἐϊογαίαγο, ἀοἰἑνοσοὰ ἴῃ [δ νοῦ, οὗ Μυηίομ. [{ οοηίδίηβ {86 οβροὶ οἴ 
8ι. Μδίίμεν ἴῃ (86 ΕὙΔΏΚΙΒΉ ἀϊαϊοοῖ, ἤγοση ἃ ΜΆ. οἵὗἨ Τδιδη βΒ Ηδυτηβοηυ, οὐ 86 πἰηί σοπίαυγν, 
Ῥγοβογνοά ἴῃ {μ0 [Ὅταγυ οὗ 5:1. 6Δ]}, ἰπ ϑιυσιιχογϊδηὰ, ΤῈΘ οηΐδ οὗ πὸ αοἰμὶς Ὑεγβίοη διὰ 
ἵνϑη δοοογάϊηρ ἴο ἴ86 Οοὐοχ Αγρμοηΐουδβ, δηὰ (Π6 τοδί οὗ ἴδ ἀοἰμῖς Ὑογαίοῃ, ἀϊδοονοσοὰ Ὁ 
αἱ δαπὰ Οουμπὶ Οδδιϊρ] οηΐ. Α σοι ρδγὶ οὗ (8680 ἔπ νογδαίουδ Ἐ1|1 βῆου, [δὶ 16 Ῥταρκίες 

Βηὰ Οοιίμίς ἰδησταρθδ ΔΥῸ ΟἿΪΥῪ ἀἰδίοοία οὗ [86 58:6 δποίοηϊ ἰδηρύδρο, τδίοϊ ἰω (89 [Δρ5ς6 οἵ 
8568 δανοὸ ρταάπδιν ἀϊνογροά ἔγομι Θδ ἢ ΟἾΒΟΓ. 

16. Αὐδεσυηρ ἀθ8 Εὐνδηρθὶ Φομδηηἶθ ἴῃ (οἰ δίβοια ϑὅργβοβο, δὰ8 ΒΕ ὕσαϊβοδθη 
υπὰ Μαγὶηαίδομοη Ηδπαἀ δου ἤδη : ποῦϑὲ 1μαἰοϊηϊδοβοη ) ρεγβοίζαηρ, Ὀοϊεχοπάοα 
Απογκυηρθη, ρΟ ΒΟ ΠΟ σον ΤΠ ογβυοδυηρ, (οὐ 80 }-υδιδιπίβομοη Υ οογίοσθαςδα 
υπὰα ΘΟΒΥρτοῦσθα ..... Ηοτγδυβροροῦσῃ νοη Η. Εἰ. Μαάβδμαννκ. Μουηϊοεὶι, 1883. 
4ϊ0. 
ΤῊ5 ρυ] Δ οη σοι σίθοδ, 1. Ῥογείοῃ οὗἨ (π6 αοδροὶ οὗ 8ι. οδῃ ἱπ ἔιο αοἰδές ἰδηρυαρο δηὰ 

ΟΒδυδοίογβ, δέτοσ [10 βαβ βεηφράῤ θεν Ῥτγοϑοσνοὰ δὶ Ποτοθ δῃά δὲ Μἤδη; 2. Τμὸ ἀοίἰδὶς γοσβίου, υσῖτα 
ἃ Ἰ,αἰΐῃ ἸΓΔΏΒΙ δου οὗ ἱΐ, ὈΟΓΒ ἰῃ Βοπιδῃ ἴγρθ, διὰ πὰλὶ γαγίουϑ τοδϊηρα δὲ {πὸ ἴοοῖ οὗ {Π6 
Ῥᾶρθ; 8. Απ δοοουηΐ οὔ ἴΠ0 Μαπιιβοσίριϑ υϑοὶ [0 (μὲδ ποῖκ; 4. Αἥπ ἸαυΐΓΥ οοποογηΐης 89 
δυῖμος οὗ (86 αοιμίς γογαίοη ; ὅ. Απ Αςοουηΐ οὗ ἴπ6 Ιηϊτοἀυοίίοη οὗ ΟὨΓ κοἰδ πὶ τυ δίθοης [116 
Οοίϊι; 6. Α ΑἸ]οΒβαγΥ ; δηά, 7. Αἄἢ Αρροπάϊχ οὗ ὑὈαγῦδγουβ ᾿τογὰβ (οἰ οΗγ οἵ ατοοῖς δὰ ὶ 
οσί κί), δηὰ δ 1,181 οὗἨ ῬΣΟΡΟΣΓ ὨΔΠ168 οὗὨ ΡΟΥΒΟΏΔ δηὰ ρ]δοθδ. 

16. Ὁ]6148. Μοίευῖβ οὖ Νουΐ Τοβίδπιθηι Ὑογβιοηΐβ οἴμοι ΕὙΑρταθπίβ 40:5 
ΒῈΡΟΓβιηΐ, Δα βάση Οοἀά. οαϑιϊραῖδ, 1,δι1ηϊαἴ6 ἀοπδία, Δα ποϊδίίοηα οτος ἱπείγαςία, 
οὐπὶ (Ἰοββαγίο οἱ ατσδιιπγχαι οἃ [ἰήσιος οἰδίοθο, ΘΟ") ποι 8. ουγί5 οἀϊάογαηὶ Η. Ὁ. 
ἀς ΟΑΒΕΣΕΝΖ οἱ Ὠζγ. “. ΟΕΒΕ. ΓΘ υτρὶ οὐ 1,ρ51:, 1886---48. 410. 2 νο]5. 

πῃ εΠ||8 οἀ πο ἃσὸ οοπιργίβοα 41} 1{Π6 ἵγαςπιοηίθ οὗ πὸ αοἰὶς νογβίου οὗ ἴ6 Β1016 πο δγὸ 
Κηονπ ἰο Ὁ0 ὁχίαπί. ΤΠΟΥ͂ ΔΓΘ δοσιγαίου ῥτίηὐθα ἔγο ἐΠ9 Ὀεϑὲ Μ53. δηὰ οτ] Εἰς 4] οὐϊοηα, [89 
νδιίουβ ἀρερὴν ἐμαὶ ἩΞΙΘΙ δγὸ Θχἰυἱοὰ 1π ἴπ6 ποῖθβ. ΤὨΘ ἔγαρτηθηΐβ γα Ῥγοοθάοα ὮΥ͂ Ἰεασῃροᾶ 

ὉΪΘΖΟΠΊΘΏΔ, ἀἰδβουδαίηρ (Π6 ὨΙΒΙΟΓΥ δηὰ οΥἰς 81] ναῖαο οἵ (86 σοι ΐο Υ ογβίοη, δπὰ [80 υδζίουδ 
οϑ, οὗ ἰδ τρὶς ἀγὸ ργοβογνοὰ ἴῃ αἰδγοηὶ ἰἸὈγαγίοα ΥοΪ. 1. οοηϊδίη8 (Π6 ὙΡΕΤΠΕΒΙΣ οὗ τ86 

ἀοιμίο γοσγβίου οὗ {π6 ΟἹ]ὰ Τεδίαπιθηΐ, 88 Ὑ76}1 δ ἴπ0 ργοδῖογ ρογίοη οἵ (89 Νον. γὍόο!. 1]. 
Ῥατὶ 1. οομίδί δ ἃ οοτηρ]οίο Οοίῖς (]οββασγ. Ῥατγὶ Π. Ἵοοηϊδίηβ ἃ Οὐδισηασ οὗ ἴπὸ Οοίδὶς 
ἰδηζυδρο. ΤΠθ {{{16- ρᾶζο οἵ 70). [. ̓ 85 Ὀθθῇ σοργηϊοὰ, 1, 1081, 1848. 

[17. Οοἄοχ Ατγχοηίθυδ εἷνο ββοσοσυι Εὐνδηροιίοσατα Ὑογδίοηῖβ ἀοίδίος ΕἼασ- 
τηθηΐδ, αὐ ἰΐογαπι τοοορηϊίδ δαμοίδοη! υδαῦα ἱηδίχυοσία ΡῸΣ 11Π688 βιηρσιἶαβ δὰ 
ἤθη οοαϊοΐβ, δα 015 ἔγδρτηθη 5 Ἐναη είϊοιν σπϊδαμε ΑΣὈΓΟδΒίδηοτγοπι, εἰ ἔδΌι}3 
Ἰαρίἀθ ὄἜὀχργϑββα, δὐϊάϊς Απάγοαθ ΠΡροτεῦμ. ὕρβδ!θ, 1854. 4ϊο. ᾿ 

869 δῦογο, Ρ. 808.1 

[18. Ὁ]6148. 1 Ηοσοη βοδγι θη αἰὐόη πὰ ποθ Βυπᾶρβ ἰῃ ροιΒίβοβοσ 
βϑργδοῖα. Μκϊὲὺραοχοϑυ θογβίθ θη ον στο ἴβοβοῦ πὰ Ἰαξοϊπίβομοσ Ὗ ογβίοη, Αππιοσῖς - 
Ὅροι, ΘΡΥΔΟΒ ΘΓ υπὰ μοβοΒ ΒΌΠΟμ ον ΕἸπ]οἰτυηρ, νοη Η. Ε᾿. Μάδδμανν, ϑιυί- 
δαγί, 1866. 8νο. 
Τΐδ οὐϊίοη 15 ἀοβοσὶ θὰ δῦουο, Ὁ. 808. Δοίε 8. 
ΤΌο οὐϊουπ οὗ μηχα ῆραν Ἰο τρῖ σὰῃ οἵ [10 Ανυό Μίχηθ πϑοὰ οΠῚῪ ὃὉθ τηοηίϊοπϑὰ ΠοτΘ δὲ οΐης 

τολοίεραῖε ἰα (ἡ Ἰδυουσθ οὗ ἀδϑαοϊθηίς δηὰ 1οοῦθ, αὶ ἀϊεβαυτοὰ πὶ κτίονουδ 
ταϊβρσί ἴδ, ΠΝ ' 

[111.1] ΤῊΞ ϑιάνονιο Υ̓ΈΒΒΙΟΝ. 

ΔΜ ΝΠδ, δἰποὶς Κηϊρὶ, τοί βαρὸ 1 ὩΟΝαρΡῸ βανθία ροΐβαῖκα εἱουγοηβῖχα. --- ΤΉΘ 
Β1Ό]6, ἐμαὺ 18. ὕἤο δβαυ, ἴδ6 ΒΟΟΚΘ οὗ (86 ΟΪα δηὰ Νον 1 εϑίδιηοης ἐπ ἐμα ϑοίδνυοηϊο 
Ιδῆσυδρθ. Οδίσορ, 168]. {0]1ο. 

Ταὶΐδ ἰδ [869 ϑάϊεῖο ῥσίποθρα οὐ 189 ἐπδέγε Β᾽ανοηΐς ΒίΌ]6: δὴ ἐπίογοδιϊηις δοοσυπε οἵ γασίου 
τουίουθ οἀϊιίοηδ οὗ ἀοίδοβοὰ μοτγίΐοῃδ οὗὨ [Π0 ΟἹὰ δπὰ Ν ον Τοϑίδτηθηξ, ἃ νοὶ! δὲ οὗ ἐδο ταδὶ 

βευιοποὶ ἱῃ ογάδρ [0 σϑηάοσ ἱτη ργθϑδίοῃ οογζοοῖ, ΜΠ11 ὕὉθ Τοπηὰ πῃ τ. ΗἩσηἀογβϑοι Ἐ Βιδι καὶ 
ἘΘΑΘΔΓΟΒ 68, ΡΡ. 78---82, ΟἸοπιοηῖ (ΒΙ οι. Οατίθαϑο, ἴοι. ἐξ, ῬΡ' 44] ---444.}) ᾽δ5 σίνοϑη ἃ τηϊπαΐθ 
ἀρδοσί ρου οἵ ἰξ; το προ Ὁν. Ὠὲ δοκηον]οάμκοϑ ᾿ἰπηδοῖΥ ἸηἀοὈ θὰ ἴον μαζὶ οἵ μὶϑ δοοουπὲ οἵ 
ἘδΥ] ΒρΘΌςΟΣ 8 ΦΟΡΚ. (Β δ] οίμοοα ἡ δε μρφύχαρε: Υοὶ. ἱ. ΡΡ. 90---983.)ὺ0 Βαϊ Ὦγ. Ἡοπάργϑοει, ἔζοιι 
18 ΤΟΙ άθοο ἐπ Εὐδαία, δηὰ δὲν οτἰ ες 8] υδίηΐδηιοο ἩΠῚ8 (πὸ Βαγοηῖϊο Ἰδῃ δὴ Ὀδοῃ 
Θοδοϊοά ἴο δἀὰ το ποῖ ἱπιροσίδηϊ ἱπίοσταδου (πίοι ἀοθθ Ὡοῖ δάπιΐ οἵ δυτίἀστηοη) τοϊδεϊνα ἰὸ 
τηἷα διὰ ἴὸ φῆμιν φᾷνν οὐϊοῃδ οὗ 86 8] δνοῃΐο νογβίου, τυ μὶο τσῶϑ ἀξίαν ὈρΚηονη ἴο ἴποϑὲ 
ὈΙὈΙοσταρδ 6 Σ6. --- ὅ06 15 ΒΙ Ὁ110Α1 ΒΟΘΘΔΣΌΔΘ6, ΡΡ. 88---86. 92.-.108. 
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[ἰν.] ΤῊΣ Ανουσβασχον ὙΈΒΘΙΟΝΒ. 

1. Ἡοριίδίθυομαβ, Πἰρον Φοῦ, οἱ Ἐνδηροϊίατα ΝΊοοάοιιϊ, ΑὨρ]ο- ϑαχοπίοθ. ΗΪ8- 
τοτῖξα συ 1} ΤΕ τασιηοηΐαμα, ΠΔπο- ϑαχοπῖοθ. ΑΙ ἀϊ δ παης ρτίμμαια ἐσ ΜΆ55. Οοα!- 
εἶδυ8 Εἀναγάυβ ΤΉΑΙΤΕΒ. Οχοηΐϊς, 1699. 8νο. 

ΓΒ6 Απῃρῖο- ϑαχοῦ νογβίοη οὗ {πὸ Ηορίδίους, ἐπαὶ 18, οὗἩ [9 ὅν ὈοΟΚΒ οἵ Μίόοβεβ δπᾶὰ 189 
ῬΟΟΚΒ οὗ Φοβῆυδ δηὰ δυάροβ, ντᾶδ τηδὰϑ ἰουγαγιὶβ {16 61056 οὗ {Π6 ἔθη ἢ σϑηζΌΓΥ ὈΥ ΖΕ] Π-ς, ἀγοἢ- 
Ὀΐθδορ οὗὨ (ὑδηιουΓΥ ; δηὰ τγῶϑ δε δες Ὁ Μι. Τινδὶΐοβ ἔγοη δὴ πηΐαυθ πιδηυβοσὶρὶ ΡΓῸ- 
ῬΕΜΘΙΝἢ ἴῃ ἴΠ6 Βοάϊοίδη [ὑἱῦταγγ. 6 ὈοΟΚ οἵ ΦοὉ, α͵80 ἰγαπβίαιθὰ ὃν “ἘΠ τις, τυ88 ρτίηἰθα (ΓῸπΣ 
ἃ ἰγαπϑοτὶρί οὗἩ ἃ ΜΆ. ἴῃ [89 (ὐτιοπίαη ΓΑΌτΑτΥ (υον ἰπ (86 Β τ 188} Μυδβοιπι); δηὰ (ἢ 6 ΔΡΟΟΙΥ- 
ΡΒΑ] ἀοβρεὶ οὗ Νοοάοταυϑ, ἔγοτι 7 χη 188 ΡΥ οὗἨ 1.16 οτἱρίηδὶ τηδπυβοσίρὶ πὰ [86 ΠἰΌταγΥ οὗἁ 
(ΥΡῸ8 Ομησι ΟοἸορα, Οδμθτίάμκο. ΤῈ 1) Δη 8 -ϑάχοῃ Ὑογβϑίοη οὗ [6 Ὀοοκ οὗ Ζυ 1 (8 
ἤταχταθπέ οὗ ποι 18 χίνοη ἱπ 186 ρα ] οαιίοη ΠΟῪ τπᾶοῦ ΠΟίΪ66) τγδϑ πηδᾶάθ ἀυτπρ ἴμ6 ἐπὶ 
ψ ἤθη Επρίαπα ρτοληθὰ ἀπάοῦ 1η6 γόκο οὗ (9 Τ.Δη 88 Κίῃ Α ἔδυ ὑοίε8 οἡ ΖΕ] ΠοΒ ῥγοίδοο, 
δηὶ βοπιο ναγίουϑβ γοδάϊηρ5 σο᾿ ]οοίοα ἔγοπι δὴ Απρίο- βάχοῦ ἱγαρτηθηὶ οὗὨ [6 ὈΟΟΪ οὗ Εχοάυ5, δηὰ 
116 ρῥΡϑουο-ροθροὶ οὗ Νοοάθπηιϑ, οἷο86 {Π|18 συγίοι8 ἀπ τασθ ὙΟ] "16. 

2. Ῥπαϊογίαλ Πανὶ 415 1,αἰἰϊπο-ϑαχοηίουη Ὑοίαβ, ἃ Φοδδηθθ ὥϑὅρειμαννο, ἢ. 
Ἡδητσοὶ ΕΑ]. οἀΐταπι 6 νϑὑιϑ ϊϑβίταο χθιιρίαστὶ ΜΆ. ἴῃ ΒΙὈΠοὐμθοβ Ἰρβίυ5 Ἡρησίοὶ, οἵ 
οαπὰ τὶ 41115 ποη τααἶΐο τὰ νοῦ 8.18 σοΟἸ] δία. 1,οπάϊπηὶ, 1640. 4ϊο. 

8, Τἰῖϊδτὶ Ῥβδϊποσὰπὶ Ὑογϑῖὶο δηίίαυδ 1,αἰϊπὰ οὑπὶ ῬΑΓΑΡὮγαδὶ Αησ]ο- ϑαχοπὶο, 
αὐτὰ 80] υ[ ογαθίομθ, ραγίϊηλ πιοίτϊοῦ, σοτηροβιῖα, πη Ῥγίπιαπιὶ 6 (οά. ΜΆ. Β|0]. 
ορὶς Ῥαυβιθη 58 ἀθϑυτηρία. ἙΙάϊν ΒΘ) δα ΤΉΟΕΡΒ, Οχοηΐ,, 6 ΤΎΡΟρταρἢθο 

Ἀσεράσμϊοο, 188δ. 8νο. 
Το ΑὩρ]ο-ϑαχοη ΨΟΥΒΙΟἢ (ΟΓ ΣΑΙΠΟΓ ῬΑΓΔΡΉΓΑΒ6) οὗ [ἢ 8 ῬΒΑΪπ|8, τ ϊο Μτ. ΤΒΟΤΡΟ 888 οἀϊ δά, 

ἦτ 18 ῬγοῦΔΌ]ο, 18. 116 β8τὴ6 ὙΠΟ τῦᾶϑ Ἔχοουϊοὰ Ὁγν Αἀδοὶπι οσγ ΑἸ 6] πὶ, Ὀΐβμορ οὗ 5 σθοσγη ἴῃ 
1}: ἀπ β μι οὔ {80 εἰσ! σοηΐαγν. ΤῊ ταϑη δουρὶ ἤγοπὶ Ὑϊοἢ Μν. ΤΆΟΓΡΟ 845 ρυϊπίθα ἐ89 
Απρίο- ϑαχοῦ δηὰ 1 δἰΐη Ῥβδι θοῦ, ῃ9 18 οὗἨ ορίηΐοπ 18 ηοΐ οἷδγ ἐπδὴ (86 δἰδνθης ΤφοΠίαΓΥ, ἰπ 
σὰ 11 ν48 ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ γί, [Ὁ σοπιρτγίβοθ, ὅγϑι, [Π6 οἷά Τ,8[1π νογϑίοῃ οὗἩὨ [86 Ῥβα]πλ8, [86 
οἤ918 πῃ ΜΓ ΒΙΟΒ Β6 Π88 Βυρρ 16 ; δηὰ ἢθ 1148 αἰδὸ οογγϑοίθά οὈνΟΙΒΙΥ 1 ΟΓΆ] ΘΥΤΟΓΒ Οσσαγτίηρ 
πη 1.6 Απρίο-ϑαχοῦ ψουβίοη, ὙΠΟ ἰθ ΑΓΕ ἔπ ὈΓΟΒΟ δηά ἘΒΗΥ͂ ἴῃ γϑῦβθ. ΤῊ ὀχ ρ δ δίὶοηδ 
{γοαθθ ΠΕ }Υ ἱπιογροϑοὰ Ὀγ ἴ6 ΑὨρΊο- βάχοη ἰγβηϑίαϊοσ, ΔΘ ΘΑΓΟΡΪΥ ῥγπιθὰ Ὀδίνγθοπ Ὀγδοϊκοίβ. 
ΤὮ6 τηδηπβοσρῦ ἤγοπὶ τ Ὡ] ἢ (18 οαἰτίου οὗἩ [Π6 ΒΟΟΚ οὗὁὨ Ῥδδ]π|8 18 ὑσὶ πίθα, ἔὈΓΠΙΟΓΙΥ͂ τα ΟἼΚΡΗ ἴο 
{Π6 Τϑυς ἀο Βογτί, [6 Ὀτοῖδογ οὗ ΟΠ 81]68 Υ. Κὶηρ οὗ ΕΓδησο, τ ο886 Μ58. ἔοστῃ [86 πιοβὲ γι Ὁ]9 
Ρογχιίοη οὗ [1 γουδὶ ΠΠΌγασν δ Ῥαγίὶβι Μτ. ΤΒΟΥρθ᾿ Β σοϊαπιο ἐ8 ὑθα ΠΣ ΓὉ}}γ Ὀυϊηὐοά, δηὰ 18 ἔστ ΒῸΣ 
ἐΠυϑιταιοά τ ἢ ἃ ἴδε - 51π1110 δρθοίτοθῃ οὗ [80 τημϑηυδοσίρί, 

4. Ομ ἀπιοπΐθ ΜοΏΔΟΣ; ῬΑΓΑΡ ταδὶ Ῥοοίϊοα (ἀθῃθδϑίοθ 86 ὈΓΟΟΙ ΡΒ ΠῚ ΒΘΟΓΒΣ 
Ραρίηθ Ηἰβίουϊδγαπι, δυὈμῖπο ἀππο8 ΜΙ Χ Χ, ΑἸρ]ο- Βαχοηϊοὺ σομβογρία, οὖ πυῃς 
Ῥτγίπιμαι εἀϊδ ἃ ΕἾΓΑποῖθοο Φυηὶο Εἰ. Ε, Απιϑιίεϊοάδηι, 1656. 410. 

ὅ. Οφάπηοπ᾿8 Μοίσῖολὶ Ῥαγαρίγαβο οὐὗἁἩ Ῥατγίβϑ οὗ {πὸ Ηοὶγ οι ρίυγοβ, ἴῃ Απρ]ο- 
ΒΆΧΟΩΣ : ὙΠῸ δὴ Επρ] 5} Ττδηβαἰίοη, Νοίοϑ, δηὰ ἃ οσραὶ Ιμὰοθχ. ΒΥ Βοη)δμλὶπ 
ΤΉΟΒΡΕ, ΕΙΒ.Α. 1 ομάοῃ, 1882. ὅνο. 

Ομράπηοι ᾿τγ88 ἃ ΟΠΚ ἷἱπ (86 ΑὈΌΘΥ οὗὨ ΒιΓθΟ ΘΒ 4] ἢ, ἢ {{ππ ἀποίοπὲ Κἰησάουιῃ οὗ ΝοΥ Βυπτία, 
ἐπ τ1πὸ δου θηςῃ σοηζΓΥ. ΕἾΟΠῚ ἃ τηδηυδοτίρὶ τὶ ἴοπ ἴῃ ἴπ6 ἴθ η1 8 σοηζαΓγΥ, τ ΒΙοἢ ΑΥΟΒΌΪΒΠΟ 
ὕϑμονς ῥγοβοηϊθὰ ἰο Σγδῃοὶβ  υπ|ὰ8 (ΟΣ δ ΦοηρὮ), 16 Ἰδιίοῦ ρα] 8 θὰ Ὠἷ8 οἀ οι ἰπ 1658. 
ΤΊιο ἰοχὶ οἵ Μν. Τβοῦρο᾿β οὐ οη 18 ἰοαπἀϑα ὉΡΟΩ ἃ σδτοῖι! ΤοΟ]] δου οὗἁ ἐμαὶ οὗ πη π 0} (06 
Μ5. τῃ π6 Βοάϊοίαῃ 1]Όγαγυ, 0 οι 1 88 Ὀραποδί θὰ Ὁν δπηίυβ, πὶ [ἢ ΟΥ̓ ΒῈΓ πιϑηυϑοτί ρία, 
ΑἸΙΒουσιι Μσ. ΤΠΟΥΡΘ ̓Β δα οη 18 ἔγοοὰ ἔγοπι 186 ᾿πασουΓβοὶθ ἰπ Ϊς ἢ {86 ὅτϑί αἱ τοι δροπη 5, 
Σ οἱ (88 βίδιε8) {π6 ἰοχὶ οὗ {πὸ τηδηπϑογὶρί (561 18 1 ΠΌΓΔΘΓΟΌ ᾿πδίϑ 68 80 ΠΟΙΤΙρῖ, 85 (0 δ πιϊὶ 
οηἷν ΟΥ̓ οοῃ]δοΐυτα! ἰηἰογργοίδίίοα. ὅοιπθ ον ἢ ΠΟΎΘνΟΥ, αν Ὀα Πρ 41} 8 οὔἴογίδβ. 
1π ΘΥΘΕΥ͂ οὔδ0 ὙΘΓΘ ᾿.6 Β8458 δἰ ογοὰ ἴδμο ἰδχῖ, Ἰμδ τ ζδίτς οἵ 116 ογἱζίπδ] τπδηπβοτὶρὶ 8 σίνθη ἴῃ 
1.6 ποίοϑ8β. Ηο δ48 [Υποῦ δἀάθα, 85 ἃ ϑυρρ᾽ πιοηΐ, [ἢ Βοηρ; οἵὗἩ ΑΖαγίδἢ, οορὶ 6 ἔγοῃ δὴ δηςίθῃξ 
Θάχοῦ τη υβογὶρὺ ἴῃ (86 οΔἰ ΠοάγΑΙ ΠἰΌταγν δὲ Εἰχοίοσ Α οορίουϑ [πάθχ οοποϊαἀο8 8 Ὀοδιῖϊ- 
(ὉΠῸῪ ρυλαῖθιὶ νου] π|6. 

δ". Οφάμπηοπ᾽Β ϑοβόρίαῃρσ υπὰ ΑὉΓΔ11 ἀν Ὀὔϑοη Εηροὶ δὺ8 ἀθιλ ΑὨρο 58 5 βομθη 
ἀδθογβοίζι, ποῦϑὲ Απιποσκυηρθη, νοη {. Ρ, Ε, ἀβενεευβ. Ῥχγορτδιησηο Ζατῃ Οβίοσ- 
δχδίαθῃ 468 αγπιπαϑίυπι. Ο]αἀθηρυγρ, 1852. 8νο. 

ΤῊθ Απρίο-βϑαχοη 8πὰ Οοὐτηβῃ 80 ΘΟ Εἰ δ (Θἃ ΟἹ Ορροβίΐθ ρϑζεβ. 

6. Τα ἀὐοδρε]8 οὗ 88 ἴὍπος Επυδηρο  βέο9. ὑγαπδίαιθα ἴῃ {Π6 οΪ46. ϑάχοῃβ ὑγπὶθ 
ουΐ οὗὨ 1μδιη τηἴο {π6 μεν ὡσν ἰουηνρ οὗ {ΠπῸ βϑάχομϑ, ΠΟΘ Ή]Υ οΟἸ] οἰ οὐ οὗἉ δυποιοηῦ 
ΜΙοπαπιθηίθβ οὗἩ ἔμ βαγὰ ϑδχοῃβ, δηὦ ποὺ ρυ]βημοα ἔοὼγ ἰαβιμτηοηϊα οὗ [86 Βδῖη6. 
Ι,οπάοῃ, ῥγιηϊοὰ Ὁ Φοῆη 2).αγ6. 1571. 4ϊο. 
Το Αἠρίο-βάχου ἰοχί ἰ8 αἰν! ἀρὰ ἱπίω οσῃδρίοσα, ληὰ 18 δοοοπιρδηΐοὰ ὮὈΥ {πὸ ἘπρΊ 8} νογϑίοῃ 

{Ππ|ὴ ἴῃ 186, ἰῃ ἃ ρΡᾶγΆ 116] οοἰαπιη, ἀϊν! θὰ ἰη0 ΟΠδΡίουα δῃὰ σογβεβ, “ πο, 10 15 δβίδιοὰ ἴῃ ἃ 
ῬΓΘΙΆΓΟΓΥ ποίθ, “ ὙᾺΒ ΟὈὐϑογνοα ἴογ {Π6 Ὀοΐίοτ υπἀογβίαηάϊηρ οὗἁὨ {1Π|ὲ τοδογ.᾽" Τίνα οάϊίογ οὐ (ἢ 185 
ὩΟῪ ΓΒΓΘ γΟΪΌΠ)|6 γγϑ ΑΌρ. Μαίίμον ῬΑΚΚΕΗ; ἰζ ᾿δ5 8 ῥτοίδοο, τι θη δ (ῃς ςοἰονταιοα 
τα γτοϊορ δι, Φοθη ΕΟΧΚ, ὉΥ ἡ Ποῖ ἰὶ ἰβ ἀραϊοαϊοὰ ἰο Οὐθοη ΕἸ ζαροῖμ. ΓΗΪΘ οαϊε οι νη 8 

Π ςοἸ]ίοὰ τῖϊι ἴουσ τλδηυϑογὶρί8, Ὁ Εταηςὶθ Φυπἰι.8,), ΚΓ.» ἩΒΟΒΘ ΟΟΡΥ Ἦ85 ΡῃὈ]1δποὰ 
88Β2 



740 Αροογυρλαΐ 7δοοῖς απᾶ ἢ ητιξίηρςε. 

ὕγ Ὅτ. Τποιηδ8 ἈΓΑΥΒΒ4}1, πὶ Ῥαγα οἷ οοἸ πη 5 πίῖ δ (ἢ αοἴἶπιὶς ἡοϊςοὰ ἰη ὑ. 786. Νο. 1. Με, 
Το ἴ8ο Ἰοαγηρα οὐἀΐίονῦ οΥἉ (Ππὸ ΑΠρ]ο- βαχοη 603ρ6]8 (866 ἴα ποχὶ γε οοῦ, ἴῃ Ομ γδοίοσί απ 
Αὐολθίθηορ Ῥαυκον δ δὰ Ὦτγ. Μδγϑμ4}} 8 δα ἄοηβ, δανβ ὑμδὶ [86 Ατ ΒΒ Ό5ΠοῸΡ᾿8 εὐϊίίοαυ ἩΡ θ6 

ΔΙΘά 88 ἃ ἐδι (1 ἱπιρτοδϑίοη οὗὨἩ ἃ 1δίϑθ πιδπιυϑοσίρί, δρρδγοητν Νο. 441. ἰῃ (δ8 οἶδῃ 
ΤΑΛΌΓΑΥΥ δἱ Οχίοσα, βῃονίπς ἴπ6 ἴοῃρτιθ 'π 1.8 ἀοο} π6, δη ἃ τ᾿ θη ταρὶα]ν νρας πε ἰοπδιὰβ (ἢ6 
δἰδίε οὔ θατυατγίβηα, δροαὶ (ὴ6 Ὀορίπηϊηρ οὗἨὨ [Π6 ἔνε ἢ οοηίατν. ΜάΑγθῃ 418 ο οη Ἔχ ΒΙὈ1 18 δὴ 
ΘΑγ ον, που ἢ ποῖ ἃ Ρῦτοῦ ἰοχί; ὙΒΙΘΝ [86 δἰ Πρτ] ΑΥΙῪ πηοτίπηδίο ἰάθα οὗἁὨ 18 οὐϊίοξ, οὗ δαρ- 
ΡΙΣίηβ {86 οπιΐβδίοηδβ οὗἩ (9 Απρίο- ϑάχο οι γογϑίοη βοι}θΓη68 (απ ποῖ ΑἸ ΤΑΥΒ στδιητηδίῖς 8 }}γ} 
Υ Ηἶ8. οὐτὶ τοσάβ, δαῃὰ δὲ οἴβοὺβ ἔγοιῃ [86 οἱὰ Νουα τίδη ΟἸοαδθθ, Β45 ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΟΥ ῬΤΕΔΕΥ 

εοηἰγ πο ἴο νἱεἱδία.᾽" 

7. θὰ Βεῖσδη Οοάβροὶ οὐ Ἐπρ]186.---ΤῊ:α ΑἸρ]ο- ϑαχοη Ὑογβῖο οὗ ἰδ6 ΗΟΪγ 
(ἀοϑροῖβ, οαἀϊ θα ἔγουι {86 οΥἰρίπαὶ Μαηυδβοσιρίδ, ὮὉῚ Βοπ)διυῖῃ ΤΉΟΒΡΕ, Ε'5.Α. 
Ι,οπάοῃ, 1842. ἄνο. 

Ιῃ οοπβθαῦσθῦοθ οὗ {86 σγοδῦ ΓΑΙ οὗἩἨ ΑΥΟΒΌΐδΒοΡ Ῥατίκοτ᾿β δηὰ Ὦτγ, Δ΄αγβ μα ] 8 οὐϊοη8 οὗ (86 
Δηρο-ϑδχοη ἀοδροῖα, Με. ΤΠοσρα ν»δ8 ἱηἀποορά ἔο υηἀογίακο (6 ῥτοϑοης οἀϊίοα, ὙὍΤΠα δ6515 οὗ 
Π6 ἰοχὶ 5 6 πηληπϑβοχίρί ἴῃ τΠ6 ῬΘ]ΠΟ 1,ἸΌτασυ οὗἩ 1π6 ΟΣ οὐ Υ οὗ Οαπι γάμο, οοἰ αἰθὰ σεῖῖμ 
ΔΌΟΣΠΟΥ ἱπ [80 ᾿ΙΌΓΑΣΥ οὗ Οοσρῦβ ΟἸτίϑοὶ (ον Βοππθὶ) ΟΟἸ]ορθ 1 [Π6 βΆπιὸ ππϊνογειῖν. [Ι͂Ιἢ 
ἀουυτι] ολϑοα, ἐΠ6 τηδπηδοσρί, Νο. 441., πῃ (6 βοάϊοίδῃ 1[ἰΌΓΑΙΥ δὲ Οχίογά, διὰ ἱπ6 ὑοάοχ 
Οοιίοηίδησα, ΟΥδο. Ο. 1., ἰπ {πὸ [ἰΌταγΥ οὗ (86 Βτγίδῃ Μυδοῦπι, μάν Ὀθθ οοηϑυϊοᾶ, Δῖγ. 
ΤΒΟΓΡΘ᾿Β οαἀἑ(Ι00 ἰ8 ρυπ θα τὶ ὁα 04] ὈΘΔΌΓΥ δῃἃ δοσῦγδοΥ. 

7". Τὴ Ηδίραη οάβρεὶ οἡ Επρ ἶδο. - ΤῊΘ Ιο-ϑδαχοὶ υδγϑίοη οὗ (δε Ηϊοϊγυ 
(οθροἷβ, οὐἀϊιοὰ Όγ Βοη͵δαιῃ ΤΉΟΒΡΒ, Ε.5.Α.., ἴτοια {86 οτἱρίηδὶ Μδηυδβογρίϑ. 
Ἰοργϊηιθα Ὀγ Ἰμου!8 Ε', ΤΕΙν, Μ.Α... Νοὸν ὙοΥκ, 1846. 12ιηο. 
 ΤῊΪ8 Ττδηβδιδηξίο σορσίῃε οἵ [8.6 ῥγοοθάϊηρ ἰ8 ἀοδογί θα 88 ποδὶ δηὰ δοσιιγαίο. 

ΒΕΟΥ, ὙΠ. 

ΑΡΟΘΒΥΡΗ͂ΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΑΝ ΨΕΙΤΊΝΟΒ. 

81. 
ἈΡΟΟΒΎΡΗΑΣΙ, ΒΟΟΙΒ ΟΥ ΤῊΞ ΟἿ ἘΒΒΤΔῈΕΝΈ. 

ΤῊΝ ΑΡοοσυρδαὶ ΒΟΟΚΒ, αἰϊδομβοὰ ἴο [86 Ο]ἃ Τοϑίδιηοης, ἄγ ἴὸ Ὅ6 ἡοαπὰ ἴπ [ἢρ 
νου 8 ῬοΪυρίοῦῦ οἀϊοηβ οὗἉ (86 ΒΙ10]6, ἃπἃ 8180 ἱπ τηοδὲ οὗ [86 ἰασρον δἀϊεϊομϑ οὗ 
06 ϑορίυδρίης ογϑίοη. Ὧν. Μββοὰ (ΒΙΌ]. ὅδοῦ. ραγῦ ἱ. ὑρ. 427---- 436.) 8858 ἀ6- 
βου ρα 86 νδυίουβ δἀϊοηβ οὗἩ {86 ΑΡροοσυρβαὶ ΒΟΟΚΒ, α8 γγ6 }} οο]] οι οἰ γ, δα οὗ 
Ῥαγίίουϊας Βοοκα. ΤῈ ζὉ]]ονίηρ αγα 186 ̓ ΕΉΠΩΡΩ ΔΩ ΤΌΘ ΘΑΒΙ]Υ͂ ῬΓΤΟΘΌΓΩΟΪΟ 
ΘΟ ΠΌΠΕΙ ἱποϊυάϊης ϑοσιθ τ ΒΙΟὮΒ μάν 6 Δρρθᾶσγοα βα ΒΘα ΘΏΟΥ ἴο [86 ἀκία οὗ Βἷ5 ρυῦ- 
ἸΟΔΙΊΟΩ : --α 

1. [λονὶ γοίον 8 Τοδιδιμθπτὶ ΔΡΟΟΙΥΌΒΙ οπη68, ατθοο, δὰ ΕἸΧΟΙΡ]ΑΡ Υ αἰϊοβηππι 
ΟΠ ΘΏἀ ΔΕ ϑδῖπιθ ΟΣργοϑϑ, [Ουγὰ 1 ἀο)ρηὶ 1 ΒΌΒΌΕΝΙΠ] ΕὙΔΠΟΟΐΌΏΣΓΕΙ δὰ Μαηπηι, 
1094. ϑνο. 

2. Τλῦτὶ Αροουυρδὶ, αγθοθ. 1ηἰτοἀμοίίομομλ ὑγιλδὶῦ Οοογρσίαβ Φοδαπη6β 
Ἡξκνκιῦθ. δα, 1711. 8νο. 
Το [πίτοἀυς(ίοῃ τγδϑ βυθοαιθηιν επί ἴῃ ἃ ϑοραγαῦθ ἔογπι, ἴῃ 400. 

8. ΤλΌτὶ Ὑαιονγίθ Τοβίδιηθης Αροουγριὶ. Τοχίυπι ατθουμι τϑοοριονὶι, δὲ ψὰ- 
ταγατα 1, Θο οι ΠΤ) οἰδοίαπη βἀ)θοϊῖ, Φοβῆποθ ΟἸσἰϑιϊδηυβ ΘΟ] ο᾽υλυ9 Αὐοασστι. 
[ἰρ8ῖα, 1804. 8νο. 

4. 1λοτὶ Μοἰογῖθ Τ οδίδσηθηι ΑΡοοτυρδὶ, ατῶοθ. Ασουγαία σϑοορηίοβ Ὀγενίαυα 
ἡάρ τόνς ἰοο οηθτα ἀοϊοδοῖα ἱπδίγυοῦοθ θα Ηθεητίουθ Εἀυαγάυβ ΑΡΕὶ. [ὶραιδα, 
1897. ϑνο. 

ὅ. Τῆς ΒοΟΚΒ οὗἩἁ ἐπα Αροσσυρβα, νι Οὐ οαὶ δηὰ Η!βιοτῖοαὶ ΟΡβογυδίίουβ ὑτθ- 
ἢχοα ἰο δϑοῖ Βοοκ : αἶδο, ἔνο [ηἰγοάυοίοσυ [ἰϑοοῦΓβοθ; ἴ86 ἢγδὶ δχρ]αἰπϊηρ [86 
Τ)ιϑυϊπούϊομβ Ὀούνγθθη Οδηοηΐοδὶ ἀπ ΑΡροοσυρθαὶ αἰ εἰηρα, οϑἰϊπλαίϊησ ἴμ6 Ψαϊαο οὗ 
(86 ᾿δυΐον, δῃα δβοογίδι παρ ἴΠ6 {ἰπ|86 ἤθη (ΠΟΥ τόσο Ἰπισοάυσοα 48 ΕΟ] δ αϑοϊοϑὶ 
ΒοΟΚΒ ἰηΐο {Π6 β'ογνῖοα οὗ, 186 ΟΒΌΓΟΝ : [86 δβοοοπᾶ {ΠΠπδίταιηρ ἐπα ᾿πιϊπηαΐθ οοἢ- 
ποοϊϊοη δοίη ἰδ6 ΟἹὰ δηὰ Νονν Τ᾿ οβίδιγηθηΐ ἴῃ το σίουϑ δηὰ τποταὶ υἱονγθ, ἴῃ 
πιαϊζογβ οὗ ΧΆ δὰ ργδοίϊοο, ἰὴ βίγ]6, σοτηροϑιἐίοη, δηα δἰ βίο ; τὰ ἃ ΘΚοίομ οὗ 
ἴπ6 ΗἰδίοτΥ οὗὨ {Π|6 Φο6νν8 ἤγοιῃ [68 οοϑϑαϊίοη οὗ ῬσορΏθοΥ ἴῃ Μαϊδοὶιὶ, (ο 16 ἀπδὶ 

1 ὙΠοΟΥΡΘ᾿Β Ῥγοῖδλοθ ἴο 8ὶ8 οἀϊίου οἴ [6 ΑὨρ]ο-ϑάχοη αοδροῖ5, }. ν. 



ΟΖ} Βοοῖϊ 0 ὕαϑλον. 14] 

αἰ βϑοϊαιίοη οὗἩ ἐδοὶν βΘέαϊθ υὑπᾶορ [86 ἘπΏροτοσ Ὑ οθραβίδη, Α.1). 70. ΒΥ ΟΒδυ}68 
δον, ἢ.Ὦ. Ἐπ Ὀυγρ, 180]. ϑνο. 

θ6. Τὸ ΕἾναε Βοοῖκβ οἵ Μδοοδῦθθβ ἰη ΕἘὩρ]15}. ὙΠ Νοῦθθ δπα Π]υϑέταιοη 8. 
Βγ Ηδησγυ ὕοττον, ἢ.0.1.. Οχίοσα, 1882. 8νο. 

ΟΥ̓ 86 Αροσῦγυρδδὶ Ὀοοῖτα εὶς ἢ ὈΘΑΣ [86 ὩΔπι0 οὗὨ ἴ6 ΜδοΟΔΌΘΟΒ, Β0Π10 δοοουηΐ ἰ5 σίνϑῃ ἴῃ 
ἴπο [πίτοἀιτιοιίοι ἰο πο ΟἹ]ά Τοβίδιηθηί. Ὧν. Οοἰΐζοῃ [48 οο]]οοϊοἃ ἰδ8πὶ ἐοροῦμοῦ ἴῃ [818 Ὀθ6δπ- 
ΈΩ]} δῶ νει γοΐππιο, πὰ 49, τ [0 γδέ ἐΐπδ, σίνοη ἂηῃ ἘΠ ΡΗΦἢ ἰγδη 5] δίοπ οὗ Ὑπδῦ δ Γὸ 
“4116 ἔπ ἡουτι ἢ δηὰ ΒΓἢ ὈΟΟΚΒ:; δηὰ ᾽θ Ὧ88 βυσοθβθ. ΪΥ δἀδρίθα [Π6 δίν]θ δπὰ ἰδῆραυαρο οἵ 
᾿εἷθ σογβίοη ἴο ἴμοβο οὗ (89 ἀϑνμλ μὰν ὈΟΟΪΚΒ, ἃ8 ΟἸΟΘΘΙῪ 88 ν᾽ 88 οοῃϑἰϑέθῃς ΣΈ} ἃ σΑγαδι] δά βοσθηοα 
ἴο ἴα οτἱρίηα!. ΤῸΘ νῃοΐο ἰ8 ᾿ἰΠπιδιταιϊθαὰ τὶ ἢ ὙΘΓῪ παπιοσοιιβ Ὠοΐθ68, ἃ γδ] Δῦ]6 οἱ εἷς 4] [πέγος 
ἀποιοι, ἡεξθογοις πραι ΤΔΌ0]65 οἵ 1Π9 ΕΠ] 168 οὗ [ῃὴ69 Μαοοδῦθοϑθ δπὰ οὗ Ηοσγοὰ, ἰοροῖμοῦ πὶ 4 
ΟΠ τομποϊορίοδὶ ΤΑΌΪο, δηὰ ἃ οορίουβ [πάθχ. ΤῊΪΐβ υγοσὶς ἰδ ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ΒΟρΡΡΙ πιοηΐ ἴ0 ΘΥΟΣῪ 6ἀϊ- 
κἰοη οὗ ον δυϊδβοσίδοὰ Ἐπ, 8} Ὑογβίοῃ οὗ [86 Β:0]6. 

Ἴ. ϑεαριοηθα «688 Ε]1: Βίγδοιι, αστθοθ. Τοχίυπι δὰ βάδπι Οοαά. οὐ Ὑασβίοηντι 
Θπηοπάδνὶς οἱ "]υϑίγαν Φοῦ. ἀὐ}}. 1Ν 08. (ἀφάδηὶϊ, 1796. ϑνο. 

8. Πιἰῦον Φεδὰ ϑιγδοῖάθ, ατῶοο : δὰ δάοιι Οοάϊουπμ οὐ Ὑ ογβιοηυ τ) ουηοπάδίυϑ, οἱ 
Ῥογροίυδ δαἀποίδιϊοπο 1Π]υϑιγαῖαδ, 84 ὅασ. οἱ]. ΒΕΕΥΘΟΗΝΕΙΡΕΒ. Βδίβθου, 1806. 
δϑνο. 

“ ΤῊ ποῖὶς ἰ5, τί (που οοηγδάϊοιίου, [ἢ Ὀοδὲ ἰπαῦ δα5 ἐρρστς ΟἹ ἴδ86 Βοοῖς οὗ Ἑκοϊαβὶβα- 
Ἐἰσαβ; δὰ {μ0 (ΟΠ ΘΠ ΑΥΥ ἰ8. δῷ Θχοοὶἰθηὶ οτἰ(ᾳυθ. (ΟἸδβϑίοδὶ Φουγηαὶ, νοὶ. γσ. Ὁ. 4.) 1ὲ 
“ἄρϑοῦνοθ (0 ὑ0 ἰηἰτοά ποθ ἱπίο {δ ΣΌΓΑΓΥ οἵ ΘΎΕΙ (μϑοϊορίοδὶ βοβοὶαῦ. ΒῸ ατϑεκ ἰοχὶ 88, 
ππδουδίοάϊν, ὈθΘηι ΤΟΥ͂ ΤΌ οοτταρίθα. . .. .. τ. Βγοίδοβῃοίοσ 88 βραγοὰ πὸ ἰδθουγ ἱπ Ηἷ8 
νδυδθϊο οΟἸ]οοώου οὗὨ τοδάϊηρβ ἔχοτα (06 Ὑ ιίοδλῃ δηὰ ΑἸοχδηάτγίδη λ55., ἔτοπι ἱμαὶ τηδηυδβογρὶ 
οπ νυ βίοδ {μ6 ἰαχὶ οὗἉ [πὸ Οοπρ! υὐοπβίδῃ ῬοΟΙΥρ]οἱ ἢ γγα8 ζουπάοά, δηὰ ἴτομι γδσίουβ οὔ μεν ϑΟΌΓΟΘΒ. 
ΜαςὮ ἐπιογοδίϊηρ πιαδίίογ ππ}}} 6 ἑοπηὰ ἐμ Ὠ18 οἰαθογαῖθ Ῥσοϊθροπιθῆδ, δῃὰ ἰῇ ἴμ6 ὅγε αἀἰδββογίδ- 
(ἴοι δὲ [6 ς͵086 οἵ ἴδ γοϊπθ. ΗἾ5 Ρογροῖυδὶ δηποίδιίίοηβ οὐ ἰδ ἱεχὶ αἴοτά οὐ άθηοθ οὗἉ ρτοδὶ 
οὐ οἷς 81 ΔΌΪ ΠΥ ἀπὰ {πθο]ορχίοδὶ ἱπέοστηδίίου, Ὀπὶ μα ρϑ εχ ἰθῖς ἃ 11.116 οὗὨ (πα 0.8 
ΠΥ γγὶοὰ 18 ποὺ ὉΠΟΟΙΏΙΔΟΣ ἱῃ [86 (ἀοττηδὴ 8000]. (ΟἸ γι διΐδη Βοι  ΠλΌΣΔΏΟΟΣ, γο]. ἰχ. 
Ρ. 268. 

9. Ποῦ Εἰ οοϊοβἰαδίίουβ. ὙῈ6 Βοοῖκ οὗὁὨ [6 ΟΒυχοῖ ; ογ, ΕἸοοἸ δ᾽ αϑιϊσυβ : ἰσϑηϑ8- 
᾿ς ἔγοτῃ {116 1μαιίη Ὑ υἱσαίθ. ΒΥ 1υκΚὸ ΗονΑΒΡ. Ιμοπάοη, 1827. Βογαὶ ϑνο. 

Μτ. ΗἩοναγὰ δἷδο ἰγαηβί δία βοπιὸ οὗ ἴδ οἵμοῦ ὈΟΟΚΑ οὗ (86 ΑΡ ἢδ ἔγοιι δα 1,δἰίη γυ]- 
διΐα; 129 ἰεχὶ οὗ ψϊοῖὰ Β6 οοπϑίἀοτοὰ 0 ὉΘ Ρυτοσ ἐμβαηῃ (Π6 ατθοκ, ἔγοῦλ Ἡ ]ο ἢ [86 σομϑιηοι 
ΨΟΓΒΙΟῺ γ{88 τηδάο. 

10α. Τα Βοοῖκς οὗ βββοσυ. ἜΜ Το8- 
Εἰπηοηΐοβ δηᾷ Νοίοϑ οχρ δηδύοσγ οἵ 
16 Τοχι. 

Το νϑοἱ 15 ργεβχοᾶ νασίουβϑ ΒΔ Ώρ5. 

Ὑτδηβίαιθὰ ἰπῖο ἘΠ Ρ 98} ἔγοτα ἴ86 Ηδθ- 

Ὀτονν, ὈΥ Αἰουΐη, οὗἩἨ Βαϊ, τΠῸ 

ποηῦ 8 ΕΠρτ παρα ἱπίο (86 ΗΟΪγ 

1, πὰ. 

Τμὶ8 ΒΟΟΙΚ 5. ἐτννῖοθ τπηθηποηθα ἰῃ ΗοΙΥ ϑοτῖρ- 
ἕυγο, ΥἱΖ. ἱῃ ΦοΒῇ. ΣΧ. 18., δῃὰ ἰῃ 2 ὅδ). ἱ. 18. ; 
πῃ ὈοΐΒ υ]ιῖοῖ ῬΊΔοοϑ 10 18 Δρροδ]βα ἴο 88 
ἃ οτκ οὗ Οτοάϊος δπὰ Βορυίαίΐοι, δῃὰ 88 
δΌΟΒ γ͵αὸὋϑ δὲ ἰδδὶ Τίμιλθ μδᾶὰ 'ἱπ στγοδίὶ Ε53- 
(66. 

Ῥχὶηϊοὰ ἴῃ ἰδ6 οας ΜΌΏΟΟΙ1. ἀϊο. 

102. Τμ6 Βοοῖκ οὗ δΦαββευ. ἍΜ. Τοθ- 
Εἰπλοηἶο8 δηὰ Νοΐοβ, Οτγίξοαὶ απὰ Ηΐ- 
ἐογϊοαΐ, Ἔἀχρ᾿ Δηδύοσυ οἵ (6 Τοχί. 

Τὸ Ὑ ΒΒ 18 ργϑῆχοα  αγίοιϑ Βϑδὰΐῃηρβ, 
απά α Ῥγεϊιπιίπανῳ Δ ὶεβοτίαξίοπ, ργουὶπρ 
ἐλ Αιμλοπέϊοϊίν Ὁ ἐλ Ῥροτκ. 

Ττδηδαίθα ἰηΐο Επρ δῖ ἤγου ἐδ Ηδ- 
Ῥγον,, ὈΥ Σίασοσι Αἰδίπιβ ΑἸσυΐπι οὗὅἁ 
Βυϊαΐη, Αὐδοὲ 9.77 Ομπίεγδισν. ἍΝῈΟ 
σποηΐ ἃ ΡΙρτίπιασα ἰπΐο ἰδ6 ΗΟΙΪγ 
Ι, δὰ, απαὰ Ῥογδία, ὡλόῦὸ ὧὸ αἱεεοσογοὼώ 
ἐλὶ8 υοἷμσηδ, ἐπ ἰλὲ ΟἸέν 9.77 Οαξπα. 

“7ε κοὲ ἰλίδ ιογἐίεη ἐπ (δε Βοοὶ 97 «[αεδεν ῇ " 
Φοβῆυδ χ. 18. 

“ Βελοία ἐξ ἐξ ισγίἐΐεπ ἐπ ἐλ Βοολ ὁ .[χελετ " 
ὦ 8,8}. ἱ. 18. 

Βείοϊοϊ : Ῥγι πηι ἴον 80 Εὰϊίοσὶ, Ὁ 
ῬΆὮΠΕ Ἐοθο, 20. Ἐεο ἐτῆ. 
ΜΌΟΟΟΧΣΧΙΣΧ. Διο. 

ΟΥ̓ ἐπο ἸΙΡΟΓΑΤΥ͂ ΤΟΥ ΟΓΥ σοπίδἰποὰ ἴῃ [᾿ 6 νοΪαΠΊ6 ΟΥ τίου ραϊαρμϊοῖ ῥτί θᾶ ἴῃ [89 γεϑᾶγ 1751 
(9 αν, 186 (ΟἸ]οντίηρ; δοσουῃΐ 8 σίνοη ὑγ Μτ. οπνϑ- Μοσοϑδ, ἃ ἀΠχοηὶ ᾿Υρορταρμοσ δηὰ δι αυασΥ 
οἴ 186 οἱ ΐδοπίὰ σοηΐγν, ἰὴ 

4“ ἐγδπηβ᾽αίίοη οὗ ἰδ6 Βοοὶς οὗ 

ἷ : 8. “1ιββογίδιίίοα ἀροὰ Επρὶὶ ΤΡοετα μΐοαὶ Ἐουῃάογθ δπὰ 
Ἑοππάοτγίοι." ρΡυ ϑηοὰὶ ἰὴ 1778 (μ888 θὅ.). "η6 γοΑΥ 175], Μγυ. 1}ἶνὸ νὰ 

ΘΓ, β81 ἃ (0 βαθὸ Ὀθὸῃ πιδθ ΟΥ̓ ΟΠ8 
Ἰἰδηῃϑα "ἃ ργοίθηδοὰ 

οὐΐη οὗ Βηιαίη. ΤῊΘ 

1 ἴῃ ἃ ρῥιοβρθοίῃϑ ἴ0Υ ἃ βεοοῃὰ οἀϊίοη οἵ {18 γορσὶ πὶ, νν Βίο ἢ νγδ8 οἰγου!αίοα ἰπ ᾿οηάοη ἰπ 
"565 (86 οἀΐζος δηπουποθα Εἐπιβο] 48 “1Π6 Πογνογοηὰ Οὐ. Η. Βοπά, ἴοσιδογ οἱ Εμπ). 00]. Οδῃ- 
(Ὁ. 
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742 Αροογυρλαὶ δοοῖς απά ἘΡτιξπσε. 

“ πεοοππέ ρίγοῃ οὗ ἔπ ἐγαπϑί διΐοπ '5 [11 οὗ ρἴατίηρ δὐσαγάϊεεθ: ὑπ οὗ ἐδ6 ρυθεαιίσο ἐδ΄5 πὸ 
“4 0ΔΠ ΒΥ, ἔγοπι [Π0 ἱπίοττηδίίοη οὗ {86 Οηἶγ-ΟἿ6 ὙΠῸ 18 σαρδῦ]6 οὗ ἱπίοττηϊπρ 08, ὑθοδῦξο (ἢ 4 
“ Ὀυβίπ688 γ788 8 δοεσοῖ Ὀοίνγοοῃ {(Π6 ἵπο: Μτ, ἢἶνο ἰῃ (86 πἰσῃ- σης μδὰ σομϑίδηιν δὴ ΗΠ οῦτεν 
“1016 Ὀδίοτα Ηἷπι (φεα φ᾿ ἐε λοοὺ), δμ!ἃ σα868 ἰῇ δ᾽8 οἱἰοβεῖ. Ηδ ρῥγοάἀυοσορὰ {86 ΠΟΡΥῪ ἴογ ὅδβδοσ, 
“ᾳῃηῇ ἰΐ νδ8 (ΟΠ ἢ ργγαϊο, δηα (Π6 ἴοιτηβ νοικοά ΟΠ ἴῃ ἐδ πὶ δ ἐ-εἶπιθ ἱπ 8 ῥετδίθ 
“ Ῥ͵ΓΟΒΒΎτοΟπι ΟΥ̓͂ [8666 ἔνγο, ΑΘΓ [86 πηδη οἵ [80 Ῥσϊηϊΐηρ Ηοῦϑο δδά 1εἷϊ ἐμεῖς ποῦ. ἢ 

ΔΦδοοῦ Πίνο, [6 μεγϑοῦ ἤόγο πηοπίἰοηθᾶ, γὙ85 ἃ ἰγρο-Ὁππ ον διὰ ῥγίβίοσγ, πὸ οδιτιεὰ οὐ 
Ὀυδίη688 'ἰπ [πάοη Ὀοΐν θη [86 γεδγβ 1780 δηὰ 1768, ἰῃ Ὑ ἈΪΘΒ ἰδδῖ γϑᾶγ Ὠ6 ἀϊοὰά. “ Βεοίῃρ ποῖ 
“ΡΟ ΟΟΥ βουπὰ ἰπ εἶδ τη, π6 Ῥγζοάιιοοά ΒοΙὴ6 δβίσδηρο τοῦδ. ἴη 1138, Βα ρυδ δῃοὰ δὴ 
“ Οταδίίοη, ἱπίοηδοά 0 ργονὸ [6 ΡΙυγΑΙ ΟΣ οὗὨ ποῦ] δ, απ ἃ δεϑουίΐηρ {πὶ (Π|8 οατί ἢ 15 8611, ἐδδῖ 
“189 δοιι8 οὗὨ Πη6Π ΓΘ δροδίδίβ δηκοΐδβ, δηὰ (δὲ (Π9 ἔσο ἴο ρηπίϑα [μόθὸ οοπῇποα ἴο μὶ8 ποτϊά 
“αἱ ἴπ6 ἀδγ οὗ πβμηϑα Ὑ11 06 ἱπιπιαδίογαϊ, ..... Ι͂η τ8ϊ165 δίγδηρο ρεγίοττηδσειος ἴ6 δείμος 
“4 πηγς6}}5 Πὶ5 ἀοἰβέ! 81 γίῃς Ρ͵68, ἀπ ἴδικοβ Π0 51τ04}} ᾿ἰθεγν τὴ [Π6 δβαογοά δεγρίγοβ, δα 
“ φρΌΘΟΙΔ ἢν πῖῖ {Π6 ΟὨδΔιβοίοσ οὔ Μοδβοβ. Επιροϊἀδηοὰ ὈΥ {πἰ8 ὅγδέ δἀνοηΐιτγε, 6 ἀσίεστηϊτοά 
“ 10 Ὀθοοθ Π6 Ρ.Ὁ]1ο ἰοδομοῦ οὗ ἰπδ 6] 7. Εογ {88 ΡῬΡθΓροδα Βα ἰτοᾶ 1116 τιδ6 οὗ Οδγροηϊογδ᾽ 
“ ἩΐΔΙ͂Ι, τ ογο ΤὉΓ δοπηθ ἐπι 86 ἀοἰγογοὰ Ὠΐ5 ογδίΐοηβ, τ] ἢ σσῃπίδιοα Ἑἢ ον οἵ δοσαρβ ἔγοηι 
“ Τίηδαϊ δῃὰ ΟΥΠΟΣ δἰ αλΣ14 τί ίοτα." (ΟΠ ΔΙ τ 6 γ5᾿ 8 Βίορσταρἢἷσαὶ Ὀϊσξίοπαγν. νοΐ. χῖχ. Ὁ. 228.) 

1η Νονσδοῦ 1751 ἢ ρα] πο “ ΤῊ ΒοΟΟΚ οἵ ὕδβδοσ,᾽ οἵ τυ εΐο {πὸ ΤΟ] οντίηρ δοσσαπίὶ γγα8 
αἰτοῦ ἴῃ ἴμ6 ΜοΗΓΗΪΥ Ηονίονν ἴογ Ποοοθοῦ ἱπ ἴΠ6 58106 γοδγ (νοὶ. ν. Ρ. 250.) ---“ Τα ρμεὺ- 
“6 Ἰΐρμοσ, ἱπ ΟΥΔΟΡ ἴο σίνο ἃ βδηοίίοῃ ἴο ἰμΐβ ργοϊοη θὰ Βοοῖς οὗἩ 96 ϑῆοσ, γοΐδυβ (9 {ΠπῸ τηϑπίΐοι 
“ τηδάθ ἴο δ ἢ} 4 ὈοοΚ ἰη Φο8Ἐ. χ. 18., δηὰ 2 δα. ἷ. 18. Ιῃ ὈοΓδ ὙΠ ἢ ΡΙδςθα, βὰν 8 δ, 11 ἰ9 
“4 ΔρΡΡΟΔΙοὰ ἴο 48 ἃ σόοσξ οὔ οζγοάϊέ δηᾶ σχορυϊδίίοη, ἀπ 85 σις Μ)ἂϑ δὲ (δδὲ {1π|6 ᾿πὰ ἴῃ στεδὲ 
“ ρβίοοπη. Βαϊ (86 ποΟΥΚ ὩΟῪν ΡῈ ]18Π 6 ἃ ἄοο5 ηοΐ ἴῃ ἴΠ6 16481 ΔΡΡΘΑΓ ἰο Ὀς {μ4ὲ ὈΟΟΚ τοίεττοα ἴο 
“ ἴῃ (86 ϑοηρίατοϑθ; θαῦ 8 ΡΔΙΡΔΌ]9 ρίθςθ οἵ οοῃίτίνδηοθ, ἰπ οπα θὰ ἰ0 ἱπιροδα οἡ 86 ἐγοδυ]ουβ 
“ πη (Π0 ἱχῃογαηΐ, ἰο 880 {86 ογοάδηῦ οὗὨ [ἢ ὈΟΟΐΒ οὗ Μοβοβ, δηὰ ἴοὸ Ὀΐδοκοη {με ομδγδοίοσ οὗ 
“ ΜΌΒ65 ΗΪπηδ61, Ηδρηοο ἰΐ ἱβ πὸ τοηον [Παὶ {Πμ6 Θἀΐίοῦ οὐ δυΐϊδπουτ δ 845 μδὰ {86 ργοοδιῦοη (ο 
“ ξοΏς6Α] 9 πᾶπ|6. Ηοδ 849 ἰσγυπιροὰ ὉΡ δὴ ἰά16 βδίοσυ οὔ [πὸ πιθᾶπβ ὈΥ ὙΔίοἢ [Π6 Μϑ8. (ε1} 
“ ἰηίο δἷ8 Βδηάβ, ἢ] ἢ Ὧθ ΓοΪα 65 ἴῃ ἃ Ὀγοΐδίογυ ορίϑι]6 ἴ0 ἃ πδπ|6}685 δασγὶ. Ηθ 1185 4130 ῥγε- 
“ ἢχρὰ 8 δἰ ίΟΥΥ οὗὨ ΑἸου π᾿ 5 ὈἱΙρτίπιαρο ἴο {π6 ΗΟΙΥ͂ [,8πηἃ, οὗ [6 πιδῆποσ οἵ δὶ5 ῥὑγοσυγησ δ 
“αἰ ο οὗ [86 κ οὔ Φάϑῆογ, δῃὰ ἐπ τηθδπη8 ὉΥ ἩΠὶΟὮ δο οὐίαίηθα ροτιηίβδίοη ἴο γϑπϑδίς ἐξ 
Φ ἰηῖο ΕΠ 88. 1δαῖ {Π6Ὸ ᾿Π0]6 ἰθ 8ο ὅ1}} οὗἩ Ὀϊαπάοτζβ, ἱηςοηϑίϑίοπολοα, δηὰ δοδυγα 165, (δὲ πα 
“{ΠῚη ἰὰ ὈΘΠΘΔΙΣ ΔΩ [ΓΈ ΠΟ, ἡοίςα.Ὦ 
ΜῈ (δΐ8 ἡδοίπειοη ἤγοσ (86 ΜοηίμΥ Ἐοτνίον, ἰῃ δά! οη 0 116 ΘΟ; ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ ευὐϊάθηοα 

δύῦονο σίνοη, {ΠπΠ0 δυῖμογ του ᾶγθ ἀἰδηιτββοὰ {Π|ὸ μγοίοηοά Βοοῖ οὗ δαβῆοσ, μαὰ ἰδ ποῖ ςοπιθ 
ἴο πὶ8 Κπον]οᾶρο (Πδὲ ΥΟΓΥ ΤΏ ΔΗΥ͂ ἰηἀϊν 418 δὰ Ὀδοη ἱπάπςορά ἴ0 Ῥαγοβδβα ἔπ 6 γαρτὶπὶ οὗ [ἢ ἷ5 
ἕογβονν, θχϑουίοα δἱ Βγίϑίοὶ ἰῃ 18291 (9 ὁ), οὗ νι ]ο ἢ δῇ δοοουΐ ἱδ σίνου ἱπ ραροϑ 170--178. 
ἐπ γὰ, απᾶον 116 ἰάρα οὗἁὨ 118 Ὀοίηρ {πὸ ρϑηιπίπο Ἰοηρ ἰοδὲ ΒΟΟΙ οἵ Φαδοσ. 1 {Ππ6 πορθ οἵ ργο- 
γοηϊίης ἡιςαΓο ὉΠΉΨΑΤΥ ῬΌΓΟ ΔΒΓ ἔγοτῃ Ὀοΐπρ οἰ πὶ [ἀτὶ ν πιο, Β6 ΠΟῪ δα Ὁ] οἱ ἢ8 ἃ ἔδνν βρϑοϊπηθη 9 
οὗ [86 οοάδβ, Δηδο  σο ἶϑπι8, ἀπ σοηίγβἸοἐ0η8 οὗ [6 Ηοὶν βοῦρίαγοδ, το ομδτδοίογίβο 
1818 ποοΐαγηαὶ ῥγοἀυοείοῃ οὗἉ [6 ποη-βΆη0 ἰπῆάἀ6] διΐμοτ, “δοοῦ {Π|ν6. 
1. ΤῊ δδβϑογίϊοη, ἰῃ (19 ΠΡΟ ΡΔΕΡ (παι ΑἸ]ςαΐη οὗ Βηϊδίη “ ψαπὶ ἃ οἱἱρτίτηαρο ἰπίο ἴπ6 Ἡοὶγ 

“ 1,δηά διὰ Ῥογδβίβ, Ὑδόγα ἢ6 αἰδοονογοὰ (Πΐ8 ψοϊατηθ ἰῃ {πὸ οἰ οὗ δαξμα ἴο ο Αἰς- 
ἰοτίοαὶ γαςέ. ΑἸουΐῃ πος πογ νἱδίιοα (π6 ΗΟΪΥ 1,δηἃ πος σαν! θὰ ἰηΐο Ῥογεία: ἴο τις ἢ ντθ 
ΤΩΔῪ δας, {μδὶ (Β6Γο 15 6 σοοργαρῖοδὶ) ζδ]βομοοά ἰῃ δἰδίϊηρ αδζηδ ἴο ὕῦ6 ἰη Ῥογβία: ἔθοτα ἷἰ8 ἃ 
ΟἾΤΥ οὗ [Πδῇ πδπιὸ ἰῃ (α Ἰουΐη νγ88 Ὀοτῃ ἴῃ ὙοΥ κβ;ϊγο, δὈουςὶ 1Π0 πιϊἀ 16 οὗ ἐδ οἰ ἢ 
ΘΗ ΌΣΥ, δηὰ ἨγΩἢὃβ οὐμποδίοα δ Ὑογὶς, ἢ γο ἀλρύν 16 δπιυγχαοοά ἐδ τηοπδδιΐος ῥγοίδδβίου. 
1 ἰδ ποὲ Κπονγῃ μια ῥγοίογπιθηίβ ἢ6 Βαοϊὰ ἱιδαίοτο 6 ἰεῖ Εηρϊαπὰ ; ̓μουρσῖι θοῦ δοοουη 8 
βίδϊο ἰηδὲ 6 88 Ἢ ἀοδοοῦ οὗ 86 στοῦ δὲ Ὑοσκ, δπὰ οἰ ογβ, (μαὶ ἢθ γχὰβ δϑθοϊ οὗ (δηΐογ- 
ὈυΓΥ. Ηἰδθ θα] Υ γὙΘΆΓΘ ὙΓΟΓΘ τσλοίἷψ Βρθηΐ ἰπ Επρ]απὰ ; δηᾶ μανίηρ Ὀδθη δοηΐ οὔ δ επιῦαδαν 
ἕτοτῃ ΟΒΈ, κίηρ οἵ Μογοίδ, ἰο (6 ΘΠ ΟΓΟΥ ΟΠδγϊοπιαρτθ (80 [Ὀγπιοά 80 ἱρὴ δὴ ορἱηΐοη οὗ 
εἶδ Δοαι ΓΟ 8 δηἃ ΟΠδΙδΟῖΟΥ 88 ἴ0 ὈΘοοτηθ δὶ ΡΌΡ11}, Β6 ψγ8 ἱπαπορά, Ὀν 16 δι ροτγοτγ᾽ 
ἐπίγοδιθβ, ἴο δοίι10 ἰῃ Εσγδμοθ. ἴῃ ἐμδὲὶ σουηίγυ, δοοογάϊηρὶν, τ (Π6 οχορρίίοη οὗ οὐδ δἰιοτὲ 
νίοἱῦ ἰο Εηρίαηά, Β6 δρεῃὶ ἐπ τογηδίπάογ (ἐλε οὐίε Ῥατί) οἵ δ ἴδ, πανίηρς τοηάογοα θϑβοη καὶ 
Βούυΐοθβ ἴο 186 σδι860 οἵἨ χοϊρίοη δηὰ ᾿θδγηϊηκ, μα ἔμογο ἢ6 ἀἰοθά, Α. ἢ. 8θ4, ἰπ τι δῦῦογ οὗ 
8ι. Μαγίίη, δὲ Τουσα, ιοἱλοιμέ εὐον ᾿άίαῳ Ευσορε. (Οδνο, δου ρίογυμι ΕΟ] οβἰββιίίσοσιπι ἢ 158- 
ΤΟΎ 1ἀϊογασία, ὑρ. 420, 421, Οὐοἱϊοηία, 1720. ΟΠ ΔΙ ΠΙοΓδ᾽ 8 Βίορτδρη!οδὶ Ὀἰοιἑοπαγυ ; αγὶϊς]θ 

ουΐη. 
ε9 ,. ΑΙ! (0 ρεοηιυΐπθ πυρί εἶηρδ οὐ Αἰοιΐη δγὸ ρυίπίοα ἰη [μαἰΐη, 28 ψ6}} δ8 δοῦλα ἀουδίξι} δπὰ 

ΒρΡυΣΤΙΟυ 5 Ὀΐθοοϑ Ἡπίοη πᾶν ὕσθθη δϑογὶ ἴο ᾿ἰπι.3 1 Πο δαά οοτῃροϑοὰ ΔΎ ἰγοδλιΐϑο ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΓ ἰδῆριδρο, ἐΐ σσου]ὰ ἀοι.1688 να Ὀδθη στ ἰἔθπ πὶ [μ6 ἸΠθη νϑγηδουϊαῦ ἰδῆσαδρο οἵ 
Ἑπρδπὰ, {πᾶς ἰ8, [Π6 Απηρίο- ϑαχοι ; ἐγαρτηθηΐ8 οὗ προ Ιδησζυᾶρσο μάν οομα ἀοννῃ [0 οὐ 
εἰπιθ 'π Β0Π16 ρου οη8 οὗὁἨ [π6 ΑἸρ]ο- ϑάχοη νογϑίοη οὐἁ (πὸ ϑετίρίαγοβ, ὁχθουϊοά ἴῃ 116 οἰ ΕΠ 
οοαίασγ. Ὁ ΒΘΓΟΔΒ ἐδα ΓΗΟΤΕ ογ΄ ἐλὶδ ρῥτείεμπαεώ Βοοὶ ΟΥ̓ «[αὐλὲν ἐξ ἐπ ΜΟΌΕΕΝ ἘΝΟΙΊ5Η, δὰ 

1 Τῃ ἴΠ0 ργΓΟΒρθοί8 [ὉΓ ἃ βοσοπά οἰ ἰἴοη οὗ {π0 τορτῖπὲ δῦονο αἱ αὰοὰ ἰο, ἰδ ἰθ βίαιοα {παῖ “19 
“ βγεῖ οὐ οι π48 ὕθθα Βοηοιγοιὶ νυ τἢ 1Π}6 δυϊορταρ!8 οὗ ΝΕΑΈΠΥ ΟΝῈ Τπούβαν οὗ (16 πιοβὲ 
“ 1 ΠΘΥΑΓΥ ΟΒαγαοίογθ 88 ΒῈ υ8ο γι ΓΒ  ΒΠΊΟΠ Ρ᾽ ὙΓΠῸΠῚ ἀγο παν ῬΒΈΕΠΑΤΕΒ ἀπά οἰδεῦ ἸΙΟΝΙΤΑΠΊΕΒ, 
“κῃ α8 πιοδί ΟΥ ἐδε ρεδίϊε Τἰδιαὐϊεληπεπές οΥ ἐλε οομπίγν.᾽" 

2 Ἴ6 Ὀεϑὲ δῃὰ πηοϑὲ οοΙῃρ]οίο. ςοΠ]θοἰΐοη οὐἩ ΑἸςυΐη Β ὑοῦ κΚ8 88. μι] 9101 αἱ Ἐαιίαυοπ, ἴα 
1777, ἴῃ ὑνο ἰασμο ν Ἱμπλοβ, ΤΟ] Ϊο ; 1 τνᾶ8 οαἀϊϊοὰ Ὀγ Ετουδθηΐιβ (ογ Ετοῦθη), δυδοι οὗ βαὶμξ 
ἘΠπηπι τ ἢ, ΠΘΑΓ (ἢ αὶ εἰῖν, Μν]ρ 1ν68 σατοία ἢν ἀἰβ προ βῃοα {11ὸ ἀσινι] δῃα α)νγίουια ρίθοοα ἤγουν 
ΑἸσυΐη ΒΒ χοπαΐπα νυγὶεἰπιζ8, 41} οὐ νυ Ἰ 0} ἀγὸ π Πρ επ, ΠΗ ἴδ, ρμοτ!να}ννν βολτΟΟΙν πιδοραδαγν (0 δίδίο, 
Ἐπὰ Ὁ {Ππ τὸ 18. ποῖ ἃ δα σῖς ογὶ οὐ αἰδοίου τὸ τἰιὸ ΘΌΟΚ οὗ δϑιοῦ αὲ Ὀοίμες {πμρ! τοὶ ὃν ΐηιν 
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ποί ἃ ἴδ ἐἀταθε τι οὗ [{ ἀγὸ γουυδίπὶ [8.0 8816 88 ΟἿΙΓ  μλρούν δυϊμοτίϑεὰ ἘΠ ΟΠ ἢ γογαΐοη οὗ 
ἴδο Β10]16, ἩΒἸοἢ ντᾶβ γα ρυ ]5οὰ πη 1611, οκὶν εἰ ακα ξευεν γεαγα αὐἿεν «Αϊοικῖν᾽ 
ὠκδαίλ; διὰ νρδὲ ἰδ Ὡοΐϊ οορὶοὰ ἔγομι οὖν πα ἰδὲ ΒΒ: Ὁ]6, 15 ἃ ἰαπ|0 δῃὰ δίυάϊοα ἐπι δείοι οὗὨ ἐϊδ 
βῖγ]ο9 δηᾶ ἀϊςϊίοη, Ὀοίἢ ἴο οοποθαὶ {μ6 ἔγαυὰ δπὰ ἰο ἀθοοῖνο γοϑάθγβ. : 

8. ἴῃ “1δ}8 ἰγβηβϊαιοτ᾿ 8 
4“ ῬΔΏΪΟΠΑ, ὙΠῸ ἰοδιηθα τγῖ(} πι6, ἴῃ 
- ῬΡ8 οὗ 186 Εδδὶ βρϑδῖι." 
 Ω Ὧ)45 Ὀθ6η δίδίϑὰ Ὁγ ἰΐδ μἰδίοσ Δῃ8, γ,88 ποῖ 

ΑΞΤΕΗ «4ἰςὶκ᾽ ας ἀξοεαξδε 
οἵ Ὡς} δῖὸ τοδὰ ὑθοΐοσο [86 Ὀοοῖὶς οὗ 94 6116Σ," δῖὸ ζαγί που οοηνϊοιοα οὗ 

ἐμιδὲ ἰθ ἴο ΒΔΥ, ΟὨΪΥ͂ εἰ ἐισο ψεαγε 
4, «ὙἼιὸ Μϑοτ 

τοΐδςο᾽" (ρ. ἱν.) Αἰουΐῃ ἰ8 πηδθ ἰο ΒΥ, --- “1 ἰοοῖκς ἃπίο π)6 ἔνττο σοΙ- 
ὁ ὕϊνογδιίν οὗ Οχίογα, 41} [ῃοβα ἰἸδιιζυδχοθ πὶςἢ [89 

Βυῖ {86 ΘΟΙΥΕΠΤΥ οὗ Οχίογά, δοοογάϊηρ ἴο [6 οαυ]οδὲ ἀδίο ἥ : 
πηάοα ὈὉγ Κίηρ ΑἸέγοά Ὀαίογθ (διὸ γοδσ 886; 

ἑαϊοομοοά ὈΥ (μΠ6 Δηδο;τοηίδιηϑ ἡ οἢ (ΒΟΥ οοηίδίῃ. 
(ἴα Ῥ- Υ͂. πιϑη 00 8 τιδὰθ οὗ ἁ “ἐλε ραρεῦ οπ τολιοΥ ἐξ ἐξ ιυτοίεἾ ΟὨΪΥ ἰὮγοο ππαηάτοὰ γϑδγα 

ἴογο {πὸ τί οἵ τλδἰκὶῃ ςοἰοῦ -ῬΔΡΟΣ γγδλ ἱπίσοάμποοα ἰπίο Επτο ((80 υδὸ οὗἩ πμίοϊ ἀἱὰ 
ποῖ ὈΘοοΙη6 ΚΌΠΟΓΑΙ πη (86 τ ἰσχίοθη ἢ οϑηΐυγΥ.), Ἀπὰ σΘΟὨΔΙἀΘΓΑΡΙΥ τλοτο ἔμ ἴ᾿γοθ μυη- 
ἀγοὰ γϑᾶσβ Ὀθίογο μὰ ,» ΣΔὰθ ἴζου [ἱποὴ γα ζ8, ἮΔΒ ἴῃ 186. 

{} Ιὴ Ρ. νἱ. ἢ πιθπίϊοῃ 8 δίαέζοπεγα ὈρνγαΓὰ8 οὗ (0 οομίαγίο8 ὈοέογΘ ὈΟΟΚΔ6]]πρ γᾶ Κπόννῃ. 
ἰδιϊοιιοσθ ἡ γο ποῦ μορσά οἵ, ἰπ Εθσορθ, Ὀεΐογο 186 τἀ ἀ]6 οὗ [Π6 {π|τίθοη ἢ σεπίαγγ. (Πὰ- 

σδηζο, ΟἸοδδασίιπι, νοοθ ϑιαέϊοπαγίἑ, νο]. νἱ, ς0]. 716.) Απὰ {πὸ ὕοπ Υ οἵ Βδιδιίοηογα, 
Ἡδο ποῖ ἴδ9 ἢγθιὶ ὈΟΟΪΚΒΟΙ ΠΟΥ ἰπ ᾿οπάοῃ, νγῶβ Ὡοΐ ἱποογρογαίοα ὑπ] Μδγ, 1557, ἰπ 186 
Κηΐτὰ δηὰ ουσῖ γοαῦ » 180 

«ἐλχϑε ψεαγϑ ΛΕΊΕΒ, «{ἰοαΐπ᾽ ε 
δ. τ χά 

οὗ ῬὮΪΠΕΡ διὰ ΔΙΆΓΥ ; [μδὲ 18, ονέψ ϑεῦεπ λωπαγοαά ακά 

ἐιϑο ἰδ γορὶοῖθ πῦῖὰ (αἰϑομοοίβ, δα ὰ τὴτ οοπιΓϑαϊςιίοπϑ οὗἩ ἴ[μ6 Ῥοπίδίους δπὰ (89 
Βοοκ οἵ Φοδιιυα. ΤΏο τοϑιγοιϑὰ ᾿ἐπιὶ(8 Ποοσϑϑαγν δι]οιϑὰ ἴο (μιὲ8 γί ς}9 ὙΥ1}} ΟὨΪῪ Δ] [ἢ 6 

οδίέου οὗ ἃ 0 17 ΟΣ δη,0]168. 
68 Ὀοοΐκα οὗ ΜΟΒΕΒ δηὰ οἵ όοβηῦα 

Οκν. χχίϊΐ, 3, 11---18. ἀπὰ Ηο ΟΘοά] δβαἱά, 
Τα πον (ὮΥ δοῦ, [πο ΟὨΪΥ δὸπ ὙΏΟΙΩ 
που ἰογοδί, διιὰ μχοὶ (8900 ἱπίο 180 ἰαπὰ οὗ 
Μογίδῃ ; δπὰ οδδγ δἷπι πο γὸ ἴ0Γ ἃ Ὀυγηΐ- Βα σ - 
ἱῃρ ὑροῖ ὁπ οὗἁ 0 πιοσπῃίδίηδ τὶς 1 ψ|}} 
.θ 66 οὗ .«Απὰ (δ 6] οὗ [0 [κῦὺ 
«ςα]]οὰ πηΐο Ηἰπὶ ΓΑυμηΤ ουΐῖ οὔ Βεδνθη.... 
Απᾷ Πο βαϊὰ, [(,δ.)7) ποῖ ἰδίπε μβδηὰ προῦ [ὴ6 
Ἰαά, ποίέμον ἀο ἔδοι Δπν (δίηρ ἀπο δΐτι.... 
ἈΑπὰ Αὔγδμδηι ᾿ἰδιοὰ υρ ἷ8 ογο8, δηὰ Ἰοοϊκθά, 
δηά, Ὀομοϊά, Ὀομΐηὰ ἀΐπε ἃ γαπὶ δυο ἷἰπ ἃ 
Εἰ οκοῦ ὉΥ 118 ΒΟΓΏ8: δηὰ Αὐγαδδηὶ ϑηΐ δηὰ 
ἴουκ [86 γϑηϊ, διὰ οἴετοι κὲπὶ ὑΡ [οΣ ἃ ὑυυγηῖΐ- 
οδεσγίης ἰῃ {8μ6 δἰοδὰ οὗ ἰι18 Θ0Ώ. 

Εχοά, ἱἱ. 1---δ. τοϊδίοϑ (1:6 Ὀἱϊγίδ δηὰ 6χ- 
ΕΘ ΟΓ ΜΟΥΞ ΒΔ. 81Ὲ ὁΓ ΤΡ θε: ΟΣ [5.0 

οὗ 86 χίνος ΝῚ]6, δηὰἃ (6 ἀἰδοοόνοσυ οἵ 
λεΐπι Ὁ ῬΏΔΙΔΟΙ 8 ἀδυχουῦ :--- 

ὅ---8. Απὰ θη δ [ῬΒδσδο δ ἀδιρδμέετ 
ΒΔ 1:0 δΔ᾽ΙῚΚ διηοηρ [Π0 ἢδλρα, οι δοηΐ 6 Γ 
τ δὰ (ο {εἰς ἢ ἰξ, ἃ πθὴ 586 δὰ οροῃρὰ 
δξ, Β;ὴ6 88} ἔδ6 οἢἰ]ὰ : δηἃ, ὈΘΠο] ἃ, (ἢ 6 Ὀδὺθ 
περί. Απὰ 886 δὰ ςοπηρδϑβδίοη οἢ ἢἷπ), δηὰ 
μεῖς; ΤΊδ 15. οπε οὗ (0 Ποῦτονβ᾽ οἰ] άγθη. 
ΎΠαπ βαϊἃ 88 βἰϑίοσ ἴο Ῥθδυδο ΒΒ ἀδυρλιίοτ, 
ΔΑ} Ρ1 ρὸ διὰ .8}} ἰο {860 8 Ὠυτδο οἵ ἰ}}0 
Ἡεοῦτον νομμθη, ᾿μπδῇ 8.16 ΠΙΔΥ ΠΌΓΘΘ {86 οἰ} 
ἴον 18οοῦ Απὰ ῥΒδγδο ΒΒ ἀδυρμίοσ βα! ἃ αμ0 
᾿ιορ, ἀο. Απὰ ἐδο τηδἱὰ παιΐ δηὰ ς᾽] ἐπ 6 
ΒΔ ̓6 πιοίμοσ, Απὰ ῬΒδγδο δ ἀδυρ ίοῦ βαὶὰ, 
Ταῖκο {πὶ8 ΟΠ] ἀπτταν, ἀπά πμγεο ἰΐ (ογ π|6, δηὰ 
1 ν }} κίνο ἐλεεὲ ἰὩγ σᾶζεβ. Απὰ [Π60 ποπλᾶῃ 
ἴοοῖς [86 οἰ] ὰ, δὰ μυτϑοὰ ἰϊ. 

Ἐχοά, ἱ. 22. Απὰ Ῥμδγδοῦ οἰαγροᾶ 4}} [18 
Ῥβθορῖο, βαγίῃρ, ΕΟΣΥ δοὴ [88 8 ὈΟΓΠ Ὑ 8}8}} 
᾿αϑὲ ἰηἴο [86 τίνογ, 

Οοποεογπίηρ [86 ραγεϊςΌ]ΑΥ δι Ὀ͵6ο8 οἵ ΜΟ868᾽ 8 
οἀποδίίου (μὸ Ὀοοὶς οὗ ΕΧοάυ8 18 δὶ ]δῃϊ. 

Ναν. χαχὶϊ, 11, 12, ΘΌΓΣΟΙΥ θη οὗ [86 
τθῃ (δὲ οδπιθ ὑρ οαυΐ οὗἁ Ἐργϑῦ ἔγοιὰ ΓΥΥΘΏΕΥ͂ 
γΟΔΙΒ οἷά αηὰ πρναγάβ, δβ}8}} 866 (86 ἰδπά 
ὙὨΐσοῆ 1 ΞΎΘΑΣ υπΐο Αὔγαμδπ;, ηἴο ἴ88δΔς, δπὰ 
ὑηΐο Φαοοῦ, θοοδυ80 ΠΟΥ ΒαγΘ ποῖ ὙγΠΟΙῪ ἰοἷ- 
Ἰοτγοὰ πιὸ; δανὸ Οβδ]6ὺ (0 80ὴ οὗ Φορθ ΠΕ, 
(0 ΚοηοζΖίϊο, ηὰ Φοδλυδ (μ6 8οη οὗ Ν'μῃ, 

ΔΙῸ οουιγδ οἰθὰ ὮΥ ΦΆΒΗΕΕ. 

ΟΗΑΡ. ἐϊ, 19.---21. Απὰ τμδη 1βδδὸ ὙΓ82 
ἔπ δηά ὅνο γϑασδ ο], ΑὈσδμδπιὶ μοασὰ ἃ 
νοΐοθ βαγίηρ, Τάΐκθ (ΠΥ 80, δηὰ δδγ μιέπι, 
δηὰ οΟΥΌΣ ἷπὶ ὉΡ ἃ Ὀυχηϊ-οἸουίης ἰη (δ Ἰδπὰ 
ὙΒΠΟΓοΐΠ ἢ Ὅα8 Ὀογη. Απὰ ΒΡΑΚΟ υηΐο 
Αὐσδῆδηι, δηὰ βαϊά, Τὴ Βοὶγ νοΐ παῖ ποῖ 
80 ΒΡΟΪΚΘΙ : [ὉῸΓ ΓΟΙΙΘΊΌΟΥ ἴδοι [Π6 νογάδ οἵ 
[παῖ τοΐοθ ὙΠὶο βαϊὰ υπίο ἐποα, 1 νυν} }} πᾶ κθ 
οὗ μθ0 ἃ στοαὶ πδίϊοῃῚ. Απὰ Αὐγδιιδῃλ τὸ- 
θῆναι δΐτη οὗ ἔδ:6 οΥἱ] ΒΘ ρυγχροθοά ἴὸ ἀο υπίο 

8 ΒΟ : [εἷθ ΟὨΪΥ ϑοῶ ἴδδδο. 

νυ. 9--12, Απὰ δοοδοῦθοῦ, (50 τηοῖδοσ οἵ 
Μοϑοβ, τὴ ἩΜ τίαπι ἷ8 αἰδίοσ, οδπὶθ υηΐο 
ῬΒΑΓΔΟΙ ΒΒ ἀδηρδίογ: δηοὰ Φοομβουθὰ δβαϊὰ, 
Βομοϊά Βοσὸ [86 δου οὔ (Ὁ γ μαπὰ πῃηδίὰ ἢ Απὰ 
ῬΒΑΣΔΟἢ 5 ἀδυρῃῦος βαϊά, ὑνμαὶ γεὶδὶ γε ὃ Απὰ 
ΚΟΥ διὰ, ΤΥ ἐδίθοσ δ σοπιπηδηἀοα ἐπδὲ 
ἐμῖ8 ἱπέδῃξς ὍΘ δ]αίῃ: γα, δηὰ {πδὶ 4}} (δ 
ἩἨΔΌΓΘΥ Π18168 8ἃ8 ΒΟΟῚ 85 ΤΟΥ ΔΙῸ ὈΟΓΏ ὃθ 
δἰαΐη δἷἰδο. ῚΑπὰ ῬΒΉσϑΟ 5 ἀδιρηϊοῦ βαϊὰ, 
αἷνο ὑπο τη9 ἴμ6 οἈ ἃ. Απὰ {πον ἀϊὰ κο. 
Απὰ 586 βαϊὰ, ΤῊ 8}}8}} 06 τὴν βοῇ. 

ἐρε 18. Ἰμε ἱς ἐπενθο ἴο Ῥδ88, 18δί 10 τττδῖδι 
οὗ ῬΏΑσδΟΣ νγ88 ἰὐγηθα ΔΊΥΔΥ ἔζοπι 8] αυὶ 
ἡ πὰ νὴ 5 Ηφοῦτον. ᾿ ὙΒΕῚΣ 

δ, 14. Αμὰ (80 “μὰ Μοθ68 στον δηὰ ἰῃ- 
οὔοδϑοὰ ἴῃ δίδἔσγο : δηὰ νγ88 Ἰκαττ τα ἴῃ 8}} 189 
τηλρὶς οὗ (Π6 Εργριίδηδ. 

ΧΧΧΥ, 8,4, Ιζ 18 διθγιηορὰ {πδὶ, ΟΣ [Πα 
ἀοδι οὗ Μοβοβ, Φοβιιαα, δηὰ Οαϊοὺ, τ Ῥοορὶθ 
ὝΟΓΟ ποι ἃ Ἰοδάοτγ, δηὰ ἐμαὶ Ρηΐποδ8 δπὰ 
116 Θ᾽ ἄογ5 οἵ 18γ86] ““πϑιηϑὶ ΨΦ4 8067. ἴΠ 80} οὗ 
Οα]οῦ, ὉῪ Αζαρα, βοοίηρ [9 ἱβ δῷ ὑρε σε τηδη. 
Απὰ τλόγθονοσ ἰμὶν τὸ Κηον, {Ππαὶ π6 ΒδιΒ 
866} 8}1} {50 ποπάοτβ πτουρῆς ἴῃ Ἐσγρί, ἴῃ 
106 ἩϊΙΘγ 688: ϑυθῃ 4]]} ἴδο ΤΟΥ τνοσ 8 
(δῖ Βάτο Ὀδοη ἀοηδ.᾽ 

3884 
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Φοηῆ. ᾿ἴ, τοϊαίδα (86 πχϊδαΐου οἵ [86 ἔτσο πιο 
πθοσι σαἰνεδ βεηὶ ἴἰο ἐχρίοσγο ἐπε ἰδηὰ οἵ (6- 
Ὠ880, διὰ πο “ τη δηὰ Ἵδῖβο ἰδίο δὴ ἀαγ. 
ἰοί᾽ Βοῦδο, μδπιοὰ δῆδῃ, δπὰ εὐύγλν .Ἦ 
τοχεῖδον τι ἢ μεῖς οογεῶδηὶ πιϊὰ μεσ, τ 
ἯΔ8 Β Οδβηδδηίΐίεδα. 

ΨΦοδ. ἰἢ. 14--16. Ιὲ οατθὸ ἴο 0844....Α8 
ΔῈ} μα᾽ Ὀδῖα (6 διῖκ ὙΤΟΣΘ ΘΟΠ6 πηΐο δοῖ- 
ἅδη, δὰ {με ἔδεῖ οὔ ἴμο ὑγίοδίδ ἰδὲ ὕαγο δο 
εὶς ποῖὸ ἀΐρρεὰ ἴω ἔδο ὑτίπη οὗ ἘΠ νυδίες, 
(ον δογάδῃ ονεσγθουγεί 41} ἷ8 Ὀδηΐκ 1} {86 
τίηις οὔ Βεαγνοδοῖ,) [δὲ {πΠ6 πδίοσο ἩΠὶοΝ οΑσηΘ 

Ἰονατὰφ (ἶν δε οὗ [πο ῥ]αίη, ἐρενπ [Π9 56] ϑεᾶ, - 
ἔα1]οά, απ ογὸ ςαὶ οὐ; αηὰ ἴδ Ροορίς ραδοοὰ 
οὐοῦ τἱχῶὶ δραδϊπδὶ δοείεδο. 

Φοϑῃ. νἱ. 17. 20, 21. 24,258. Ατὰ ἴπο οἷ 
88}.4}} ὑΣὉ6 δοοιιγδοά, ἐσέπ ἰξ, δηά «,αἱἱ {(πδὲ ἀγα 
ἐδετείῃ, ἰο 86 ἴ,πρΡ. . . . ΤὍδ ῥϑορῖὶθ νεηΐ 
ὮΡ ἱπίο {Π6 εἰν, ΕΥΟΣῪ πηδη δίχα αι Ὀοίοτο 
Ἀ1π|, ἀπ (80Υ ἰοοῖ ἴδ οὐἐγ. Απὰ {Π6Υ πἰέε ῖγ 
ἀεπιτογοά 41} (Ππ2ἰ ᾿σαϑ ἰπ (1Π|6 εἰς γ, ὈΟΪΝ πδη 
δηὰ ποπδη, γουηρ δηά οἱά, αι κὰ οΧ, πὰ βῆϑεῃ, 
διὰ 885, τὶ [ἢ {πὸ οὐρο οὔ Βο διῳνογ,.. .. Απά 
ΒΟΥ Ὀυγοΐ ΒΡ Υ πὶτ ἔγο, δινὰ 41} μπδὲ γ;ῶϑ 
ἐογοΐη, .... Απά Δοδῆυδ βαυοὰ Βδῃδὺ 86 
Βατὶοῖ δἰΐνθ, δηὰ μὸσ ἔδυ λιοσ 9 Ὠομδοδοϊά, ἀθὰ 
ΑἹ! (παὶ δῆς Πδά, 

ΨΦοβα. νυἱὶ. το δῖ οϑ Π|6 οἰγευτησίδποοϑ ΓΑΔ ἢ Β 
βοογοίίῃρ, 8 ΒδΌΥ ]οπίβὰ ματτηθηΐ, ἔττὸ πυπάγοδ 
86 κ6]5 οὔ εἰἵνεγ, δη ἃ ποῦχζο οἵ μοϊὰ οἵ ΒΩ͂Υ 
β[6 Κα 6᾽ νοεῖ ἢ, σοηίγαγΥ [0 {Ππ0 ἀὐνὶπθ οοπι- 
πιδηᾶ ς ἰοῦ πεὶο οὔθ Ὧδ6 δῃᾶὰ 411] δο δὰ 
ἭΓΓΟ ἀσβιίγογοα ἰῃ ἐδθ γον οὗ Αοδοτ. 

ΠΙνθΒ ΟΥΡΟΙΥ τῶ ρα] δηθὰ ἱπ 1761 ον ἔιοο ελίϊἑηοε 

Αροογνρλαὶ Βοοῖς απά Ἡτιεἴπσε. 

χανὶϊ 8. Βδμαῦ ἰς διγὶοὰ “δε οἵ ἴδε ρείε- 

Χανυῖ, 10. Απὰ ἐμ6 πτοοὰ Ἡβεζεοῦ ἴδ οἰ !- 
ἄγοι οὗ ἰπτϑεὶ ραδϑοὰ ουοὸς ογάδδ δἰδγοὰ 
180 ὅδοο οἵ ἰδ) τδίδχγδ αἱχ ὅδ. δι εἰσ πὶ 

ΧΧΥΪΙΙ, 1δ, 16,18, ΤΉση Βαδδῦ βεῶὶ ποίὸ 
δοδδτα, δεγίπρ, [δὲ τῶϑ ἱπίγεασί νῖε [8.68 [0 

βαῖνε Ὁγ δίρειϊ πιδν ἶνο : Ὀσὲ Ὑβοϑοεναν δὶ! 
ἀ αξτα αρϑ ἜΝΑΣΙ σΩῚν ἀϊο το ὁδαι 

ο ἰπῖδε αἱ 

Ἶ 456 νυδηοδθοα απὰ εἰχρεποε. ἘῸΣ ἴδ ἢ : 
(9 δ.) ἔπη 61 δὶ Βγίβι0] ἴῃ 1829 186 πιοάοδί σδαγχο οὗὨ [θη ΒΗ} ρθ γ188 ὙΠΕΊΒΑΙΥ τηδίο, 
Ὑ68 δὰ 
εἶνε δοῖ}θ δοοουηΐ, 

ΒΟΑΌΘΏΓΥ ἱπογοδθοά ἰ0 ΟΝῈ ΡΟΝῸ δἰθγϊησ. ΟΥ̓ ἰδ 186 Ρυθ]οδιίοι 8 δυίποῦ ἰδ ΠΟΥ͂ ἴ0 

ὙΒουΡᾺ ΡΟὈΠ θη ἀρραγεκέϊν (᾽ς ἴπ6 ἄτεὶ εἶπιθ ἴῃ 1829, [86Γ9 18 ΘΨΕΙΥ͂ τθαϑοῦ [ὉΓ οσποϊυύίηρ 
(δὲ 118 8. 8π Ὀπδεοϊκπονοά οί γορτίηϊ οἵ ΠΙνοΒ ἐὌγΟΓΥ, τὶ ἢ δόπὶθ Ὀηΐτη τίδηϊ ταν δου 
ἩΙοΝ νεὶ}] Ὀ6 νοϊη θὰ οὶ ἴῃ ἐδ σοῦγϑο οὗ [Π6 Ὀτγεβεπὶ ατίἰς]6), δά ἴοσ [Π6 ὉΠ ονσίῃ ες ΓΕ 8003 "π΄ 
ΤῊο Τατιξ ΡΑΘΕ, πὰ ἔλθ Θχοορίίοῃ οὐὗἩ Ἐδ6 ἔδυνε βοῃεποοθ ῥγιπιθὰ ἰπ ἐϊ] δ ἐπ ρ859 167. 13 
116 κΑΠ|6 88 ἴῃ 11|ν8᾽5 ΤΟΓΡΈΓΥ. ὁ ἵπο εἰ|658 ἀγὸ ἔμθγθ ρχϊηὐδὰ ἰπ οοϊαπιπα, ἱπ ογάογ [δι (88 
ΤΟΔΩΘΓ ΤΩΔῪ [10 πιοτὸ ΤΟΣ ΘΟΠΊραΓΟ ἔπ 6πὶ: δ6 Μ1}} οὔϑοσγο {ἰπδὶ ἴ8ο οἀϊίον οὗὁἨ (80 Βτιϑιοῖ 
ῬυθΠοδείίοη ἴῃ 1829 ΘΧΡρΓΘαδὶῪ βαυβ {π΄ {Π6 ρῥβοιιάο-Ὀοοὶς οὗ αββοσ ἴθ “ Τυδηϑιδίϑα ἱπίο Ἐχ- 
ΟἸ18η ἔτοτῃ ἵπΠ6 Ηοῦτον,."" [πὸ ἢ }19 ῬΓΟΡΟΒΆ18 ΚὉΓΣ ἃ ΠΟῪ οὐ ἸΟῊ δἰγοδὰν δ υἀὐοὰ ἴο, {18 18 ΔἸ[6 
ἱῃίο -- 4 Ττδπδαἰϑὰ ἰηΐο Ανουο- βΑΧοΝ ἤτοι [6 ἩδΌΓΕΝ "" ΟΕΓΥ, ΟΥ̓ ΤΙ ΒΟΠι Ὑ88 {18 ΡΓθ’ 
τοπάοά Απρ]ο-ϑαχοπ νογβίοη ἰγαηϑὶ αἰδὰ ἱπὶο τηοάσγῃ ἘΠρ] 5} ὃ 5. 

2. Το “ ΑὈΥΒΕΤΙΒΕΜΚΝΤ," ἱ ποῖ σΟΙΟΌΓΘΟΌΙΪΥ Δ] ογοά, 19 ον ΠΕ ΪΥ ἸΑΚκοα ὕγοσῃ Εἶν θ᾿ Β Ῥγο] πα!" 
ΠΆΓΥ ἸοίῦοΓ ἰ0 ἃ ΠΑΠῚ66838 681]; 89 Ὑ]1] Ὀ9 ονἱάϑηϊ ἴο ΔὮΥ ΟΠ0 ὙὙ80 ΟΟΙΏΡΔΓΙΟΒ (80 (0]ΠΟΥΤΙΠ ΕΑ, ΕΧ- 
{γδοίβ. 

θα. Τἢὸ Βοοκ οΥ ὕύλδσμεα, 1751. 

“ Τὸ (89 Εἰρδὺ ἩΗοπουγαῦϊο ποθ Εατὶ 
. οὗ ΦζΟοΟ 4444 

ΦΜγ ]Ἰιογά, Τε ζοϊοισίπρο ἰγαπεϊίαξίοπι ΟΥ̓ ἐδ 
“«. Βοοὰ οὕ «ἴαελεν 7εἰϊ ἱπίο πιν παπάς (λὲνέν ψεαγϑ 
“6 αρο᾽" [τπΠπδὲ ἴδ, ἰπῃ ὙΠ} ΌΥ πι6γθ δοςϊἀθηΐ, 
“4} γγλϑ ἐγατε πα ἐπὶ (δα 54 ὁ Ἐησίαπά, ἰο 
“ὁ βρ6 {1|ὸ σου." [Πἰν6 1π6ὰ : ο 
Εἶνο ἃ ἴαϊβο δοοουπί οὗ .ε8 ρυγοῃδδίημ [6 
᾿ΠΔΠυβογρὶ δῇ δῇ δυςίίοη οἵ “ [6 ρκοοὶδ δηᾶ 
“ θοΟΚΚΒ οὗ δῇ οἱὰ ρϑῃι]οσηδη ἸΑ ον ἀρορδβϑα, 
“4 Ψ0}}}0 γ8 Ὀρναγὰ οὗ οὔθ Βαμάγοά γθαγβ οὗ 
[ 6.᾽ 

ἘΟΥ ΤῈ 1Π6 Ρηροτθ" (11Π1ν6 σορτ π668), 
“Φην Ιογὰ, 1 ἤοαπὰ ἐμ6 7οϊοινίπο ἐγαπείαϊίον 
“ἐμὲ ΠΒοοὶ οΥΓ «ψαδλον, τολίολ 1. ἰαβὲ διπιπιον 
“ ρογμημπέσραίεα ἰο νον 1ογαεμὶρ ὁπ α τυπιοὺ» 

9 ὁ. ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΥ Φάβϑβηξκβ. 1829. 

Τλε ζυἱοιοίπρ ἐγαποίαίον Ὁ “ Τῆε Βοοῖ οἵ 
“7 δῆεν ᾽" τοαϑ αἰξοουεγεὰ Α φεπίΐεπιαν τα ἃ 
ὑτω ἐλτουσὰ ἰλὲ Νοτῶιν οὗἱἨ Ἑποίανά νι 

“4 ἸῸ ἸΔῪ ὉΣ πη ἴον βδϑύϑγαὶ Ὑ ΑΓΒ, τρί, 

“ἴῃ 1780, {ποτ ᾿γὼ α γεπιοω οὐ α "ὶὶ 



Τὴν Βοοῖλ ὦ ϑζαδλογ. 

ἐλ Βιδίν. 1 οσχῇ ἰπδὲ 1] 
πὸ αυἷΐο ϑνλ φρλαρδν ὍΜΡ 

“- ζογαδδῃ ὡρολ ρεγιϑαὶ τσαϑ ρἱ ίο αρ- 
ἰς ρῬγοῦε ΟΥ̓ ἴϊ, απκᾶὰ ἰο αἀσίεε ἰΐε μεῤἰϊοαξϊοπ ας 
“Α ΨΟΒΕ ΟΥἩ ΟἸΒΑΈ ΒΙΝΌΚΕΙΤΥ, ῬΙΑΙΝΝ ΚΗΘ, 
“4 ΑΝῸ ΤΕΌΤΗ. ὕουτν Ζοτγαελὲρ' ε τοιρδτκ 1 πλιϑὶ 
“« σέ οὔ, “Τιδὲ ἰὃὺ νὰ ὙΟΌΣ ΟΡέΞΙΟΝ “ ἐλδ 
“4 Βοοῖὶ οΓ «ζα:λεν οἰρὴὲ ἰο λαῦες δέον μγϊπίεα 
“1 ΤῈ ΒΙΒΙ,Κ ΒΕΚΟΈΞ ΎΊΗΛΤ ΟὟ ὐοδβηῦυλκ.᾽ ἢ 

« [γκαηεἰιιοη, 0 
“Ὑδοὴ ἐξ αν 

«ΒΥ κα ΨΕΣΙΤΙΝΟ ΟΝ ΤῊΒ ΟΥΥΞΙΠΕ ΟΣ ΤῊΞ 
“4 ΜΑΝΟΌΒΟΞΙΡΥ ΣΤ ΒΗΟΌΙΌ ΒΕΚΝ ΤΗΑΛῚΤ ΤΗΙΒ 
“4ΦΕΑΝΒΣΑΤΊΟΝ Κ.Ὰ8 1,.Δ10 ΒΕΒΟΣΙ ΟΥΝ ΞΊΗΒΈ 
“ς᾽ ἨἩΧΕΟΣΙΜΕΚΗΒ, ΒΙΟΛΟΒΕ ΤῈ ΒΑΥΒ: “ἼΗΑΥΕῈ 
“4 ΒΚΑῸ ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΦΆΒΕΚΕ ΤΎΤΙΟΕ ΟΥ̓́ΕΒ, 
“.5 ΑΧῸ ᾧ ΜΌΟΗ ΑΡΡΒΟΥΚΟῸΝ 10, ΑΒΑ ΡΊΕΟΚ ΟΡ 
“ὁ ΟἸΒΑῚΤ ΑΜΤΊΟΥΣΤΥ ΑΣΤῸ ΟΥΒΙΟΕΒΙΤΥ, Βυτὶ 1] 
“ὁ ΠΑΝΝΟΤ ΑΒΒΕΠΤ ΤΗΑΛΤ ΤῸ ΒΗΟΥΌ ΒΕ ΜΑῺῸΒ 
“ΦΑΡΑΒΤ ΟΡ ΤΗΕ ΟΑΝΟΝ ΟΡ" ΒΟΕΙΡΥΌΚΕ. 

“« δἰσηοὰ “ὙΙΟΚΩΞΡΕ." 
41 κδτὴ ΥΟΌΣ [ογ δ᾽ 8 πιοϑὲ μυμθῖο δηά 

“ οὐοάίοης βογνδοῖ, (6 Ἑαϊὶϊοτ.᾽ 

45 

“ ἐγαπείαϊον ὁ ἰλο ΒΒ δῖε, οδεκ λο ἰαϊὰ ἰΐ δο- 
“ ογε α ποδίε Ἐσγὶ, Οκ μεγωραὶ ἂε ἀϊρλὶψ 
“ ἀρρνουθά 07 ἕέ, ΑΒ Α ὙΟΈΚ ΟΥ ΘΒΕΑΤ 81Ν- 
« ΘΚΕΙΤΥ, ῬΤΑΑΙΜΜ ΑΒ, ΑΤῸ ΤΈΤΗ. Ηΐ 1, οτα- 

4“: ελίρ᾽ε ορίπίοπ τοαϑ ἐλαὶ ἴξ εἐλοιμὰ λαυε δεεη 
“ ρίαοεα ΚΜ ΤῊΞ ΒΙΒΙῈ ΒΕΡΟΕΒΕ ἕλε Βοοὰ ον 

“οΟΒΗσΑ." 

Ἧς ἴυσῖδοῦ δὰ 8: --- 
ΦΒΥΑ ΕΙΤΙΝΟῸ ΟΝἩὨ ΤῊΞ ΟΥΤΕΙ͂ΡΕ ΟΥ̓ ΤῊΞ 

4 ἸΓΑΜΌΒΟΗΙΡΤ, ΓΙ ΒΗΟΙΣὮ 5ΕΈΜ, ΤΗΛΑΤ ΤῊΙΪΒ 
“4 ΤὨΛΜΒΙ ΑΤΙΟΝ ὙΓΑΒ ΓΑΙῸ ΒΕΘΒΌΒΕ ΟΥΝ ΒΊΗΞΤ 
4“ ΒΕΒΟΝΜΕΉΒ, ΒΕΟΑΌΒΕ 1 ΒΑΥΒ: “ἶ ΠΑΥΕ 
“4 ἘΚΔῸ ΤῊΚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΆΒΒΗΚΗ ΤΎΙΟΞΟΨΕΕ ; 
ὁ ΦΑΝῸ 1 ΜΊΟΘΗ ΑΡΡΗΕΟΥ͂Ξ ΟΥ̓ 11, ΑΒΑ ΡΙΕΟΕ 
“4 Ρ ΟΒΕΑΤ ΑΝΤΙΟΌΙΤΥ ΑΝῸ ΟΥΒΙΟΒΣΤΥ, ΒὺΤ 
“4 ΟΑΝΝΟΊ ΑΒΘΈΡΓΊ, ΤΗΛῚ Ὶ ΒΗΟΓῸ ΒΕ 
“ὁ ΜΛΌΞΑΡΑΒΈ ΟΕ ΤῊΝ ΟΑΝῸΝ ΟΡ ὅ0Ε1Ρ- 
“«ς ΤΌΒΕ. 

εὙΙΟΚΙΙΡΕΕ. " “ « ϑιρποὰ 

ΤΟ οὐϊίον οὗ 1899 (ο βέἐδίο, ἴμδὲ “ ϑίηςο 1761" [1860 τοδάάου ΜΠ] Ὁδδγ ἰπ στηϊηὰ ἰδδὶ 
(88 18 {80 ἰάθη !ξἷς4} ἀδθ οὗ 10 5 ΤΌΓΖΕΓΥ } “ 1.16 τηβηαδογὶρι 1 [85 ὈΘΘῊ ᾿τγοβοσνυϑὰ τΐῚ ρτοδὶ 

“4 σδῖθ ὮΥ ἃ οι], τγΠ0 ᾿νοὰ ἴ0 ἃ νΟΙ δανδηοθὰ Δεν, δηα ἀΐϊοὰ βοτθ {ἰπ16 βίποοί Οη 1 
“ φυϑηΐ οὗ ΒΪ8 ἀθδίῃ, ἃ ἔγίεπά ἰο σσβοπὶ Β6 ῃδὰ ργοβθηϊθα ἱΐ ζανο 1 ἰο [80 ῥχεβϑεπὶ βἀὐϊῖοσ, γ80, 
“ φσοποοϊνίης [Πδὲ 80 Ὑδ]08090 ἃ υΐθοθ οὗ δηείαυιϊον δμῃου ἃ ηοὶ Ὀ6 ἰοϑὲ ἴἰο τοϑη οὗ 1 γα Γο δηὰ 
“4 ὉΪΣΌ]1ςΔ] διυάοηῖβ, 85 οοτητηϊο ἰὲ ἰο [ἢ 6 ργοβϑ, ποῖ ἀουδεησ Ὀπὶ (δὲ ἴΠ6 δἰἰδηςο οὗ [86 
“4 Ἰρατηϑα ν|}}} Ὁ6 διίγδοῖϑα ἰ0 80 βἱῃ ἃ γοΪυπιο.7 ὙὍΠ6 οάϊίον οὗὨ 1829 ζυγίμογ δά ἀβ, (μδι 
“Ὧθ ὁδηηῃοῖ δϑϑογί ΔὴΥ ἐμπὶηρ ὕγοτῃ ἢὶ8. οὐτὰ Κηον ]θάχο Ὀογοπὰ ΑἸουΐ 5 δοςοπηΐ; Ὀυϊ ἐλαέ 
“ οαττίο8 ὙΠ} ἐξ βιιο ἢ 8Ὰ δἱσ οὔ Ῥγο Δ Ό 1 Υ ἀπὰ γαῖ, ὑπδὲ ΒῸ ἀ065 ποΐ ἀουδί 118 Δι  Βεπ οἰ ἰγ.᾽ 
--- Νοιδίης" (.6 θῆγτηϑ ἰῃ ΗΪ8 " Δι βϑουίδιίου οἡ ἴπ6 ΑΔΕ ΟΣ Υ δηὰ Αὐἰ απ ΟἹ Υ 
“ οὗἱ {πΠ6 Βοοῖς οὗ 745}6 77) “Ἄοδὴ ὃο ῥγοἀπορᾶ ἰο0 ἱηγδὶ δὶ (μἷδ δας Βοηίς δἰδίδαιοηξ, δηὰ οο- 
“4 ΒΡΩΌΘΠΓΥ ἰΐ που 5 ΟἿΣ οσζοάδηςα.7 (Ρ. ν.) Αμαίη, “Α5 ἃ Ὀοοῖκς οὗ τϑοογὰ, ἱξ δρροδγϑ ἴο ἢδνθ 
“4 ἐγ} 1 Βουσϊ τιϊ χίυγο οὗὨ ΟΓΓΟΣ (ῸΥ 1ζδ ΡΟσΌ ΔΓ οΟὐ͵οοί δπὰ παῖδε (Ρ. υἱ) Απὰ ἴῃ [86 οοη- 
εἰπαϊηρ ὈΠΒΕΤΕΡΙ Οἵ Βἷ5 “ απαὶ ποίας σονιοογπιης ἐλε ΟΥ̓ Ψζαεδεν " (Ρ. 9. οο]. 3.) 
ἢ6 ΟΧΌΓΟΒΒ6Β Ὠἱ ἴῃ 86 (0]ονείης ἰΕΥΙῺ :.--ὐ ΤΠ, (Β6Ώ, 10 ΔΡΡΟΔΓΟ, ἴΠδὲ 25 ἴᾺ. 88 δι“ ἢ ἃ 
“ ποῖῖκ οδη ὃ6 δυξπιοηκίοδίϑα, ἰμΐδ ρΟΒθΟ8808 ΟΥΘΓΥῪ ργοοῦ οὗ ὑσίηρ ἃ ἰσϑηδοσίρε οὗ (80 οὔ κίμαὶ 
“6 τῃδηυ δορί ; ̓ δηὰ Θἰρ τ Πδ απὸ ΣΟ ΟΣ Ῥπϑοῖτοα 88 ἃ (οἰ ἰδίοσαὶ ουϊάθηςφο οὗ 
“4 4} ἔβεί8 ἀοίαὶ]οὰ τόσο ἴΌΥ ἴῃ (86 τ Ώρα οὗ Μοδοδ, ἴδ Βοοκ οἵ 9οδπδ, απὰ ἴ8 6 Βοοῖκ 
“ οὗ δυάρε8.᾽ Α χαΐδγεηοθ ἴο (πὸ ροείξίσε ἰδίογίοδι ουϊάθηοο οἵ Μῖτ. Βονθ- Μόσεβ δῦονθ 
εἰνου, δπὰ αδἷδο ἰοὸ [9 ἐπίεγμαὶ ουϊάδθηςθ ζασηϊβῃοὰ ΟΥἩΘἯ (ἰΠ0 δηδοϊ;χσοηϊδιιδ, {Δ᾽ ϑομοοάβ, δηὰ 
σομ γδάϊοἴίομδ ἰῃ Πἰνο Β ἔὈΥΡΟΥΥ (800 ῃρ. 162---164.), αἱ τολίολ ατε ἰο δὲ Τουκὰ : 
ἐμεταίζέπι, εἰ γμεποίναξεηι, ἐπ ἐλε οὐϊίίον οΥ 1829, τηυδὲ οοην ποθ [Π6 τοδοσ [δὲ {}18 ἐΡΡΡ ΒΕ ΟΝ ἐδ 
πο ΠΟΥ “ ΔΌΓΠΘΏἰς,}) ὯΟΓ 068 ἰὲ “ τηϑῦὶὶ "ΔΩ “ογούθῃοο᾽, ὙἩΠδίονοῦ ; δηὰ ὃ, ἢ} [ἢ 6 
ὀχοορίΐϊοῃ οὗἨ δυο ἢ ρβαββϑανοθ 88 Δ1Ὸ οορὶοἀ ἔγοπη) οὔγ δυϊπογδοὰ ἰσδηδίδίίοη οὗ ἴῃ Β.Ό]6, ἰΐ 5 δ 
ἩΠΟΓ(Ὦ]658 {15506 ΟΥ̓͂ “ ΟΙΊΟΙ ᾽᾽ ἀνὰ οοὐ, τνὺὶϊουῦὶ [Π6 ΔἸ  χὨ οϑὲ “ ταϊχίωγο᾽᾿ οὗ “ ἔσθ ι}." ἴῃ 
{πὸ υδ]η ΟὨ τ βεῖδη ΕἸ Χδπλΐπαγ, οσ Ομ υγοῦ οὗὨ ᾿τοϊδηὰ Μαραζίηθ, ἴοσ ὅπη0, 1881 (νο0]. χὶ. ΡρΡ. 
420---429.}, {Π6Γ6 18. δῃ δΌΪ6 ΘΧΡΟΒΌΓΟ οὗὨ [8 οαϊ το οὗὨ 1829, σοῃ δἰ πἰηρ ἦνθ ΟΥὁἩ δὶχ ἰπβίδῃοοϑ 
οὗ [Ἀ]3ϑοοοάβ δηᾶ σοπίγαἀι οἰΐοηβ, αἰ δογοπὶ ἔγοτῃ [086 δῦονο χίνϑη ἰῃ Ὀρ. 169, 170., ἰο ψἘΪΟἢ 6 
τοῖος (86 Τοδοῦ ἯΒΟ ΤΑΥ͂ ὉΘ ἀοδίτουδ οὗ ἔατίμο Ὁ ουὐἱάθηςθ, δὰ αἷδὸ ἰὸ ἴδιο Βυι εἶδ Οτίεο ἔος 
ΦαθυλγΥ, 1884, ΡΡ. 127---1ὅ8. 

“ βοπῖθ δοοοῃηΐ οὗ Π18 γοΟ]υτὴ6 ἢ (δα. 186 οὐϊίοτ οὗ 1829) “τὴν Ὁ0 υπὰ ἰπ ΑἸουΐπ 5 πο οτῖτα, 
“φυῦ] βη θα ἰῇ οὴ6 νοϊαπιθ ζ0]. ἱπ [89 γοαγ 1600, ἰῃ Ῥασίβ." ΝΟΥ, Ἡδδῖ ἰ9 ἰ)0 ἴδοι ἢ ΤῈ 
ΕἸΠΕΤῚ οἀϊτίοη οὗἁὨ ΑἸσυΐ π᾿ 5 οςοἸ]οο θὰ ἸΤοσ ΚΑ 88 Ρυ] 8ῃ 6 αἱ Ῥασίβ, Ὁν Απάγό το βοδηο (Απάγοαϑ 
Ωιυοτγοθίβ 0.8) ΟὨΪΥῪ δευεπίεεπ ψεαγ8 ΔΕΤΕᾺ ἴλὲ ἀαίε αεεὶ; ὃν ἰἦε Βγίειοὶ Ἐάδμον, νἱκ. ἴῃ 1617, 
ἴῃ [Ὦγο6 ρῥδγίβ, ζοσταϊηρ ὁη6 γοϊππ1θ 0110; δηλ ἴῃ {1π|8 Ἑ“ΟἸ]ος  ο. οὗ ΑἸου πη Β τσ κ8 πὸ ΒΟΟΚ 
ΟΣ ΦΑΒΗΞΕ 15 ΤῸ ΒΕ ΞΟΝῸ. ΑΒ ᾿ς ο5η6᾽ 8 οἴ 0 ̓ΎΙΠΟΟΡ8 15 ποῖ οὗὅὨ ὙΟΓΥ͂ ΟΘΟΙΏΤΏΟΣ ΟΟΟΌΡ- 
τοῆςο, [86 τοδ ΟΥ̓ 0 ΤΠΑΥ͂ ὉΘ ἀδαΐγοτιβ οἵ βοοίῃρ' ἃ 118 οὗἨ 18:6 ρθε. 68 ἘΠΕῚ πτὶιίοη ὈΥ ΑἸςπίη, 
8. τοίοσγοα ἰο [τιρὶ π᾿8 ΒΙ οἰ δαὰθ ἀ68 Αὐἱδογβ Ἐσοϊ ἐβ᾽ αβίτοβ, ἴοτα. τ]. ὉΡ. 120---128. 410. 
1692, αῃηὰ ἴο Ὦτ. ἔανϑε ΗΪδίοσίδ 1ἰὑδγαγῖ δ, Ὁ. 430, 421. ; ὁδοὴ οὔ πδοῦι δ85 σίγϑη ἃ οδίδιοβτθ 
οἵ ΑἸἹςυΐ 8 τΟΥΚα ἔγοτη ΘΟ 6Δη6᾽ 8 θαὐϊπῖοῦ, δ ἃ ΠΟΥ δ. ὈΟΪῈ τοίδ!}ν δἱἰθηῦ ὁομοοσγηΐηρ 1.6 
Ῥτγοϊοπαάοα Βοοῖς οὗ 8} 61. 

8. ΑἸΙΒουρᾺ ἴδ οοποϊυάϊηρ; ῬΆΒΕΤΕΡΣ οὗ 180 “ ΤΥρηδϊδίοτ᾽ β Ῥσοίδοθ᾽" ἰῇ (Π0 οἀϊίοη οὔ 1761 ἰδ 
οπλϊτἰεὰ 1ῃ [86 τορτίπὶ οὗ 1829, 186 οἀϊῖον οὗὨ 186 Ἰδίίεγ πιὰϑὲ μανὸ Ὀ66Ὼ δοαυδίηὐοὰ πΊὶτ ἰξ, 88 
186 δι υ)οϊηοα νογθα] οοἰπείΘῃς68 8. ἴοο ταἱπαῖθ δὰ δροοὶβο ἰ0 6 το ΣΕΥ δοολ οπίΑ]. 

1 Τὴ [188 ῥτοθροοῖυϑ οὗ 1838 δῦονϑ γοίδυγοι ἴο, [Ὁ “ πιδηυϑοτγίρι" [86 ντογὰ “ ἙΟΡΥ ἰδ δα δ δί! - 
τυϊοᾷ,---ἃ ρΘΠΘΓΑΙ ἔδττη, Ἡ Πἰς ἢ ἰδ ΘαΌ4}}ν ΔρΡ᾿ἸοΔὉ}6 ἴο ῥτίπιθὰ τηδίοῦ 88 ἴο τηδηπθογὶρί. ΤῊΘ 
άμον οὗ ἴπο Βτίϑίοἱ ταρυΐηϊ πόνος ὀχ ἰἱϊοὰ ἰδ ργεϊεπαοὰ πιδηυϑοσίρεὲ το ἰδφ οὐ τἰς 8] ὀχδυγίηα- 
κτίοι οὗἁὨ [89 Ιεαγηθὰ. 



746 Αροογυρλαὶ οοΐε απὰ Ἐγτιἐἴπρε. 

9α. Ἰυῖγκ ἐπ ἐν δλδηκε, 1761. 98. ΒοοκΚ ΟΥ ΘΆΒΗΞΗ. 1829. (0. τ) 

β λρμεο ΘΑ δἴοσ ΤΥ ππέῤ τι Τ γοίεια α Τξ ΔΡΡΘΔΙΒ δο᾽" [7}464861} “ ΠΟΥ͂ΕΣ τιδὰο ἃ 
“τη ἷ8 δἀνοῃέυγο ἴ0 βουεγαὶ, δηὰ βῇ ον, [.} 
«ἴδο μοῖλ, πιο φάγίφοδ πιὸ ποὶ ἴο παδαε ἃ “ Ρυδῆς, Ὀεγοπᾶ πο οἴτοῖο οἵ μιῖ6 ἀἱοράν 
“ ἷ ἱ 

. . 

ἡ καήϊοματο (ἡ, ἀπο Γελραα ἐασόρν ἴ ἀλ- “ κυὰ πθδ ΘΕΟῪΝ ΟἿ δ ΓΚΡῚ τ, ἘΠῚ δὲ 
“ ΡΙδδϑῦγο Ῥυτρ ἱπρ' ΠΟῪ ΟΒΟΎΒ (ὦ ΟΤΉΞΕ ΣΔΙΌδοσὶ Ὦ 

“ΟΡ διὰ ἱπῆτπη, 1 μανθ ΡΡῚῪ ΙΕ δος Ῥῶ;, ΤῸ 8 ἠἡου, 8 ΣΆΙΕΕΥ 
“ ὉΤΉΞΒ βδροῖθ ΤῸ Α ΟΥΣΒΟΥ͂ΜΛΗ ἵ5 ΤΟΚΚ- “ὙΟΚΚαΡΙΒΕ," 
“ΘΕΙ͂Ε. 

4. Τὴὸ “ γατίουϑ Βοδάϊΐηρε," πιΐςοδ ἠοϊονν “ ἐδ0 ποτὰ οἵ ΑἸσαΐε," δτὸ νεγδαίέαι {6 66π|6 ἴῃ ὑοῖδ 

ἰῃ “ἰϊ. 18..--ἰο γνεὶΐ ἀοδετῖ 
δ οἴδας Αἰ δ ὉΡΡῈ μι. τὐδῳ πρῖνος ΒΡ ἘΜΉΝ ΜῈ ΠΤ ΡΡΗΡΤ ΣΤΡ ΠΕ ΤΥ Τ᾿ 

ἢ : Ε, 3 Ἐ' Ξ Ξ : ξ ἱ ε ἕ 
οοἶπαικ, 

δὲ (ἢ ἴορ οὗὨ οδοῖ ραρο, ἴδ ρτγοϊεπάοὰ ν πα σίπαϊ τοασίπσε, διὰ ρωποίκαίίον, δὲ 
411} ῬΕΞΟΙΒΕΙΥ ΤΗΝ ΒΑΜΕ, (δ6 φρο Ἰϊηρ, ΟΠὨΪΥ οὗ Δ ὙΟΥΥ͂ [6 ττογὰβ Ὀεὶ τηοδεγηϊνοῦ, δ 
δἴμοσ ἴοσ οί ποῦ, Θμοσθδδα δηὰ δηογοδϑοὰ ἴοσ ἔποσοδϑο δηὰ ; δηὰ ἰῃ ἴδο “ Τοδυμπι σα Β 
δοὰ Νοίοβ," ΡΒίποδ δε ἔοσς ΡΒΐηθδδ. 

Το (Ο]ονίς ἃσθ [ἢ οὐἹν δά άἀϊξίομιδὶ πιδίοτὶαὶ γατϊδίίοπβ ὑοέποοα ἔμο ἔπτο ρυδιοδίουδ πίε, 
δἴνοσ ἃ οδσαίαῃϊ οοἱαίέου, ἔμ6 διυῖθοσ 865 Ὀδδη δὺ]6 ἕο ἀοίοςξ. 

9α. Ἰιτνκθ ΒοΟκ ΟΥ ΦΆΔΗΒΗ, 1751. 9 ὃ. ΒΟΟΚ ον" ΦΆΒΗΕΕ, 1829. 
ΟΒ. ὁ. 17. Οδΐῃ οοποείσεὰ απαὰὶ ὑαγε ἘΠΟΟᾺ ΟἈ, ἰ. 17. σαἷπ δοραί Εποςολ. 

20. βο0ιἢ οὐποείρεα απο δαγε ἘΠΙΟΒ 40 Κ0ιἢ 
ἱϊ, ἘΡΑΝ σ νοῆι απὰ δαγο ἐδ, 1. Ιμδηλοοῦ δοφαί ΜΟΔΆ. 

Υ. 9. γο γ. 9 
ΧαΙϊ. 8. ἀοοζε ΧΧΙϊ, 8. ἀοοστ, 

18. Ὡοῦ 18. οὗ. 
χχχν. 28. ᾿ϑεοῦοτα ΧΧχΧΥ. 18. ϑοδογαῖ. 
χχχνὶ, 11. ἔθου οοπδη δορί ΧΧΧΥ͂Ι, 11. που οοπιτηδηδδοέ, 

ΤΠ νατί δου ἱπ ἴδ οἀϊ(ίου οἵ 1899 ἀτὸ βυιοὶ 88 ταϊραξ ὕ0 τηδὰθ ὉΥ ΔΏΥ οδτοίαϊ οοταροείίοῦ, δπὸ 
οδηηοΐ ἐπε ἙΟΏΟΕΙν 6) ἐπ ΔΩΥ ἀοστοθ δβοςϊ [86 Δα ΠΕ ἐγ οὔ (Π6 ἔττο ρα] οδιίομδβ. 

6. Το “ Τοβιϊπιοπίοβ δπὰ Νοῖοϑβ ᾽ ἀρ γεῦθοα ἴο ὈΟΙῈ ρα ] οδείοῃβ ἀσὸ ἴοσ ἐπ πιοδὶ ραγί [80 Ααϑθέν 
διὰ ῥγοΐδβδβϑ ἴἰο ὕθδσ [86 Ὡδη)θ5 οἵ στ, Ρμίποδδα, Οἰδηΐεὶ, δάσος, ὅοζοσ, Ζδάοοκ, δοά Τοῦ!μβ. 
Οη ἴδ6 τηγδοῦϊ]οῦδ 6 οὗ (86 πγβδοϊ ἱδ8. οὐὸσ ἴ:6 Ἐοὰ 8,68, ἐδθ οαϊίοτ οὗ (86 Βεϊδἰοὶ ἱπι 
τοβδδίοῃ οἵ [89 Βοοῖ. οἵ δῆδὺ 88 ἱπδοαγίϑα ἃ ποῖϑ, οἰ ον ἴδῃ ἤγοπι Ὦτ. Ηδ]ο 5 ΑπδΙγϑὶϑ 
ΒτοποΪοσν, νἱηάἀἰοδείησ {πὶ ταΐγδοὶο δραίπδε [86 ϑοθρίϊοδὶ οὐ͵θοίοπδ οὗ Μὶ ΤῊ 

ποῖεδβ ου οὖ. ἱ, οὗ Πἰν 8 οἀϊίίοη ἱῃ 1761 Δ΄ΥῸ οτἱξθὰ ; 88 δ͵80 ΔΘ ὅδ {πτὸ οοποϊαάίηρ ποίϑϑ (ἢ 
Γι. χν δ. δὰ 189 “8016 οἵ ἔποβα οῃ εἰ. χὶχ. δπὰ ζο]ουίηρς ἴο ἐπα οπὰ : ἴῃ υε ϊο δ “ ομαρίογδ, » 
ΒΑΥ͂Θ 109 οαὐἰΐίογῦ οὗ 1829, “ ΠΟδΙΒΕ οὐσῦγθ ὑπὶ πδὶ " δοοοσάβ πῖτἢ [80 δἰαιοιλεῃῖ3 
“ Μοϑοβ." (Τα πιοπίεα, Ρ. 9.) 17, Βοιγαψασ, (86 τϑδᾶογ τ! ἕπτ Ὅδοκ ὑο Ρρ. 169, 170. δὲ 
ὙΠ} Βπὰ οπὴν ΤΊνκ Ῥαεβαρες τολίελ ᾽Ο ἀἰγεοῖν ΟΟΝΤΕΑΛΌΙΟΤ “ ἐλε «ἱαξεπιοκές 9 Δίονει," Ὁ’ 
δἰ 68 0ΌΓ πιογθ ἩΓμ ἢ ΘΑΌΔ]]ν οοηέγδαϊος ὅπ6 Ὀοοῖὶς οὗ οβΒυδ. : 
ΤῈ τεδυ!ῖ, τμθη, οὗ ὑδ0 ῥχϑοϑάϊηρ οχδιηίπδίΐοη 18, ἱμδὶ [86 ρσοίευἀϑὰ Βοοῖς οἵ ζαδῖιετ .3 μ 

ἄτοϑα διηὰ βῃδῃη6}688 1ἸΤΕΒΑΒΥ ΡΟΒΟΚΕΥ, ἩδΙοΝ ὯΔ8 πὸ οἷαίπιὶ τ δβαίονος (0 “ Ἵσοάθῃσο, δῇ 
ΜΝ ΠΙΟΝ 5 αἰ ἀθδίευϊο οὗ δι πθοιοἰγ. Βασιοϊοοοὶ, ἰῃ ἰδ Βιδἧοίλεοα Παῤδίπέοα (γοϊ. Μ1. 
δ08.), πιϑηοπϑ ἃ ἰγϑδίϊθθ οἡ ἐπ σον δα (8, οοπηροβοά ΌΥ̓ ἘΔΌΙ ΤΉδηι, δηὰ οδἰ]οά 
«7αεδεν οὗ ἴι:6 Βοοῖκ οἵὗὨ ὅδϑμοσ, γος ἢ ψ88 ρτὶπἰοὰ δὲ Ογβοοῦ, ἱπ 1617. , 

ΤΉΘΓΘ ἰ8 δἷδο οχίδπε ἃ γα ΐμὶς8]- Ἠθῦγενν Βοοκ οἵ ὅβδβιιεσ, ρυϊπιϑὰ δὲ γαπίοο ἕἰα 1696, πὶ 
τοῖϑπὰϑ ἴο ὉΘ 8ῃ ὀΧρΙ δηδίΐοη οἵ ἐμ6 μιἰϑίοτὶ ε8 οοπιρτίϑοὰ ἐπ 86 Ῥοηξαίδαοι ἀπὰ ΒΟῸΚ οἵ Ψοβῆυ. 
ΔΥιοΪοςοὶ δα γ8 (μδὲ 1ὲ οοηίδὲῃδ Βο0Ππ16 συτγίοιι8 ὈυΣ τὴν ἑαυ ϊουΒ διἰδίοπιοηΐδ; δ ραγεςα δηγν 

(παῖ τ 8 Ὀοοΐς δ ἀϊδοουογοὰ δὶ (Π9 {{πι6 οὐὁἨ [πὸ ἀοβιγυοίίοη οἵ 186 ἰδπιρ]ο δὲ ζογαδβαίεπι 10 3 

1. Οπ {86 δῃδοβγοηίδαι ἰῃ ῖ8 ποτὰ, 566 [86 τοιπαγκ 4. {1.1 ν ραρο 748. σεριὰ. 



“ροογνηρ)ιαῖ Βοολε Ὁ ἐλε Οἷα Τεείαπιοηὶ, 747 

«οτίαϊπ ρἷϑοα, 'ἰπ π ΐοῖι δῃ οἷά πιδῃ τὯδ βυϊ ἀρ, πῃ ΒΟ80 ΟΝ ἃ στοδῖ πυπιῦοτῦ οἵ ΠΠοὔΣΟν 
υοοῖκ8 6 Γ0 παπᾶ, πὰ διλοηρς Ποῖ ἴΠ6 ὈΟΟΚ οὗ Φ4886Γ:; νι ἢ νν 88 ἢγβὲ σαττίο ἱπίο ϑρδίῃ, δπὰ 
τοβοσυοὰ δἱ ϑου:}]ο, Ἡ θηοα ὅΠ4}}γ ἰΐ ττδ5 ἰδίῃ ἴο ΝΆΡ]68, ἤογο ἰΐ γγ88 ὅγαὶ αδ ρϑα αν (Βιῦ- 
ἰοίμοοα ΒδΌϊηΐςδ, νο]. ἰϊ. Ρ. 985.) Α ἰγαῃβίδίίοῃ οὗ ἐπὶδ ργεϊθηἀοὰ Ὀοοῖἷς οὗ ΦΑΔΆΘΥ ψδϑ ρυὺ- 
Ἰοοά Ὁγ Με. Μ. Μ. Νοδὶ, ἃ ον σοδιἀθηΐ δὶ Νοὺν Ὑοσκ, ἰρε116ἀ, 

95 ἜΦΗ ἭἼΒΌ οὐ [86 ΒοΟΟΙΚ οὗ “886; γχοΐοσσοὰ ἴο ἴῃ Ζοϑῆυδ δῃὰ ϑοοοηᾶ ϑβδιλυοὶ. 
ἘΔΙΙΒΙγ (ἰδηβίαἰοὰ ἔτοσα ἴδ6 οτἱρίυδὶ ΗἩΘΌΣΟΝ ἱπο ΕΏρ 5η, Νον Ὑοσκ, 1840. 
δνο. 
᾿ Ῥχοροβδῖἷδ ἴοσ δὴ Ἐπ 5} ἰγδῃδϊδίίοη οἵ 186 ΒδυῦϊηϊοΑ]- Ηοῦτονν Ὀοοὶς οὗἩἨ δαβῆοσ ποτ ἰαβυοὰ 
ΤΏΔΩΥ ΥΟΔΙΒ δίηοο (ὑυὲ πίϊποαυΐ δανκεσεὶ ΌΥ Μτ. βδιηγυοὶ, ἃ 56νν, τοδίἀθης δἱ ΤΊΥΕΓΡΟΟΙ δηὰ ἀρ 
ἴῃς ον 8- Αὐπογίοδη οἀὐλΐοῦ ἀπὰ ρυῦ δθεῦ τα μι] 0η8 ἰπ μἷ8 ργοίδοθ (ρ. 111.), (δὶ Ὧ6 μδὰ διοὸ- 
εοοὐοά ἱπ οὐἰδίπίηρ [ἢ6 ποῦς “ ΒΟΥΘΓΆΙ γοδγβ᾽ ποροιἰδίΐοη ἢ [ἢ οτος δηὰ ἰγϑηδίδίοσ 
οὔ.) ποῦῖς ἰὴ Ε ἃ, ιΐ9. ἐγδηδιδιίϊοῃ 18 τπποδὲ ὡσοῦδΟΪν 86 ργοἀυοςίίου οὗ Μτ. ϑδιγιοὶ. [{ 
ἐα Ὀαΐϊ ᾿υδιΐοθ ἴο δὐὰ (μδὶ (86 δοσυγΆοῦ δηὰ βά 61 γ οὗἉ {818 νοσγδίοῃ Ἰσοσθ διίθοϊθὰ ὕὉγ [86 ἰοδγποὰ 
τοίδϑϑουγ οὗ οῦτον δ Νονν Υοσκ, ἰμὸ ον. τ. ΤΌσπον οὗ [6 ΤΉ ΘΟΙοΟρΙο4] ϑδογαΐηδσυ οὐ [89 

Ῥβχοιοδίαηι Ερίϑοορδὶ (δυσὶ; Μν. Βυδῇ, οὗ 09 Νον Υοτῖς ΟΥἿΥ ΟὶνογαιΥ ; δὰ Μέσ. Νοσά- 
μιοΐπλθγ (4 965) οὗ [86 Τὐεἰ νογαεΥ οὗ (80 ΟἿΕΥ οἵὨ Νονν Υογκ. 

11. Οοάοχ Ῥβουάορίγαρηυθ γείοσίβ Τοβίδηλθηῦὶι, οοἸ]οοἴα8, οαδιϊσαίυ8, Τοδίϊ- 
τηοη ΐβαιθ, Οοπβυσβ, εὐ Απὶπιϑάνθγβίομθυ8, 1] υϑιγαῖαδ. Δρσθϊο ΦΨοβορὶιὶ γϑίοτὶβ 
ΑἸ γι δύαπὶ δοσγρίοσὶ Ηγροπιηοδίίοοη : οὰπὶ νογβίοηθ δὸ ποῖ]8 Φοβββῆηιβ Αἰ ογιὶ 
ἘΆΛΒδισι. Ηδηθυτρὶ οὐ 1}0815, 1718--28, 2 νοΐβ. ἴῃ 8 ἰοιαΐβ ὅνο. Εἀϊτὶο 
δοουμα, Ηδιμυγρί, 1741. 2 ἴοτ}8 8νο. 

Βοδὶἀ65 [86 ΒοοΟΐκ8 σοι ΠΟΏΪΥ͂ ἰοττηϑὰ ΔΡΟΟΣΥΡὮΑΙ, ΒΟ πάνθ Ὀθοη ἀοδοσυ αν τοϊοοίοα ἔγοπὶ 
16 σδποῦ οἵ ϑεγίρίυγα, (Π6 0 8ΓῸ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙβ δρυ οι8 ὑγοδιιοίοηδ οχίδηϊ, [Π6 οΔγ ἰοϑὲ οὔ πθΐολ 
((μ6 φγοϊθηἀρὰ ΒΟΟΚ οἵ Επος) οου]Ἱὰ ποὺ βαῦϑ Ὀθθῃ νυ  ἰἔθῃ 6111 5 γον Ὀδίογο ἴμ0 σοπιπιθηοθ- 
τιθηΐϊ οὗ ἴμ9 ΟὨγχίϑἝδη γᾶ; Ὀαὺ Ὀγ δ 186 χιοδίοϑὶ ραγὶ οἵ ἴμ6 πὶ γὸ ἐοσροὰ ὑεϊπθοη 186 
βοοοπά δηὰ ἕυυτ σοηςυγίθ6. Τθθ ἱπάυδίγίουβ Ὀἱ 0] οστγαρμοσ, δοι ΑἸθογὶ Εδογτίοἰι8, οοἸ]θοϊοά 
ἐγαταοπὶ δηὰ ποίίςε8 οὗ 4}} (0Γ ἘΡΑΠΥ 61) ἐμι686 Ῥγοἀυοίίοηϑ, ἩΜΒΙΟὮ ΒΘ 86 ἀἰδεοιιδ8θὶ ἴῃ 1} 6 
ἔνο δΒυπάγοι δηὰ ἰοΥΥ “ἢ αρίογβ, οὗ το 18 Οράες Ῥ ἱσγαρῆμα Ῥείετὶ Τεείαπιεηίϊ σου- 
αἰδίδβ. ΤῈ ὕδγὸ Θηυσαογαίίοη οὗ [δ)6860 ἔογοτῖ68. σου ]ὰ ὀχίθηα {818 ἀγιῖ616 [0 δὴ ἀπάυθ ἰδηρτ : 
Ὀμὲ [676 ὅθ [ὮΓΘΘ ΒΡΟΟΕΥΡΝΕ, Ῥγοἀποϊίοηδ, Ὀθαγίη [0 πϑιλθδ οὔ Εποοῖ, δαΐδῃ, δηὰ Εζχγα, 
Ὑν δὶσ ἢ πδνὸ ὑὕθθη τοβουθὰ ἔγοτι υἱΐοῦ ΟὈἸνίοη ὈΥ ἴ.6 ον. τ. 1ζδυγοησο (δ δου ΘΕ Υ Ατοὶ- 
υἷϑθορ οὗ (45}0}), δηὰ πο ἢ δτθ οὗ δυθήηοίοηξ ἱπιρογίδπορθ ἰο οἰδίτα ἃ ἀϊδϑεϊποϊ ποίΐςο. 

12. ΤῈ Βοοϊκ οὗἩ Εἰποοῖῦ {πὸ Ῥχορίιοῖ : δὴ Αροοσγρδαὶ Ῥχγοάἀυοίίου βυρροθοά ἰὸ 
Βῆνα Ὀθθὴ ἰοϑὲ ἔογ δρθϑ; Ὀυὺ εἰδοονογοὰ δὺ {6 οἷἶοβα οὗ {Ππ0 1αϑῦ σθηΥ ἴῃ ΑὈγα- 
δἰ πίβ, ποῦν χει ὑγαῃϑὶ θα ἔγοπὶ δηὴ ΖΘ Βορίς Μδ. ἴῃ (πΠ6 Βοαϊείαδη 1 γατγ. ΒΥ 
Εϊοματὰ μάῦβενος, 1.1..}., Ασομ ίβμορ οὐἁὨ Οββ8μ6]. Οχίογὰ, 1821. ϑεοοπά οἀϊ- 
τἴοη, οοχτοοῖθα δηὰ θηϊαγροθα, 1888. Τιγὰ οὐξίοη, 1838. 8νο. 

ΤΒο δροογυρμαὶ Βοοῖὶς οὗ Εποοῖι, ἰῇ (ἢ 1δϑὲ δηὰ ργοοθιϊης οθηίυτγγ, ργοτϑὰ ἃ ργοϊδς δυῦ]οεῖ 
ἔοτ οὐςα] δροου]αίίοι δηὰ ἐμοοϊοχίοδὶ ἀἰδουδβαίοη. ΤὨ6 εἰτουπιδίδηοο οὗ ἰ(8 Βανίηρ ὑὈθοη αὐυοϊοά 
ὉΥ δῃ ἱηϑρίγοα Ἡσαῦ οὗ (890 Νονν Γοδίδιηθηϊ 3, δυρτηρηϊοίὶ [Π6 ἀοδρδὶσ οὗ ΤΕΡΟΎΕτΙ"Ε ἃ διιρροοοα 
ἰγοδϑυγα πο μὰ Ὁ66Π Ἰοηβ Ἰοσ. 1ὲὶ τὰ Κπονῃ ὑπ|ὶ] 1πΠ6 οἰρι ἢ οοηίυτΥ οὗὁἨ ἴ86 ΟἸἈχιδίίδη 
δῖ, ΒΊΟΥ Ἡ ΒΙΟΝ 1ξ βοϑιηϑ [0 ΠᾶγΘ διιηὶς ἐπίο οομαρ]οίο ΟὈἸ νοη. Α μμθ ματα (Ν ἐγαστηθηὶ οὗ ἰΐ, 
ΒΟΥ ΘΨΟΙ, νγ88 ἀἰδοονοσοὰ Ὁ 0118 Ομϑδδγ β' δ) έσοσ, ἰῃ (6 ΟὨσοπορτδρδ οὗ ἀδογχίυδ βυποο 8; 
ἃ ποτ ΒΟ Β δὰ ηοὶ ἰμοὰ Ὀδθη ὑσίηἰθὰ, Ηδ οχίγαοϊοα {πΠ6 τιο]9 οὗ (8 Τγαρτηθηΐ, Μν] ἢ ἢ9 
ΡῬυ] 86 ἴῃ ἰ8 ποί69 ἴο ἔμ6 ΟΒτοῃίς]8 οὗ Επδοῦϊα 8.3 8.111, Βονσγευθυ, 88 ἰὲ ἀϊὰ ποὶ οοηίδίη [89 
Ῥαβδαρο ηυοϊοὰ Ὁγ δι. πᾶς, ἀου δ τόσα οηἰογίαἰποά, τβοίπον [88 ΔΡΟ5Ε16 ΓΟΔΙΥ̓ τοίοσγοά ἰο [89 
Β81Π6 ργοάι οί 0 85 γγὰ8ϑ οἰϊοὰ Ὁ ϑγ Πςο. 118, οΥ ἀογίνοα δἷ8 ἱπέογη) δι10 Σοϑροοῖίηρ ἴΠ16 ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
οὗ ΕΠΟΟΒ ἔχοι βοῖὴθ οὐβὲῦ βοῦγοθ. ϑίῃςθ {π6 ἀϊβοου ΣΎ οἵ ϑοδιζοῦ τυ ποἢ Ὀδοη πυιοη, ὃ 
ΨΟΓΥ ᾿100]19 ἐξ ΔΗΥ̓ δα ἀϊτοηδὶ ἱπέοσιπδιίοη 5 Ὀεθη οὈϊδιηθὰ οἢ {818 δα οοξ. ΤΏΘ ἔ]]εδὲ δοοουπὶ 
οὗ [6 ορίῃίοῃβ δηϊογίδϊποὰ ὈΥ 186 ΕΔ ΟΓΆ, ἀπά 186 αὐοίδιϊοηβ τ οἷ (ΠΟΥ πιδὰθ ἔγοπι (18 
ἙΟΙ ὈΓαϊΘ ΔΡΟΟΙΥΡΗ ΔΙ ργοἀποίίοι, δεΐογε ἰὰ 88 Ἰοβῖ, 88 Ὑ06}} 88 σι ἢ 85 εἰποέ Ὀθθῆ Ἑςοπ͵θοϊαγοὰ 
τοβροοιης 1 Ὁ. πιοάθγηῃ οί (ἰς8, ΔΓῸ ἰο θῈ ουπὰ ἴῃ ἴπ6 Οὐάδχ Ῥδοιάορίρταρδυδ οὔ Βαυγίεϊυβ 9 
δύοΥο πιοηϊοηοά, ῆΏῸ 88 αἷδο ῥτγίπίεὰ δί ἰθηρίῃ [06 τοῖς ἐγαρτωθηΐ οὐ ἰΐ ῥτγοδογνεὰ ὑγ 
πο! ]8. Βα ΓΒουσὰ [πὸ ατϑοῖκ ΠΟΌΥ οὗὨ 815 ὈΟΟΚ (ἰ 861 7 ραγῆδρϑ ποι προ τἼοΓὸ ἔπ8π ἃ ΠΟΘ 
1ΥΔΠΒ] ἴοι ἔγοπι δοῖὴθ ΗἩουγονν οὐ (Βα  ἀθθ οὐχί 4]}) 8608 ἴ0 ἢδνο ὈΘ6Ὼ ἱγγοί τ ΘΥ ΔΌΪΥ Ἰοϑὲ; γοῖ 
δῃ ἰάοα ῥγϑν δι θά, 80 ΘΑΓΙΥ 88 86 σοῃπηθποθιηθαὶ οὗὨ {Π6 ΒΟΥ ΕΠ ΘΙ Ὦ ΘΟΠΙΌΓΤΥ, ἰδ δὴ Δ Βἱορὶο 
ψογϑίοη οὗ 1ξΐ 81}}} οχ βία ἢ Αὐγδϑίηῖα. Ε ἐκορ α ἀρφυλθόνα ὝΘΓΟ Ἰη86 ἴογ ἰἴ ΟΥ̓ {Π6 ἀἰδι! ρκυἰδιιοὰ 
ΖΕ κορὶς βοάν ἀο!ρὴ ; δπᾶ ΘΥΟΥΥ ἰά68 ( 186 Ὀοοὶς νὰ8 οχίδηϊ ἱπ δὴ ΖΕ Ὠϊορὶς υογίοα 
γι 85 ΔΙ ΟροῖθοΓ ἀθαηαοποὰ ἔγοπι (δὲ {τη ὑπ} ονγασὰ 8 [86 ο]086 οΥἨὨ {86 ἰα8ὲ σα πίΌΓΣΥ, πῇ δ ΟἿΣ 
επἰογργί βίην ΘΟ ὙΥ 8η, Μτ. Βτυςα, ποῖ ΟὨΪΥ ργονϑὰ ἰΐ8 οχδίθηςθ, Ὀπὲ Ὀτοιὶ νεῖ τ᾽ Ηἷπι ἔγοπλ 

[1 Ὑῇο βίγθηρα 0860 ὙΠ Ιοἢ Β48 Ὀ66Π τηδᾶθ οὗ ἰαΐθ οὗ (86 Πδπι6 οὗ 7α4λεν 85 11:6 {116 οὗ ἃ Ὀθ0Κ 
ὧθ νν68}} Κποννῃ. ΤὨΘ ρυθ]ϊοδείοι 1561 Τοαυΐγοθ. ΠῸ ϑρεοίαὶ ποίϊοθ ἢθγθ, [πη οδασδοῖοσ ἐῦ γβῦκα 
υοίϊονν πιοϑὲ ΔροοσΥ ἢ 8] Ὀοοΐ8 δπὰ β᾽ Πλ αν ἔογ 6γίοβ. 

2 1υὰσ6, νογ. 14, 18. 
δ. 4104, 405. οἀϊ, Δηγδί, 1088, 
4 ὙΟΙ. ἰ. Ρρ. 16ὺ--2ῷΏ.. Τὰ γρ. 222, 8., Ἑαυτίοϊαϑ οι τἰοπδ ἔυγοηὶν ἀἰ υγοιῦ δα  ΒΟΙΒ ὙΠῸ δδνο 

ΔΟΣΘ ΟΥΓ ἰνὸς δ οἱ (0 {1115 υυοκ. 



748 “ρ»οογψρλαὶ Βοοΐϊς ακὰ γί 5. 

Αὐγβδίηϊδ ἑὔσεα τηδηπβοτρὲ οορίδδ οἵ ̓ξ, ὁπ οὗ π Ἐς [6 ργεϑοηῖοᾶ ἐο ἴμο Βογαὶ {ὴΌΓΑΓΨ αἱ ῬαηΣ, 
ΔΝ πὶ ἴο πὸ Βοά]οΐδη ἘΡΡΩΙΥ δἱ Οχίογά, δηὰ (6 {μπιτὰ [9 τοθοτνϑὰ [ῸΓ ἀγέμεν Ετοπι ἰδὲ 
Βοάϊοίδη ΜΆ. Αὐομὺρ. ᾿δῦγθηςσο τηδάθ δὲ 1ταηϑδείοη, (0 τ Βῖοδ Β6 ῥτοῆβχοὰ δη οἰδυογαίε γτε- 
ΗΠ ΠΑΙΥ͂ ἀϊδϑοσιδίύζοη οἱ [86 Ὠἱδίοτυ, ὅο. οἵ {18 ἃ .᾽4] ὑγχοἀποσίίου, ἴο ΜΓ ΟΝ τὸῪ 86 ὑπο 

Αἰΐγ ἰηἀοὈιοὰ ἴοτ ἐδ)6 ργοδοηὶ οὐ] ΐηο οὗ ἐΐ8 ὮΙ ΒΌΟΤΥ δᾶ οουΐοτιίδ. Τδο δη]6εὶ οἵ πρὶν εὐῤλιαις 
ἰμοοῖ οἵ ἘπΠΟΟᾺ ἰδ, ἃ δουΐθϑ οἵ Υἱδίοπβ σοδρϑοίϊηρ {πὸ ΨἈ]]6ἢ δηρ618, ταν ροδίετιῖν, ἴμ0 γίκηίε 
Ὑίοδ οοοδοϊοηθὰ {80 ἀοῖαχοα, ἰμ6 τηγδίοσιο οὐ Ὥθδνυοι, [810 ρῥἷδοθ οὗἩ {86 ὅ:δὶ Ἰπάρστηοηὶ οἵ τιεῦ 
δὰ δῃροθ, δηὰ ν Αγ ου8 Ραγίβ οὗ {π6 ππίνογβθ βϑϑθη ὈΥ͂ Ἐμοῦ. Τῇ ἰδηρσῦδρθ 15 116 ρυτοὶ 
Δι Βϊορίς, πὰ ἰκ5 5Ε.]}9 8 ον ἀθηογ οορίοὰ δῇοσ ἰμαὺ οἵ 1π6 Ὀοοῖκς οὗ Τδηΐθὶ, [π δὴ δρρεηέϊχ, 
τ. [ἐλύγθηοθ 888 Ὀγίπθὰ ἃ Τδίΐη υογβίοη οὗ ἸΊΔΩΥ ομδρίοσθ Ἔχϑουίοα ὈΥ 86 ᾿εατποὰ Βεῖρα 
ΒΥ] γοβίσο ἀθ ΟΝΥ͂ 0 Ῥαγὶβ πιδηπβοσγίρῖ, 
ΑΙΒου ἢ πεὶΐδος [86 δοντῖθ} Ὡογ τ 6 ΟἸ γἰβείδῃ ομπσοι ὄνος δά τη ἰοϑὰ ἐμ 6 ΒΟΟΚ οἵ ΕδοΟΝ ἰαίο 

1:6 σδῃοη, ἰξ δ τορδγάϑα ὮΥ ἃ ἰεδιπιϑὰ Ὀπ, ἴῃ 8016 ξρης δεῖ Ἡσίζοσ, οὐ [86 ϑοοοδὰ 
οδηΐυγΥ, Τότ} } 43, ὈΟΓΝ 86 ἂσι ἐπβρῖτοα οοπιροδὶ ἴοη, πὰ Δ 186 σοπαΐπο ργοἀποίίοη οἵ δἰπι 
ὙΓΠΟΘΘ ΠΔΤΩΘ ἰΐ Ὀδάγ; Ὀπὶ Ηἰδ ορίπίοπ ἰ5 οομίγαάϊοοα ὈΥ {86 απίΐοστη ἠυάρταεπί οἵ ἰδς δεπίεὶ 
διπὰ οὗ [η6 ΟἸ τί βιίδα ομυσοῖῦ (186 ΑὈγδδίπίδη ομαγος δἱοηθ οχοορίθα), δτηοηρ τ Βοθ8 οδποηϊοδὶ 
Ὀοοῖκα ἰξ τα πευοῦ δηυπιοταίθα. Ὁ. [Όγοηοα δ88 ὑγονϑά, Ὀγ ἰηίοσηδὶ ονυϊάδαοο, {μδὶ [16 ρτο- 
ἀποιίοη ἱπ αἰιοϑίϊοη Ῥγ88 6 οοπηροδί(ἑοη οὗ 8016 ΠΠΚΊΠΟΥΝΙ ἐῤ τα πηᾶοσ 1:6 ὑοττονοὰ πδπιὸ οἱ 
Ἑποςῖ ; {παῖ ἰξ τηυϑὲ μάν οτἱ ίῃδ!ν Ὀθοῃ οχίδηϊ ἰῃ Ἡοῦγον, (που δποῖ οσί ρίπδὶ ἰδ ΠΟΥ͂ ἰοεῖ; 
δηὰ Β6 δ88 γί μοῦ ἃσζυοὰ (δαὶ ἰΐ γγ88 τί τἴδη Ὀσίοτο 186 τβο οὐ (Ἡ σιϑεϊδηΐίν, ὈΥ ἃ ὅοπ, πὸ 
ἀϊὰ ποὶ σϑδίὰἀθ ἱπ Ῥαϊβϑείῃθ, δηὰ τροϑὲ Ῥγου δΌΪῪ ἴπ [8.6 ΘαυΣ ρατὶ οἵ Ηδγοά δ γοῖρι, δὺυουΐ ΜΙ ΠῪ 
γΘΑΓΒ θοίογο (86 Ὀΐτἢ οὔ ΟἸτίθε. Βαΐϊ [Π6 Ιθατποὰ ρῥγεϊδῦθ᾽ β διρτιτηθηίβ πανθ Ὀ6Θη οοπίΓΟνεπ οἱ 
δἱ στοδί ἰδ ρίδ ἰῃ ἃ ογ απ ἰῃ τ[μὰ0 ΟἸὨ τί δείδα Οὐδοσυοσ (νοὶ. χχίχ. ὑρ. 417---426.; 496--ὁ08.), 
180 διυίμοῦ οἵ τ ὶοῖ δ48 ϑπάδανουσοὰ [0 ΒΟΥ, σοῦλ ἱπίογηδὶ ονυϊάθσοο, ἐμαὶ {115 
ΒΟΟΪΚ νγδβ Ὡοΐ δηὰ οου]ὰ ποῖ Ββανο ὕθϑη πτϊεΐθα οαεῖϊοσ τμδη ἴπ6 τἀ ἀ}6 οὗἉ [86 βοοοηὰ οοπίυγ οἵ 
[86 ΘΟ ιγίβίίδη Ζξσα. Τὴ δα ϊτίοπβ ἐπ (89 βοοοπὰ ἱτηργοαβϑίοῃ οοπϑίδὶ, 1. οἵ Οτοεῖς Ἐσχιγεῖ 
(δεοοοτηρδηΐϊθὰ πϊμ ἃ 1[μαἰΐῃ Ὑογβίοη) ἔγοτῃ 86 Βοοῖκ οὐ Εποοὶ ρίνϑῃ ΌΥ ϑΘΥΠΟΘΙΠῸ8 ἱπ δ18 (τῦ- 
πορταρῃΐα, αηὰ 2. οὗ ἃ δυπορδὶβ οἵ ἴπ6 οοπίοηϊβ οὗὨἩ 10 ποτκ. Α Οογπιδῃ ἰγαπϑίδίίοι οἵ (δ 
ῬΓΤΟΡΆΘΟΥ οὗὨ Εποοῖ νδβ ἘθθεηοΙ δὶ ὅοὴδ ὉΥ Ὦτ. Α, α. Ἠοβίηδηη, 1888--88, ἴῃ 2 νοὶ. ὅνο. ἴα 
186 οουῖϑα οὗ δίβ πο, ἐδ ἰχαπδϊδίοσ ΟΣ ργοβῦδ68 ἷβ ΟὈΪ  αϊίομβ ἴο (Δ 6 ργουΐουϑ ἰδῦοατγ οἵ Αππὶι- 
δίδθορ 1δγοῃοθ. 

18. Ἑποοῖι ΒΕ οδυϊταϊαϑ ; οσ, 8 Αἰἰοπιρί ἴο βορασγδαίθ ἔγομῃ ἐπ Βοοῖϑ οὐ Εποὺβ ἴδ 
Βοοῖκς ᾳυοϊοὰ ὉΥ 8ι. δυάθ. ΒΥ ἴμο οῃ. δηὰ Βον. Ε. Μυκβαυ. ῬὈαθ]η ἐμὰ 
Ιοπάος, 1886. ὅνο. , 

Τῆο οὐ͵θοὶ οὗ {μὲ8 πτοτῖς '8 ἴο ρσγονο, δσβέ, “ [δὲ ἔΠ6Γὸ 18 ἱπίοτηδὶ οὐἱᾶθῃοθ οὐ 8 ποσὰ δποιεπὶ 
Ῥοοῖκ ἰῃὰ οοπηἰπαιίοη τε ἘΒ6 Δροοσυρ Βα] ΒοΟΚδ οὗ ἔδοοῖι. ΤῈΘ πόσα δηςίθης ῬΟΟΚ, [80 ἰδίθ 
Μτ. ΜΌΣΤΑΥ ἐπίῃ, τα πτιἰἰαῃ ἰῃ ἩθΌΓΟΝ,, 89 6 δῃἀθανοῦγα ἴο ΒΟΥ : δηὰ δ ἀγὰβ 
οΟ]]6οῖ8 ἐμ ἱῃίθτηδὶ ουϊάεποθ ἴο 186 ροίῃξ οὗ ἔπ οχίβίθηοθ οἵ δὴ δποίδως Ὀοοκ. Οὐ [6 ὑοῦ ῖ8 
ἩΟἢ δγὸ οομιἱ ποὰ τὶ τ ἱξ, ΜΣ. ΜΌΣΑΥ ἀρτοοδ τὶ τ Ασο δέβπορ Γδῦτεποθ ἱπ δ γι απ 08 
(ἐπαῦ τ ϑς ἢ οοπίδίῃβ ἐμ6 ανγίβῃ Η βίου) ἐο δὴ δδυν ρμογοὰ οὐ {π6 τοῖρῃ οἵ Ἡετγοά : διῃὰ δὲ 
ἐδ Κα ἐμαὶ τΒΙοΟΝ τοϊαῦθθ [0 ΔΒ ΣΟΏΟΤΩΥ͂ ῬΓΟΌΔΌΪ [0 6 186 πιογθ δηοίθης. ΤΈΘ γαγ οί οἵ 
δἰ ]ο ἰῃ σδυίουβ ρασίϑ οὔ [89 τεοῖ]θ οοτηροαὶ(ίοη ὈΘΈΓΑΥ ἀϊδαεγοης ἰοπρτιο5; δπὰ ἐδ ΟὈδΟΙΠΙΣ 
ΒΟΙΏΘ ΟΥ̓ 186 [3068 ἐπ {86 ὨἰδίοΥ ΑἹ 9η0 δῆμον [δὲ ἐξ ὁδπποῖ 6 δαυὶοῦ (ἤδη 80 ἀδίο δϑεϊρη. 
Ιῃ ἐπαὶ ψΒίοῖ ΒΘ οοποαίσθθ ἴο 06 ἴῃ δποίϑηϊ Ὀ00Κ, ἴΠ6ΓΘ ἰ8 ὯΟ ἔγαοο οὐ γα Ὀδ ῃΐοΑ] ἰπιογργεύαμοῦ, 
ϑυς ἢ 85 ταις δ6 οΧρθοίθα, δὲ 8}} ουβθῃΐβ, δῦδσ [η6 βϑοομᾶ οδίυσυ ; 186 οοἰπαίάθηοο οἵ "ν᾿ 

ἩΪῸΝ [Πο86 οὗ ϑογίρίαγο ἰ8 τοι ΚΔΌΪΥ οπαγδοίοτίβϑοα ὉΥ ἃ πδηΐ οὐ ργουΐουβ Κπουϑὰβὸ 
1Ππ056 Ῥαββαρ 68 Ὑ ἘῸΝ ΠΑΡ 6 δἰ τα] Αγ τηϑδηΐῃζ. ΤΏΘ 010 ΜΟΥ ἀδρίαγϑ σησοἷ ἸΘΑΓΏΪΠβ, 
διὰ αἰ ζοηΐ ἱπαυΐγγ." (Βυ ἰ8ἢ Μαραζίπο, δυϊγ, 1886, Ῥ. δ7.) 

14, Αβοθηβῖο 1881: Ὗ αἰἷβ, Ορυβουϊαπι Ῥβευδορίρταρθαπι, του τῖβ δὈμῖπο 8605 
αὖ νἱἀοίαΣ, ἀορογάϊϊατα, πὰπο δυΐθηλ δρυὰ ΖΘ ΒΙοραβ οοιαρογίαμα, οὐ οὐπὶ νογβιοδὸ 
1, αὐπα Απρ] οδηδαιο ΡῬυὈ]1οἱ δ ιοδα ἐλοῖαμι, ἃ ΕἰοΑταο ᾿μάυβδνομ, 1.1... ἨθΌγδοα 
Τίηρυο Ῥγοΐδββοσα Βορίο. Οχοηῖξιἔ οὐ 1οπαϊηὶ, 1819, 8γο. 

Ταμΐβ νοϊαπηθ οοπίδίηβ 8 ῥσεϊθη θᾶ Ἡἰβίουυ οὔ [μθ ργορμοὶ 1βαΐδῃ᾽ 8 δβοοπβίοῃ {πσοῦ θα Ἢ 
Βτιηδηιθηὶ δηὰ δἷχ μοᾶνθηβ ἱπίο ἔμο βουϑῃία ; ἰοροίμοσ τϊΓΝ δβοῖὰθ ρϑοιᾶο- ργορμθοΐθβν 88 ε 
το]δίΐοι οὗ [89 ῥρσορμθὶβ πιδγίγγτάοα. ὙΝΊΒ ἃ νίθυν (0 δϑοογίδίπ ἴμ6 ἀδίθ οὗ [818 οοιμροβιῃο, ᾿- 
Ὧ0 88 (ἰϑίδοίογν δ ο ΓΗΔ] ονυϊάθηοθ 8 ζαγη βοᾷ ὈΥ [86 ΘΑΙΙῪ τ [οΥ8 ὙΠῸ μανο ἱποι ἀπ ΔΙ Υῦ γερά! 
εἰοποὰ ἐδ, τ. Ἰμδγθηοα 868 ἰηϑεϊ θᾶ ἃ πιϊπαΐο ἰμνεβεϊραιίοη οὗ [μ6 ἱπίογηδὶ ὑδβετηοηΥ, ἔμ 
ὉΥ ἴπὸ ῥτοἀυοίίοη ἐἰϑο!, ΤῺ τϑϑα]ὲ οὐὗἩ 1818 δα δηλ μδίίοη, ἩΒΙΟΩ 18 οοπάποϊοα γε ἢ δὶ (δὸ 
δοιίθῃ 688 ἀῃὰ ζε Ἰοἱΐγ, 15 (μὲ (80 δδοθηβίοῃ οὔ 1βαϊδὶλ σωυδῇ ἢν Ὀθοπ οοτϊῃροϑοὰ τονγασὰβ : 
οἷοθο οὔ [16 γϑᾶσ 68 οὐ ἰπ ἐμο θορίπηίην οὗ [89 γϑδᾶγ 69. Ετομὶ [86 οἰγουπιβίδηςοθ οὗ 811 ΒΩΟΩΣ 
πΊΟῸΒ Δα ΒΟΥ μανίπρ ἀβοὰ ἐπ 186 ΔΚ ἰορὶς (86 απαδιιαὶ Οτθοὶς πογὰ αὐτωμα ἴοΣ ἐμὲ γοοῦ οἵ 8 μοῦϑ 
Μ}116 ἰη [(λ6 ἩθΌτονν ἀπά ἴῃ 41} [110 γογϑίοηϑβ [πὸ ποτὰ βίρηΐῆθβθ ἃ ποῖ, ((Παΐ ἰβ, ἃ ἰδύ!96 ἢ ἃ 
ἴῃ 16 ἢδΐ τοοῦ ἰο Ἰίρδξ [86 δραγίπιθηξ Ὀθηθδίῃ, 8662 Κίηρϑ ὶ. 2.)--- ἰδ Ἰοασγηϑὰ οὐϊίοῦ οοποία - 
ἴδ 1818 Ῥτοδυςοίομ πιαϑὲ πᾶν Ὀθθὴ πείθῃ ἐπ Ογεολ. [Ὁ ἈΡῬΘδσβ, μβοτγουθγ, ἐμὲ {8180 
ΜοΙὰ νὰ ἴῃ ι186 ἰῃ Ἐσγρί ἱπ [Π60 βοοομὰ Ἵθηΐυτυ, ψΏΘΏσΘ ἴῃ 4}} ργοῦδυϊ εν 10 ογερί ἐπεααας 
ΦΕυορὶς Ἰαηρίαρο δῦουϊ ἐμαὶ ρεσίοά, Α δὲν της ἰὰ ατοοὶς ψου]ὰ μανο υϑοὰ {μδΐ 

ΣΑ βδβογΐ ΒυπΠΊΑΤῪ οὗ [86 οσοπίοπίβ οἵ [π6 ΑΡοσΓνΡ δὶ ΒοοΙς οὗὁἩ Ἐποςὶ ἐβ ρίτϑῃ ἴῃ ἃ ποίο 

νο]. ἰϊ. Ρρ. 424--428.; οἵ [Π6 οοίανο ϑἀϊίοι οὗ Μτ. Βτιοοβ ΤΊαν6 18, ὉῪ [86 οὐἀΐτοτ, ΜΤ. ΜΏΓΡΑΣ. 
3 Του απὶ Ορογα, Ρρ. 96. 150, 161, ΤῺΘ ραβϑαβμθθ ἃγὸ βίνεῃ δὶ Ἰθικι υγ Ὁ τ. Π,λυπέμοῦ. 

Ῥτεὶ. 0188. ΡΡ. χν.---χυ 



Αροογγρλαὶ δοοῖδ (Ὁ ἐλ Ννειο Τεείαριοηί, 740 

ΜῊ Ὲ Εἷ6 οὐσῃ Βοσριατοθ δηὰ ἴΠ6 Βορίπδαίηι μδὰ ργουΐου δὴν δἀοριοὰ ἴῃ 2 Κίηρο !, 23, Α ἰγδπθ- 
ἰδίοτ που Ἱὰ ανὸ πδοὰ [89 ἢγεϊ ἰθγη [4 βυρροδίοα 1861, Ετοπι [Π6 ργανδίοησα οὗἉ (86 ογδηία) 
ΟΥ̓ΒΟΡΤΔΡὮΌΥ οὗ ΡασγιϊςΌ] ΩΣ Τοσὰ8, 88 ν0}} 85 ἴσου ἴὸ Ηοῦτον ϑοσὶ ρίυγον οί ς αὐοϊοά ἰηοίοδὰ 
οὔ 16 ασϑοκ νογβίου, πῃ δ ζϑβϑδδρο ὙΠ6ΓΘ ΠΟΥ αἰ οτ, 10 ΒΟΘΙῺΔ ἸΏΟΥΘ ὈΓΟΙΒΌΪΘ Αι {09 “42οηείο 
1εαἰα τδ8 Ο Υ πὺτιεδῃ ἰπ Ηθῦγονε, [6 πδίιΐνϑ ἰοηρσυθ οὗ [86 τγίϊοσ. (860 Απι]δοοῦέη 
Βονίονν ἴῸ ΦΌΪ 1819, νο], [νἱ. ὑρ. 480, 481.) 

16. Ῥτῖπιϊ ΕΖγω 1,10τὶ, αὶ δρυὰ υϊσαΐδαι δρρϑι ἰδίους αυδτίυβ, Ῥ ογεῖο Π Βἰορίοα, 
πῦης ῥγίπηαπι ἢ πιθϊο Ῥτγοϊδΐα, οὐ ζδμθ Αηρσίοοαυο τοἀαϊίδ ἃ Εἰοασὰο ΑΌΒΕΝΟΣ, 
1,1,.). ἄς. ἄο. Ογχοπίρ, 1820. ὅνο. 
ΤῊ ἤτοι Ὀοοῖκ οὗ ΕΖτα οἵ Ἐϑάγαβ, δ ἰὲ ἰδ ἰουπιϑὰ ἴῃ [πο ΔΕ δίορίς ογβίοῃ, ἤοττηβ (86 δοοοπὰ 

ὈΟΟΚ οὗ Εϑάγαϑ ἰπ (80 Αροοτγρἧδ πϑύ4}}ν δηποχϑὰ ἴο [Π6 ᾿δσρβον δα ϊοῃδ οὔ [80 Επρ δ ΒΙΌ]α. 
Ατοδ Ὀἶβηορ [,δΌγεμιοθ ᾿Δ8 ἴΠ6 ΒοποῦΣ οὗ Ὀοΐηρ ἴΠ0 Ηγδέ δάϊίοσ οἵ (μ6 ΔΕ Πορίο γογείοπ. ΤΈΘ 
[1,μδΔἴϊη Ὑοτείου, νυ ί οι δοοοσηρασιίοϑ ἰδ, ἰβ ῬΑΓΕΎ οτὶ σίμδὶ, ἀπά ἱῃ ραγί δου ἀΌτα 186 [,Δεπ 7]}- 
καῖδ, ΒΤ 118 οΘου]ὰ Ὀ6 οπιρογοὰ. Τὸ ἴπ9 Δ Βιορὶς Ὑογδίοα δγὸ δα) οἱ θὰ 4 οοἰἸδείοη οἵ ἰὲ 
ψὶῖ [6 [,διἱη Ὑυ]κζαία, δηὰ δ πον ἘΠ 5} ἸΥΔΏ δ δίίοη. ΤΌΘ γοϊαπιθ ἰοιτοϊηδίοα πεῖ ἢ Δ οἷδ- 
Ὀογδίθ οΥἰ εἰς αὶ ἀϊδηπλαίίοι οα ἴπ6 δαῖμον οὗ ἐπὶ Ὀοοῖκ, {86 εἐἶπιθ θη 86 χοῦ δὈΪΥ ᾿ἰνοά, {πὸ 
ΟὨΔΙΔΟΐΟΣ δηὰ γαυο οἵ ἴ6 ΔΕ Εἰορίο, Ατδθὲο, δηὰ 1μΔ.ὴπ Ὑοσβίοηβ, δηὰ [86 τ186 ἴο Ὁ6 τηδ66 οἵ {86 
Ὀοοῖκ ἰῃ ἃ {Πθο]οκῖς δ] ροὶπέ οἵὨ νἱϑύν. 

16. Αῃ Ιπαυΐγγ ἱπίο ἰδ6 Ττυϊὰ δπὰ 086 οὗ [86 ΒΟΟΚ οὗ Εποοῖ, 88 ἴο 18 Ῥχο- 
Ῥμδοίθϑ, ὙΊβίουβ, δβηὰ Αοοουμίθ οὗ ΕΔ]]6ὴ ΑἸρο]8. ΒΥ ΦοΒη ΟΥ̓ΒΕΤΟΝ. Ἰοπάοη, 
1822. ὅνο. 

17. Ῥτορβοῖθ Ὑοίθγεϑ ἘΡΕΜΠΘΡΙΚΕΒΕῚΙ ῬΑΣ πὶ 6χ ΑὈγδββίηΐοο νὸ] ΗθΌσαϊοο 856 ̓- 
ΤΔΟΠΪ 8 [,Δἴϊη6 γοσεὶ. Ἐαθπίε Α. ῬΒΟΕΒΕΒ. ϑιυϊίρατγάϊε, 1840. ϑνο. 

ΤῊΐ8 Ῥυδ]ἱοδίίοι οοπίδίηδ ἐμ6 Βοοῖς οὗ Εποςῖ, Π6 ᾿Αδοθηδίοῃ οὗ ᾿δαίδῃ, δηιὰ {πὸ ἐμϊγὰ δοὰ 
ἐουσίι Βοοῖκ οἵ Εζγα, τυ οι ἃτὸ γο- ρσϊηϑὰ ἔσοτα [Ὧ6 ἔπτο 1δδὺ ἀοϑοῦ Ὀθα ρυ ] δ ΐοπ5 οἵ τ. 1,μ611.- 
ΤοΠΓΟ; 4150 Αἰ ογέ ὐδυϊταγτι᾿ δ [,δἰΐη ὑγδη δ] αι οὗ ἃ τ᾿ πἰςαὶ [9 ἀπὰ Πόδιἢ οὗ Μοδϑα, [89 
Ῥτγοίοηἀοά ῥτοαϊοϊίοπϑ οἵ (89 ὟΝ 6]δὲ ἐρορΒε Μουη, υἱἱἢ ἷ8 116 ΌΥ ΑΘΟΗ͂ΤΟΥ οὗ Μοπιηοσίῃ, 8 
ΤΟΡΠΟΟΥ͂ οὗὨ 189 ποῦκ Ηοστηδηι ἰη 1806, δηὰ (δ 9 ΟΡ ΘΟΥ͂ τοδροοϊηρ (86 ΡΟροδ οἵ Βογηγο, το ἢ 
ΓΝ (86 Ὡδῖη9 οὗ ΜΔΊΔΟΩΥ, δι ΒΟΐδιορ οὗ Αἰτοδρὶ. 

82. 
ΔΑΡΟΟΒΥΡΙΗ͂ΔΙ, ΒΟΟΧΒ ΟΡ ΤῊΞ ΝΕῊῪ ἘΒΒΊΛΜΕΝΤ. 

1. Οορὲσ ἘΡΟσΙΥΡΟΩΡ Νονὶ Ταοδίδιμθηί, οΟ]]οοῖυ8, οδβεϊρψαίαθ, ὑδϑυῃμηο θα 6, 
οοηϑυγίϑ, οὐ δ δα νογβί οι 8 1ΠἸπδἰγαΐυδ, ἃ ΦοΠδηηα ΑἸθοσίο ΕἌΒΒΙσΙο. αγίββ ῖ. 
οἱ Π1. Ηδιηθυγρὶ, 1708, 2 γο]9. 800. ; 1719, 2 γο]8. ϑνο. Ῥᾶσβ ΠΠ|,|, Ηδιρυτγρῖ, 
1748. 8νο. 
Α εὐγίομδ οοἰϊθοίίοη οὗὨἁ ΔρΟΟΤΥΡΑΙ ρίθοοβ, ἩΒΙοΒ 18 ποῖ ὙΘΥΥ͂ οἶδ ἴο ὃθ τηοῖ ὙΠ ἢ οομιρ]οίθ, 

ὙΠ Ὁ ΟΗ͂ΒΣ τηδὰο κτοδὲ 189 οὗὨ ἱΐ, δηὰ, 1π ἔδοῖ, ἰχσχαῃβιαἰθὰ (0 χζτϑδῖοσ ραχὶ οὗὨ ἰΐ ἐπ 8ο ζ0]οσίης 
ΨΟΓ 

1". Α Νὸν δὰ ΕὉ11] Μοιδοὰ οὗἁ βου! τσ (86 Οδῃοηῖοαὶ Αὐἰδβοσὶγ οὗὨ ἐδ ΝοΗ 
Τοείδιηθηῖ. ΒΥ ἰδ6 Βον. ΨΦογοι δ ὅονκεβ. Οχίογά, 1798. 8 γοΪ8. 8νο. 
ΤῊ ἄγος οἀϊ(ίοη οἵ (ἰδ οἰαθοταίο ποῦῖς δρρθαγοὰ ἴῃ 1726, ἔτσχο γϑαγβ δες (ἢ ἀθδίῃ οὗ ἰΐ8 

Ἰοαγποά δυίπογ (8 ἀἰαϑοητίηρ, πιϊηἰδίοσ), τμὸ αἰϑὰ δὲ Ἐῃ6 ϑασὶν αρὸ οὗ 81. Ηδ "δὰ ὙἹου αν 
ΠὈ]5π 6 4Α Υἱηάϊοκίίου οὗἨ [80 ἔογτηθσ ρδτὶί οἵ δι. Μαι ον ἀοδροὶ, ἔγοτῃ δῖτ. ὨΒ 
ἤδῆζο οὗ Ὠὲἱδἰοςβίξο 8; ἴῃ πΐοῖι Β6 βαοοθβϑίλ!ν ργονοά (μδὶ ΟΌΓ ρῥγοδοηὶ Οσϑαὰκ οορίοδ οὔ (μας 

ΟοπρΡ9] δῖὸ ἰῇ (86 βᾶπιὸ Τσγάοῦ ἰῃ ὙΕΐομ ΠΟΥ ὙΕΓΟ ΟΣ κἰ μγ πτί απ ΟΥ̓ (86 ὀνδηο 18. “ἴῃ 
ἀτανίπρ ἂρ [686 ἬΟΣΚΒ μ6 τοοῖς οΔΥΘ ἰ0 σοηΒ0}} δῃά δχϑπιλῖηθ {Π6 ΟΥ ΣΙ Δ18, ἰηδίοδὰ οἵ βδιἰβϑέγίης 
δ πι96}{ τὴ [86 ἡ ψλὐ νὰν δὴ οὗ οἰδοῦ Ἰοραγηθά ἤθη. ΤΏΘΥ ΤοπΊδὶἢ 88 πηοητ πη 8 οὗἁ δ Ἰθασηίης, 
ἱηροηυ γ, δπὰ ἱπάοίαι ζ40]0 ἱπἀυδίγγ, ἀηὰ πουϊὰ Βανὸ ἀοηθ ογθάϊξ (0 [Π6 δὝοϊά αἱ διὰ δ 
οἵ ἃ ἸΓΟΓΆΓΥ πλδῃ οὗἉ δἰχίγ. ΤΏΘΥ ὙΓΌΓΘ ὈΘΟΟΠηΘ ΥΘΤΥ ΒΟΑΙΌΘ, Βπὰ ὈΟΙῸ ἃ μὶρἢ ρτγίοθ, ΤΏ θα, να 
{86 ΣυΘΓΑΙ ΠΥ δηὰ 264] πο ἢ τοῆθοὶϑ Βοποῦγ οα ἴδ 6πι, (μ6 οοηάποίζογβ οὗὨ ὑμ8 ΟἸδγοπάοη Ῥγοδθ 
Τορα δηθὰ {μ6πὶ αἱ Οχίοστά, Μτ. Φοπϑϑ, οῦϑοσνοβθ Ὦγ. Μδι ΌΥ, 88 Ὀτοῦυρπὶ ἰοροίμον, τε υἢ- 
ΠΟΙ ΠΊΟΙ ΠΕ ΒΈΠΟΡ; (Π6 ΘχίογΏ 8] ουϊάθποθ ΓὉΥ (Π6 Δ} 16 ΠῈΣ ἐν δὰ ϑηπίηομθδβ οὗ ἰδ 6 σδηοηΐοαὶ 
ὈΟΟΚΒ ; δηὰ δθ μα8, τὴ οαυδὶ δοὶ ν δηὰ ἔδίγθββ, δίδίθὰ ΤΟΘΔΟῺΒ 70. ἀοοϊάϊηρ ἀἰραὶηδὶ ἴῃ 0 
ΔΌΪΠΟΣΙΥ οἵ 186 Δροοσυρμδὶ." (ΟΠ δἰ πηογϑ᾽᾿ 8 ΒΊΟΚΤΑΡ ΙοΑ] Ὀϊςξ ΟΠ γΥ, τοὶ. χῖχ. ῥ. 98.) 

2. Αυοίατγίαπι Οοαοἰβ Αροοτγραὶ Ν. Τ΄ ΕΔΌτΙοἰδηΐ, οοπίϊθ:δ ᾿] γα ἱποάϊβ, 8118 
οὰ βάστα οοἀ, Μ538. οπμθπάδίϊυϑ Ὄχργοββα. Οοηροββιῦ, ἀϊβροδιυῖ, οὐ! ϊδ, Απάγθαϑ 
Βιβοη. δβοίουϊυβ ρσϊπιυ8. Ηδνηΐ, 1804. 8νο. 

8. Αοία 3. Ὑβοπιεθ Αροβίοὶὶ. Εχ. Ὁοά. Ῥασῖβ. ργίπιαπι οαϊάϊὶ, οἱ δἀ ποι οπῖθυϑ 
11υϑίγαν! Φομδηηθθ Οαγοϊυ8 ΤῊΙγΟ. [1 ἰρ818, 1828. ϑ8νο. 

4, Αοία Αροίοϊοσυπι Ῥεϊσὶ εὖ Ῥϑα}}, τοὺ ἐχ Οοάά. Ῥαγβιθπβίθαβ, οἵ 1 πὸ οχ 
Οοάά. αυοὶρμογυίδηΐϊβ. Ναπο ῥγπχὰτ θα τα, εὐ Δῃηποίανοπίθυ 1 υϑίγαϊδ, ἃ ΦοΔΠΏΘ 
αλγοϊὶο πιο. Ῥαγιουϊ 1. 11. Η]α βϑαχομαιη, 1838. ϑ8γο. 
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ὅ. Οοἄοχ Αροογγρῆυθ Νιονὶ Τοβίδσηθη!! ὁ ᾿Ἰ σῖβ οὐ 018. οὐ πιδηυβοσ! ρεΐ8, πηαχ ἑπιέ 
ΟΔ]]ΠἸοδηΐ8, (ογιηδηὶςΐβ, οἱ [{18}1ς|8, οΟἸ]οοἴαβ, τοοεῃϑιίυβ, ποίϊβαια οἴ Ῥγοϊροτηοῃ θ 
1 υβίγαΐιϑ, οροτᾶ οὐ βίυ ἀϊο “οδμη8 Οδτο ΤῊ. Τοιλυϑ]. [Ἰρδίω, 1882. 8νο. 

ΤῊΪδ8 ποτ, ἰ δηϊδμοα, σοῦ Ἱὰ μᾶνὸ ἃ ὙΟΥΥ σομηρ]οῖο οΟ]] οι οη οὗ [86 Αροσσυρμδὶ ΒΟΟΚΒ8 οἵ {19 
Νον Τεβίδπιοηῖ, ὍΤθθ ὙΟΥΥ ἙΟρίοαΒ ρῥγοϊοροιιθηδ, νυ ς ἢ τὸ ργεῦχοϑα ἴὸ 16 ἔτοι γοϊμππιο, ἐγοδὲ 
οἡ ὅδ οΟἸ]οςίοη8, οἀἐ Ἰ0ἢ8, Δη ἃ νΘΥΒι 95 οὗἩ [0 ΑΡοΓΓΥΡΒὰ] (08 μόδα ἃσὸ διςοοεάοα ὃν 
ἴιι6 Ηἰβίοτυ οὗ ὃ ἘΠ: {86 Οδγροηῖοῦ, ἴῃ Αγαδὶς δηα [,Δ01ὴ ; 16 (ἀοθρεὶ οἵὁἉ [6 ϑανίουσ᾽β [ηΐλπετ, 
αἶδο ἰῃ Αγσαδὶς δῃὰ 1, δίῃ ; {Π6 Ῥτοίουηρθ)οη οὗ δάτηθ8, δηὰ τπ6 (ἀοΒρ6] οἵ ΤΟπ 88 {μ6 1 6γδοὶ ἰἰο, 
ἴῃ Οτθοὶς δηᾶ 1, δἰΐη ; 186 (ο8ρ6] οὗὨ 186 Νδιν υ οὗ Μασυ, δὰ ἴμο Ηϊδίοσυ οἵ 186 Ναϊνιν οἵ 
ΜανΥ δηὰ οὗ ἴδο ϑανίουγ, ἱπ 1, δίῃ ; 186 ἀὐοδρεὶ οὗἨ Μαγσείοῃ, ςοἸ]οοἰοα ὕὉγ γ. Αὐσαδίυ8 Ηδἤη, 
ἔτοιῃ δηοϊοηξ ἀοοσυπιοηίβ, ἰῃ αἀτγεαὶς ; {86 αοβρο!ὶ οἵ Νοοάοφεμυδ, ἱπ ατοεὶς δηὰ 1, δἰ ; ἃ ἡδιγδίίνο 
οὔ τὴ6 Δρργεπθηβίο πὰ ἀθδί οὗἉ ΡΙ]δίθ, ἰὰ ἀτοοῖ ; ἃ Το] δίϊοη οὗ ἴπ6 τηδηυϑογὶρὲ οὔ μα πιιεὶ- 
ἰαϊςὰ ἰὴ ΔΙιοσοα ἀοβροὶ οὗ Φομη ( ἰοἢ 18 Ρτεβεσυθὰ ἴῃ 186 διςδίνεδβ οὗ {πὸ Τοπιρίατ οὗ δὲ. 
Φοδη οὗ Φογυβδίθπι δἱ Ῥδγὶβ), νν 111} ΟΥ̓ ΘΔ ΌΔ 0} 8 ἰοχί, 80. πυπίογοι8 ἃγὸ ἴΠὸ δἰἰθγα οηϑ, ἅς, ἱπ 
{π|8 ἀοϑροϊ, ἐμαὶ τ, ΤὮΟ οοηβίάἀθγ ἰδ δἰ οί. 88 8 δρΟΟΓΥΡΙ ΑΙ] ττὶτἴηρ, πὰ 1185 {[πογοίοο 
εἰνοη ἐϊ 8 ρἶδοθ ἴῃ ἷβ οοΟἸ]θεξίοη οἵ Π6 Α 84] Βοοῖκβ οὗ (6 Νὸνν Τοβδίαιπθος. Ὑδ6 ν ] πὴ 6 
οἸοβοϑ τὶ δὴ ΑΡΟΟΤΥΡὮΑ4Ι Βοοὶς οὗ πο Αροϑι!ο Φοϊη, ἰῃ 1,αἴῖπ, π᾿ Ποῖ δοουπάβ πὶ ἢ Οπηοβεὶς 
ποιίοῃδ; ναγίουϑ ἰῃρ8 δῃηὰ ποῖθϑ 86 ρμ]διρά, τπγουρβουΐ, δὲ {11|ὸ ἴοοΐ οὗἁὨ δον ρᾶρὸ: δῃά, 
ὑυοϑίο8 (Π6 ζΘΏΘΓΔΑΙ ὑσοϊοζοπιθῆδ, ὕΠ6ΓΘ 18 της} σΌΓΙΟΙ8 ὈΓΘΙΆΓΟΓΥ πηδίζογ σοὶ αὐϊν [0 δούογαὶ οὗ 
1Π|ὸ Ρίθοθϑ ΠΘΓΘ πόα τ. Τΐ]ο 88 ἀἰϑοιδιροά ἢἷ8 δγάπουϑ ἀυ το 8 85 οάἀϊζον, υἱὴδ δαιαὶ 
ἐῃδυδίτγ δηὰ δ ἐγ, 

6. Τα Αροοῦγρβαὶ Νονν Τοβίδμημθπε : Ὀεΐηρ 41} (6 (οδροἾ8, ΕἸ βι168, απὰ οὐδοῦ 
Ρίθοθθ ΠΟῪ οχίδηϊ, αἰ δαϊοα ἴῃ [Π6 δγϑῦ ἔουῦ σδηζυγῖθϑθ (0 “6608 ΟἸγιβὲ, ἢ 9 
ΑΡοβί]οβ, δηὰ τποῖν Οοσηρδηΐοηβ, ἀπα ἠοΐ ἱποϊυἀοὰ ἴῃ ἴ86 Νενν ΤοἌείμηθης ὉΥ ἴα 
ΟομρΊ]οσβ. Ὑγδηβιαιθα δηὰ οο]]δοϊθα τηἴο οη6 νοϊυπιθ, ἢ Ῥγοΐιοοβ δὴ ΤΑΌ]68, 
πη ναχίουϑ Νοῖοβ δῃὰ Βοίδγθῃοθθ. [[}γ ὙΥ ΗΠ πὶ ΗΟΝΕ.] 1 οπάοῃ, 1820. ϑεοοπιῖ 
Ἑαϊοηῃ, 1821]. 8νο. 

ΤῊΪδ ρα Ὁ] διίοη γγ88 ἰὴ δυο ἢ ἃ ΌΧΙ 88 0 ὃθ Ἰἰκοῖγ ἐο ἀθοεῖνο ἴπ6 πππατυ. ΤῊΘ ΔΡΟΟΥΡΒΑΙ 
Οὐοδρα 8 ὑγόγο δογτγονγοὰ ἔγοτη {86 ἰγδηβ]διΐουβ οὗ ἴ80 αν. Φογευλῖδἢ Φοηοα (566 δῦονο, Νο. 15), 
δηὰ (86 πιτίίτηρδ οὗ [6 Αροϑῖο]ῖς ΕδίμογΒ πσογο [ΆΚοὴ ἤγοπι [Π6 νογβίοη οἵ ΑΌΡ. δλδκα. 

Τ8ὸ ὙΒοΐΪο ν88 ἀἰν: ἀρὰ ἰηΐο ομδρίοσθ πὰ Ὑοσθ68. δηἃ 88 Ὀγηϊθα 88 ἱΐ ἰξ πόσο ἰμἰθηδοὰ ἰο 
888 88 ΗΟΪΥ βογίρίυσο. 

7. ΕὙΥδριμοηῦ ἀ68 ΕΒ νέ]αἰοη5 ΑΡΟΟΥΥΡΒ68 ἀ6 Κ. Βανι Βέϊςγ, οἱ ἀς 1 βἰοῖγε ἀο5 
Οοπηπιπδυϊέθ Βοϊσίουδεθ Ομ ἀέοβ ρὰγ 3. Ῥδίζβοπιθ, ἰσϑά αἱῦ ϑὺγ 168 ἰαχίββ Οορῖα8- 
ΤΒΟΡαΐπβ ἰπέα 8 οοηδογυέβ ἃ 16 Βι ]οἰδδᾳας ἀὰ οῖ, Ῥὰγν Ἑάουκγὰ Ὀυκάυβιξα. 
Ῥατγίβ, 183. ὅνο. 

[8. Αοἰα Αροδίοϊογυμι ΑΡοοσυρμδ, οχ ὑγὶσὶπία δηϊαυΐδ οοὐϊοῖθυ5 Οτροΐδ νοὶ 
ΠΌΠ6 ὈΓΙπλαπὶ Θγαΐξ τοὶ βθοιη πὶ δίααα οἴηοηάαίυ8 οἀϊαϊΈ Οοπϑιδηθπιβ ΤΊΒΟΗΕΝ- 
ῬΟΒΥΡ. [ἰρδβἰ8, 1861]. 8νο.] 

[9. Επνδηροὶα ΑΡοοσγρα, δα 1 1118 οἱυΣὶπιὶβ οοὐϊοῖὶθυ5 ατεοὶβ οἱ 1,8 01}18 νΑχὶς- 
ΤΆ. ῬΆΓίΘΙ. ΠΌΠΟ Ὀσίπλα) ΘΟΠΒ0 1118 δία ἱπραϊογατα οορὶδ ἱπεὶσηῖθυ8. ἘΔΙαϊὶ 
Οοποίδηι πὸ ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΥ. 
Τΐδ δηὰ 6 ῥγϑοθάϊπρ' νοϊατηθ σοη δίῃ ΤΏ ΔΗΥ οὗ (Π6 ΑΡΟΟΣΥΡΒΑΙ Ἡτιετιρθ ἱπ ἃ τηογὸ οοττοσὶ 

ἔοττη, δηα 8180 ΒΟ0Π)6 ὈΧΟΥΟΌΒΙΥ οχίϑι ες ΠΥ τηδηυβοτρί. σοί, Τἰβδοβοηάοσ 885 δηπουποορᾶ 
διὶ8 ἱπιεπίίοη οὗ 8|8ο ρυ Ὁ] 8 ἷηρ [86 ΑΡΟΟΣΥΡ 4] “ροοαίψρεει.} 

[10. Οοάοχ Αροογγρδυβ Νονὶ Τϑδϑίδτηθηι. Το Τὐποδῃοηΐοαὶ (ἀοβροὶβ ἀπ ΟἵΟΥ 
ἩΓΕ ΏΡΒ ΤΕΣΓΠΒΕ τὸ 6 βγϑὺ ἀρθβ οἵ ΟΒτἰΒ0 ΔΗ} : ἴῃ {86 οΥἰ χίπαὶ ἴδῃ 68 ; (0]- 
Ἰοοϊθά ἱοροίμοῦ ἔστοτι (86 οἀϊίιομβ οὗ ΕδὈσιοἰυβ, Το, πὰ οἴδοσβ.Ό ΒΥ (86 Βου. 
τ. αἰσεβ. Ἰωοπάοῃ, 1862. Οπο ἰασρα νοϊυπιο ἴῃ ὕνο ῬΑγίΒ, 8γ0. 
ΤῊ Ϊΐδ8 οοἸ]ϑοϊοη να ρα ἰδ ϑαὰ τὸ τουηϑᾶν [860 ΟΥἹ] αὐ δίηρ ἔγοτὰ [6 ἷρ ἢ ὑχίοθ δηὰ ἱποοτηρίοῖο- 

Ὧ688 οἵ ῥγουΐοιδ οἀϊιίοηϑ οὗ βδραγδίθ ρογίΐοῃδ οὗ [8:6 ΔΡΟΌσΣῬ ΒΔ] ὙΠΗΡΟΡῚ δηὰ αἶϑὸ “" ἴ0 ΘΏΔ]Θ 
186 δἰᾳάοῃξ ἰο αᾶνο ἴῃ Ἀΐδ8 οὐγῇ ΕἸ ΌΓΑΙΥ 41} {πὶ ἢ88 γοῖ ὑθϑὴ ψαϊπεγοὰ οἱ ἰ8:656 δηςίεπὶ γοοογάβ,ἢ 
“ον. ς κ ἢ Ὠ0 Ὀγοϊθῃβίοηβ [0 οὐχί δ! ἐν οὗἩ πιδίζοσ, θαΐϊ ΠΥ οΥὗὁὨἨ οοπιρ οἰ ΘΠ 688 ἰῃ (8 οοηοη 3." 
(Ρτϑί. Ρ. χἱἹ) Τρϊγίγ-τοῖμς δροοτγρμδὶ αοϑμοῖδ, Αςίδ, ΕρίδΕ]165, δὰ οὐμοῦ ἵγαοίδ, δ.θ 6 .Ὸ 
Τορτηιοά ; οὗὁ ἩΙΟΝ ὙΟΥΥ Ὀζία ποιίςθ8 διὸ χίνϑῃ ἰῃ ἔἰι6 ποίο8,] 



. 

ΙΝΡΕΧΊΉῊ ἝΝ, 

Ι. ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΤΗῊῈ [ΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΤΈΧΤΟΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ 

ΟΕ ΤἸῊῈΒΕ ΝΕῊῪ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

171. ΙΝ ΕΧ ΤῸ ΤΗΕ [ΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗῊῈ ΒΕΒΡΕΟΤΙΨΥΕ ΒΟΟΚΒ 

ΟΕ ΤἸῊΡΒ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

111. ΙΝΌΕΧ ΤῸ Τ1ΒῈῈ ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΊΙΟΑΙ, [2181. 



-ατα -αππατ 



ΙΝΡΕΧ 1. 

ΙΝΡΕΧ ΤῸ ΤῊΞ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΕΧΤΤΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΙΒΜ ΟΕ 
ΤΗῈ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

Φ 

«ἄσοκντα, οτηρί ογοὰ ὉΥ ΕΠ ΑΙ σα, 338. Νοὶ 
Ἰουηὰ ἰπ (Π6 οἰάοδὲ ΜΒΒ,, 25. 

“«Αὐάϊδοπε, οςοτησηοη, 59. 
“«αΐεν οα τ δοτιβαοπλ ϑ'γτῖδο νογβίοι, 2384, 

Οὐ 16 ϑγτίδς ΑΡοσδῖγρϑο, 281. 
ΖΕ αρεῖως δὰ (6 ΖΕ ἰορίδηκ, 81. 
ΖΕ ιλιορὶο ἰδοβίταὶ]ο, 323, ΜΡ, ἀοϑογδοὰ ὈΥ 

Ἡοτμηο, 821. Μ55. υϑοὰ ὉΥ Ραίξ, 818. 
ποίεδ. ΝΟῪ Τοβίδηιθηϊ, ὅζο., ἢγβί ρα Ὀἰ ἰβῃοά, 
316. Μαχβίοῃ, 3156. Μογβίοῃ οὗ δῃᾷ οὗ 
8:1, Μαυκβ ὐοϑροὶ, 8320. ΟΙΒΙΟΣ, τσηΐβ- 
[ΔΚ65 ΟΥ̓ΤΟΠ ΟΣ, δζο., 319. 

“ΑΑὐείοα, ἸΘΑΙΟΠΒΥ οὗὨ τουϊδίου ἱπ, 342. ὙὍῈΘ 
τοίου ὙΟΣΟ [86 1,801 ὙΟΣΒΙΟῺΜ ὈορδΏ, 
250. 

Α͂ π Ιδίΐη ἰοχί, 94]. 
ἐπιδηίβ, ΠΟΘ ΏΘΓΑΙ, οὕ οορίθδ, 47. 
ΟἹ 1 δοδη ν. 7., 887, 

2. οοττθοῖβ Γδεϊῃ ςορίοδ, 34). ΜΒ, 
οοττοοίθα ὉΥ͂, 248. 

«Αἰάϊπε οἀϊίίου, 118. 
3 τοθαΒΟΗ͂ Ἰοδὰ το (86 ἀϊ δημίου 

«ΑἸεχαπατγίαλ Μβ, (ΆΑ), 153. 
«Αἰεχαπάγίαπ τοδὰϊηρβ οὔδῃ δάορίοἃ Ἀγ 

Βοῦο]Ζ, 101. Βοοοηβίοῃ, ΟἹ οβΌθ ἢ 8, 78. 
ΑἸ Ἰοῖϊοοβ ἰδ6 οἷα νυϊησ οὗἁ "Ὀοά. 
ἘΡὮγΩΣ, 166. 

ΑΙ τα οἀϊάου, 142. ἘοΙΛΑΓΚΒ οἡ Τ,ΔΟΣ- 
Ἰηδηη, 185. 341. ποίο, 186. ποίξ. 

ΑΑ] ον 8 οἀϊίίοη, 131. 
ΑἈριδτοδίαπ Οοἰιὶς ῥΔΙἱτ ρϑοϑίβ, 805, 806. 
ΑΑπιϊαϊπις, Οοἄοχ (1612), 2ὅ8. ὕβοὰ ὈΥ͂ 

Βίχίυβ Ὗ,, 351. 
“«πιπιοπίαπ Βοοιοηβ, 80. 
Απιριοπίαν νουβῖοι, 298. 

«ΑἈπεϊοοῦ, κασοοειοὰ 88 ἰὼ Ὁἶδοθ τ ΠΟΤ [6 
ἴοχὶ γγἃὰ8 οῃδηροά, 45 

“Δκϊοολείαπ οτοοὰ ἄσο ποὲ οοπίδίη 1 ϑοδη 
γ. ἢ., 365. 

Απδιοεν» Ῥοϊγρίοιι, Ῥεβαῖο ἴῃ, 260. 
«Δογὶεὲ ἰοττηϊπδιίοηβ ἱπ Νον Τοδίδιηοης 

ατοακ, 16. 
ΑΡροδίοῖϊε ἘδΙΒ ΟΣ, 382, 
ΑἈρρίϊσαξίοη οὗ το8ι}}5 οὗὨ ογϊεἰοΐβι, 589. 
Αἀγαδίο νοτοϊοηβ, 324. ὝΒθη τηδάος, 826. 
«Αγσοπίεια, (οάοχ (ΘΟ. 10), 80]. 
ΑἈγπιεπίαπ Μ58. τοὶ 1, δἰηϊσεὰ, 8132. Ὑὲ- 

βίοῃ, 809. 

ΨΟΙ. ΤΥ. 

“δρεμιαπὶ ΟἹ ἴδ Φογύβδ θη ϑγτίδς Τοιίοη- 
ΔΥΎ, 285. 

«Αἰδαπαεῖμδ, 885. 
«Αἰλεπα, ἸἰλοΓΆΣΥ Ῥγθ- ΟΠ ῃο6 οὗ 9. 
Αἰς ατοοκ, μοστωδῆθηςο οὗ, 9. [{8 τοϊδιίοη 

ἴο ἐδ σοπμλολου ἀἰαϊοςΐ, 10. 
“«ἰξποίδηιδ ἴῃ Νονν Τοϑίδιηοηὶ ΟὝὙοΚ, 18. 
Δυσίεκεὶο, Οοἄοχ (Ἐν, 197. 
«Αιυσίεποὶα, Οοὗοχ (Δι), 955. 
Αυσιιδίϊκε, 1 Φοη ν᾿ 7. πη κηονπ ἴο, 862, 

Ὁ Δογόϊωθ, ΟἹ ᾿ΘΔΙΟΌΒΥ οὐ σουϊβίοῃ, 242. 
Ου οἹὰ [,Δ11η γε ΥΒΊΟΏΒ, 984. 

«Ἀμιλοτίξε4, ον ραϊμοτοὰ, 400. 
Διιλοτίἐν, οτὶξὶμαὶ, ποὶ δβϑοιϑὰ ὉΥ͂ σαϊβίακοϑ 

οὗ ἙφΟΡΥ βίβ, 889, ΟΥἨ Βδεγρίαγο, ποῖ βοὲ 
8516 ὉΥ οὐ εἰοἶθπι, 889. 

ΑΑνπιοπ 8 τ] διίου οὗ Οοὰ. ΟἸδσχοσμδοηίδηπβ, 
19], 

Βενυυβιῖδ ἔγασταοθυῖ, 2304. 
Βαγδεγὶπὲ [γΑρτοαθῖδβ, 204. 
Βαγδετγὶπὶ τοδαϊηρβ, 112. 
Βαν- Ἠεδταια, οὐ ἴο ῬΒΪοχοηίδη Κγτίδο, 

274, 
Βαγπαδαε, 8958. 
Βαγτείϊ 6 Οοϊϊδίίοι οἵἨ Οοά, Μορπιξογιδησ8, 

215. Ἑαϊείοη οὗ Οοά, Τα] ποηβίβ, 181. 
Βαγεαϊδαὶ, Οοὗοχ, οσοηϊΐηβ Φομη Ὑἱὴϊῖ, 1.--- 

11., 282, 

Βαγεραϊϊδαιε οἰϊ68 αποίλεν γογβίοῃ οὗ σοΐη 
ΨΙΣ, 1.---11., 288. 

Βαγ(οἱοοοῖ 8 Οὐο!]δείου οὗ Οοἄοχ Ὑ δῦσδημ, 
161: 

Βαδηεμγίο γοζείοη, 998. 
Βαειῖϊ, 8385. 
Βαεϊίαπιε, Οοἄοχ (Β), 906. 
ἘΕΡ ΘΗΝ, Οοάοχ (Ε), 200θ.ἀ Οοάοχ (1), 

ΒιΠαοιδιθν Ῥγοίδοο ἴἰο (80 ΟἸοιηθηίίηθ 
ψυϊραῖο, 2951]. 

Βεπεαϊοίίπε ἰοχὶ οὗ ΥΟτ θ᾽ 8 γοσζβίοη, 958. 
Βεκρεῖδ ΑΡραγδίυβ Οτἰτἰσαβ, 129. ἘΜ Ιΐοη, 

128β8.(Ὀ Μαίηγοὰ ἱπάρστηοης Οἡ ἤδη! ]Ἕοβ 
οἰνεᾶ, 69. ῬΑγΑρταρἢ ἀϊνίδίομβ, 86. δ ς- 
[εδι8 δγϑίοπιϑ οὗ γϑοθῃβίοῃ, 67. 
Βεηπϑοπ ΟἹ 1 Φοδη νυ. 7., 386. 
Βεπιίΐεν Ῥτοοῦγεβ ἃ Οοϊϊαείοπ οἵ Οοὰ, Ψειὶ- 

ΟΒΏΏ8, 161. Ἐπιϊπιαὶθ οὗὁἨἉ ἴδ6 Ψαυραξρ, 
258, Ῥτοροδοὰ οἀϊίοη, 127. Ου {ἢ 
διχῦπο δηὰ ΟἸεπιθηιπο Ψαυϊραία, 962. 
[796 οἵ Ῥαῤγιϑεὶς ουϊάθῃςο, 840. 
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Βεπίϊεν (ἸΒοΣλΔ5) ἐχαπιηοθ (οά. Ῥ᾽ δξσδησβ, 
162 

Βεγπεοίείη᾽ 8 οἀϊοῃ οὗ Βί, Φομη᾿ 5 αοδρεὶ ἴῃ 
186 Ηδγοΐοδη ὥγσίδο, 376. Οη [δὲ ΡΒ !- 
Ἰοχοηΐβη Ξγτίδο, 274. 

εζα ἀφηΐεβ ἴΠ6 Ῥυτ Υ οὗ [86 Νοῦν Τοδίδ- 
ταοπὶ Οτοοῖ, 21. Οτιῖοαὶ τ86 οὗ Οοά. 
Βοζρ, 170. ἘΛΠίοηδ, 124. 

Βεχα, Οοἄοχ (0), 169. 
Βιγεΐ, οοἸἸδιίουδ οὗ, 181. ΟΟ]]αΐοθ Οοά, 

Ψ κα ἰσδηπ8, 162. 
ΒΙαποϊιὶπὲ 5 οἀϊτίοη οὗ Οοά, Βγχϊδη 38. ; 

οὗ (οά, Ἑοτο)υ]οηδία, 254. ; οὗὨ ψεγ- 
οΟἸ]οπδίθ, 237. ; οἵ Οοά, Μετγοπθηβῖβ, 9287, 

Βίαολιοοῖ! (ἴῃ Ῥαᾶσῖ), ἀοίοη 8 116 ῬυΓΥ οὗἁ 
Νον Τοβίαπηοθηϊ Οστοοκ, 22. 

Βοδδίοπεεε, Οοἀΐοοα (ΔΕ), 289, 240. 
Βοάλ᾽ε Ιϑῖ νογβίοη οὗ (86 ΖΕ μΐορὶς ἰαχί, 

817. 
Βοεγπενίαπιθ, Οοᾶοχ (α), 199. (Δι), 

241], 
Βοειεἐολογ᾽ 8 οαϊϊίοη οὗ [0 Αοίδ ἰὰ Μεορἢὶ- 

Ὡς, 292. 
οὶϊυΐπ᾽ 8 οχίζϑοίβ ἔγοτῃ (οά, ΕΡΒγϑτηὶ, 166. 
Βοπιδαδίιιδ Βοη 8 Εγϑδσαιδ οχίγαοίβ ΦΌΓΩ 

Οοά, γαί., 158. 
Βογεεῖ!ἰ, Οοάοχ (Ε),, 200. 
Βογσίαπιω, Οοάοχ (Τ), 180. 
Βοιστίησ (ϑῖ. 7.), οὰ 180 ΟὐΣΩρΡΙαἰοηϑίδῃ 

Μϑ558,, 121. 
Βεϑαίλιίηισο ποί ἐουηὰ ἰπ {π6 οἀοβὶ Μ55.,25. 
Βνεάεπλαπιρ (οοἸ]αῖ68 ἴῃ Αὐτηθηΐϊδῃ Νον 

ΤΓοδβίδιηθηϊ, 811. 
τεβοία Μ58. ([,Δἰη), 2338. 
Βγνοεοὶα ΜΆ. ἀπὰ 86 1{4]16 του 8:0, 286. 
Βιολαπαπ᾽ ε οἀϊτίοη (ἸΠοομΡ]οῖ6) οὗἩ 180 δ" 

Βιιϊῖο, 262. 
Βυσσοιδ' 9 ἀοίδηοο οὗ 1 ϑοδη ν. 7.,364. Οἡ 

1 Φοδη νυν. 7. (ἔτο σόοσκβ), 387. (το 
ὍΟΥΚΒ) 388. 

ἈῬυγλ' οἀϊιίοπ οὗἩἨ ΒΟΠρΟ]᾿ Β Δρραγδίῃιβ, 129, 
Βμέϊον οα 1 Φόοβη Υ. 7., 386. 
Βειίπιαππ δἰ 8 1,Δο τη ληη, 184. 
Βυ:απίϊπε βιδη ἀλτὰ, νγϑῦ ἴΒασο δὴν ἢ 96. 

Οεσανὺυ οἱ 1 δοδη νυ. 7., 385. 
Οαϊπεῖ οα 1 Φοδη τ. 7., 385. 
(απιρίαπυδ, Οοὗοχ (Δ), 202. 
Οαποηδ, Ἐπαβο 8π, 80. 
Οαπίαδτι σιοπιδὶν, Οοὗοχ (800 ΟὐἅοΣ Β628), 

169. 
Οαρὶιωϊαϊϊο Μαϊϊοδπα, 80. 
Οαγο, Οατάϊηδ)] ἀ6 ϑΨὲ., ἱπνοηΐβ 18 ΟΠδΡίοσα, 

84, 
Οανυϊίπιδ, Οοάσχ, 179. 
Οαγελμπὶ οὐϊοη, 824. 
Οὐαγνορλίϊαα ἀπὰ (116 Βαυθοσίπὶ σοβάϊηρβ, 

118. 
ἰοάογοιιβ ΟΟΤΩΡΑΓΤΟΒ ΦΟΓΟΙΊΘ᾽Β ΣΟΥΪΒΙΟῺ 

σα [06 οἷά [Δῆπ, 346. 
Οαεἰϊοἰίοπε᾽ 5 Οοἴὶς τοβοδγο 68, 804. 
Οεπίμτγυ, ἴουτίι, ἰγβηβίιοη ἰοχῖ, 44. 
ἡ ωρ 16 Ἶ8, ΡΌΡΠΒΗ68 ἴ0 ὙοΙοΣζίδη τοδᾶ- 

5. 1111]. 
Οδαδρει, ἰηϊθηοηδὶ, Βασὰν ἰοπηὰ, 6ὅ. 

]ηπποΣ 1.---- πέγοσμοίΐοη ἔο ἦέ 

Ολαρίεγε, ἀπεϊοαξ, 89. π [86 Αςἰδ δᾶ 
Ερίβιίεβ, 82.Ὅ. [1},τ|ὴ, ἱπιτοάπορὰ ζιΐο 
ατθοκ οορίοϑ, 8383. Μοάοσῃ, 84. 

Ολαγαοίεγιείϊο νατὶαῖιουΒ, 47. 
Ολαγαείεγι δος οὗ το ἢ Β Γοο δ οΏ5, 75. 
Ολαγαοίεγιεεϊσε οὗ Νοῦν Τοβίδιηοης ασθοκ, 

12. 
Ολαγνϊεπιασκε᾽6 ΒΙΌ]6, 247. Οδαδβεβ [δεη 

ΠΟΡΙ68 ἴο Ὀ6 οοστθοϊβα, 247. 
τοκιογδίοη οὔ σοδοχ ὨὈΌὈΙ ΘΙ 515, 

181, Οὗ Οοάεχ Ἐρδυβῆιν, 167. 
Οἰλγγυεδοείονι, 335. 
Οἴδετο οἹ ἴδα αἰ πιδῖου οὗ Οατοοκ, 11. 
Οἰϊαξίοπϑ 88 Ββουγοοβ οὗ Ογιοΐκη, 829. 
Οἴαγᾷε οα 1 Φοβδη ν. 7., 886. 
(Ἰατονποπίαπιε, Οοάοχ 8:. Μαίίδον), 

2388. (1Δῇῃ) οὗ δὲ. Ῥϑυὶ], 241. 
Οἰαεεὶ βοαίϊον οὗ ἀοςσυτηοπίδ, 66. Οἵ δίῃ 

ΠΟΡΊ68, 241]. 
Οἴεπιεης Απρὶϊοδητιβ οἡ 1 Φοδη ν. 7., 388. 
ΟἸεπιεηί οὗ Ἔοτηθ, 382. 
ΟἸἴοπιεηὶ οἵ ΑἸἹοχδηάσγία, 333... Ουπ Μοῖβ- 

ΡῬὮΓΑΒΟΒ, 39. 
Οἴενιεπὶ 11 οὐ οη οἵ τς Ὑὺ ΚΕΙῸ 451}. 
ΟἸεπιεπίϊπε δὰ δἰχίηθ Υ υἱρζαῖο, ἀ σεσιςςβ, 

56. 
ΟἸεγτιοηί ΜΆ. (Ὁ), 190. 
Οὐάες οὗ ἴμ6 Αοίδβ ργοσυχοᾶ Ὀγ ΤιϑοΒβοηἀοζέ, 

211. 
Οὐοάες ΑἸοχαπάγίησβ, (Α), 15. ἮΒαΠοΘ 

Ὀσορθῦ, 152. Τ)οβοσιροά, 158. Ο]16- 
ἴοΥΒ οὗ, 155. Ἑαϊοη οὗ, Ὁ οϊάο, 155. 
Ἐδοβίτῖ]ο οὗ, 157. 

Οὐάες Αταϊαϊϊηηβ (1,Δι1η), 353. ὕβαὰ ᾿Υ 
Βιχῖτιβ Υ., 25]. 

Οοάες Ατρθηΐοαβ, ἰδίομ ἔγοϊα Ῥσαρτις ἴο 
ϑιυοάρη, 301. Εουπὰ δϑραὶη ἰπ Ἠο]ϊἰδηά, 
801. ΟΡυτοδαβοὰ ἴὸῦ ϑὅ'ινυσοάοη, 80]. 
Οοπίθοηϊβ οὗ, 807. ϑροοίσηοη οἵ, 308. 

Ουάες Αὐρὶοηδβὶβ (Ε), 197. (μα), 255. 
Οὐάο5 Βαβι] οηβἷ8 (ΕἸ), 200. (1), 208. 
ΟὐράεΣ Ἐδϑβὶ ἴδηπβ (Β, 6ν.), 206. Ἑάιείοα 
ὉΡΑ πρανα 206. 

Οορα Βεκὸ (ΠΏ), 169. ΗἸδίΟΣΥ οὗ, 170. 
Τοβοσίριίϊοι οὗ, 170. Ἑαϊτοὰ ὉΥ ΕἸρΡΙΙηρ, 
170. Αρθ οὗ 171, Ἐδοβίσαιο οὗ, 176. 
Τ,Δὐη ἰοχὶ οἵ, 287. 

ΟοάεΣ Βοουηοσίδηυβ (6), 199. ῬαΡΠ δμοὰ 
Ὀγ Μαιδδὶ, 199. ([μδ[ϊπλ, 34]. 
ἐχ ΒΟΌΡΙ οη818 (1,Δ11η},, 339, 240. 

Οὐάος Βοτϑοὶὶὶ (Εν), 200. 
Οάες Βοτρίδηυβ (1), 180θ.0Ό. ἘπΠ|ιοὰ ὉΥῪ 

Ααἰογεὶ, 180. 
Οοάρ: Βτιχίδηυβ (1Διΐη), 238. 
Οὐάες Βτϊχίδθπαβ δηὰ {πὸ 1814 οὗ Απραθ- 
πο, 236. 

Οοάοα Οδηρίδηυ8 (Μ), 202. 
Οὐάεος ΟἸδτοταοηίδηυβ (Ὠ), 190. Τοβοσιοᾶ, 

190. ἩΗϊδβίοτγ, 191... Μυρβ]αῖθα ὉΥ ΑΥ- 
ΙΏΟη, 191. Μιεβδὶπρ ρμασΐ τοβίογσοα ὉΥ͂ 
Ιοτὰ Οχίογαᾶ, 192. Ἐκ οὰ Ὁγ ΤΊ ϑοΒοῦ- 
ἀοτί, 192. 

Οὐάδες ΟἸατοταοπίδηυβ (1.4) οὗ δὲ, Μαί- 
δον, 238. 

εν ΟἸδσοσαοῃίδητ ὑπ) οὗ δι. Ῥϑεὶ, 
4] 

Ξε τ. Ὁ ΔΑΛΑΒΗΝΟΝΝΕ 



ΖΤοχέμαϊ (Υἱξοΐθδηι 9 ἐλ6 οιο 7Ζεσέαηιοηί. 

Οὐοάεν ΟοἱΒ] πίδηυϑ (Η), 194. 
Οοάες ΟοἹθουπαβ (22), 212. 
(Δ), 237. 

ΟοάεςΣ ΟοΥθοϊοηβὶδ (1, ἰϊη), 240. 
Οὐάες (οιϊοπίδηυβ (9), 177. 
Οὐοάε; Ογρτὶυβ (ΕΚ), 201. 
Οοάες Ἰ)αὈἸ πο μβ818 τοβοσρία8 (Ζ), 180. 
γυης ἀἰδοογογθὰ ὈΥῪ Βαστοίί, 180. 
Ἑαϊοη οὗ, ΌΥ Βαττοῖῖ, 181. ΟΠαοπηῖςα) 
ΤΟΒΙΟΥΔΙΪΟη ΟΥ̓ ὙἸγορθ1168, 181. Ἐδο- 
δ'τη}16 οἵ (2), 182. 

ΟὐάεΣ ἘΞΠοσίδπιβ, ἔβοβίτη 6 οἵ, 220. 
Οὐάες ἘὨγατηὶ (0), 166.4 ἨἩΪδίου οὗ, 

1606. ΟὐΙ]ἸαοηΒ οὗ, 166. ΟἸοπιὶςα]ὶ τοὸ- 
Βίοσγαίίοη οὗ, 167. Ῥυθ)!οδιίοη ΕΥ̓ ΤΊῚ8- 
Ἑμθηάοτί, 167. ΟΥΤΟοίΟΙ οὗ 167. 1)6- 
βΒορίοη οὗ, 168. 

Οοάες ἙοτοΟ)]! 6 Π58ἷ8 (Ἰ,δἰΐη), 254. 
Οὐοιἶρχα Ἐπ] ἀΘηκ.8 (1,811η), 254. 
Οὐάες Οὐοὶ ΒΟΥ γίδηιϑ 4 (Ρ), 179. Ἑάϊοὰ 
ΌΥ Κηϊ6],179. ὙΤΠΒΟΠΘΉ ον ρχοροβοᾶ 
Θἀϊίοη, 179. ποίθ. Ἡϊβίοσυ οἵ ἴδ6 ρμὰ- 
᾿τηρϑοβί, 179. ποίδ. 

Οὐοάος περ μου γίδπυϑ Β΄ (0), 179. ἙΔΙτοὰ 
ὈγΥ Καηϊίίεϊ, 179. 

Οὐάδα Ἡδλιϊοϊδησβ, 5598, ἔδοβί το οὗ, 294. 
ΟὐάοςΣ Τ,δυάϊδηι8 (Ε), 187. ΤΠ βογθοά, 187. 

ΗϊἸβίοσυ, 187. Ἑδιϊοα ὉΥ Ηδρδτπο, 188. 
ἘΔοΒίτη116 οὗ, 189. (1,Δ1η), 240. 

Οοάεα 1,οἰςοβίσοπβ (69), 210. 
Οοάες Μοπδοοηςὶβ (Χ), 195. 
Οὐάες Μοριοτιίδιι8, 2138, Βαγγοῖ 8 60]- 

ἰδίου οἵ, 215. ΠΟ δὲπ᾽Β οο]]διΐοη οἵ, 
216. ἘΔΟΒΙΏ116 οὗὅὨ, 217. 

Οοάες Μοδβασδηβίϑ (Υ), 205. (δ, ΕΚ), 208. 
Οοάος Μαιϊποηβὶβ (ΗΕ), 205. 
Οὐάες Ναρίδητιβ (1), 202. 
Οοάρ» Νεδρο]ΐδπυβ8 Βορίαϑ, 2] 8. 
Οοάες Νιιτιοηβ18 (ΕΒ), 188... Νοιϊοδὰ ἈΥ͂ 

Ουτοίοη, 188. ΟὈἸ]αϊοα ὉΥ ΤΎορ6]168, 
188, Ῥγθραγθᾶ ἴῸσ ρυ]αξίοη, 184. 

Οὐάες ΟἰἱοὈΟὨ ΘΠ Β[8, 217. ΕΔΟΒΙΠλ119 οὗὨ 217. 
Οοάες: Ῥαϊδιϊηιδβ (1,81), 287. 
ΟοάεΣ Ῥαββιοποὶ (οσ Απρο] συ), Ο, Ζ, 205. 
Οὐάες Ῥυτρατοῦβ (Ν), 177. 118 οχί βίης 

Ῥοχιίοῃϑ, 177. ῬΟΡΠ 8η6α ὈΥ ΤΊΒΟδοπἀοτί, 
177, Ἐδοβίμι]ο οὗ 178. 

Οοάεχ Ἐδυϊδημβ, 218. 
Οοάες ἴᾳ8 (1, 194. Βαϊποὰ ὃγ Τί8- 

οδοηάοτί, 194. (18), 212. 
Οοάος ἈΒοαϊρογίδηυβ (δ), 239. 
Οὐάεν ϑϑηρἈ)] ηδβὶ8 (Δ), 196. ΤῈ] 1886 ὉΥ 

Βοιῦς, 196. 
Οὐοάδα ϑϑτι-  ΟΥΤα ἢ Θἢ 818 (Ε)). 193. 65. ]Ρ- 

ὕἴοη δηὰ ἃρθ, 193. Ηἰδίοσγ, 1938. ([δι1η) 
οὗ 50. Ῥδῃὶ], 24]. 

ΟοάεςΣ ϑ6146}}} 1. (6), 201. Π. (Ε), 201]. 
Οὐάος ΤΙΒΟμβοηἀογῆδπαβ χοβογρίυβ (11.), 

184. ἔν. (Ὁ), 203. ἰ{1. (ΔΛ), 208. 
Οοάες Τοϊοίδηυ8 (Δι η), 255. 
Οὐοάος Ὗ αἰϊοδμπβ (Β), 18. ἘΔΙΪΥ Κπογῃ, 

158.ἨὈ. Ἰοβουροά, 158. Τῦροὰᾶ ἔοσ {δ6 
Βοδη ΓΧΧ,, 161. ΟὈΙ]διϊοηΒ οὗ, 161. 
Ἐδοβίια δ οὗὅ, 165. 

Οὐοάες Ν' αἰϊοδπιιβ 5679 (38), 211. 354 (8), 
202. 

(88), 209. 

7δὅ 

Οὐοάος Μοποῖαϑ (209), 212. 
Οοάδς Ὑ οτος Ο]] ἢ βὶβ (1,010), 287, 
Οὐοάες Μοτγοηθῃβὶ8 (1διἰη),, 237. 
Οὐάος ΜΨιμἀΟ ΟΠ ΘηΒ8 (1,α01η}, 238. 
Οὐάϊοοβ Οοτροϑίθηβοβ (1,810), 238. 
Οὐοάϊοθα ὅὅ8:.- ΘΟ ΤΊΔΉΘΏΒ6Β (1Δ61), 238. 
Οοἰὐδίϊπ ἔτασταθηῖβ (Η), 194. βοδοῖία (Ε), 

ὅ 208. 
Οοἰδεγὲ ΜΆ. (1,Δἰη), 287. 
Οὐοἰδογείπμα, Οοᾶοχ (22), 212. (338), 209. 
Οοἰΐπαι, οἀλιίοη οὗ, 123. 
Οὐοἰϊαέϊοπα οἵ Βίτοι, 181. ΟΥ̓́ Μοὶ] ἀοημδνου, 

181, ΟΥ δβοϊνοῃοσ, 1456. Οὐ Τιβοβοη- 
ἀοτγῇ, 187. ΟΥ̓ ΤτΕρ6]165, 14]. 

Οὐοἰοδείαπβ 11. 15.,) ΠΟῪ τΙηϊβἰηἰογρσοίθα, 38. 
ποίο. 

Οὐοπιπιοπ δα ἰ]οη8, 59. 
Οὐριπιοπ ἀϊαϊοοῦ οὗ, ασοοκ, 10. Βαδβοὰ οἡ 
Αἴς ατοοκ, 10. 

Ουνιρατγαξῖυε οΥἸτὶοἾδπι, 148. 
Οοπιρίμίοηδίαπ οαἀϊτίοη, 119. ΜΡ5., 120. 

Νοία οχ 1 Φοδη νυ. 7., 360, ποέθβ.0. ΝΟΥ 
Ταοβίδιηρηίΐ, ἔδοβίτη 116 οὗ, 859. 

(ὐοπιρομπάς, πονν, ἰῃ Ν ον Τοδβίδπηοηί ατϑοῖ, 
14. 

Οὐηῆαίο τολάϊηρβ, 60. 
(οη)ϑοΐμγε, οΟΥἸτἰςΑ], 149. 
(ὐπείαπεϊποροί απ τοσθηβίοθ, Οὐ οΘθ 80} 8, 

74. 
Οὐηπδίαπίϊπορίο, σΟΡ68 οὗ [89 ΟΟΒΡ618 δϑηὶ 

ΦὈ ΠΟΥ, 48. 
Οὐηίϊπμοις την, 25. 

Οοπίγαοίίοπδ, πδυλὶ, 188. ποίΞ. Μιβίακοϑ 
ἔτοπμι, δά. 

Οὐρίϊε Ὑετβίοηβ, 287. 
Οὐγϑδεϊεπεὶ, Οοάοχ (Δι) οὗ 8:1, δ4πΊο8, 

240, 
Οὐγδὲν Μ58. (Ι,λ{1π}), 238. 
Οογτεοοίίομβ ὈΥ͂ ΘΟΡΥ ἰβῖ8, 62. 
Οὐγτεοίοτία, 348. 
ΟὐὈϑπια8 Ἰπἀϊοορ]θυδίο5 οὨ ἴμ6 Οδίἢ. ΕῬΡ. ἰῃ 

ΟΥΤΙΔΟ, 259. 
(οἰὐϊοπίαπια, Οοἄοχ (4), 177. 
Οὐ σαὶ σοτ͵οοίαχα, προ 1688 πα στα ϊβοιῖον- 

οὔϑ, 149. 

Ογικοαΐ Υυ168, 348. 
Οὐ οίδπι, ΔρΡΡ ἰσαιϊοη οὐὗὨ τηδλίοσδβ, 842. 

Ἀρρ]οδίδοι. οὗἁὨἨ χοβι]8, 889. ΟὐοἸηραγα- 
ἔνε, 148. Τοχίαα), ἀοβηοά, 1. Ηὸοῦ τηἷ8- 
ἈΡΡΙΘΒΟηἀοΩ͂, 283. ῬΓΟΙΙΤΪΠΔΤΥ͂ δι 168, 
4. 64] οδ]θοῖ οὗ 2. ϑουγορβ οὗ, 147. 

Οὐἱίο ΟδΔ Δ ΌσΙ κί 5818 οα 1 Φόδη ν. 7., 387. 
Ομγοοϊαιδ᾽5 εἀϊτὶοηΒ, 124. 
Ομγείοπίαπ ὥγτϊδς, 267. 
ΜΆ. , 267. 

Οἰμγεῖυσαο ἩΧησ, ὙΠΟη ἰπίχοάπορα, 25. 
ΜΒΆ5. οΥ̓́ροτΐδιοο, 207. 

ζργίαη, 836. βονῃ ποῖ ἴο οἱΐθ 1 Φοβη ν. 
7... 870. 

Ογυργῖις, σοάοχ (Κ), 901. 
Ουτεὶ οὗ ΑἸοχδηάσία, 335. 
γι αὰ τμ6 Β᾽ανοηῖς νουβίοῃ, 8326. 
μα Ἰλιοατὶβ βοηὰβ Οοὰ. ΑἸθχ. ἴο Επρ- 

ἰδηά, 152. 

Οοπίθοηϊβ οὗἨ [ἢ6 

οσ 2 



786 Ἱπᾶος ]1.--- Τεἰγοαἀμσοη ἕο ἐὴλε 

Πέκαευθ ἀεεῖτοβ ἴμο 1,Δεὲὲὶπ ἴὸ ὃ τουϊδοὰ, 1 Ἐγασπεμδ 8 οὐ 018, 117. Νοίοβ, πιϊβίδκοβ 

88 ἴο, 110. ποίε. βεργεβίθ [6 ἐμασρε οἵ 

1Δδιϊπϊδιηρ, 107. 
Ἐγρεπίαν Ατϑδϑὶς, 3234. 
Ἐπρενπίμε᾽ς πϑὲ οἵ 1 Φοδῃ ν. 7., 872. 
Ἐκεεδίαπ (ἰΔηοῦβ, 80. 
Ἑπκεεδίκε, 335. ϑεηάβ οορίεβ οἵ ἴδιο ΘΟΒρεἾ83 

το Οοπείδππορϊο, 48. Η]δ ἰεχί δοζοογάβ 

πῖἢ ΟτροπΒ, 43. 
Ἐκιλαϊΐμς εἸορίογβ δοοοηίδ, 33. Απὰ διϊ- 

ἙΒοΙ ΘΕ, 326. 
ἙἘυαπρεϊϊαγίωπι, 86. 
Ἐσχαπερίεε οἵ δρρ ἰοδοη οὗ οτἰ ἰοΐκαι, Μαΐ:. 

ἱ, 18---25., 345. Μαιεῖ. χῖῃτ. 22.--σΥ. 20., 

849. 
Ἑπσιώντγκαΐ ἴοττα οἵ εν Τοδιδελοηί, 24. 

Ἑπτπαλ διὰ 186 Αττηρηΐδη ἰσαπδίδιου, 510. 

243. 

ΤῬανυίάροπ οὐ 1 δοδη νυν. 7. 388. Ου 16 

Βγτίας ΑΡοοϑΐυρβο, 281. 
7ε Τιοι εὐϊάοι οὗ ἴῃς ϑγτίδοε ΑΡοεδίυρϑε, 

980. ῬΆΡΠΒΠ65 Φοδῃ τῇ. 1---1 1. ἴῃ 5.- 

τίδο, 282. 
Γε Ῥείϊο εἰϊεὰ ου Νεν Τοδίδπιθηξ ΓΌΤΤΩΒ, 

16. Οπ Οτοβῦδο᾿Β δβυβίεπι, 76. 

Τα Τεεραγῦπ, Ταιδη 8, 30. 40. 

Τιβηεμϊεα ἐκ ϑετίροισε, 898. Βειιονθὰ ὉΥ 

ΟΡ Υ 5ῖ8, 54. 68. 
Τριοπυείμε οἵ ΑἸεχαπάσια, 8335. Οὐ 1 Τῖμι. 

11:1, 16.. 339. 

Τριοπυεῖμ οἵ ΟΟΥ̓ ΙΒ πΟΙΟ68 [αἴθ τοδ ἸΏ 5, 

9 89. 
Τὶϊσίαίοκ οὗ νοτὰκ, τόρ, 830. 
Τριυϊδίοπα, δηςϊοηϊ, 80. 
ΠΤ ιυιοίονα οἵ ἴμο δαδ᾽εοῖδ δρθς δ! οοπδὶ- 

ἀοτοά, 6, 7. 
Τθοδδιὶκ' ε (οἰδέίοη οἵὗἩ σοάοεχ Μοπιοτ Δ ΠῈ8, 

ΦΊΘ. 

Τροτοιοεῃ οΟἸ]αῦο8 ἴμ6 Β᾽ανοηῖὶς Νὲν Τοδ- 

[διποπὲ, 327. 
Τοουπιεπία, οἰ ββὶ δοδίου οὗ, 66. 
Τοτίοια ἴὰ Νοῦν Τοδιδιηθηὶ Οτεεῖ, 18, 

Τρυδιἐκ να! πυρϑεϑὶ οἵ 8ι. Μδιέβον (Ζ)» 180. 

Ῥάσεικασα, ΖΕ ορὶς, 3893. ΟΥ̓́ οᾶεχ ΑἸεχ- 

δηᾶτίπηβ (4). 157. ΟΥ̓ σοάεχ αϊολπυδ 

(Β), 165. Οἵ σοάεχ Βεσϑ (Ὁ). 176. οἵ 

οάοχ Ὀυθποπεὶβ, (Ζ) 182. ΟΥ̓ (οὐεχ 

Ἐλποτίδημβ, 920ό. Οἵ Οοῦοχ 1δπἀΐδηπβ 

(Ε), 189ὅ. Οἱ Οοᾶοχ Μοηκίοτδημπα, 217. 

Οἵ Οοάοχ Ῥυτρυύτγεῖβ (Ν) 178. Οἵ Οοπι- 

Ῥ]αϊομείδη Νεν Τοδίβεηθῃΐ, 459. Ο 8 

ἙἘδνεδιάσσε, Οοᾶοχ, 319. Ἑαίλετθ, ἜΔΥΪῪ πδοὰ δ8 Ἂτῖτο8] δαι βου εἰοα, 

Ἑάἀεεθα, γῖαοθ οὗ [86 οτἱρίπ οὗ [π6 ῬεΒΒΙΟ 8940. Οτοοκ, 3380. Ισπογαπὶ οὗ] Φολῃ 

ϑγτίδς, 2359. ν. Ἴ., 864. Μοάο8 οὗ εἰϊδίοῃ, 5880. 

Ἑαϊΐεοκ οὗ ΑἸάπε, 118. ΟΥ̓ ΑἸογὰ, 142. Οὗ 

Αἴτοσ, 131. Οὐ Βεηρεὶ, 128. ΟΥ̓ (ο]}- 

πρραβ, 123. ΟΡ! αἰοηβίδη, 119. Οοτμη- 

(ΐαηβ, βέδῃογ Β, 137. ποίε. ΟΥἵὨἨ ἘῈΪ], 

125. ΟΥ̓ Οτοβδαςὶ (βγβι), 181. ΟἵἉ Μδοο, 

198. Οἵ Μεαεῖαὶ, 131. ΟὗὨ ΜΣΠη]|, 128. 

Ἑοπδηβ, ὅο., Φονγοῖ 8, 187. ποέσ. Ἐὸ- 

νοϊδιίίου, ΤΊ, ο 16 8᾽8, 139. ΟΥ̓ ΒΟΒΟΙ͂Σ, 182. 

ΟΥ Ὑτοροῖεδ (πὰ ἴμ6 ῥγεββ8), 141. Οἵ 
Ὕ)ε}16, 126. ΟΥ̓ Υ)ειοίείπ, 129. 

ΤἙαϊίονπε οἵ Βεζα, 124. ΟΥ̓ ΟἸτ Ιου, 124. 

Οἵ τὸ ΕἸτονῖγε, 124. ΟΥἁὨ Ἐγδδιητιβ, 117. 

(αϊδιίδηβ δπὰ ΕΡμοϑίδηβ, Ἐ]]]οοῦΒ, 144. 

Οἵ [δοβϑηη, 1834. Οἱ βίορβοῃδβ, 128. 
ΟΥ̓ Τὶ βομοηάοτί, 188. 

Ἐ 6 οἀπίοπ, 125. 
ῬΙδο. ςοἸδξίου οἵ σοᾶεχ Απιϊδεϊπαβ, 268. 

Ἑαάμε φατα Οτοοῖθ, 109. (860 αἷδὸ 46’ 

ἀεπάα.) 
Τανὰ οἀϊδ ἰδ Τμοθδῖο νογεΐομ, 296. 

Τότ, Ἔχῖοσηδὶ, οὗ Νὲν Ιεβίδσρεηΐ, 24, 

Γογπια, Νον, ἴῃ Νοὸν Ταδβίδπιθηϊ Θτοοκ, 18. 

Ἑογοὶ μἱἱοπεὶε, Οοὰοχ (1 Δεΐη), 254- ᾿ 
Τοεάιολ᾽ 5 εοττοοϊίοπ οἵ Ἠρ, 62. ποίξ.- 

Ῥρισιὰ οοῃΐατΥ, ἰγδηοιτίου ἰοχὶ, 44. 

Ῥτασπκεκί οἵ ἨΕΌΓΟΥΒ δὶ ΜΟΒΟΟΥ͂Γ 206. 

Ἐγναρηιεπία Οοἰδιϊπίληα (1), 194. Ῥανιρμοά 

ὉΥ͂ Μοπιίβαοου, 194. Ῥεγιδίπϑ (ἀδμ) 
255. 

Ἐγαρπιεκίε οἵ ἰαῦοσ υποῖδὶ ΜΗ. οἵ αοεροῖβ, 

Ἐσυρίϊαπ νοταίοῃβ, 387. ἘΑΥΙΥ͂ σι βίαποθ 204. 

οὗ, 988. Ῥεαρπιδκῖμπι Ἠδτὶοΐαπατα, 207. Ὀβεμνθοῖν 
ἐΐαπ υοσβίου, ἃ [ππτὰ, 398. ἰδῆυτα, 206. Ῥοϊάοαπαμι, 180. 

Εἰς οὨ δο οἷὰ 1,δἴΐη νοτίου, 230.  Ῥγαπελεν Ασδρῖς Οοάεχ, 826. 

πος. ΗΐΒ δοοογᾶδποο νει Ηαρ᾿ βγϑίδπι,  Εγαπλίβά ποῖ ἴδιο ἰδέρτιαψο οἵ Οοάδχ Ατ- 
δοηίουβ, 808. 

ἀβήρρελμν ἐρεῖς 1" Αδαια ἐρθῆ 815.
 

κἰἀεπδὶδ, εχ (δ, 354. 

Ἑμεωτο δυδ]αποῖῖτο ἴῃ ἐἴ6 ΝῈΝ Τεϑίαπιεπί, 
16. 

87. 
ΕΠ οοΙ 6 οἀϊτοηθ οὗὐἨ Οαἰδίίδηβ δπὰ Ἐρδο- 

βίδηβ, 144. 
ἙἸἰΪ;χευὶγ οὐ 018, 194. 
Ἐπήγη οἱ 1 ὅοδη, ν. 7. ([Ὦγϑθ γοσκ8), 385. 
Ε ῬΌΡΙΒμο6 ἔγαστοθηίβ οὐ 8 ἐλέγά 

σγρέϊδη νοσβίοη, 298. 
ἙἘρλταπὶ, Οοάοχ (Ὁ), 166. 
Ἐρλνετι διὰ Ηἷβ σσογκβ, 886. Ηΐ8 ἀουθιῆι] 

Οτεοῖκ πτόσκβ, 837. ποέθ. ΟἹ ϑυτίδς γοῦ- 

ΕΘ ΟΝ » ὙΠ 6Ὼ ΤΟἸ]οοίοα, 25. 
Εἰ μοίάνε, 86. 

Ομβκεαντε δυὰ 1.οδο᾽8 οὐϊῶοι οἵ ὧδ 

ΟΘοιμὶς τογβίου, 807. 
(αίαζετ ἀεηῖοθ ἰμ6 ρατὶ! οἵ ΝΟ ΤόθΑ" 

πηοπὶ Οτοακ, 22. . ἘΠ 

Θαυρεησίοἶ᾽α οἀϊώοι οἵ (ς Θοὔδίο ΟΡ 
908. 



7Ζ' εσίμαὶ ΟΥγβοΐϑτα 2} ἐλο νει 7Ζοπέαηιοηί, 

Οεονσίαη νοτβίοι, 8328. 
Αὐἰογσι᾿δ οἀϊίοη οὗ Οοάοχ Βοσγρίδηυβ, 180. 

ΕἙαϊδοη οὗ ΤἜθθαϊς 6ηϊ8,295, Ῥαῦὺ- 
116 }:68 ἔγαριηθηῖβ οὗ ἃ ἐλίγσγά Ἐξγρίίδῃ γοσ- 
βίο, 298. 

Οἰοιβ, 1 Φολη ν, 7. οὐ βίδα! 8 ταλυρίπδὶ 
ἴῃ Ζαΐίϊη, 862. 

Οοερεΐα, ςοἸ]οοιοἃ ἴπ 186 ἐπ οὗ Τταΐδη, 
26. Οὐοῃᾷιδαὰ ἴῃ ἐμοῖὶν σοδάϊηρϑβ ὉΥ͂ Θοργ- 
ἰβῖβ, 40. ΟὐΟρίεβ ὑσχοουγοα ἴοσ Οοπδίδηι- 
ΠΟΡΪΟ, 43. Μοβὶ δῃςίθοηὶ Μ88. οὗ 15]. 

Οοιλὶο γετεῖοη, 2399. ΤῊΘ ρῥασίδ οχίβδηϊ, 807. 
Ῥαπιρδβοβί, ἔβοβί πιο οἵὗὨ, 805. 

Οὐοἰλο, τμοἷγ αἰνίβίομθ δπὰ Ἰοοδιϊοηβ, 299. 
Οταοο- ζαϊηπὶ ((οάϊς68), ἰοχὶ οὗ, 118. 
Οὐαπιπιαν ἃ8 δθδβοϊίίηρ Ἰηϊογργοϊδιίου, 17. 
Οὐταπωυναίϊοαϊ ρας. ] Αγ [168 ΟΥΝ ον Τοβιδιηθας 

Οτοθοκ, 15. 
Οτεεᾷ, ἌἽμαγδοίοσίβιϊοϑ οὐ Νονν Τοβίδιηθηΐῖ, 

12. Οοτμπιοη ἀϊαδϊθοί, 10. ΕἸ 688 οὗὨ [ὉΣ 
[86 σοτηχηοη τογοϊδίίοῃ, 11. 

Οτεελ Ἰδηρσύδρο, ἀἰβιθίοη οὗ, 8. Ηον οἷς 
δοϊαα, 9. ΟΠιαγδοίοσίβιίςβ οἵ, 8. 

Οτεεη (ον. Τ.3.), ου. ϑφτδζωσηδὺ δ8 αϑθδοϊϊηρ 
ἱπιίοσρσοίδοη, 18, ποέθσ.. Ου ἴδ ατϑεῖς 
σοισηοι ἀἰαϊοςΐ, 10, 

Οὐεεηπεία᾽ 5 οἀϊκίοη, οὗὨἉ [86 Ῥοδμέίο, 362. 
Οτεσοτγίο5, [Β6 ἔτγο, 8385. 
Ἔτοῦνν πμαος Φ Γοση θ᾽ Β σουϊβίοῃ, 2346. 

σον ατρδίυσρτιβ, 385, 
(ὐτὶεεδαοΐ οὐ ἴῃ6 δηπτηογαίίοη οὗἁ {11168, 81. 
ΟΠ 1 Φοδη, ν. 7., 386. Μιβγοργοβθηϊοὰ ὉὈὉΥ͂ 
Νοσίοῃ, 70. ποέθ.0 Οἱ 1,διἰηϊδίης Μ58., 
116. Ορροβοᾶά ὉΥ Μριεμεῖ, 76.ἀ. Ηἱὶδβ 
ἙςΟἸ]οοίίοη οὗ τοδάϊηρβ ἔσοτα Οτίροῃ, 841]. 
ΕἸχϑὶ οἀϊοῃ, 181. ϑεςσοπὰ οἀϊξίοη, 182. 
ΗΪ8 Μοϊεϊοιηδία, 84. Ηἰ8 Ξὅγιαροϊα Οτὶ- 
(ἰςρ0, 182. Ηἰβ δγβίθμι ἀοβοσ θὰ ΟΥ̓ 6 
Ὑγοῖίο, 76. Ορροβοὰ ὉΥ 1ϑάτγοηςο, 88. 
ΗΪδβ ἔγβι {μβθοσίοϑ οἱ. σϑοθῃβίοῃβ, 71. 

Οὕγοββο δββοτῖβ ἴῃ6 ρυσὶγ οἵ ΝΟ Τοϑίδιηθηῖ 
Οτόοκ, 22. 

Οἰμέδὲογ᾽ 6 οἀϊϊίοη οὗὨἩἉ 180 Ῥοδβιῖϊο, 26]. 

ἩΣῈ5 ου 1 Φοβη ν. 7., 387. 
Ἠαγοίεαπ τουϊβίου οὐ [86 Ἰαίος ϑγτίας, 272. 
Ἠαγνοΐεξαπ ϑγτῖδς, οὐἰτῖοαὶ 86 οὗ, 277. 
Ἡατίεἰαπ ἰταρταοηΐ, 907. 
Ἡαγπιοην, Ταῖιϊδη᾽ 8, 80. 
Ἡδατγπε᾿ 5 οἀϊτοη οὗἨἩ Οοάοχ Ι,δΔυάίΐαπαβ, 188. 
ἩἨεδτναΐθηιδ, Ἰπδίδηςο8 οὗ, 19. 
Ἠεύγειο οοἸουτίηρ οὗ 1π6 ατεοκ οἵ τὴ 

ΤΧΧ,, 18. Οὗ εἢς Νὸν Τοδβίδιηθηξ, 18. 
Ἡδερεείρριις οὐἱ ϑγτίδς νϑγβίοῃ, 258. 
εἰπεῖ ἀδηΐθ8 1Π0 ΡῬΏΣΠΥ οὗ τ296 ΝΟ 
Τοβίδιηοπί ατϑοκ, 92, 

ἩΗεἰϊοπβεϊο, [.6 ἴοσῖὴ 88 ΒΡΡΙοὰ ἰο ΝΟΥ 
Ταβίδιηθηϊ ατθοκ, 21. 

Ἡεἰϊεηιιθεϊς ΟὙ οκ, τηΐβαβο οὗ 106 ἴοστα, 21. 
Ἡεπίεπίπα οαλι8 [μ6 Ὑαυ]ραῖο, 249, 
Ἡδενολίαη, τοοδηῃβίοῃ, 78. 
Ἡεχαρίαν ϑγτίας, ΟἹὰ Τοδβιδηηοηϊ, 278. 
Ἦδεν οἱ 1 ΨΦοδη ν. 7., 386. 
Ἡδϊείατγυ, 386. 
Ηἰ:ροίψεμο, 384, 
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Ἡἱἰδίονν, οαΥΐγ, οἵ ἴδο ἰοχὶ, 82ή. Οἵ ιδ9 
Ργϊηἰρα τοχῖ, 116. 

Ἠοβῆιαπ οἰνοὰ οἡ ἱπδρίγϑθζοη, 22. ποίδθ. 
Ἡονπες (Βονυ. Τ᾿ Η.) δοοοιὴΐς οἵ ΜδὶἘ 

Θοιμῖς ἀϊθοογογίθβ, 304. 
Ἤογπε (βου. Τ. Η.}) οὔ δὴ ΖΕ μορίς ΜΞ., 

821. Οπυ 1 Φοδη ν. 7., 8ὅ8. δ8.ᾳ. ἩΗΐ8 
1ἰδὲ οὗὁἨἩὁ ψοσΚΒ ὁ 1 Φοδῃ ν. 7., ϑ884. Οἡ 
Μαιυίηροὶ Β ῥσοοθάττγοϑ, 77. 

Ἡογ εἶεν 6 Ῥδυαρῆγαβο οὗ 1 Φοῆῃ νυ. 7., 374. 
Ἡοτί᾽ 5 οοἸ])διϊοη οὗ 4 1, Μ3., 255. 
ως ΟΧΒΙΑΪΠ68 δὰ ἀθϑοσίθεθ Οὐάοχ Υ͂ αἱϊ- 

οδηυ98, 162. ΗΪΒ τηϊβαυοίϊδιίοη οἵ δεγοτηθ 
οογτϑοῖθα, 78. ποίδθ. ἩΗΐδ8 γεοθῃβίοι βυϑίθῃι, 
78. : 

Ἡμυεὴε οα 1 Φοῆη ν. 7., 838). Οη [3δε- 
ΤΩΔΠ ΟἹ 1 9828 νγ΄. 7., 388. 

]Ἰονατισδ, 832. 
Ἰσπαίϊιδ ἴῃ 6 ΦΔοοῦϊο Ῥδίυδγοῖ, 260. 
ὑ πδοϊονω ἰῃ Νοὸνν Τοδίδεαθηὶ Οσθοκ, 16. 
7πδεγίϊοηδ, ΘΧ ΤΩ ΡΪ68 οἵ, δ. 
Τηιριγαίίοη διὰ οΥἰοἰςΐδηη, 8393. 
7ηϊοστγιίν, βυδίδη 4), οὗἠἨ Νο Τοδβιδιγθηὶ 

ῬοΟΟΚΘΒ, 402. 
Ϊηιεγρτγοίαϊοπ διὰ οΥἰ εἰ οἶβπι, 394, 
7ηαεγρισιοίίοη, βτϑὶ ἴγβοοβ οὗὅ, 26. [η Μ58. 

Ὑθοη ἐγοαυθηΐ, 29, Ὑ ΔΙ ΩΡ, 88 ἰὼ Φοβη 
ἱ, 8, 4., 25. 

7οπιοίϑηιβ 'ἰθ Νὸνν Τοβίδιαθης Οσβακ, 18, 
7]οία Ῥοβὶ ΟΥ βυδοτίυθὰ ποὺ ουπὰ ἰῃ 180 

οἸάοδβὲ Μ58,, 25. 5]. 
γεπαιω, 883. ΟὨ [Ἀ186 ἱπίογρσοί δ οηΒ, 39, 

Οη Μαζὶ ἱ. 18., ϑ8. Οἢ 8 γδζίουβ σϑδὰ- 
ἴηρ, 37. 

7γιοῖ 8 οἀὐϊτίοη οὗἨ Οὐἄοχ ὙογοΟ]]Θη 8, 237. 
7ιαοίδηι, 50. 
“ 7ιαία," τλρηϊοποά ὉΥ Απρτιϑίπο, 3284. 

ΝΝοι 186 οἱὰ 1,Δἰΐη γογβίοη, 2356. ΤῊΘ τὸ- 
Υ͵δβοὰ γογβίοῃ οὐ ὕΡΡῸΣ ΠΟΑΙῪ, 2835. 

Πιαϊίαπ τουϊβίοη οὗ 1,λτῖη, 241]. 
7]ηπίεγολαπσεδ οἵ γοῦγο]8, δ0. 

“)μεὰ οὗ Ἐλοδδα, δἷ5. ττὶτηρβ οοπίοπηδοα 
ψἢ (ἢο86 οὗ ΕΡδγθη, 837. Οπ ϑ'γτίδς 
ΨΟΓΒΙΟΏΒ, 259. 

«“7ανιε5, ΤΒοτηΔ5, ΒΘ] σὴ ῬΑραῖο, 256. 
«7εοαίομδν οἵ τογϊβίοη ἰη Αἰτίοα, 242. 
«7εγοπια τηϊδηποῖοα ὕγ Ηυρ, 78... Νοῖ [86 

ΔΌΪΠΟΥ οὗἨ ἰὴ6 “ Ῥτοίοριῃ ἴο ἴΠ6 Οἰδιὶ. 
ΕΡρ.,᾽ 872. Ου οἱἹὰ 1,Δ[ὴ υοσβίουβ, 235. 
ἙΟΥΙΒ68 [86 1,αἰΐη γοχβίοῃ, 44. ΤῸ 1)8- 
ΙηλΒ8 ΟἹ ΤοΥϊδίοη, 3244, ονϊβίοη οὗ 
1π0 Ι,αἰη, 243, ον βίου α811Κοὰ ἰὴ 
Αἴοα, 242. ον βίου ρυδάθδ!]ν ἰηΐτο- 
αἀπορᾷ ἰπίο 86,246. Βονϊδίοι στα} 
σογτιρίοά, 247. : 

«)εγμϑαΐεηι ϑγτῖδο 1, ΘΟ ΟΏΔΓΥ, ΒΟ το δ ηρ8 
ποίϊορα, 287. ϑγγίας υϑγβίοῃ, 284. 

«7οῆπ 1., γ. 7., 3δ5. 
«Ἰοπαΐ, ῥβαδββαρο ἴῃ, αἰϊογο ΒΥ Ψοσοῖηθ, 242. 
“)ομο2᾽8 οΟἸ]δτίοη οὗ ἴΠ6 ΜΘ5. οὗ 16 Ῥοβἢϊτο, 

264. 
«7οδορὴ διὰ 1π6 Αττηοηίδη ἰγϑηϑβ᾽ αἰίου, 8310, 
«7οισοί οὐ 1 Φοδι ν. 7., 386. 
«7οιοείί (Β.). οἀϊίοη οἵ Κοπιδη5, δτο,, 137. ποίε. 

860 8 
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«ὕμησε ἀθηΐοθ [06 ῬυγΥ οὗ Νοὸν Τοδίδεμοπὶ 
Οτοοῖΐκ, 22, 

«Ἰωηπίιδ᾽ε οαἰίοθ οὐὗὁἨ [86 αοιδμίς Οοερεῖβ, 
802. 

«7υδπ αγίνν, 833. 
«7ωγηδοῖϊ οὐ Ατδδὶς νϑγβίοῃβ, 825. 

ἈΚΥΥΝΕΚ ΟΣ 1. ϑοδη νυν. 7., 385. 
Τδέρον ἐκ εὐϊοπ οὗ Οοἄοχ Βοζο, 170. 
ἸΚηι οὶ οὐ 1 Φοϊιη ν. 7. (ἰγϑπβ]αῖθα), 387. 

Ηϊ5 εὐἀϊιοη οὗὨ δα Οοἀΐςεβ αποῖρμογογ- 
ἰΔηΐ, 179. ΟΥ̓ ἔγδρτωοηῖβ οὗἩ τς Αοιξδὶς 
ἘΡί8β:168, 808. 

Αγαείπδῖν οὐ ϑ᾽δυοηὶς τορίοῃβ, 326. ποίε. 
327, ποίε. 

Κιδίεγ᾽ 8 τορτὶης οὗ ΜΙ, 126. 

Τμσημαν Ν  οἀϊτίομδ, 1338. ΗΐΒ οὐγῇ οἷ αἱ πιβ 
δ ἐχρθοίδιίοηβ, 137. ΗΪ8 πιδ οὗ ρᾶ- 
ἰγῖβεῖ]ς δῖ ΠοΥ 68,841. ΗΠδ ϑ6 οὗ Οοάεχ 
Εν] 6 Π8.8, 254. 

1α Οὕοζε Ἵοοπιτθυῖίο8 Μορμΐς τοδάϊηρ 
ἴο Βοηροϊ, 294. 

Ταηπσιαρο οὗ ἰ6 Νονν Τοβίδιηθηϊ, 8. Οτὶ- 
δἰηδὶ, ποραὰ} ἰοὸ Ὀ6 Μ6ὸ2}} Κπονῃ ὮὈΥ 8 
οὐ ὶς, δ. 

Ζιαΐξίη ἐλαρίογα, Τ ὮδῺ ἰηἰτοἀποοὰᾶ ἰηΐο ατοεκ 
ΠΟΡΊο8, 38, 

]αϊζίη οορῖεε, οἸ 55: Ποδίίοη οἵὈ, 341. 
αἰ Ἑαίλογα, 386. 
1αξπ ΜῊ. οἵ ἴ6 οἷά νογβίοη, 237. 
1ιαξίη τογβίοπ, τονυϊβοὰ ὉΥ Φογομηθ, 44. 248. 

ΟἹ, ἙΠδγδοίοσιβίῖς8 οὗ, 232. (Ο] 4), οπε 
δηᾶ ποΐ ΙΏΒΏΥ, 238, Οτίρίπδίοθϑ ἴῃ Α ἔτσδ, 
230. 

Ζαιίη υογϑίομδ Ῥτὶου ἴο Ψογουηο, 330, 
1ιαἰπ τοογάς ἴῃ τἴλ6 Νονν Τοβίδιηθηΐ, 14. 
[αξϊπϊδίησ, οἴδατε οὗ, 107. 
1 αμάϊαπια, Οοάοχ (Ε), 187. (1), 340. 
Ζαμγόποα ΟΡῬΟΒ65 Οὐ οβοδο 8 βγϑίθμι, 88. 
]μεἰοπαγίοα, 36. 221. 
]εείοπαγν, 1,αἰῖῃ, εἰϊοα ὈὉῪ ΜΑΡΠΙοη, 255. 
μεε ου δὴ “Ἐπηϊορὶς ΜΆ., 821. Ἐοξοστοα ἴὸ 

δραϊπδὶ ΝΟΪΔη ΒΒ ἴδ ]56. ἈΒΒΟ ΓΙ ΟΉ8, 98, ποίο. 
ἩΪδ οαἀϊίοη οἵ [86 Ῥεβῃῖίο, 262. 

7,ε (.) οπ περ γδιίίοῃ χαοϊορα, 398, ποίε. 
εϊοεείεν' ΔΙ. (69.), 210. 
1ε6δοη8, Θος]οδἰαβίϊοαὶ, 86. 
Ϊειυδάεη δυὰ Βομαδ οἀϊιίοη οὗὨἨ [6 Ῥαβῃϊο, 

26]. 
Ζετϊιοοσγαρὴν οἵ ον Τοβίδιηοηι ασοοκ, 19, 

13. 
Ζενάρη 2... οὗ ἴη6 ϑγτίας ΑΡοσλῖγρβο, 280. 
1 ράογ᾿ 5 οἀϊτῖοη οὗ ἴ6 ΜοιρΒΠς Νοῦν Το8- 

ταπλοηῖ, 2983. 
Ζἰυγσίσαϊ ποῖθ8 ἰΓαηβίοττοα ἴο ἰοχῖ, 59. 
7οεδο διὰ Δ Ὀ6] θη 12᾽8 οαϊιίοη οὗ [Ὠ6 ΘΟ Ϊς 

γογβίου, 807. 
1ωτά 5 Ῥγαψοῦ, ἃ8 τοδὰ ὉΥ Οτίρεη, 56. 
Δωοσαϑ Βτιισεπβὶβ 6118 [Ὡ6 Ὑυϊκαίο, 249. 
“Ϊωαιοίαπ᾽ 5 τοοθηδίοῃ, 78. 
«αιοίξεν, 8386. 
1 γε οαἀϊτίοη οὔ 6 αοἴμὶς ΟΒΡ618, 302. 

7παοχ 1.--- Πιιγοαμποίίοη ἕο ἐδ 

ΔΜ ωοκπ᾽ς οἀλιίοη, 128. 
Μασράοπίαπ δωργεέμπιασν, αἰϊδπιβῖοθ οὗ ιδὁ 

Οὐσοοκ Ἰαπρτιάρσο ἐπσοῦρ, 10. 
Μαάάεη, δὶ Ἐ., ἨΪ8Ὸ δοοουης οὗ οὈἑδί πίη 

ΟΠδσϊοσηδρηο Β ΒΙ ας, 247. 
Μαὶ ἀἄϊβοογεσβ Οοιδίς ἈΠ τ ρδοβδῖβ, 804. 

Οὐ ἴδὸ ἰδβίοσγυ οὗ [6 Οοάοχ Οδγοϊίπης, 
179. ποίβ. Ου “ ϑρεσουυπι,, 240. Ηϊ 
οἀϊίοη οὗ σοάοχ ΟἸδγοπηοηΐδπαβ (1461) 
οὗ δι. Μαδίδμοεν, 338. Ηἰβ ργερδσγοὰ οἀϊ- 
τίου οὗ Οοάοχ Ν᾽ διίοδηπβ, 168. 

Μᾶαπιωροτιρίε, 1,Διῖπ, οὗ 186 οἷά νοσβίουῃ, 387. 
ΜΒ... τηοδὲ δηοεΐοης οὗ [6 (ο5ρε15, 15]. 

Νοιδῶοῃ οὗ, 151. ῬαΙτρκοβῖ, 152. 
Δαγοίοπ, ἃ οοτταρίεῦ οὗ [86 ΝῪονγ Τεδὶα- 

τηθηΐ, 838. 
Μαγσὶίπ, τοδάϊησβ ἷἱπ, ἰσδηβίοστεα ἰο ἰσοχί, 

δ7 
Ματγίαπα δηὰἃ 16 Μο]οΣίδη τοδαϊηρα, 111. 

Οπ Αγϑδὶς υογείοῃ, 325. ποίξ. 
Μαγεἢὴ οὐ ϑιορβοη δ β΄ απὰ Οοάοχ βεζς, 

174, Οη 1 4οδη ν. 7.,ὄ ϑὲ7ὴ. Οχυ (δ Υὲ- 
Ἰοχίδη γοδάϊηρβ, 112. 

Μᾶατγομαὶ ἀπὰ ἴῃς Μοιυρδίες ον Τερία- 
πιοηΐ, 389, 

Μαγεαπαν᾽ 6 οὐλιίίοι οὗ Οοαϊςοο5 ΟΟγθε! ΘΏ868, 
238. 240. 

ΜΗαγεπ οπ 1 Φοδη ν. 7. (γα σογκβ), 385. 
)}Μαδοπιαπ᾿ 8 οἀϊίοη οὗ ἴ[6 αοἰδῖς γοχείοῃ, 

908. 
Μαϊετίαἶε ἴον οτὶ εἰοΐϑτη, ΔρΡ]Ἰοδίΐου οὗ, 342. 
ΜΜαιιδαὶ οχ Οοἄ. Βοσζα, 172. ποίδβ. ΟΡρροϑεβ 

ΟΥ̓ ϑθδοῦ, 76. Ηἰβ οὐἀϊίοη, 131. Ηϊ6 
οἀϊίοῃ οὗἩ Οοάοχ Βοογπογίβδημβ, 199. 

Μεαπίποε, ποῦν, οὐ σογὰβ ἱπ Νοὸνν Τοδίδ- 
τηθηΐ α,τοοκ, 18. 15. 

Μεπιρλίδο νοτίου, 987. 
Μεποίοσία, 86. 
Μεπίαϊ ργεγεγιιϑιεα [(ῸΥ ἃ οΥἸΕἸς, 4. 
Μοεγοαίον σορὶο8 Ῥασὺ οὗ ἴμ6 ἀοιδὶς ἱεδσχί, 

90]. 
ΔΜεγορίμδ Ἰαη 8 ἴῃ ΖΕ ορίδ, 315. 
ἡΜΜΗειαρ΄γαδε, 839. 
Μεᾶαειλοάίϊμδ κῃ [Π6 5΄Ιανοηῖς γουβίοῃ, 396. 
ΜιΙολαοί (Φ. Η.) ἀοηΐοθβ 186 Ῥαγγ οἵ 
Νὸν Τοβῖ. ατοοκ, 22. 

Μιελαεῖϊα οἸ ΒΞ: 668. νασγίοιιβ γοδαϊηρβ, 6]. 
Ου 1 Φοδη ν. 7., 3723. Ου 1 Δοδη ν. 7. 
386. Οη 1Π6 Ῥοβῃϊίο, 365. Ηἰ8 σοσϑ σίου 
βγϑίδιῃ, 77. ᾿ 

Αἤϊτοο ἙςοἸ]αῖοβ Οοὗσοχ ν᾽ δισδηπβ, 16]. 
“Μιάαϊείοπ (ΒΡ.) οχ. Οοάοχ Βοζα, 178. Οα 

1 Φοἢη νυ. 7., 377. 386. 
Μ|ιρτγοῦ διὰ τς Αὐτηοηίδῃ ἰσγαηϑβίαϊίοη, 8309. 
ἈΠ. οαἰτίοη, 125. ὕδε οἵ ραϊτίβιὶς ον 

ἄσῃοο, 340. ἴ786 οὗ γοΓβίοηβ, 229. 
Μὲ Απηοίαξίοπεβ, ὅς. (οὴ 1 ΦόΒη ν. 7.) 

384. 
Μιπραγεϊὶ οαϊϊ8 Ῥογίίοηβ οὔ 180 ὙΒοθαὶς 

γογβίοῃ, 295, 296. 
Μ|ϑιεά ἰοχὶ ἀοδοτιροὰ ὈὉῪ τ οβθδο, 74. 
Μαεο- Οοιδλῖς, 800. 
"Μοϊαεπλαισον, οοἸ]αἰϊοῃΒ οἵὗὅ, 131. ΗΙΪ58 τοὸ- 

Ῥοσγί οὐ ἴδο Οοιηρ] οπείδῃ ΜΚ... 120. 
ΜΜοπασεηδα, (οᾶοχ (Χ), 195. 
Μοκίύνονι Μ8.., 218. 
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Μογαὶ ζεεἰΐπσ, Ῥοτνοσιοᾶ, οὔὐ 1 ΟΠ ΔΠΝ ΝΒ 
ΟΘΏΒΟΓΙΒ, 136. 

)ΜΗοτναὶ ργετεφμίβιίοβ ἴΟΥ ἃ οὐἹεἰς, 4. 
Μογέλοη ποῖῖοο8 (6 Οοίδῃὶς νογβίοη, 830]. 
ΛΜοδοοισ Γτασταρηῖ, 204. Εταρστηοπὶ οὗ Ηο- 

Ὀγονγβ, 206. 
Δοθοβ Ασἰείαιϑ διὰ 186 ῬΒΠοχοπίδη ϑυτίδο, 

267. 
Μορες ΟΠογοπεπβὶς αὰ ἴῃ Αὐτηθηΐδη ἴγϑηβ- 

Ἰδιίῖοῃ, 310. 
Δοϑες οἵ πεδλνθι “ὃς ὅν πὸ, δὲ 
Μορφιοπεῖα, Οοᾶοχ (7, 208. (ὦ, Κ), 206. 
ΜΗηίον οἀϊϊα ΤὨοραὶς ἐγαρτηθηίβ, 295. ῬῸΡ- 

᾿Ιβῆεθ ἔγαρτηθηΐὶβ οὗ 8 ἰἠϊγά Ἐργρίίδῃ 
ψογβίοῃ, 298. 

Μωυσαϊδε φτοΐβββοἃ οἀϊώοῃ οὗ Οοά. γ᾽ αἱ! - 
ΟΒΉΏ8, 1683. 

ἈΔΙιμιπεπβὶο, Οοᾶοχ (ΒΕ), 205. 

νιν υσα, Οοὔοχ (Ὁ), 202. 
ἸΝεαπάεν οἡ 16 β᾽΄ΙΑανοῃ δῃβ, ὅζο., 326. ποέξ. 
Νεαροϊἑαπ ἔτασταθηΐῖ, 204. 
ΤΝεαροϊϊαπια, Οοάδχ Βδρίαβ, 218. 
νειν Τεβιδπιθηῦ ατσροκ, ομαγϑοίοσιβιῖοβ οὗ, 

12. 
ἸΝειοίοπ, ϑῖτ 1588, οἡ ΟὈπΠρ] θη Βίαπ ἰοχί 

οὗ 1 Φοδηῃ ν. 7. 3859. Ου 1 Δοδῃ νυ. 7.) 
8385, ῬδΓΔΡΉΓΑΒΟ ΟΥἹ Φοδη Υ, 7., 376. 

Νιισίαη ΜΆ. (ΕΒ), 1838. Ῥαϊηρβοβὶ ἴταρ- 
Τ ΘΠηΙ8, 184. 

ἸΝοΐαπ ου 1 Φοδη νυ. 7., 3886. Οχ δ ατοοκ 
Μυϊραῖθ, 92. Ἐαΐβα δοουβαίίοῃβ οὗ ΕἘπ- 
Βοθία 8, 98. ποθ. δροθ ἴοι οὗὨ σα] ΠΏ 168 
αραϊηϑὶ Οτίρϑη, 98. ποίε,., ὐποθδγ 86 
ΠΟΙ] ΘΟΙΌΓΟΒ, 983. ποίε. 

ἸΝονίοπ᾽ 5 τα ϊβγορσοβομίδίίου οὗ ΟἸὙΙΟΒΌΔΟΙ, 
78. ποίεο. 

ἸΝοίαίοπ οὗ Μ5Ν., 15]. 

ΟΧΜΊΒ5ΙΟΝ5, ΘΧΆΤΙΩΡΪ6Β οὗ, 60. 
Ορίαξϊυε, ταῦ ἴῃ Νον Τοβίδιηθηϊ Οτθοκ, 16. 
Οτάεν οἵ νοτάβ, 52. 
Οτίρφοη, 384. Οοίδιοιβ οἵ, 42.ὄ 132. Οη 

186 τοδαϊηρθ ἱπ ἴΠ6 [γ᾽ ῬγδΥΟΥ, δθ. 
Ἐδοδηδβίοι ὉΥ͂, ἱπδρίπηοά ὈΥ͂ Ηρ, 78. 80. 
838. Ουη δα δβίδἴα οὗ [860 ατοοκ ἰοχί, 4]. 

Οτπιο ΟἹ 1 Φοΐῃ ν. 7. 388. Οβίσο- οἱἣβ, 
299, Οἰϊοδοπίδπαβ, Οοάρχ, 217. 

Ουρεη᾽ξ αἰῖδοϊκ οὐ  δἰίοῃ, 125. ποίδ. 
Ουρτά, Ἑδυὶ οἵ, τοβϑβίουθβθ [86 στη ἰϑδίηρ Ῥατσί 

οἔὗἔἩ Οοά. ΟἸαγοτηοηΐβημβ, 192. 
Οχΐεε οὐ 1 Φοδη νυ. ἢ.. 386, 887. ΟἹ ὰδΣ 
Μ85. ρῥγχεΐεστοα ὈΥ Φοσοιηθ, 44. 

Ῥασποκμιῦβ, ταῖοβ οὗ, 388. 
ΤῬΡασπίπιιβ ΤῊΔΚ6 8 Ὑογ80 αἰν: 5] Οη8, 84. 
Ῥαϊαξπε Μ5. (1,Δεἴη), 337. 
Ῥαϊεδίϊπίαπ τοσρηβίοῃ οὗ Ηρ, 84. 
Ῥαϊίπιρεοεδί ΜΆ8., 152. 
Ῥαΐπιον ϑειιὰβ ΜΘ. οὗἨ ἴμ6 Ἰδίοσ ϑγγίδο ἴῸ 

ΕτΟΡΘ, 271]. 
ΤῬΡαπιρλιίμα, ὯῸ τοσρηβίοῃ δβογι δε ἴο, 86. 

ΘΕ ΒΟΙΩΟΙΥ, 27. 
Ῥαργτγια, Ἐσγρίίαη, 24. 
Ῥαγαφγαρὴδ, ΒοΠ ΡΟ} 8, 35. 

159 

Ῥαγαϊεῖ Ῥαββθρεβ αἰἑοσθὰ ὈΥ Θορυ βίθ, δά. 
ῬΡαγὲβ ἰταστηθηῖ, 204. ΜΆ. (18), 212. Ῥο- 

Ἰγχίοῖῖ Αταρίο, 824. 
ῬΡαβεοϊοπεὶ, Οοἄοχ (6, 4), 205. 
Ῥαωϊ, 8 ϑγτίδς ἰγδῃβιδῖοσ, 273. 
Ῥεοιϊατιοα οἵὔὐ Νεὸν Τοβίδιαθης Οὔὑθοκ 
ΔΓ ἤΌΤα [Π6 δι] 6οίδ, 20, 

Ῥεγβὶς (ἀοΒΡ6158, 328. 
εγιμδίπα Ἐτασταθηῖδ (1Δ 1), 355. 
Ῥεεβλιίο, ϑγτίδο νοσβίου, 2358... Αἀαιοη8 ἴο, 

278. ΟὐΥολὶ 80 τηδᾶθ οὗἔ 264. ΕἸγϑί 
Κηόντῃ ἴῃ ΕΌΣΟΡο, 259. 

Ῥίον οὗ ΑἸοχδηάσία, 8385. 
Ῥίροδθη δββοτῖβ [868 Ρυσ οὗ Νον Τοβίδ- 

τηοηῦ Οτοοκ, 92, 
ῬΡλαγεζ οχ 1 Φοδη νυ. 7., 8386. 
Ῥλεϊοίοσν, 3895. Οοῃποοίοα τὰ ἘΠΘΟΪΟΩΥ, 

28. οοἱδίνθ 88 ἴο 186 ομδγβοίοσ οὗ ΝΟΥ 
Τοβίδπηοηΐ ατϑοῖ, 238. ἴ"86 οὗ, 88 ΔΡΡΙϊοὰ 
ἴο 186 Νονν Τοδίδιηθηῖΐ, 1ὅ. 

Ῥλιϊοχεπιβ, 270. 
ῬΆγαϑεοίοσν οὗ ἴλ 9 ατοοῖς ΝΟΥ Τεδβίδσηθηῦ, 

18 
Ῥίαι8 ςοἸ]]δἴοηβ οὗ ΖΕ ιορίς Μϑ5., 317. 

Ἑάϊίοη οὗἩὨ [80 ΖΕ ΒΙορὶς Νὸν Τοθίδιηθηῦ, 
817. Οπ βοὴ ΖΕ ορὶς ΜΗ8., 319. 

οοοοῖε᾽ 5 οἀϊίοη οὗ ϑγτίδο Οδίῃ, Ερρ., 278. 
Νοιῖίοθ οὗ ἐδο Ἰαΐον ὅγσγίδο, 271. 

Ῥοίγοαν», 882. 
οίνοαγ» διὰ τ86 Ἰδαίου ϑ'γτίδς, 270. 
Ῥοίψσίοεε (Ὑ αἰνοιι 8) Ῥογβίς, 8328. 
ῬΡογδοπ οπὶ 1 Φοβδη γ΄. 7., 8386. 
Ῥογίεγ οὐ 1 Φοβδη νυ. 7., 388. 
οτίζοηα οὗ ἴ0 ατοὸκ Νεον Τοβίδιηρηϊ, 

ΘΑΙ]Ποδὺ ῥὑχίηϊοὰ, 117. 
ῬΡοδδίπιω διὰ [0 ΒΑΓΌΘΙΙ ΤΟδ ἸΏ ρΈ, 112. 
Ῥοδίεἶϊ αἰὰβ ἴ10 οἀϊμπίοι οὗ [86 Ῥεβδιο ΝΟΥ 

Τοδίδιμθηί, 260. 
Ῥρναπχαροδίοϊος, 86. 
Ῥκνεγεφιι δείε8 ἴῸΥ 8. ΟΥ̓ Εἰς, 4, ὅ. 
Ῥγευοβί 5 οοἸ]αιῖοη οὗ Ρ]αῖ 8 ΖΕ ορὶς ἰοχὶ, 

918. 
Ῥριποΐρίε5 οὗἉ οτἰυἰοΐβπι, 848. 
Ῥγιπιοα τοχῖ, ἈϊΒίοΟΥΥ οὗ, 116. 
Ῥγορασαπάα οἀϊϊϊοη οὗἩ [86 ῬοΒΒΙο, 26]. 
Ῥαωποίμαξιοη ἴῃ Μ585., 29. Νοὶῖ δυϊῃογιδιϊνο, 

29. 
Ρισιβίο, τοοὰδ οὗ δυρυταθηϊδίίομ, 28. 
Ῥαμγιῳ οἵ Νὸν Τοβιλπιθηῦ ατροκ δϑβοσίϑα Ὁγ 

Η. ϑίδρβθοηβ, 22. ῬΡίοομοϑῃ, 3ῶ2. ΟὝὕσοββθϑ, 
22. ΒΙΔΟΚΎΤΘΙΙ (1π Ῥατῦ), 22. 

Ρυγιίν οὗ Νὸν Τοδβίδιηθης ατοϑοῖς ἀδηϊοὰ ὮΥ͂ 
ψ4]16, 21. ΒεζΖα, 21. δυηρο, 22. Ηοΐη- 
Β'ι8, 22. Οὐἰδίδκοσ, 22. Φ. Η, Μ|ΠΟΒ 4615, 
22. 

Ῥωγράγειο, Οοάοχ (Υ͂), 177. 

ΦυοΤΑΤΊΟΝ5 δηἃ ΟΥ̓ οἾβη, 8397. 
ποίαξίοπϑ ΘΧἈΙ δ ηρ [86 δβίαῖθ οὗὨ ἴδ ἰοχὶ, 

40. 

Ἰέάνιανυς, Οοάοχ, 218. 
εοααΐηφοα, Βαυθογίηὶ, 112. Οοπῆδίο, 60. 

ΟΥΣ ΦΔοῆη νυ. 7.. 358. δϑροτδάϊς, 64. 
Ματχίοιιβ, 48. Ὑο]οζίδη, 11]. 
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Ἰβεοεηδίοπ, ἰΔ6 ἴοται δορὰ ὈΥ ΘΟ ]ογ, 70. 
ἈἈεοεηδίοπ-νϑίεπι οὗ Ηπρ, 78. ΟΥ̓ ΜΊςἢ 8611, 

77. ΟΥ̓ Νοΐδῃη, 92. Οὐ ὅῇοϊσ, 94. 
Ἰοοσηϑδίομϑ, αἰβοῦβϑίουβ ΟἹ ἰδίϑυ. (Ποοσίθ8, 

88. ΟὐΥίοβρβο! Β ἢγβι ἱμβοοσίοϑ, 7]. Μοσα 
τραϊυγοὰ {ποουθβ, 75. δα 8 οὐὗἨ ἀΪ8- 
Οὔ58101η8 οὔ, 104, ϑυρροδίοα ὈΥ̓͂ ΒοΏρΟΙ, 
67. 

ξεοεηΐ ἰοχῖ, 46. 
ἈἈεσίμο, Οοἄοχ (1), 194. 
οίαίίοπ οὗ Μ88. Ἄχ οά, 106. 
Ἰειεϊσ᾽ 8 οἀϊτίοη οὗἩ Οοά. ὅ'8δηρβ]οηβὶβ, 196. 
Ἰευϊδεα Ἱ,Αἴΐῃ οοΟρίο8, 241]. 
ἸἈΚεουϊδίοπδ ΘΑΥΪΥ ἀϊδβουββοά, 85. 
εδιιΐία οὗ οτἰτἰοἶδαη, δρρ  οδίῖου οὗ, 8389. 

ΟΥ̓ ἀἰβοτιββίοῃβ ΟἹ ΣϑΟΘΒί ΟΉ8, 104. 
ευεϊαίίον, Ττο61165᾽ 8 οἀϊοῃ, 1839. 
Πευϊβίοη οὗ ἴῃ9 1,διὶη ΌΥ Φοότοιῃο, 243. 
Ἰοιδ5, οἰτοὰ οη 1, Δο Ἰοπασῖθδ, 221. ποίσ.Ό Οὐ 

διαγοιὶο Μ58., 827. ποίδ. 
Ἡλεοαϊρεγίαπια, Οοάοχ (1μδιίη), 289. 
ΑΑἰάϊεν οὐ ἴ80 ϑ'υσίδο Ὑδυβίοῃϑ, 276. 

Ἰδίοσ ϑγγίδο, 27]. 
ἰσιολ᾽ 8 ΤΟΣΤΑΪ ΟΪΟΖΎ, 108. 
Ἀιδυ 5 οοἸ]διίου οὗ (0 Αττηθηΐδη Νὸν Τ168- 

ἰϑηθηΐ, 812. 
Ἰδαϊψον οἱ ἴῃ6 τυ πηρβ οὗ ἘΡΆγοι, 8387. 
ἸΝοῖϊδ, πο οορίθβ οὗ [180 Νονν Τοβιδιηθηΐ ἴῃ 

τδὲ ἔοσηι, 28. 
οπιαπ Ατδὶς, 824. 
οπιε, ργουδίθηοο οὗ ατοοῖκ ἴῃ, 11. 
ϊοπιϊδὴ ὙΘΥΒΊΟΙΒ οὗὁὨ ϑδοσὶρίυσο, [δ] δ θοὰ, 890. 

ποίε. 

Απὰ 

,ϑ.ΒΑΤΙΒΑ 5 Θαἰτίου οὗ Οοὗοχ ΟΟΙΡογπα8, 
87. 

ϑαλίαϊο γοτβίοῃ, 2985. 
ϑι, Οεγηιαΐη Μ858, (δι), 9388. 
ϑαπσαϊίεπδὶδ, Οοάοχ (Δ), 196. 
ϑαη- Αεγπιαπεηδὶθ, Οοάοχ (Ε), 198. 1διΐη 

οἔὗ δι. Ῥδυϊ, 24]. 
ϑολαα" ἐς οἀϊτίοι οὗ [80 Ῥοβμῖο, 261. 
ϑολοὶξ οὐ δὴ Αγδαῦίς νοσβίοῃ, 826. Οὐ 

1 Φοῆῃ νυ. 7., 3388. Ἑαάϊίου, 182. Ἐδ- 
ΤΑ 68, ΒρΡΘΟοΪπΘὴ8 οὗ, 100... ΘΟΘΏΒΙΟΣ 
δγβίθπι, 94. ϑγϑβίοιῃ οοῃπδι ἀγα, 95. 

ϑολισαγίζε᾽ α, οἀϊίοη οὗ ἴδ09 ΜοιρὨ τς αο86- 
Ρ618, 290. 

ϑογίυεπεν ἀσχαϊηβὲ [Π6 (ΘΒ ΠΟΩΥ οὗὨ ὙΘΥΒΙΟΏΒ, 
226. Ου 1,Δυσοηοο Β Εἰχϑιρϊπδιίοη, 91]. 
Ου ΝοϊδηιΙηααίγγ, 938. Οὐ “ Ὗ ἰδοιδῃ Β 
Οὐοπ]θοίυγο," 282. ποίδΊι Οπ β΄. 0128 ΒΥ8- 
ἴοτα, 102. ποίθ6. “ ΟὐΟἸ]αϊοη᾽ οἰϊοα, 102. 
ΟὐοἸἸδίϊοπΒ, 145. 

ϑ'εοίίοπδ, ΑἸητηοηΐδῃ, 80, 
ϑεοίαοἰϊὲ ].. Οοὰοχ (6), 201. 
ϑεϊαοἰϊὶ 11., Οοάοχ (Η),, 201. 
ϑϑηνΐορ οὐ 1 Φοδη νυ. 7., 385. Οἱ 1,δΔιϊη18- 

ἴῃς Μ88., 114. Οη Τϑοθῃβίοῃβ, 70. 
ϑεριίμασίπί, ἩΘΟΌΓΣΘΥῪ ΤσΟΙουτίς οὗὨ 118 ατϑοκ, 

18 

ϑερωϊυεια᾽ 9 Ἰοῖῖοῦ ἴο ΕΓΆΒΙΙΙΒ (666 8150 ἴῃ 
«Δάάοηάδ), 108. 

δόμοι οἢ 1 ΦοΒη ν. 7., 385. 
Θιονίία, ΟδΌτοὶ, οἀδ {μ6 Ῥοβμίίο, 260. 

πος 1.---.-7ηγοαμοέζοπ ἰο ἐδε 

ϑίπαϊξο ἔγδοτοθηίβ, 205. 
ϑιχείπε δὰ ΟἸοιηθοῖΐμα Ὑαϊζαῖο, ἀἰθοσ- 

ΘῃσΕαβ, 256. ᾿ 
ϑισίμε Κ΄. δυο 868 λα αυϊραῖο, 250. Ηϊ8 

οἀὐϊίοη οὗἩ [δὲ Ὑυϊραῖο, 250. 
ϑἰαυοπὶς οἀϊτίοτβ, 82). ΜΒ85,, 927. 

δίοῃ, 8326. 
ϑἴοδε οὐ 1 Φοδη νυ. 7., 885. 
ϑιαϊδγολε οὐ 1 Φοδη ν. 7., 8385. 
ϑημιδ οα 1 Φοόδη νυν. 7. (το σοῦ), 8385. 
ϑοιγσος οὗ ἴῃ ΕἸΓΑΒΙΐδη οἀ ἸοΏΒ, 122. 
ϑοιγοεβ οὗ ἰαχῖυδ]ὶ οσιεἰοίδτη, 147. 
“δρεοσιίμηι," 289. 
ϑριγίέ ἴο Ὀ6 ομοσιβμθὰ ᾿ῃ οΥὐἰεἰς 8] εἰπά 168, 6. 
ϑρογαάϊὶς τοδάϊηρμϑ, 64. 
ϑιαηπίον' ς οἀϊτίου οὗἨ ΟοΥ 18:8, 187, ποίδ. 
ϑιερλεπδς οἀϊίοηβ, 128. β΄ δῃὰ Ουᾶοχ 

ΒοΖβο, 178, 174. 
ϑίορλεπς (Η.) δββοτίβ ἴ6 ῬυσΥ οὗ Νου 

Τοβίαιθηΐς σοὶ, 32. [Ιπἰγοάσοοθδ Ὑ Γ86 
ἀϊν:β: ΟΏ8, 84. 

ϑίοερλεηβ (Β.) οὐ 186 Μαυϊχαίο, 249. 
ὉΣΊῺΒ ἴα τη ΥῈ ὙΘΙΒΟΒ, 834. 

ϑειολοπιοίσῳ, 26. ΟΥ̓Δ. αο8ρ618, 29. 8ὅρ6- 
αἰχάθ 8 οὗὅ, 28. 

ϑεϊεγπλιοίηι 8 οἀϊίίοη οὗἩ [π6 αοἰμίο αοδροῖδ, 
302. 

Ψψοτ- 

ΘΊΟΥΤ ΟἹ ΑΥ̓ΔΌΪΟ ὙΟΥΒΊΟΉΒ, 824. 
ϑμὀ)ιποίίυς βαΐυγο ἰὰ ἴδ6 Νὲν Ταβίδπιοηῖ, 

16. 
ϑειδείϊἐμίίοηδ, 52. 
ϑυπατατία, 86. 
ϑυγίας γογβίοῃβ, 358. ἴῃ ἴ86 βοοοπὰ ᾿θη- 

ἴυγγ, 258, ΜΒ55. οὗ [6 Ῥεδβμῖῖο, 264. 
Ουγοιϊουιίδη, 267. ῬΒΙΠΟΧοΩΐΪδη ΨΟΓΒΙΟΏ, 
267. Μογδίοη οὗ ἴ6 ΑΡΟΟΆΙΥΡδα, 280. 
ΟΥ̓ σδιὰ. Ἐρρ., 378. Οὗἁ ϑοβὴ υἱῖ!. 1-- 
11.,, 282. 

ϑυγο- (λαίααϊς ποτὰβ ἴῃ ἴδ6 Νὸνν Τοδὶδ- 
Στηρηῖ, 14. 

ϑυγο- Ηἰεγοδοϊγταϊίαπ σοτδῖοι, 284. 
ϑυζυσία βυχαεοδιοὰ ὮΥ Βεηρεὶ, 67. 

74111Ν᾽5 λα Τοδβαγοη, 80. 40. 
Τεγηιϊποίοσῃ οὗ Νεν ᾿Τεβίαπιοοῖ ἀγροῖς, 20. 
Τετιμ απ, 3386. μι οτη ποῖ ἴο οἶϊο 1 Φομη 

Υ. ἢ., 370. 
Τεσί, φατὶν Ὠἰδίοτγ οὗ 87. Μιχοά, ἀοεοτιθεὰ 
ΌΥ Αγ οβθθοῖ, 74. Ἐδοραῖ,46. Ττδηδὶ- 
ἰίου, 44, 45. (Ρυηπίοα) δἰδβίοσυ οὗ, 116. 
Οὗ Νεν Τοεβίδιηθηςξ ἴῃ ἰδ ΟΧΊΘΓΠΔΙ ΌΓΙΩ, 
34, 

Ταχίμαϊ οτἰτοίδτη ἀοδηρὰᾶ, 1. 
σμοσιδμοὰ ἰὼ Ἐπρίδηά, 7. 

᾽,}47. 
Τεχίμε Ἰλοοορία8, 124. 
Τῆλοδαϊῖο νοτβίου, 29. 
Τλεοάοτγε οὗ Μορδυοδβιῖῖδ, 335. 
Τλεοάροτεί, 385. 
ΠΕ οοηπῃροίοα 1 ἰσὰθ ΡὨΣΟΪΟΦΥ, 38. 
Τλεορλιίμα, ἀοίμις Ὀίϑδορ, 8300. 
Τλεοογίοα οὗ ΤΟΟΘΠΒΙΟΏΒ, ἰΔιΟΓ, 88. 
Τλοπιαβ οὗ δῖα), ΤΟΥΒῈΣ οὗἨ [πὸ ᾿δίον 

ϑγσίδς, 272. 
Τλοπιϑοα (Ὁ γ. 4.) οὐ ἴ6 Οομρὶυἰδηβίδῃ 

Μ55., 121. 

Ἐπ ΣῪ 
δοῦγοος οὗ, 

--....-.-. 



Τεσέμαϊ Οὐ οΐφηι οΥ ἐλο ει Τοείαηιθη . 

Τιρολοπάον  ἸΛΟΟΥΤΘΟΓΪΥ οἷΐοεβ ἃ ποῖθ ἕγοχῃ 
Οοάοχ Αὐρίοηδβίβ, 198. ποίξ. Ἠϊδ8 Οοᾶοχ 
οὔ δα ΑοἰΒ,211. ΟοἸ]]αϊίοηβ, 1357. Ἐλ᾿:- 
ἘΙΟΠΒ, 138. ; ΟΥἿ,, 194. ; οὗ Οοὗοχ Ατιϊ8- 
ἴυδ, 254. ; οὗ Οοὰοχ ΟἸδγοϊῃμοηίδηθβ, 
192.; οὗ Οοάοχ ΕΡὨγϑτηὶ, 167.; οὗ Οοάοχ 
ῬαἸδίίηυ, 287. ; οὐ Οοᾶοχ Ρυσρυτοθαβ, ] 77.; 
οὗ ὈΠΘΩΌΔΟΝ δηὰ Ηδσ]οίδη ἔγαρταθηίβ, 207. 
ΗΪΒ ἔγαρτηθηῖβ, 204. ΑΙ τηρδεδὶ ἔγαρ- 
το (11.), 184.; ἀοδογι δοὰ ὈῪ Βῖπι, 184. ; 
ῬΌΙΙβοαἃ ὉΥ ἰπι, 186. 

Τιδολοπάογβαπιε ἱν., Οοάοχ (Γ), 208. ; 111., 
Οοάεχ (Δ), 208. 

Τιεβ ΟΥὁ ἴΑΤΘοΥ βοοϊΐομβ, 81. ὙΠΟΙ͂Σ οπῦ- 
ΤΩΘΓΆ[ΙΟΏ ΘΧρ]δὶποᾶ, 81. 

Τοϊείαπια, Οοᾶοχ (1,Δι1}), 255. 
Ττγαπείξοπ ἰοχὶ, 44. 
Τταυὲ οὐ 1 Ψολῃ νυ. 7., 386. 
7Ζτενιείἐνιι8᾽8 οἀϊίίοῃ οὗἨ [6 Ῥεδαϊίο ΝΟΥ 

Τοβίδιηθηῖΐ, 260. 
Ττεσοίϊο8᾽ ες οοἸἸ]διΐομα, 141. Οὐῖοδὶ ῥυῖη- 

ΟἾΡΙ6β, 140. ἘπΙοΣ (π ἴπ6 Ῥχγϑδδ), 14]. 
Ἑαϊίοη οὗ Εογαϊδιίοη, 1398. ΕΧδιΐηδ- 
ἴοι οὗ ρμαἰτίβίϊο οἰϊδίίομα, 841. 

Ττεπί, ΟΟμΠΟΙ οὗ, σϑποηΐβο [80 Ὑυϊμϑίο, 
249, 

Τειπιίν Οοἴΐεσο, Οαπιδγίσε, Ἰαϊη ΜΆ. ἴῃ, 
258. 

Ττοοσί 5 οἀϊοῃ οὗἩ [0 Ῥοδβὶῖο, 260. 
ΤΏΤΠΕΓ ΟἹ ΝΟΪΔΠ Ἐ Ιπαπΐτγ, 98. 
Τυγίοπ ΟὨ 1 Φοδη ν. 7. (6180 ΒΥ θνγ78), 887. 
Τισεῖ δ᾽ 8 ΔΏΒΜΤΟΣ ἴο Μδοο, 128. 

ΟΣΓΕΝ ΒΑΟΗΙ ΑΝ, Εταρσταθηζθσα, 906. 
σιίρλέας, ἀοἰμίς ὑτϑμβ]δῖοσ, 800. 
ζὐποϊαὶ τὶτῖηρ οΟΥἩἨΉμ6 οἰάοδὲὶ Μ58., 25. 
ζητγευϊδεα τοχὶ οὗ Ηυζ, 80. 
πρπε ται οἀϊοῃ οὗ Οοάοχ Αγροηύθαβ, 808. 
δοαη᾿ 8 ΑἸΓΟΓΘΙΪΟἢ8 οὗἩ [16 Αττηθηίΐδῃ τοχῖ, 
818. Ηἰ οἀϊίου οὗ (06 Αττηθηΐδῃ γογ- 
βίου, 311. 

ζϑελεγς ϑδγτίας ΜΆ. Ἰοβί, 2384. 

Ῥάσσα ( δυγθητ.8) ἀθηΐθ8 [0 ῬυΓΥ οὗ 
Νὸν Τοβίδιηοπε ὕτοοκ, 2]. 

Ῥαϊίωγεῖ 8 τἸαχὶ οἵ ΦετοπιθΒ γογβίου, 268. 
Ῥαϊἰοεἰϊενεὶα, Οοάοχ, 248. Οπο ΜΒ., ᾳυοίοὰ 

85 ἴἴγοο, 2348. ποίε. 
Ῥαγιαϊίοηδ οἵ ἴλ6 (τὰ οοπίθτγ, 42, 
Ῥαγίοιια τεοαάίησα, 48. ΑΒ οἰδβδίβοὰ ἘγῪ 

ἹΜΊΟΒΔΕ]18, 61, Εχϑσρ]98 οὗ ϑαυυδίϊιι- 
ἴοηϑ, δῶ. ΗΟῊῪ ογὶ χίπαίίηρ, 48. 11}1π8- 
ἰγαῖθα ἔγτοσῃ ΤΥΡΟΘΥΒΡὮΥ, 49. 

Ῥαϊίσαη ΜΆ... δοοιίοηϑ οὗ, 80. 
ἰωχῳ ἔτϑρταοηί οὗ ΟὐάοΣ Ῥαγρυγοιῦθ [Γ], 

177. 
Ῥαΐέίσαπ Μ8. (Β,, 158. 
Ῥαΐίοαπ Μ5. δ19. (88), 211. 
ῬΝαΐσαπ ΜΒ. (8), 202. 
Ῥεϊοεξίαη τοδαϊηρβ, 111]. 
Ῥεπείμδ, Οοᾶοχ (209), 212. 
Ῥοεγοοίὶ ΜΆ. (1,Δπ), 237. 
Ρεγοπα ΜΆ, (Ἰδη), 287. 
Ῥενδα αἰνὶβίοῃβ ἔβοὶ Ἰἰαο σοΐίθσομοο, 85. [π- 
ἡαγίουϑ ΟΥ ποί, 85. 
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Ῥέγϑεβ, ὨΟῪ ἰεἰτοάἀποορά, 84.. 
Ῥεγδίομϑ, δηοϊοηῖ, 2256. ΟΥ̓ σδὶ τι80 οὗ 228. 
ΑΒ ΪΏ68868 οὗ ὑ1π6 δίδίο οὗ [}0 ἰοχί, 40, 
ΤοδσηοΩΥ οὗ, 225. 

Ῥείι 7ίαϊα, 334. 
Ῥιιοιογίπμε, 288. 
Ῥίοηπα ἰταρταθηῖθ οὗ Οοάοχ Ῥαυγρυζοι [Ν], 

177. 
ῬΡίεμπα ΜΆ. ([,μΔ1) 2338. 
Μιοί. Οοἱλε, 399. 
Ῥοισεῖο, Ἰπ οΥΟμδηρ 68 οὗ, 50. 
Ῥαμίραίε, Ἰιαἴλη, ἃ8 δἀορίοά, 249θ.0Ὠ. Αϑ 8 

ΒΟΌΓΟΘ οἵ οΥἰτἰοίθτη, 258. Οὐ ΟἸοθη Ὑ1Π,, 
251, Οὗ Βιχίαβ Ν., 360, Δμπὰ Οἰά 1,Δἴη, 
ΣΩΌΓΙΔΙ σοϊδίίοη, 2560. 

ῬΤΑΣΤΟΝ᾽ 5 ΑΥ̓ΘΌΪς, 824, ΟΥΕἾσΔΙ] δρραγδίτιβ, 
124. Ῥοϊγρ)οῖϊ, Ῥοβαῖο ἱπ, 3261. ΒΘΡΙΥ 
ἴο Ονοῃ, 125. ποΐδ. 

ῬΡοἰϊε᾽ 9 οἀἰϊτίοη, 1326. 
Ῥγεγάεη, αοιμὶος ΜΆ. οαῃὰ δὲ, 801]. 
ῬΡοεεβίοοίξ οἡ. 16 οἱὰ 1,δἴῖη γοσβίου, 8381]. 
ῬΡεδίεγη τοοθηῃδίοῃ, τί οϑ δ ἢ Β, 74. 
Ῥγειοιοίπ οὐ ἸΤιδιϊηϊδὶη Μ5Ά8., 114. Ου 
Το οὨ δ σῖθϑ, 322, Ηἱδ8 οοΟἸ]]δείοη οὗ Οοὗοχ 
ἘΡΒγρὶ, 166. ΗΪΐβ οοἸἸδείοη οὗἉ [06 Ἰαῖοῦ 
ϑγτίδο, 276. Ηἰβ οἀϊξίου, 129. 

Ῥγλοίοο᾽ 8 Ῥογδὶς, 328. 
Ῥ͵λιδίοη᾽ ς πδὸ οἵ Οοάοχ Βοζα, 172. ποίξ. 
ῬἩγλέιδυ"ε διίδοκ οὐ Μ|1}, 126. 
Ῥλὲϊε᾿ 4 οαὐϊοη οὗὨ [86 Ἰαῖοσ ϑιγτίας, 276. 
Ἡσιολείλαιια οὐ 6 Ῥοδ ΐΐο, 965. 
Ἡγιαάπιαπείαδ ες οαϊτίοη οὗἨ ἴῃ0 Ῥοδβμῖίο ΝΟ 

Τοβίδλσαθηϊξ, 260. 
Ῥγελύιθ᾽5 οἀϊίου οὗ [6 ΜοιαρὨϊς ΝΟΥ 

Τοδίδιηθηϊ, 360. 
ἩΡίπον εἰϊοά, οὐ ΝΟΥ Ταδιίδιαθηὶ Ἱ,οχῖοος 

ΦΥΆΡΕΥ, 15. Οὐ 88 αἰδοίην 
ἰηνοσργοίδιίοη, 18. 7υοί-ποί. Οη ἴδ6 
ῬΟΒΒΣο, 265. 
εάν, ουἱ ἴ16 Ὑτῖηρδ οὗἨ ΕΡΏγοηι, 237. 
Οχ [86 [Ια] δῃ τουϊβίοη, 236. - Οἡ Ασδδὶς 
ΨΟΙΒΙΟΏΒ, 825. ποίο. Ου 1 Ψοδηῃ ν. 7., 388. 
Ου 186 οἱὰ 1,Δἰἰῃ νοσβίου, 231]. Ουοῖοὰ 
ΟἹ {δπ0 οἷά ΙΔ Δὲ γοσβίου, 3932. Οπ 186 
Ῥοδβῖῖο, 2659. Οπ “ ρϑουϊυτι," 240, Ὦ-- 
ἔδῃοο οὗ 1 ΦόΒῃ ν΄. 7., 368. 

Ῥροΐϊάε οαὶϊιβ Οοἄσχ Α]Ἰαχδηάσχίηπα, 1556. ΟἹ 
Τμδιϊπϊδίηρ ΜΗΒ., 116. Οπ ἸΤδοραὶς 
τοδάϊηρθ, 295, Οὐ 1 ἸΤΐΩ, 111, 16. ἰῃ 
Οοάοχ ΑἸΙἸοχδηάσημβ, 156. 

Ῥροϊάεαπιεπι, Εταρστηοηΐθτ, 180. 
Ῥροϊάε᾽ οο]]θοιίου οὗ ΤΏΘΡΑΙς ἐγαρτηΘΏ(8, 296. 
Ῥϑοζξεηδικεἰ ΜΒΆ8, ΓΡ δηὰ ΟἽ], 179. 
Ῥργιεπσ, ΘΟ μπουβ, 2ὅ. 
Ἰρτίεπο πιαίεγίαί, οτἱσίὶηαϊ, 84. 

Χκν 4144, 370. 
“ΣΧ ύποπεδ δρὰ Ὠἷ8 οὐἰίοι, 119. 

Ζεομονσ ἴδοβίταῖο οὗὐἨ Οοάοσ Ὑδίοδηυδ, 
16. 

Ζοεσα ΡῈ] 15868 ἔγδατηθηίδ οὗἉ ἃ ἐλιγὰ ἘσγΡ- 
εἶδ νογβίοη, 298. Ηἱἰβ οδίδίοραθ οὗ (86 
Βογαίδη ΜΗ8Β,, 297. 



ΙΝΘΕΧΊΙ. 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΤῊΕ ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊ ΒΕΒΡΕΟΤΙΤΕ ΒΟΟΚἕ ΟΕ 
ΤῊ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΤ, 

ΑΟΥΘ ΟΥ ΥὯὲῈ ΑἸΡΟΒΤΊΕ5, 46. ΤῊ6 οὗ, 476. 
Αὐἰδοῦ οὗ, 477. Οαπι ίπθηθ88 δηὰ δὰ- 
Ἐποητἰ ἐγ οὗ, 477. ΟΡ ͵]οοῖβ. οὗἩ [86 ὈΟΟΚ, 
478. )αἴθβ οὗ 479. Απδὶγβὶβ οὗ, 480. 
Ναχταῖϊνο οὗ, 482. 

Αἰοχαπάον, ασαοῖεα, οα Μασ δῃὰ 1κο, 446. 
Αἰονά οὰ δοδη χχὶ., 465. Οἡ (86 Ορροβϑεσβ 

οὗ 80. δομπ᾿Β οβρεὶ, 464. 

ΒΕΝΘΟΝ οἱ ῬἘΪ]οτοΙ, 562. 

ΟΝΟΝΙΟΘΑΙ, ΒΟΟΙΒ, Ὡᾶσὴθ δηἃ πυσροῦ, 407. 
Οαιλοῖϊα Ἐρίδι165, 5688. 
Οετιπίλμα, ἀοοίγη68 οὗ, 470. 
ΟἈροποίοσῃ οἵ ἴμ6 ΕΡί8:168, 511. 
ΟἸἰαδεὶ οαίίοπ οὗ ὈοΟΚΒ, 404. 
Οὐοἱοδείαπ ΟἾΟΥΟἢ, ὉΥ ποιὰ ἑουηᾶοά, 541. 
Οὐἱοβείαηϑ, 541. Οὀοκϑίοη οὗ, δὅ42. ὅδορο 

οὗ, 5648. ΑἸΔΙγ818 οὗ, ὅ43.0. Οὐππθοοη 
ψἢ ΕΡΒΟΒίΔηΒ, 544. 

Οοτίπιλ, ὃι. Ῥϑυ 8 υἱβι(8 ἴο, 629. 
Οὐυτίπίλίαπ ΟἾΌτΟΙ, 521. 
Οὐονὶπιλέαπβ 1.. 521. Οσοβδίοῃ οὗ, 5822. Απᾶ- 

]γε15 οἵ, δ238. Οδημίηθη088 οἵὗὅ, 525. 
Οὐνὶπιλίαπα 11., 527. ὝΈΠΟΣΟ τυ θη, 527. 

ϑοορε οὗ δ28. ΑΔ γβἷ8 οὗ, δ28. 
Οὐοτὶπιλίαηϑ, 18 ΔΏΥ ΟΡΙΒ116 ἴο (Βϑτὶ ἰοβί ἢ 

δ28. ὶ 
Οὐείο, ΟἸΥ δε ΔΗ ἴῃ, δ58. 

ΤΟΟΟΤΆΙΝΑΣ ΒοΟΚΒ, 404. 
Τ)οοιγἵποδ τυρὶ ἴῃ [ἢ ἘΡΙ5[168, 507. 

ἙἘΞΘΚΕΈΛΜΑΝΝ, ΟἹ Βου͵ΓςΩ68 οὗἨ 568, 658. 
Εἰοδδοτη, ΟἹ βουσοοβ οὗ 65Ρ6]8, 646. 
Ἑρλεδβίανιϑ, 534(ἅ. Αὐἱβογθιιῖρ, δ8ὅδ6. Τὸ 

ΨΠοπὶ δἀάτγοβδβοά, 585. ΑἸἼΔΙγΒΙ8 οὗ, 5938. 
Οοππηροοιϊίοη νῖτἢ ΟΟἸ]οβδβίβηβ, δ44. 

Ἐρίβέϊεθ, ἀροβίο!ῖςαὶ, ἰῃ ρθπεγαὶ, δ06. ΟἸτο- 
ΠΟΪΟΡῪ Οὗ 511. Ὁ: ου]εῖο8 οὗ, 512. 

Ἑυαηρεί!ειβ, ἀῤδῖστι οὗ, 408. Νοῖ οορίοσΒ 
οπα οὗ δποίδοσ, 642. 

Ευΐάεπος, στουπᾶβ οὗ, ἀπομβδηροᾶ, 408. 

(ὐἰλτάτιαν ΟΒυσοΉ, 531]. 
Οαἰαίίαη5, 5380. δία οἵὗἁ, δ80.(. ἀεπαϊπο- 

Π658, 531. ΑπδΙγβὶ8 οὗ, ὅ82. 

Οἰοδοῖεγ, οὐ ΒουΤοΟΘΒ οὗ αοΒροῖα, 658. 
Οἰεῖσ, οα Τκο ἱ. 2., 448. ποίδ. Οη Βουϊοοδ 

οἵ ἀο8ε]8, 660. 
Οορρεῖ, (ἃς Ὑοτὰ, 407. 
Οοερεῖ4, βουτοῦβ οὗἁ, 641. ὙΤῈΥ ἔουτ, 408. 

ὙνΏοη δηᾶ ψ Πόσα τυύὺοἰτίθη, 409. 
Οἴταίξ, οὰ Βουγοοδ οὗἩ (5Ρ6]8, 648. 

Ἡδκμϑεπε, 8065. Το σἤοσὰ πύθῃ, δ66. 
Τιαηρύδρο, 569. ΑὐἸΠοΥβΒὶρ, 5671. αΐο, 
885. Απαϊγεῖβ οὗ, 586. 

Ἡεγάεν, οὐ ϑοῦγοοβ οὗ (ο08ρ61]5, 657. 
Ηϊειονίοαὶ ὈοοΚΒ, 404. 

Ιαπν αῦϑ, οα ἴδ ἀοδῖχη οὗ ὅ.. Φοβπ (108: 
Ῥοϊ, 468. 

ἾΑ ΜΕ, ΘΡρὶ8.16 οὗ, 59]. 
Αὐἰδμοπεοὶγ, 593. 
δ94. ΑὨΔΙγεὶβ, 595. 

7απιαδβ, ῬΟΥΘΟῺΒ πδτηρά, δ9]. 
“7οδπ τὴ6 Ενδηρο] δῖ, δοσουηΐ οὗ, 460. 
ολη᾽ς αὐΒροὶ, 460. ]γ)αΐο οὗ 462. Ο6- 

ὨΌΪΏΘΠ688 οὗ, 468. Τ)οδίρῃ οἵ, 467. Αῃᾶ- 
Ἰγβὶ8 οὗ, 471. ΟΒδγδοῖο οὗ, 475. 1.δη- 
σύυδξο οἵ, 476. υἱΐ. 68----ὐἹ, 11. ἀἰδθουβϑοά, 
405. ΟἿΔΡ χχὶ. αἰβομββοὰ, 464. 

εολπ 1, 610. αἴθ, 611]. Ῥουβοῃϑ δἀ- 
ἄγοββοᾶ, 618. Αμδ]γβίβ, 614. 

«]οὴπ 11., 616. 
“ολη 1Π,., 617. 
“7ιάε, ἘΊ18:16 οὗ, 619. ΑἸ Π θη ΟΠ Υ οἵ, 619. 

Οοηποοίίου Υλτ 2 Ῥοίοσ, 623. 

ΑὐΙΒοΥβΕΐρ, 59]. 
Τὸ νυβοπὶι στ οι, 

τιν, ποῖ ἴΠ6 Ἰδηρθδρο οἵ 85.ι. Μανκ 8 608- 
ῬΕΙ, 487. 

16 Οἴεγο οὐ ἴμε ἀδῖθ οὗ ἔμὸ αοδρεΪ8, 412. 
ποίξ. 

1 6δ5ΐησ, ΟἿἹ͵Ἱ ΒοΌΓΟΟΒ οὗἩ (8ρ6]8, 646. 
Ζυῖε, δοοουπὶ οὗ, 442. 
Ζιλεῖς ἀοϑροὶ, 442, Οἰὐοπῃυΐπθηοθθ δηᾶ δὺ- 

ἀπο ΠΟ οὗ, 444. ΟἾαρΒ. ἱ. δηά 1ϊ., ὅζο,, 
ΔΟΙΒΟΥ Υ οὗ, 449ὅ. ὙΥ τι θη ἴον (θη ]ο8, 
452. ϑ.ορο οὗ, 454. ΑἸΔΙγεΐβ οὗ, 455. 
ΟΠ δγδοιοσιϑίοϑ οὗ, 459. 

ἡΜαοϊλπῖσδε οι 1 ΤΊπι,., δ58. 
ἡΜΗαγοϊοπ᾽ 5 ΟΟΒΡΟΙΪ, 449. 
Μαγᾷὰ, πον ατοιῃᾷϑ ἔοσ ᾿ἀϑηςγὶπρ εἴπ τ θα 

Φομη Μασκ, 432. ποίξ.. ᾿ 
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ἽΜανλ᾽ε Αοθρεῖ, ΘΑΥΙ ἰαΒΟΏΟΩΥ ἴο, 438. 
Ἰλ᾿βουββίοῃ οἡ ἴπ σοποϊ θα ϊηρ ὙοΓΒ68, 484. 
ϑιυρροβοᾶ ἀδίο οὗ, 436. 

ἡΜαγϑβὴ οὐἷν βουγοθβ οὗ (8618, 647. 
ἡΜαΐίλειυ, δοοουπὶ οὗ, 41]. Ηἰΐ8 Οοβροεὶ, 

410. καῖε οὗ, 412. ἸΤϑηρύδρο οὗ, 416. 
Οοπυΐποηθ88 δηὰ δα ΠΟΥ οὗ, 420. 
ἜΔΙΪΥ οΠδρίθσβ, ρα ΘΠ 685 οὗ, 421. 
Ὑγττίοη ὼς Φόνγβ, 422. Απδὶγβὶ8 οὗ, 
480. 

ΜΗΜαγὰ, δοοουσηὶ οὗ, 433 ΗΒ Οο8ροϊ], 4382. 
ΑἸ] 8.8 οὗ, 4388. οϊΪαιΐοη ἴο Μαίδον, 
489, 

Μ|εολαοϊΐδ οὐ ἴμ6 Αοἴθ8, 479. Ουἡ {ΠπῸ δὰ- 
ΠΟΥ Ὺ οὗ Ματκ δηὰ Ἰλιο, 445. Ουοϊοά 
οπ ἴμο οβροὶθ, 409. Οη ὅι. Ματκ, 440. 
Οη Βοτωδῃβ, 518. Οἡ βοῦγοςρβ οὗ (οθρεΙ8, 
645. 

ΝΩΧΣ δηᾶ πυ οΥΣ ΟὗὨ σϑῃοηΐοΑ] ὈΟΟΚΒ, 407. 

ΟΘΕΒΡΑΤΊΟΝ 8, ῬΤΘΙ ΤΑΙ ΠΔΓΥ, 403. 
Οτγάψ' οὗ ὈΟΟΚΒ, 404. 

ῬΡαυΣσ, δεοουης οὗ 484. ΟὈηγογδίοη οὗ, 486. 
Μιπίβου οἵ, 490---Ἰ, ΙΩρτϑουτηθηΐ οὗ, 
494, Ματίγτάομ οὗ 496.ἁ ἘΟΙΠΔΓΕΒ ΟἹ, 
497. 

ῬΡείον, δοσοπηϊ οἵ, 597. 
Ῥείον 7., 597ζ.0 Το σδομη Ὑτι θη, 599. 

ὝΜΠοτο τυστθη, 600. ΑἸΑΙΥ818 οὗ, 602. 
Ῥείονρ 77. 6038. Οὀοπυϊποῦοθθ οἵ, 604. 

Απϑγϑίβ, 609. Οὐπηροϊοη τὴ Δυάο, 
623. Οοπποοίίοι ΙΝ δι. Μίαν κ᾿ Β αο8ρεὶ, 
4836. 

Ῥλίϊεπιοπ, δ60.ἀ ΟΙὙΑΠΟΒΙΟΙΥ οὗὨ, 566]. 
ἰοηΐδ, 563. 

Ῥλειρρίαπβ, 538. Θἢ δηὰ σῇοτο τ τ [6 ῃ, 
δὅ39. βοορο οὗ 6589. ΑἸΠΑΪγ818 οὗ, δ40. 

Οοη- 

Ῥγοεϊ πιίπατγν ΟὈΒοΤυ αἰ Οη8, 408. 
Ῥγὶοβέΐευ, αυοϊοὰ οἡ 116 ΘοδΒρε8, 409. ὁ 
Ῥγορλεϊϊοαὶ δοοῖ, 405. 

ἸΕΝΈΣΑΤΙΟΝ, 624. ΑὙἹΠΟΒ οἰ Υ, 624. Ὠαία, 
082. Απδγβίβ, 635. Μοάθβ8 οὗ ἱἰηΐοσ- 
Ῥτοιηρ, 688. 

Ἰοηιαπ ΟἸυτοῆ, 5] 4, 
Ἀουπιαηϑ, ἘΡίδβι16 ἴο, ὅ18. Ῥαῖΐο, 618. Ο9- 

ΠαΪϊΠ6Π685, ὅζτο,, 514. Οοςοδδβίοῃ, 515. Οοη- 
ἀϊτίοῃ οὗ [Ποβ6 Δα άγοββοᾶ, δ156. ΑΠΔΙ Υβἰ8 
οὗ, 5618. ΜΙΟΒΔ6]18 ου, δ18. 

ΘΟΗΣΕΙΞΑΜΑΟΘΗΞΕ ΟἹ ΒΟΌΣΟΟΒ οὗ ΟἼΟΒρΕΪδ, 
658. 

ϑοοίέ οὐ 2 Οὐσ., 529. 
πιθοῦ οὐ. ϑοῦγοθβ οὔ (οΒρ6]8, 646. 
ϑαβ8 απὰ ΤκΚο, 444. 
ϑριίλ, ΨΦ4π|68, οὗὁἨ Τοτγάδη}}}, οὐ Κι. Ῥδ0}8 
γοϑέθ, 482, Οἷι ϑοῦγοορβ οὗ (ἀοβροὶϑ, 

ξὺν 97 Οοερεῖΐε, 641. 

ΎΔΒΣ1Ε οἵ ΟἸαδβα δοδίϊοη οὗ ΒΟΟΚΚ, 406. 
Τῆεδεαίοπίαπς 1.,. δ44. ΑἸΔΙγΒἷ8 οἵ, 545. 
Τλεδεβαϊοπίαπδ 11., 545. ΛΙΗΔΙγ818 οὗ, ὅ46. 
Τιπιοίλψ, δεοουηὶ οὗ, δ47. 
Τί πιοιλν 1., 5417. αἷς οὗ, 548. Ααὐϊποη- 
ΤΟΙ οὗ, 55]. Απὶ γϑίβ οὗ, 552. 

ΤΊ πιοίδν᾽ ΤΙ. 584, Ὕ Ποη πτιτοη, δδ4. Απᾶ- 
᾿γ818 οὗ, 557. 

Τιίμα, ἘΡΙΕΙ]6 ἴο, 658. Π)εΐθ οὗ, 559. Απᾶ- 
1γ818 οἵὗὅἁ, 6560, 

Τοπιϊῆα ααοϊοαᾶ, οὐ ἴπ6 ἀαίο οἵ ἴπ0 (ἀοΒροῖ8β, 
412. 415. 

Τοισπδοη οἷ δῖ. Μααν, 429. 

Κξυδ: ΟἹ. ϑοῦζοοβ οὗ (οδροἶβ, 651. 
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ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΤῊΝ ΒΙΒΙΠΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, 1151. 

“«ραμϑ, ατ. αοδροὶβ, 712. 
«Αὐαϊεν, ΒιθΠοΐδοοδ ΒΙΌΙςα, 667. 
«Ααΐον οὐ ϑιγτίδο Ὑ Υδί οΒ, 729. 
ΖΕιλιορὶς  Ἄοτδίου, 782. 
ΑΑἰξίοκ, Οτ. Τοβῖ., 697. 
«ἰάϊπε ΧΧ,, 721. 
Αἰεχαπάγίπμα, Οοᾶοχ (Ν. Τοδὶ.λ, 678. 
«ἀϊεκαπαάγίπια, Οοάοχ (Ο. Τ651.), 680. 
«ΑΑἰεχαπάγίπια, Οοὰοχ (Ῥβδ] θυ), 679. 
Αἰ ονά, ατ. Ταεδὶ., 710. 
Αἰἰεγ, ατ. Ταεβιί., 692. 
«Δριϊαϊϊπμα, Οοάοχ, 755. 
Απιπιοη, Οἵ. Ῥοηὶ. (Υεηΐςοο), 727. 
«ποίο- ϑαχον Ὑοτβίου, 788. 
ΠΕΡ δα ων: 718, 

, ἈΡΟΟΙΎΡΒΔ, 740. 
᾿ἰ πλῶ ὈοΟῖ 5 οὗ Ο. Τοβί,, 740. 
4 λα, Ν, Τοβι., 749. 

ἐξ ἴο Ὁοὰἂ, ΑἸοχ., 679. 
«Αταδὶς Β10168 (ΡοΪγρὶοῦ), 780. 
ΑΑἀγαδὶο ὙοΥΒΙΟΏΒ, 738. 
“«Αγρεπίφυα, Οοἄοχ, 788. 
Αγιαα οπίαπια, ἨοὉ. ΒΙ1Ό]6, 672. 
ΑΑγπιεπίαπ Ὗ οσβίουβ, 783. 
Αἰλεηο 1 ΧΧ., 726. 
Αἰλίας, ἨοὉ. ΒΙ10]16, 672. 
Αἀμσιμίϊ, ΑΙΡοοΥΥΡδ, 740. 

455, Οοά, ΑἸοχ. Ο. Τοβὶ., 724. 
Βασείεν, ἨφΘὉ. Β10]6, 676. 
αρϑίεγ, ἴατᾷα ὑγὶπὶ αὐ, Τοβί., 711. 
Βαφείεγ, Ῥο ζειοῖς 717. 
Βαρείεν, 1,ΧΧ, 725. 
Βασείεν, 1, ΧΧ, (τὶ ΑΡΟΟΥγΡΒ δι.ς.), 726. 

αἱ, Ἠεοχϑρΐβδ, 727. 
Βαγδεγὶηὶ Ετϑατηρηίδ, 688. 
Μαντγείέ, (οὰἂ. Ὀυ  Ἰπθηδῖ8, 696. 
Βαορληιιγὶο ο τίου, 732. 
Βαεῖε, τ. ἴεδι. (1825), 698. 
Βαεῖε ΗἨΦὉ. ΒΙΌΪς, 677. 
Βαγίεν, ἨςὉ. ΒΙΌ]ο, 674. 
Βεολ, Ταῦαυταὰ οἡ ΟΒἸσοη!οῖοδ, 720. 
Βεπεαϊοίίπε οἂ, οἵ Ψογοϊμθ᾿β νογβίοῃ, 784. 
Βεηρεῖ, Οτ. Τοβι., 689. 
Βεγηδίείπ, Ἠδτοϊθδῃ ὅ'γυ. δι, Φολη, 729. 
Βεσω, (οάοχ, 681. 
Βε;σα, Οτ. 'Γεβίβ., 686. 

Βιαϊϊοδιοίδλν, τα Βιβλια διπλα, 677. 
Βιῤίε ϑοοϊείν᾽ α ἩφΘΌ. ΒΙΌ]Ο, 677. 
Βιδίϊοίλεοα Βὲιδίϊοα, Αἀ]οτ, 667. 
Βιδίϊοίλεοα Βὲδίίρα, Οττὰο, 699. 
Βιδιϊοίλεοα ϑαοτα, Οαϊπκοὶ, 667. 
Βιδίἰϊοίλεοα ϑαεστα, Μακοϊι, 667. 
Βιδίϊοίλεεα Ἡδεότγαα, Ὑ οἰζ, 668. 
Βιδιϊοίλεοα ϑαοτα, 1,6 1,οπρ, 667. 
Βιῤἰιοίλεοα δ'μδδεχίαπα, Ῥεϊίστεν, 669. 
Βιοὶ (12), ἨφοΌ. ΒΙΌ]ε, 678. 
Βιγοὴ, ΑΡοοσγρβα, Ν. Τ'., 749. 
Βινοἶ, ατ. αοϑρεὶδ, 692. 
Βισοῖ, Νατίουβ Βοδάϊηρθ, 692. . 
Βιαπολίπὶ, Ενδηρο τί απὶ Φυδάτορϊεχ, 734. 
Βίαψπεν, Ῥεηϊ, ΗοὉ. ϑδιιδσ., 678. 
Βιοονιἤεϊά, τ. Τοεβὶ,, 703, 704. 
Βοεγπεγίαπιω, Οοάοχ, 681. 
Βοείιεϊοδεν, Αοἰδ Αροδβίοϊογυμ, Οοριϊςὰ, 731. 
οϊδεοπαώ», ατ. 'Γοδί., 698. 
Βοπιδεγο, Ἠοῦ. ΒΙΌ]6, 671. 
οοίλτογά, Η6Ὁ. ΒΊ10]6, 676. 
Βοτγσίαπμε, (οἄοχ, 552. 
οι, ,ΧΧ,, 728. 
Βουνψεν, ατ. Τοεαὶ., 691. 
Βερειϊέίπφεν, 1, ΧΧ., 728. 
Βηεπίοη, υΧΧ, ἴῃ ἘΠρ 16.., 726. 
Βνεδοία ἩςὉ. Β1Ὁ]6, 671. 
τὸ ἀβρυθῥοοῦεορα το ΠΔΗΚΝΕ 741. 

γγίνιρεν, ΟΧΧ, 121. 
Βυσαῖὶ, Ἰ)αιὶεὶ, ὅγτ. Ηοχ., 729. 
Βυσαξί, Ῥεδίτηβ, ϑὅγτ. Ηοχ., 729. 
Βαυγρίοη, Οτ. Τ᾽ οδι., 702. 
ΒισίογΥ, ἨφΘὉ. ΒΙΡ]6, 671]. 
Βνιΐπεγ, Τγτὰ Ἰϑαυϊάϊβ, 678. 

Οξυνον, Ατρ.-8.χ. ῬΑΓΆΡὮΓΑΒΟ, 785. 
Οαἰηιεί, Β1Ὀ]οΙΒοοα ἤδοσα, 667. 
ΕΉΓΗΙΕ, ΤΧΧ,, γ.2. 
(ατγάισεῖ!, ον. Τορι., 705. 
(αείϊσίϊοπε, ἀοιἰμίς ῬΑ ἐτηρβοβία, 787. 
Οεἰϊατγιϊ, ἤοτῶ ϑαιηασιίδηδο, 678. 
Οερλαίαιυε, ατ. Τοδῖ., 685. 
Οερδαίαμο, ΕΧΧ. 721. 
Ολα)ήνπι, ἨοὉ. ΒΙΡ]6, 671]. 
Οἰαγᾶε, ϑυσοορβδβίου οὗ ϑδοσοὰ 11ἰογαίασζο, 668. 
ΟἸαγοπιοπίαπμα, Οοάοχ, 688. 
ΟἸἰεπιεπεϊμε Μυ]μκαίο, 785. 
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Οἴωυεν απὰ ΚΙμπρῦ, ΧΧ., 722. 
Οοἰΐπαιε, αν. Τοδί., 686. 
Οὐιαρί μἰοπδίαη ατ. Τεδι., 685. 
Οὐπρἰμίδπδίαη ῬοΙγρίοῖι, 714. 
(Οοπιρίμἰρηδίαη Τ,ΧΧ,, 791. 
Οοἱϑίϊπ Εταρταθηίβ, 682. 
Ουρίο-Αγαδὶς Ῥβαϊίον, 781. 
(οἰίοη, δοοδθθοβ, 74]. 
Ουτγοεϊΐαιια, τ. Ταβίβ., 687. 
ΟὨμγείοπίαη ϑγτίδο, 728. 

ἴάκινα, αν. Τἴεδι., 697. 
Τ᾿ Αἰϊεπιαπά, ἨςὉ. Β10]6, 676. 
]απὶιεί, Βοοῖ οὗ υΧΧ., 794. 
]Τραπὶοῖ, 1,ΧΧ. 729. 
]λαυϊάδοη, Ἀονϊβῖου οὗ Ἠοῦτον Τοχὶ, 677. 
7ρανε, ΑἸρ.-ϑαχ. Οοκρο]5, 739. 
712 εο, γτα οὗἉ Ἀαν!ὰ, 678. 
]ιαοί, 1,αἴλι ὙῸ]ς., 786. 
Ῥίοα (126), ϑγτίας Αροοδῖυγβο, 799. 
οδτοιοβῖν, Ἐ οηἴαμλ Ῥγαρθηδα, 78ὅ. 
]οοαετίεἰμ απὰ 
7 υδιίϊπεπδὶβ, Οοᾶοχ, 682. 
Τριίαυτίον, ΑΡΟΟΣΥΡΒΑὶ Βουοϊδείουβ, 750. 
ΖὨιποαη, ατ. Τοδῖ., 700. 

ἜΟΥΡΤΙΑΝ Ὑ οτβίουβ, 78]. 
ΕἸ σοί, ἀαἰαϊάδηβ δῃὰ ἘΡρἢμοβίασβ, 711. 
ν᾿ στ. Τοβίμβ., 686. 
Ἐπρεϊδνειλ, Ἐκτγνιίδῃ οηΐβ, 732. 
Ἑπσϊμὴ ΤτΑυΑί ἴση ΔἸ ΚΣΣ 726. 
Ἐρλναπιὶ, Οοᾶοχ (Ν. Τοδι.), 680. 
ἐμ Οοάεχ (Ο. Τοδί.), 651. 

γαϑημδ, τ. Τοδίβ., 685. 
Ἐνρεηίμϑ, Ατ. Ν. Ταεβί., 780. 
Ἐπ: ( Ῥαη), 6τ. διὰ 1,δἱ. Τοδί., 698. 
Ἐπ (Ῥαλ), ΧΧ,., 725. 

Αβαισισδ ( ἈΡΟΟΤΎΡὮΔ), 747. 
Ἑαῤγίοϊιιδ, ΑΡοστΥρΒα, Ν. Τοεὶ., 749. 
Τεὶ!, ατ. Τοδῖ., 688. 
Ἐϑολεν, Ἑχοᾶ. δηὰ 1,ον., Οτ., 798. 
Ῥίβολον, Νυτοῦ. δπὰ Ὠσοαὶϊ., 6τ., 794. 
ΕἸἰεολ, Οοἄ. Ατηϊαϊίησπβ, 785. 
οχε, Απρ.-86χ. Ο8ρ615, 789. 
Ἐγαπλύοτὲ 1, γαϊραῖς, 786. 
Ἐτγεάεγίοο-Αυσιαίαπιδ, Οοᾶοχ, 688. 
Ταίάα, αοιἰμῖς Θο8ρο]58, 787. 

ΟΔΒΚΣΕΝΣ, ὉΠ8145, 738. 
Οαϊϊανά, ατ. Τοδὶ., 697. 
Οοτσὶ, ΤᾺΘΌαΙο ἔΓδρταθηίδ, 782. 
ΩΣ ὉΘΤΟΤ, ΑΡΟΟΓΎΡδὮΑ, δα., 749. 

68, ΑΡοΟσΎΡρΒδ, Ν. Τ',, 750. 
Οἴαεφοιο Οτ. Τεδβι. (1821), 697. 
Οἴαδφοιο 1 ΧΧ., 725. 
Οὐοδοΐεη, αν. Τοδῖ., 705. 
Οοἰλὶς Μοτείοη, 786. 
Οταῦε, ΧΧ., 728. 

οἰδ8π67, ΗΘὉ. ΒΙ10]6, 675. 

Οταίς, αν. δπὰ 1,Δἱ. Τοδὶ., 697. 
Οτεελ Ν. Τεδίαπιοηϊ, 684. 
Οτεοη εία, αν. Τοδῖ., 699. 
Οτεεηπεϊα, ϑγτῖδο Ν. Τοδί., 798. 
Οτευεγια, Οφᾶτηου, 189. 
Οτιοεδαοΐ, αν. Τοβί. οἁ, Ι,, 691. 
Οτιοοδαοὶ, αν. Τοδῖ. οἁ 11., 698. 
Οτὶεεδαοῖ, Ν. Τεείδ. (1,μεἰ ρβῖο), 694, 
Οτιεοδαολ'ε Τεχὶ οὗ Οτ, Τοδί., πῖτ τοδάϊηρα 

οὗ ΜῊ] δπὰ ϑ.ῇῃοῖΣ, 70. 
εἰδα μψο ΗεἸ]οπϊβιὶς αν. Τοδὶ,, 708. 

ἱρλεγὀνίαπὶ, Ο οἀΐοοπ, 682. 

ἩδοιοομαΡηα (1487), 670. 
Ἠαῆη, αν. Τοεῖ., 706. 
Ἡαλη, ἨδςΌ. ΒΙΌ]6, 676. 
Ἠαλη, ἨφὉ. μηᾶ 1,6ἴ, ΒΙΌΙ6, 677. 
Ηαϊϊς ε ἸΧΣ. (1759), 728. 

ατγίειαπ Ἐταρτοαθηῖ, 688, 
Ἡατιυοοά, Οτ. Τοεῖ,, 691. 
Ἠαδ8ε, βρθοϊπιθῃ οὗὨ ὅυτ Ηοχ. γοσδβίου, 729. 
Ἡδεανπε, Οοὰ. 1,δυάΐαηῃα, 689. 
Ἡεότειο Β10]6, οἀϊιομβ οὗ, 670. 
Ἡεὗτειο Ἀεδδάϊηρ 1, ϑββομα, 678. 
Ἡεπλίμα, ΑΡοοσυρβα, 740. 
Ἡεπδλαὶ!, Αοἰμὶς δι. Μαῖι., 787. 
Ἡδεγυαρίις, 1, ΧΧ., 721. 
Ἡεσαρία (Οτὶροη), 796. 
Ἡεχαρία, Ἐπ᾿ ἰδιι, 718. 
Ἡοίπιεε, ,ΧΧ, 794. 
οπε, Αροοσυρβαὶ Ν. Τ'., 750. 
Ἡοοσλί (απ εν), ἨΘὉ. ΒΙ1Ὁ]6, 678. 
Ἡοιιδίσαπέ, ἨοὉ. ΒΙ}]6, 678. 
Ἡοισαγά, Ἑϊοοϊοβἰαείϊουδ, 741. 

ΙΡκΣ κα, Οορεῖς Ῥβδὶίοσ, 781. 
71λτε, αοιμίς Ετδρτηθηΐο, 787. 
Τικθκ ΒιΌ116 Ἐοϊ οί ΑἸρ]οδηε Ῥοϊγᾳ)οιία, 

718. 
7ηίετίδιεαγῳ Ἡεδ. απὰ ἙἘποίἰελ Ῥραϊίεν, 677. 

ἼΔΒΙΟΝΘΚΥ, ἨςΌ. ΒΙΌ]ο, 672. 
«7αφογ, ΤΙ ΧΧ᾿, 725. 
«ζαήη, ἨοὉ. ΒΙΊΌ]6, 675. 
160 εἶ; 747. ' 
«7αδὴεν (ἴον ), 741. 
«αιμπαη, ἄς ἔξει. 704. 
Ὡ7ογοηιε᾽ 8 οτεῖου, 784. 
«7εγδαίεηι Τάτρύτη, 790. 
«]οπκαίλαπ, Τάτραμι, 720. 
ὔοπδε ΟὨ ἴπ6 Οδῆοη, 749. 
“7οπεε, δ λύραι ΟοἸ]διίουβ, 7928. 
«7]οφερὴ, 'Ατρύτα, 720. 
«Ζοιοείς, Οτ. Τοδὶ,, 708. 
«7οισειέ (Β.), ΤΏ6958., 614]., Ἐοτηδης, 711. 
«7ωπέια, Ομάσηοη, 739. 
«7ωκῖμο, ἀοἴμις αοβροῖδ, 7836. 

ἈαΝΝΊ ΟΥΥ, Ἠοῦ. ΒΙ1Ό]ο, 674. 
Κι ρίϊπο, Οοά, Βοζα, 698. 
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Αιγϑοῖ, Ῥοηῖ. Κὅγτ., 727. 
Ἀπαρρ, ὅτ. Τοβί., 696. ᾿ 
ΙΚηι οὶ, ἀοῖῆὶς Εταρτηθηίδ, 786. 
Κορρε, ατ. Τεϑί,, 691. 

ἴάσημανν, αν. Τοβίβ., 70]. 
Ζαείηπαπη, 1,δἴη Τοχὶ, 735. 
αι Ὑοτβίοῃβ, 788. 
1ακάϊαπις, ΟοάοςΣ, 68]. 
7 αμνεῆοο, Ἐποοῖ, 747. 
αυγεποο, Αβοθηβὶο 8818, 748. 
ἤαιγόποο, ἘπάγαΒ ἰ., 749. 
Ζε “αν, Ῥοϊγᾳ)οῖϊ, 715. 
Ζε Ζοηρ, ΒιΌοίΒοοδ ὅδοτγδ, 667. 
1.6 Ζοπο, ϑὰσ ἰο8 ΒΙΌ]68 Ῥοϊυρίοίίεδ, 667. 
Ζμε, ϑγτῖας Ο. Τοδῖ, 727. 
με, ὅγτ. Ν. Τορῖ., 728. 
Ζιευϑάσηπ, ΑΡοοτυρδα, 740. 
Ζιεμίοῖ, Οτ. Τοδῖ,, 699. 
71μδάεν, ΜΜεταρὰ. δηὰ Ατδῦ. Ν, Τοβὶ., 781. 
Ζιεπάε, ἘξοοϊοΒἰαϑίιϊοιδβ, 741. 
Ζιονά, ατ. Τοδῖ., 699. 
Ζοεδε, 1848, 788. 
Ζοπάοη, Αν. Ν. Ταεβὶ., 780. 
Ζοπάον Ῥοϊγᾳὶοῖϊ, 715. 
1Ζοπάοηπ ϑοοίείν᾽ ας ἨοΘὉ. ΒΙΌ]ς6, 676. 
ἔχε, αοἴμιο ἀοΒρε]8, 786. 

Μμεκ, Οατ. Τοερὶ,, 689, 
Μαοριϊολαεὶ͵, αν. Τοδῖ., 711. 
ΜΜαεείσιολί, ατ. Τοδὶ,, 689. 
ΜΜΗασὶειγίε, (126) Ἰ)απὶοὶ, ΧΧ', 724. 
Μαὶ, (οά. δι. Μαῖῖ. 1,δἱ., 784. 
ΜΜαὶ, ἀοιδὶς ῬΑ ταρβοβίβ, 787. 
αὶ, ατ. Τοδῖ., 712. 
ἡΜΜαπιιϑογιρί6, ἴλο-Β᾽τα}}6 οα  Π]0Ὼ8 οὗ, 678. 
Ματγεείμα, ἩΦΌ. ΒΙ1Ό]6, 672. 
Μαγϑεῇ, 1,οοζαγοβ, 668. 
ΛΙαβοΐι, ΒΙΌ]οΙ μοοα ὅδοσα, 667. 
Μαδοριαπη, αοιμὶς ΕὙΑρταρηίδ, 787. 
᾿Μαβεοπαηη, {ΠΠ6|45, 738. 
}ΜΜαειλαὶ, Οοἂ, Βοογηστγίδημδ, 698, 
ΜΜαειλαὶ, ατ. Τοεδί., 691. 
Μεσιοίδ, ψυΐπαυο, (1482, 1486), 670. 
Μεΐδεπον απὰ ])οοάεγίεἰπ, Ἠοῦ. ΒΊὮ]α, 675. 
Μοεπιρλίπο Ψεγβῖοι, 781. 
Μεπιρλέξιο ἀνὰ Ασταῦὶς Ο05Ρ618, 781]. 
Μεπιρλίξς δηὰἃ Αταρίς Ν. Τεβῖ., 731. 
Μιολαοῖϊα, Ουγα: ᾿  ὁ.5. ὅγγ. Αοί. Αροβί,, 728. 
Μιολαεῖϊ5, ἨοΌ. ΒΙ10]ο, 673. 
ΜΜιακοϊάογρῇ, οὐ ϑγτ. Ηοχ. Ὑεγβίοη, 729. 
ΜΗΠαάεϊάογρῇ, Οοὰ. ὅγε. Ηδςχ., διο., 729. 
ΜΉ, αΥ. Τοδβῖ., 688. 
Μιπσατεῖί, ΤΉΘΡαὶς Εταρτηθηίβ, 732. 
"ΜΜοπίαπιια, ἨφΘὉ. ΒΙ1Ό]6, 672. 
ἡΜοπίζαιιοπ, Ἠοχλρῖὶα, 726. 
Μεπϑίον, ἨοΌ. ΒΙΌΪ6, 672. 
}{ώπιίεν, Εταρ. 1,δἱ.. 784. 
ἡΜωπίον, οὐἱ ΤΠ μοῦδαϊο, 782. 
Ἄιωσταν, ἘΠΟΟΒ Βοβιαἴυδ, 748. 

τακευδλθαιιινηκονδασανινναι,Ἤ 

ς 
ὶ 

πάθας 171.-- Βιδποσταρλῖοαϊ κί. 

Δ2ΣΒΕ, ΟΥ. Τοθί., 701]. 
ΠΝεισοεαδίίε Ατϑϑϊς ΒΊΡ]ο, 780, 
ΤΝοδιϊὲ, 1,αϊῖτι νοσβίου οὐ υΧΧ,, 733. 
Νοάϊον, ΒΙΌΠ οἱ Βὰχαο βδογέο, 669. 
Νογδετο, ὅετ. ἀτὰ ἘζΖοῖς., ὅγγ. Ηοχ., 729. 
ΜΝοτσὶ, ἨΘὉ. ΒΙΌ]6, 678. 

Ονχκσοιβ, Τάτρύμ, 719. 
Οτίομπίαί Ὑοτβιουβ, 727. 
Οτίσεη, Ἡοχαρὶα δηὰ Τείγαρἶβ, 726. 
Οτγηιο, ΒΙ ]οίποοα ΒΙὉ]1ς8, 669. 
Ουετγίοπ οὐ ΕΟΟΘὮ, 749. 
Οερτά ΧΧ, (Ὁ σρζον᾿ [πἰτοὰ.) 725. 

ῬΡΑΣΡΆΣΥ, ΟτοΒΌΔΟΙ 5 Οτ. Τοχὶ ἰγδηβϊ διὰ, 
696. 

Ῥαγῖ Ῥοϊγυρὶοιί, 715. 
Ῥαγβϑοπ δ 1, ΧΧ. 724. 
Ῥαυΐμδ, ϑρθοϊταϊῃα Ἴογεβ., Αστ., 780. 
Ῥαγὶϑ Ἐταρταθηῖ8, 688. 
Ῥεπίασίοίεἐ Ῥδαϊῖον, 714. 
Ῥεηίαϊειμοΐ, ϑαταδτιῖδη, 678. 
Ῥεπίαίεμελιι ἩφΌΓαϊουΒ (1482), 670. 
Ῥεδλίίο, 727. 
Ῥεγδίαπ οβροῖβ, Ῥοϊγρϊοῖι, 730. 
Ῥεγϑὶο ειβίου οὗ ὅοβροὶβ, 780. 
Ῥεειίσγειο, ΒΙΌ] οἴ σα ϑυβδοχίδηβ, 669. 
Ῥμιεϊοκεπίαη ϑγτιδο, 728. 
Ῥίαπείη, ἨδΘὉ. Β10]ς, 672. 
Ῥιοκοτγῖπο, Οτ. Τοβὶ,, 699. 
Ῥίαι,, παιορὶς ο8ρε6}8 πὰ Ν. Τοϑὶ., 733. 
ῬΡοοοοῖε, ϑὅγτ. Οδί. Ερρ., 729. 
Ῥοβυίοίέ, ΖΕιϊορὶο Ῥεαίϊοσ, 782. 
Ῥοίνσίοίε Β1Ό]68, 718. 

488: ν1. Ἠοῦ. ΒΙ10]6, 671. 
δευο5, Οτ. Ταοδῖ., 696. 
ἸΚερίι, (οάοχ, 682. 
ελαϊσοεγίαπιδ, (οά., 784. 
Ἀξεϊπεοοίμις, ἨοὉ. ΒΙΡ]ο, 678. 
ἈἈεϊπεοοῖμε, ΤΟΣ Χ., 728. 
ἈἈεϊποοοῖιδ, ΓΤ οἰγαρίοίι, 717. 
ἈΚειῆσ, Οοἁ. ὅ8η- ΑΔ] 6818, 705. 
Ἀειωϑ, Οδβοβίομίο ἀθ8 Νϑαθι Τοδίδιηοηία, 

669. 
οσεγα, ἩφοΌτοΥ Ῥβαϊίογ, 677. 
οπιαπ ΣΕ μιορὶς Ν. Τοβὶ., 782. 
οπιαπ Ατϑῦϊς ΒΙΌ]6, 780. 
οπιαπ ΑΥ. αοβροΐβ, 730. 
οπιαπ Οορίο- Αταρὶς Ῥδδίίοσ, 781]. 
Ἰοπιαη, ΧΧ. 722. 
Ἀοϑεεὶ (126), αὶ Ἰ,Θοἴὔοηοδ νεῖ, Τοβὶ., 669. 
Ἰοδβὶ (126), ϑοο δα Οτι ες, 669. 
οδεὶ (26), οὐ ὅγγ. Ηοχϑρὶ, Ὑογβίου, 729. 

ΘΆΒΑΤΙΞΕ, Ἰιαϊΐπ ογβ. Αηϊ,, 738 
ϑαπιαγιίαπ Ῥοπίαϊδθο, 678. 
ϑαι- ααἰϊεμπδίε, Οοάοχ, 682. 
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ϑολααῇ, ὅγτ. Ν. Τοαδὶ,, 728. 
ϑολαγ επδογο, οὐἱ τ. ΕἸΒρταθηίβ, 727. 
ϑολεϊδεὶ, Οοὗ. ΒΒ ο Δ πι5, 784. 
ϑολπιοῖίεν, Οοἴδὶς ἀπ ΕΥδη ΚΙ ϑἢ 8ι. Μαῖϊ., 

787. 
ϑοληιάϊ!, ἨοὉ. Β1Ό]6, 678. 
ϑολοεοίζεη, ΟΥ. Τοβῖ., 690. 
ϑολοϊεβείά, ατ. ἀπὰ ΕὩρ], Τοβὶ., 705. 
ϑολοῖχ, ατ. Τοβῖ., 700. 
ϑολοῖχ'α Τοχὶ, πὶ ἘΠΡΙΒῈ δηὰ ψϑυϊουβ 

Τοδάϊηρβ, 708. 
ϑολοίί, ΟΥ. Τοδί., 696. 
ϑελισατίζε, ΜεταΡΒΙο Οοβροῖβ, 781. 
,ϑολισαγίζε, Ῥεαϊιογίατα Οοριίσαμ, 781]. 
ϑολμίχ, Οοὰ, Βομάϊσογίδηιβ, 734. 
ϑολωΐξ, ΟΥ̓ ΟΒ δ μ᾿ Οσ. αοβρε]8, 694. 
ϑογίυεπεν, Βτὶ 5} οαϊὶ, οὗἩ τ, Τοδί., 710. 
ϑερίμασίπί, 790. 
ϑ΄λαγρε, Οὐ βθδο ἢ αν. Τοχὶ ΤΊδηδβαἰοὰ, 696. 
ϑιπιυπΐα, ἨοὉ. ΒΙΌ]6, 678. 

, ϑὲχεϊποε Μαϊραῖο, 785. 
ϑἰαυοπὶς Μοτβίου, 7838. 
ϑοποῖπο, Ἠοὃ. ΒΙΌ]ς (1488), 671. 
ϑροίπιαπ, ΑἸρ].-ϑαχ. Ῥβδιίοσ, 739. 
ϑροδη, Φεγοι δ, ασ., 726. 
ϑίαπίον, ΟοΥ ἶδη8, 712. 
ϑιεἰεγηπλιεῖπι, ἀοῖμῖς οβροῖβ, 786. 
ϑίιερήσηβ, ατ. Τοβίβ., 686. 
ϑδον διὰ ΤΏο116, Ροϊγαίοῖς, 719. 
ϑνγίας ΒΙΌΪ65 (Ροϊγρίοι), 727. 
ϑυγίαα ἨΧΆΡΙΔΙ νογβίοῃ, 709. 
ϑυγίας Ῥοπίαϊθθοι, ΚΊγβοι, 727. 
ϑγτγίας οσβίουβ, 727. 
ϑγγίας Ο. Τεβὶ,, 1,66, 727. 

7 εσσμϑ, 719. 
ΖΤαγσιιπι, Οἡ ῬΒδΙτηβ, Φοῦ, ὅ΄ς., 720. 
Ταίίαπι, Μειαρδίες Ῥτορβοίβ, 781. 
Τείσαρία, (Οτιβοη᾽ 8), 726. 
Τλοδαὶῖὶο Ν᾽ ογβίου, 732. 
Τλείϊε, αΥ. Ταβι., 709.. 
Τλεῖϊο, ἨοὉ. Β1Ό]6, 677. 
Τλϊίο, Αοῖδ Ῥειὶ οἱ Ῥϑυ), 749. 
Τλιϊο, Αοἰα ΤΒοιης, 749. 
Τλιῖΐο, ΑΡοσοσυρμα, Ν. Τ'., 750. 
Τλοηοη, ΩΧΧ, ἴὰ ἘΠΡΙΒΏ, 726. 
Τλογρε, Απρ.-ὅ8ὅ6χ. Οο8ρο18, 740, 
Τλονρο, Ατρ.- ὅαχ. Ῥβδιίοσ, 789. 
Τῆοτρε, Οπατηοη, 739. 
ΤΠισαϊίεθ, ΑἸὩρ.-ϑ8αχ. Ἡορίδίουςοι, 739. 
ΖΤιβολεπάοτῇ, ΑΡοΟσΥΡμδ] Αςίθ, 750. 
Τιεολεπάον, ΑΡΟΟΤΥΡΒΔΙ] οΒρεῖβ, 750. 
Τιβολεπάογ, Οοά. Αταϊδίπυ, 785. 
ΤΊ οδεπάον, Οοα, ἘΡὨτεθαιὶ, 709. 
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